PASSATEMPO

Patrocínio

COM OS JOVENS
www.acl.com.pt

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

SÉRIES 300X
deste mês é Tiago Carreira
de Porto de Mós.
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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.

“A PESCA DO PEIXE-PORCO ….”

N

ão é todos os dias que conseguimos capturar cerca de uma
centena de peixe-porco. Aliás,
tenho como máxima afirmar
que na pesca à cana nas rochas as boas
pescarias só acontecem uma vez. Aliás
capturar 39 kg de peixe-porco deixa
qualquer um sem palavras.
Eu e o meu amigo Luís resolvemos ir à
pesca num belo dia de sol. Decidimos ir
perto da hora de almoço com um engodo
maluco que fizemos (ouriço/sardinha/
cascas de camarão tudo do misturado).
O Luís tinha que ir trabalhar às 16h, por

isso a pescaria teria de ser relativamente
curta, mas passado um bocado de termos
engodado, começaram a sair os primeiros
exemplares de peixe-porco. Eram uns
atrás dos outros e o Luís antes de partir
para o trabalho lá conseguiu capturar 14.
É obra!
Como estava a dar, lá fui eu a casa à
pressa buscar baldes, mais isco e material. Quando voltei a situação repetia-se.
Bastava que a chumbada chegasse ao
fundo de areia, ou tinha peixe ou não
tinha isco. Chegou a uma altura que
deixei de engodar...

Aquele apanhar de peixe tráz sempre
os mirones, os que se vêm meter em
cima para poderem capturar alguns
peixes e os que desistem por estarem
perto e nada apanharem.
Como não podia deixar de haver uma
peripécia nesse dia, o Luis, antes de
partir para o trabalho, capturou um
destes valentes peixe-porco e na altura
de lhe tirar o anzol colocou um dos seus
dedos na boca do peixe. Resultado, uma
valente mordidela e uma ida para o
trabalho com um bocado de carne a
menos no dedo!

AMADEU CARNEIRO, LDA

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.

