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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 Afonso
Mealha de São Bartolomeu
de Messines, que capturou um
belo Achigã.
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SPIN e um carreto MP-30

Cana

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 Silva Ourives de Évora.

A PESCA DE ORELHA….
Pescava com um amigo aos Achigãs na
barragem de Monte Novo, arredores de
Évora, quando após hora e meia de pesca,
sem capturar um peixe, decidimos inverter os locais em que pescávamos.
Apesar da distância a que nos encontrávamos, o meu companheiro num lançamento cheio de arte e engenho, conseguiu
cravar os anzóis da amostra que utilizava,
na minha orelha.
Com as dores que sentia depressa nos
encaminhamos para o hospital, já que

cedo percebemos que o anzol tinha de
ser retirado com cuidados médicos. No
entanto a nossa aflição era tanta com o
sucedido que à entrada do hospital nos
esquecemos de despir os vadeadores
entrando hospital dentro com aquele
utensílio de pesca vestido.
Após uma atenta e pormenorizada vistoria médica, o clínico volta-se para mim e
sublinha “temos um problema sr pescador, esta amostra tem de ser cortada e
no hospital não temos alicate para isso”.

Apesar do caricato da situação lembrei-me de imediato do alicate de corte que
tínhamos em casa e assim depressa liguei
ao meu pai que rapidamente muniu
o médico de um alicate de corte de modo
a que fosse possível retirar-me da orelha
os anzóis que se haviam cravado. Apesar
do susto o meu companheiro de pesca
ainda hoje se gaba de ter o recorde da
maior pescaria com amostras, ou seja
os meus 80 quilos de peso ferrados apenas
pela orelha.

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.

