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Sabias que…
O submarino Alemão da 11ª
flotilha U-1277, foi
voluntariamente afundado na
madrugada de 4 de Junho de
1945, pelas 00h45m, ao largo do
Cabo do Mundo, a norte da cidade
do Porto. A sua localização é
41.09N, 08.41W e está a cerca de
30m de profundidade. Não se
registou nenhuma baixa tendo os
47 sobreviventes sido recolhidos
pelas autoridades Portuguesas e
posteriormente entregues às
forças aliadas que os colocaram
num campo de prisioneiros de
guerra durante 3 meses, até
regressarem à Alemanha.
(Fonte: uboat.net)

CURIOSIDADES:

Diário de Mergulho
Mergulho no submarino UU-1277
Foi com alguma nostalgia que confirmei o mergulho. Já não mergulhava neste
naufrágio desde o ano 2000.
Diz-me a experiência que quando se procura tirar uns bons momentos, o melhor é
partilha-lo com um bom grupo de amigos, pena foi o barco ser tão pequeno…
Pelas 9 horas já estávamos na marina para preparar o equipamento. O dia estava
quente a havia Sol. (luz). No mar, estava a levantar-se uma brisa que indiciava
uma “nortada” mais para a tarde. Tínhamos que ser rápidos.
Voamos para as coordenadas do GPS sem grandes saltos e após a revisão dos
equipamentos assim como o respectivo e brifing, “bota” a descer pelo cabo.
Inicialmente a visibilidade era muito reduzida, como já esperava, mas no fundo
tive três agradáveis surpresas:
Primeira: O barqueiro é espectacular, deu com o objectivo. (Já fiz alguns
mergulhos ao lado, disseram mesmo ao lado e outros com a ancora na mão à
procura de qualquer coisa que fosse mais volumosa do que a areia);
Segunda: visibilidade entre os 4 e 5 metros, o que permitiu ver o U-1277 e o
grupo;
Terceira: quase não tinha redes de pesca encalhadas no corpo muito esburacado
do submarino. (agradeci em pensamento aos bem feitores pela limpeza
efectuada).

De seu nome latino Trisopterus
luscus, a faneca é um dos peixes
mais comuns das nossas costas.
Encontram-se nas águas costeiras
até aos 300m e também próximos
de destroços. Apresenta uma cor
castanha dourada no dorso e
esbranquiçada no ventre, com
faixas verticais escuras no corpo;
ostenta três barbatanas dorsais e
duas anais; as barbatanas
pélvicas são jugulares e
alongadas; exibe um barbilho na
mandíbula inferior; o ânus está
situado muito próximo da cabeça;
os olhos são grandes e apresenta
uma mancha escura na base da
barbatana peitoral. Chegam a
atingir os 40cm de comprimento

mergulho.ccdporto@ gmail.com

O naufrágio está muito deteriorado, coisas a que o tempo não se compadece. Vi
com muita satisfação que a fauna continua muito abundante, nuvens de fanecas
e muitos congros, mas fiquei sensibilizadíssimo pelo facto de haver muitos
lavagantes e de bom porte que os mergulhadores vêm, tiram fotos e deixam ficar
para que os próximos possam desfrutar do mesmo (ainda dizem que não há
civismo).
Findo o tempo estabelecido, há que voltar e devo dizer que gostei mesmo muito.
Agradeço aos meus amigos pelo convite e já estou a pensar em partilhar esta
experiência contigo.
J.Roças

Noticias da Escola
A Escola aderiu ao projecto FindKelp, a finalidade do projecto é permitir o
correcto mapeamento das 8 espécies de laminárias identificadas e que
ocorrem com maior incidência no norte do nosso Pais. Serão organizadas
várias saídas quer das praias quer de barco, desde o rio Douro até Caminha.
Para mais informações não deixes de consultar o site www.findkelp.org . e
fica atento pois a qualquer momento teremos o calendário de saídas a
efectuar no âmbito deste projecto.

http://mergulhoccdporto.com/
http//gangdabarbatana.spaces.live.com/
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