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Com o objetivo de promover a participação de um maior número de Sócios nas atividades do nosso Clube, os 
colegas da Secção de Pesca Desportiva, com o acordo e apoio da Direção, apresentam-se propondo-vos o 
seguinte desafio: 
 
Por certo, desde a infância, muitos de vós terão sido tentados, por influência de amigos e familiares, a ir à pesca, 
desejo que não foi possível realizar, ou porque o Pai não praticava esse desporto ou porque não tinham um tio 
maluco que vos iniciasse nesse “vício”. 
 
Pois é, caro amigo, se te enquadras nesse vastíssimo grupo, estás com sorte. 
 
O nosso Clube planeia facilitar-te a realização do desejo e sonho antigo, levando a cabo algumas iniciativas nas 
quais podes participar: 
 
Para isso a Secção de Pesca irá, em colaboração com outras Secções, promover algumas atividades de caráter 
Lúdico–Recreativas destinadas aos Sócios e Familiares, tendo em vista, por um lado reforçar a Secção, com a 
adesão de novos praticantes, e por outro, incluir a família, através da organização de passeios e visitas a locais de 
interesse, destinados aos que não se deixem ganhar pelo apelo à atividade piscatória. Concretizando, saímos 
todos juntos, uns vão tentar pescar, outros vão passear; no fim juntos iremos almoçar. 
 
Assim como primeiro grande evento iremos em breve organizar uma pescaria para os filhos, netos, sobrinhos 
dos associados, seguida de uma gastronomia temática (temos a esperança que em face do êxito dessa iniciativa 
os adultos/as, queiram seguir-lhes o exemplo, participando, em massa, em ações de seguida a si destinadas). 
 
Porém, estes planos só terão razão de ser se para isso houver candidatos. Basta a vossa vontade, e não se 
preocupem, o facto de não possuírem equipamento não será obstáculo à participação dos colegas interessados 
e seus familiares, pois nesta fase inicial a Secção providenciará as “ferramentas” e o apoio técnico indispensáveis 
para o efeito. VEM PESCAR CONNOSCO! – porque depois podes dizer adeus ao stress, estarás embriagado de 
ar puro, terás passado um dia divertido e mesmo que alguns dos teus músculos adormecidos estejam zangados, 
verás que o esforço terá valido a pena e estarás disponível para repetir a experiência. 
 
Brevemente daremos mais informação sobre o programa, data e local. 
 
Informação adicional pode ser obtida por contacto para mavial@netcabo.pt ou Manuel Alves – telm. 
965435429. 
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