Em 2012, a ACL- Amadeu Carneiro, Lda.,
festeja 49 anos de actividade.
Para assinalar a ocasiao, decidiu
lan~ar, 0 passatempo
"ACL- com as Jovens!",
durante todo 0 ano, dedicado
aos leitores mais jovens, dos
10 aos 16 anos.
as concorrentes
que forem seleccionados pela
nossa Redac~ao,
serao contemplados com um excep- cional carreto PENN
Captiva II 2000, equipado com 8 +1 rolamentos e 2 bobines
em alumfnio com capacidade 200m/0,25mm. Para concorrerem terao de enviar a sua melhor foto acompanhada de um
pequeno texto sob 0 tema"A MINHA PESCARIA".
a vencedor deste mes e Miguel franco e tem 16 anos. A foto
que nos enviou e de um dia de pesca ao achiga que fez na
barragem do Carril, em Tomar. Aqui fica a historia:
"'Eu,0 meu pal e 0 meu irmiio saidos cedinho de cosa e lomas ate ti barragem do Carri/, em Tomar, depois de no dia anterior tennos adquirido a /icenfa necessaria para Ld
pescar. eerea das 10h da manful, num dos meus muitos lanfamentos. e depots de ler
apanhado alguns achigas mais pequenos, senti U/'1'1 forte puxiio e ao ferrar senti que
se tratava de uma grande achiga. Depois de multa futa, cOflsegui apanhar este bela
exemplar de 2kg e que media SOcm e que passou a ser 0 meu record.
De seguida a esta be/a foto que fica para a minha historia, /ibertei-o para ten tar
apanhd-lo quando liver mais a/gum peso.-

Parabens! Participa tambem. Envia a tua foto e respectivo
texto para 0 e-mail redaccao.pesca@grupov.com ou para:
Mundo da Pesca - Passatempo ACL com as Jovens!
- Av. Infante D. Henrique, 306, 1900-717 Lisboa
Nota: As fotografias

niio seriio devolvidas

As fotografias tambem serao publicadas no site da AMAOEU CARNEIRO,LOA. (www.acl.com.pt)
No caso de ruptura de stock, 0 premio podera ser substitu[do por outro semelhante e de igual valor.

