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Sabias que:
- Um Golfinho consegue
entender cerca de 50
palavras humanas;
- O golfinho mais velho do
mundo tem 55 anos,
chama-se Nellie e nasceu
a 27 de Fevereiro de
1953 em Marineland

CURIOSIDADES:

Locais de mergulho
Berlenga
As Berlengas são um arquipélago localizado a cerca de 6 milhas de Peniche, formado
por três grupos de ilhéus que englobam a Berlenga Grande e os seus recifes
adjacentes, as Estelas e os Farilhões.
As ilhas integram a Rede Nacional de Áreas Protegidas, constituindo Reserva Natural
desde 1981com objectivos de preservação de fauna e flora. Tem uma área total de
1063 Hectares.
É um lugar pleno de história tendo sido um óbvio ponto de paragem e de abrigo desde
a mais remota antiguidade. Segundo alguns historiadores, teria até havido na ilha um
santuário fenício dedicado a Baal-Melkart. De entre as muitas histórias sobre este
fantástico arquipélago fantástico retemos um episódio da nossa história passado em
1666. Quinze navios de uma armada espanhola, sob o comando do almirante D.
Diogo de Ibarra, procuraram conquistar a fortaleza e apossar-se das Berlengas, no
propósito de interceptar a frota francesa que trazia para Portugal a noiva de D. Afonso
VI, D. Maria Francisca Isabel de Sabóia.
Após dois dias de combate, os 22 soldados portugueses comandados pelo cabo
António Avelar Pessoa, tinham morto cerca de 500 espanhóis, afundado um navio e
danificado seriamente outros dois. Quando os portugueses ficaram sem munições e
sem comida, Ibarra conquistou a ilha e mandou destruir o forte.
Estas ilhas de sonho rodeadas de águas cristalinas proporcionam mergulhos
inesquecíveis. Toda a área da reserva é mergulhavel dependendo das condições
atmosféricas.

NOME CIENTÍFICO: Astropecten
sp
NOME COMUM: Estrela-do-mar
ORDEM: Invertebrados
FAMÍLIA: Astropectinidae
A Estrela-do-mar é um animal
do filo dos equinodermos
classe Asteroidea ou dos
asteróides. Têm simetria
radiada. A sua respiração é
branquial e sua reprodução é
feita sobretudo através da
regeneração, ou seja, se um
dos braços desse animal for
cortado pode desenvolver uma
estrela-do-mar nova. Se a
reprodução for sexuada a
estrela-do-mar tem um estado
larvar. Não possuem lanterna
de Aristóteles e por isso não
podem mastigar os alimentos.
Para se alimentar lança o
estômago pela boca, localizada
na sua face oral, na parte
inferior.
(fonte:Wikipedia)
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Noticias da Escola
A Escola aderiu ao projecto Find Kelp, fica a saber tudo sobre este projecto no site
www.findkelp.org .
Voltamos a Vigo a 01 e a 08 de Junho e também fomos dar uma espreitadela ao submarino U1277 afundado ao largo do Cabo do Mundo.
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