| PASSATEMPO

Mitchell com os jovens
Celebrando os seus 60 anos de existência, a Mitchell decidiu apoiar estes passatempos de
forma a incentivar os mais jovens na prática da pesca desportiva.
É desta forma que nos meses seguintes se irá promover a pesca nas camadas mais jovens
com o apoio de uma marca que também tem na juventude a sua aposta forte.

Fotografia
Para o passatempo de fotografia, o
vencedor do carreto Mitchell 308 X
GOLD deste mês é Mário Freitas de
Seia.

Mário Freitas com uma bela carpa capturada de
2,650 Kg na Charca da Folhadosa.

Histórias de Pescadores
Reservando-se a Mais Pesca ao direito de cortar excertos do texto – que não alterem o
conteúdo do mesmo – aqui vai o texto vencedor, do nosso leitor Bruno Paquito da Silva.
O texto intitula-se “Peixe que não queria ficar na água … ”

"Histórias de Pescadores"
Num fim-de-semana de algum frio e em que o sol pouco aquecia, fui pescar para a barragem de Alqueva com um amigo de
barco. Passado algum tempo percebemos que não era um daqueles dias em que o peixe se deixa capturar com alguma facilidade.
Já ali andávamos há algumas horas, quando de repente sinto a linha a fugir e ferro de imediato. O peixe, de bom porte, deu
luta e tentando soltar-se dos anzóis da amostra fugiu para uma zona de ervas e paus acabando por levar a que a linha ficasse
presa nas madeiras.
Desesperado por não ter capturado até aquele momento um peixe que fosse e certo que não iria deixar aquele fugir, depressa
me decidi a tirar a roupa e a ir para dentro de água, apesar de fria, para poder fazer a fotografia da praxe. Se assim o pensei,
assim o fiz. Só que o peixe após a minha entrada na água soltou-se e começou a nadar agarrado à amostra para terra acabando por ficar preso na margem. Acabei assim por tomar um banho desnecessário.

Este passatempo é patrocinado por Amadeu Carneiro, Lda.
Os participantes devem enviar os respectivos contactos telefónicos para posterior contacto.
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Os leitores deverão enviar o material a concurso para a Redacção
pelo e-mail: vmachado@calibre12.pt
referindo o nome, morada e número de telefone

