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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 Ivo José
Coelho Ramos de Aldeia de São
Francisco de Assis, que capturou
um belo barbo no rio Zêzere.
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CAPTUR

PERFORMANCE
SPIN e um carreto MP-30

Cana

S
HISTÓRIA
RES
DE PESCADO
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
Helder Serra de Mem Martins.

A PESCA DAS CAVALAS...
Pescava com dois amigos na Boca do
Inferno. Era uma madrugada de Verão em
que a pesca do carapau nos atrai sempre
aquele pesqueiro. Chegamos cedo e
para nosso espanto estávamos a pescar
sozinhos naquele afamado pesqueiro.
Foi uma noite em cheio, carapaus, cavalas, sargos, de tudo pescamos noite dentro
e em grande convívio.
Ao romper do dia, começaram a surgir
outros pescadores que não respeitando

ninguém se colocavam indiscriminada
ao nosso lado sem que para isso nos
pedisse licença, como manda a regra da
boa educação. O meu amigo Joaquim,
já farto de ver as ponteiras das canas
destes pescadores passarem-lhe por baixo
do braço, engata uma valente Cavala que
começa a correr em direcção ao pesqueiro onde se encontrava. Apercebendo-se disso, o Joaquim deu uma folga na
linha à cavala e permitiu que ela

corresse pesqueiros fora embaraçando
as pescas dos outros pescadores.
Após a grande embrulhada, O Joaquim
com o seu grande físico, referiu em tom
sereno. “Acabou a pesca, para mim
e para vocês”, tira o seu canivete e
agarrando nas linhas todas embrulhadas
pela fúria da cavala, cortou tudo num
só golpe acabando as bóias dos artistas
que ali se encontravam por cair à agua
sem destino.

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

referindo o nome, morada e número de telefone.

