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Celeb
Celebrando
br
os seus 60 anos de existência, a Mit
Mitchell
h ll decidiu
apoia
apoiar estes passatempos de forma a incentivar os mais jovens na
prátic
prática da pesca desportiva.
É des
desta forma que nos meses seguintes se irá promover a pesca
nas ccamadas mais jovens com o apoio de uma marca que também
tem n
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
Diogo Miguel da Amadora.
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PERFORMANCE PRO
SPINNING e um carreto MPP-30

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
Ricardo Morais da Amadora.

O BALDE VOADOR….
uma das minhas saídas de pesca
de Inverno com um par de amigos
decidimos pescar num pontão de
Cascais onde sabíamos que nos dias mais
invernosos o peixe se gostava de esconder
para se alimentar.
Logo pela manhã percebemos que o dia
não iria ser fácil, o vento tinha aumentado ao nascer do dia e o céu escuro
prometia chuva.
Ao chegarmos ao ponto apressei-me a
fazer um engodo de sardinha num balde
enquanto os meus companheiros preparavam o material de modo a que não

N

perdêssemos tempo.
Pisado o engodo era tempo de encher o
balde de água e de forma apressada
decidi lançar o balde da água, a que
tínhamos sempre uma corda agarrada,
para recolher a água necessária ao
engodo. Mas como a pressa é inimiga
da perfeição lancei o balde sem ver se
a corda estava presa à pega e o balde
voou água dentro sem que na sua
extremidade nada existisse para o recuperar. O meu amigo João, o homem das
mil e umas soluções para todos os problemas lembrou então que ainda tínha-

mos um balde vazio e que poderíamos
recuperar o que tinha ficado a boiar.
Assim depressa atou uma corda à pega
do novo balde e logo se apressou a
lançar o novo balde. Contudo na hora
de lançar tropeçou num cabo existente
no pontão e quando se sentiu a cair
largou o balde que voou com a corda
água dentro. O dia de pesca acabou por
ser fraco e os dois baldes acabaram por
se afundar para nosso desespero
Como conclusão desta peripécia: há
dias de pesca que são ideais para não
sair de casa.
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Este passatempo é patrocinado por
.
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.

