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Celebrando os seus 60 anos de existência, a Mit
C
Celeb
Mitchell
h ll decidiu
ap
apoiar
estes passatempos de forma a incentivar os mais jovens na
pr
prática
da pesca desportiva.
É desta forma que nos meses seguintes se irá promover a pesca
na camadas mais jovens com o apoio de uma marca que também
nas
te na juventude a sua aposta forte.
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Para o passatempo de
fotografia, o vencedor
do carreto MITCHELL

308 X GOLD
deste mês é Sofia Rocha de Aveiro.
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SPIN e um carreto MP-30
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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 Aquilino Alá do Porto.
O texto intitula-se “ Cana voadora …”.

CANA VOADORA...
Pescava eu de margem na barragem do
Carril, perto de Tomar, aos Achigãs,
num sábado com sol com um grupo
de amigos, num daqueles dias em que
os peixes, teimosos, tardam em atirarem--se as amostras.
Já lá tinha ido por um par de vezes, mas
desta vez estava determinado em capturar
alguns Achigãs, até porque no meu grupo
de amigos, alguns já se tinham estreado.
Ao chegar a um ponto daqueles onde
sempre se consegue capturar um peixe,

coloquei, cuidadosamente, a segunda cana
que transportava no chão para poder ter
mais liberdade de movimentos na altura
de proceder aos lançamentos.
Ali estive cerca de 15 minutos a lançar a
amostra para a água e a trabalha-la da
melhor maneira na tentativa de enganar
um Achigã.
Ao fim desse tempo e antes de mudar
de local, decidi efectuar um lançamento
longo paralelo à margem. E assim foi,
puxo a cana atrás e energicamente efec-

tuo o lançamento. Mas estranhamento vejo
que agarrado à amostra seguia a segunda cana que algum tempo antes
tinha colocado no chão, com carreto e
tudo. Sem que nada pudesse fazer tive
de assistir ao seu mergulhar nas águas
da barragem, apesar do meu desespero
e da vontade dos meus colegas de pesca
em a reaver.
A pesca durou mais algum tempo, mas
peixe nem ver e a cana e o carreto juntaram-se aos peixes no fundo da barragem.

Este passatempo é patrocinado por AMADEU CARNEIRO, LDA.
Os participantes devem enviar os respectivos contactos telefónicos para posterior contacto.

Os leitores deverão enviar o material a concurso para a Redacção pelo e-mail:

vmachado@calibre12.pt

www.maispesca.pt

a revista do pescador português

referindo o nome, morada e número de telefone.

