com os Jovens!
Em 2010, a ACL – Amadeu Carneiro, Lda.,
festeja 47 anos de actividade.
Para assinalar a ocasião, decidiu
lançar, o passatempo
“ACL – com os Jovens!”, durante
todo o ano, dedicado aos leitores
mais jovens, dos 10 aos 16 anos.
Os concorrentes que forem
seleccionados pela
nossa Redacção,
serão contemplados
com um excepcional
carreto PENN Captiva II 2000, equipado com 8 +1 rolamentos
e 2 bobines em alumínio com capacidade 200m/0,25mm.
Para concorrerem terão de enviar a sua melhor foto acompanhada de um pequeno texto sob o tema”A MINHA PESCARIA”.
O vencedor deste mês é o Miguel Amado, tem 14 anos e é de
Torres Novas. A foto que nos enviou é de uma jornada que fez
na companhia do seu pai. Aqui fica a história

Um belo exemplar de
achigã capturado pelo
Miguel Amado, o qual foi
prontamente libertado.

“Desta vez bati o meu pai por 1 a 0, mas foi ele que me disse para colocar um chatterbait que provavelmente iria resultar, e tinha razão. Os seus largos anos de pesca
ao achigã já lhe deram um conhecimento muito grande desta maravilhosa pesca, na
qual também já estou viciado. Este peixe de 1kg foi apanhado em Santa Margarida,
em Junho de 2010. Depois desta boa foto, libertei-o, conforme faço com todos os peixes
que apanho”.

Parabéns! Participa também. Envia a tua foto e respectivo
texto para o e-mail redaccao.pesca@grupov.com ou para:
Mundo da Pesca — Passatempo ACL com os Jovens!
- Av. Infante D. Henrique, 306, 1900-717 Lisboa
Nota: As fotografias não serão devolvidas

A Beatriz Gonçalves e o
seu primeiro peixe, um
bonito pimpão pescado
na barragem da Marateca
em Castelo Branco.

O Rui Jesus e uma bela carpa
de 1,3kg pescada na barragem
de Montargil.

O vencedor do
passatempo deste mês
numa situação típica
de quem vai
aos chocos.

O Diogo Santos
a exibir mais um
robalo capturado
no Sado a bordo do
“Nuvem Branca”.

As fotografias também serão publicadas no site da AMADEU CARNEIRO, LDA . (www.acl.com.pt)
No caso de ruptura de stock, o prémio poderá ser substituído por outro semelhante e de igual valor.
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