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Sabias que…
O golfinho possui o extraordinário
sentido da eco localização, tratase de um sistema acústico que lhe
permite obter informações sobre
outros animais e o ambiente, pois
consegue produzir sons de alta
frequência ou ultra-sonicos, na
faixa de 150 KHz, sob a forma de
“clicks” ou estalidos. Esses sons
são gerados pelo ar inspirado e
expirado através de um órgão
existente no alto da cabeça, os
sacos nasais ou aéreos

CURIOSIDADES:

Os golfinhos ou delfins são
animais mamíferos cetáceos
pertencentes à família
Delphinidae. Existem 37 espécies
conhecidas de golfinhos, de entre
os de água salgada e água doce. A
espécie mais comum é a
Delphinus delpis.
São nadadores privilegiados, às
vezes, saltam até cinco metros
acima da água, podem nadar a
uma velocidade de até 40 km/h e
mergulhar a grandes
profundidades. A sua alimentação
consiste basicamente em peixes e
lulas. Podem viver de 25 a 30
anos e dão à luz um filhote de
cada vez. Vivem em grupos, são
animais sociáveis, tanto entre
eles, como com outros animais e
humanos.
(foto: António Santos)
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Diário de Mergulho
15, 16 e 17 de Maio
Grove deu-nos um presente.
Regressamos a Grove e para além do grupo habitual, levamos dois alunos do curso de P1
e para os quais foi o primeiro mergulho de mar (que luxo…). A temperatura esteve amena
durante o fim-de-semana e tivemos direito a sol. No Sábado iniciamos o nosso programa
das festas e partimos em direcção ao Farol das Pedra, mais eis que nos apercebemos de
que tínhamos a companhia um cardume de golfinhos Roazes Corvineiros. Durante perto de
10 minutos fomos presenteados com as suas acrobacias e graciosidade. Foi um momento
simplesmente fantástico. Depois desta aparição inesperada retomámos o nosso percurso
e seguimos para o Farol das Pedras. Foi um primeiro mergulho muito agradável com uma
visibilidade que rondava os 10m e que nos permitiu ver uma quantidade incrível de fauna
e flora. Avistamos bodiões, caboz-de-três-dorsais, fanecas, espirografos, estrelas-do-mar,
ouriços-do-mar, entre muitos outros. Fizemos um intervalo de superfície de
aproximadamente 40m, momento em que nos regalámos com um belíssimo chá quente e
bolachinhas que sabe sempre muito bem. A seguir fomos até um local que se chama “Com
D’Laxe”, este mergulho teve pouca visibilidade, no entanto podemos ver algumas
vinagreiras negras, nudibranquios, gorgónias, entre muitas outras espécies. De tarde
aproveitámos para fazer algum turismo e fomos dar uma voltita por Grove, o que é sempre
muito agradável. No Domingo bem cedo fizemos o nosso último mergulho deste fantástico
fim-de-semana e fomos até ao nosso bem conhecido Cavalinho do Sul. Lá tivemos
oportunidade de encontrar também alguns polvos. Como sempre fomos muitíssimo bem
recebidos e ficamos sempre com vontade de lá voltar.

Noticias da Escola
Continuamos as nossas formações e lá fomos novamente a Vigo ter com o nosso amigo
Ramon para mais uma manhã de puro divertimento, ora vejam
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