Passatempo
Amadeu Carneiro, Lda

cana + carreto

Este mês, a participação numa jornada de formação
valeu a vitória a mais uma jovem pescadora!
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quer ver cada vez mais jovens a pescar! Para comemorar
os seus quase 50 anos de actividade, em 2010, lança mais
um passatempo para os jovens pescadores, dos 10 aos 16 anos.
Podem participar enviando uma fotografia e um pequeno texto
com o tema O MEU DIA DE PESCA. Todos os meses, oferece
a um jovem leitor desta revista um valioso conjunto de pesca:

o PESCADOR
A S U A REVI S T A DE P E S C A L Ú DI C A

ABU Stamina Spinning!

Tatiana Oliveira
O meu nome é Tatiana, tenho 11 anos e este foi o meu primeiro
peixe, numa pescaria em Alpiarça, nos Patudos, quando
participei num convívio de captação de jovem pescadores...
foi um pimpão com 1.2 kg!
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Duarte Brás
O Duarte teve uma experiência inesquecível, numa
tarde à pesca com o avô: após umas lições de pesca
à inglesa conseguiu o seu primeiro peixe! «Satisfeito
o desejo, devolvi-o imediatamente à água!», conta ele

Não te esqueças!

Envia as tuas fotos
e um pequeno texto por e-mail para o endereço
opescador@joeli.pt e habilita-te a ganhar estes
valiosos prémios Abu García!

Edgar >
O Edgar à pesca
no Seixal. Conta
que neste dia não
apanhou nada
mas que ganhou
o gosto à pesca!

NOTAS: As fotos em papel não serão devolvidas. As fotos enviadas para participação
neste passatempo também serão publicadas no site da Amadeu Carneiro, Lda.
(www.acl.com.pt). Todos os participantes devem indicar uma morada onde seja possível
receber o prémio, no caso de a sua foto ser escolhida, bem como um contacto telefónico.
No caso de ruptura de stock, o prémio poderá ser substituído por outro semelhante
e de igual valor.
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www.joeli.pt/pescador

