
DESPORTO Pesca Desportiva

Programa A Secção de Pesca Norte do Clube Millennium bcp, em associação com a
embarcação “Blue In” localizada na marina de Leixões vai realizar a IV Jornada de

Dia 2 de agosto 2014                      IV Jornada Pesca Desportiva - Porto

EV: 1.004.404

embarcação Blue In localizada na marina de Leixões, vai realizar a IV Jornada de
Pesca Desportiva para os Associados do Clube Millennium bcp.

O Encontro terá lugar no dia indicado às 06h30 na marina de Leixões e
termina por volta das 18h00, podendo ser antecipada 1h00 mediante as
condições do vento para esse dia.
 O evento prevê, embarcação para 8 pescadores com tripulação, com local
exclusivo para cada um dos participantes para a jornada de pesca.
 A cargo de cada um dos pescadores a obtenção de licença de pesca, caso
não a possuam. Aconselha-se a licença Mensal-Regional-Douro. Poderá ainda
ser obtida na embarcação, licença diária. Custo, 3€.
 Isco aconselhado, amêijoa e camarão. Aconselha-se encomenda prévia ao
Skipper da embarcação. Em média 3kg de amêijoa e 500g de camarão, custo
variável – Média 10€.
 Equipamento de pesca a cargo de
cada um dos participantes Acada um dos participantes. A
embarcação poderá fornecer
equipamento caso exista algum
associado que pretenda participar e
tenha necessidade do mesmo.
Confirmação caso a caso.
 Caso as condições de mar não
permitam as saídas na data indicada

Custos

Diversos

p
encontrar-se-á nova data com o
consenso de todos os participantes.

Inscrições limitadas até 29 de julho. A 31 de julho, informaremos os Associados

30€ / Pescador / Dia.

Diversos Inscrições limitadas até 29 de julho. A 31 de julho, informaremos os Associados 
cujas inscrições forem consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento  
pelo seu custo real.

Para mais esclarecimentos contactar o Seccionista Américo Xavier 912872700 -
i bi@h il

PESCA - NORTE INSCRIÇÕES FECHADAS

americoxabi@hotmail.com.


