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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 João Paulo
da Charneca da Caparica.

O MEU BAPTISMO DE KAYAK....
Pesca de kayak foi sempre um dos meus
objectivos e no dia em que comprei o
meu Kayak recebi logo como conselho
ir experimentar o kayak sem qualquer
tipo de material de pesca de modo a
me habituar ao novo meio de pesca.
A verdade é que por falta de tempo não
segui o conselho que me foi dado e

passadas umas semanas marquei uma
pescaria de kayak no Tejo com um
grupo de amigos que era o meu baptismo neste tipo de pesca. O dia
estava bonito e cedo nos fizemos à
água. Passado alguns lançamentos a
minha amostra ficou presa no leme
do kayak e o meu amigo Rui acon-

selhou-me a ser eu a tentar recuperar
a amostra para me habituar a fazê-lo.
Volta para a esquerda volta para a
direita e não demorou 5 minutos que
estivesse dentro de água com o kayak
virado e com todo o material de pesca,
telemóvel e chaves do carro no fundo
do mar.

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.

