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Palavra inicial...
Curiosidades:
Caros amigos mergulhadores

Sabias que:
O padre italiano Giovanni Alfonso
Borelli foi o primeiro homem a
mergulhar com segurança e conforto.
O seu bem - sucedido passeio
subaquático, em 1679, contou com
um traje impermeável feito de couro e
untado de sebo. Ele tentava,
rusticamente, reduzir as agruras
causadas pelo frio, uma das grandes
dores de cabeça dos mergulhadores.
Antes dele, porém, o historiador grego
Heródoto relatava que o imperador
Xerxes tinha organizado expedições
para buscar, nas profundezas do
oceano, os tesouros submersos dos
persas.

A escola de mergulho do CCD, após um percurso de 16
anos de existência, entendeu render-se às novas tecnologias e
aderiu aos novos meios de comunicação. Assim criamos uma
newsletter à qual passaremos a chamar Boletim InfoMergulho.
O objectivo deste veículo de comunicação é poder partilhar
convosco os objectivos, as experiências, os conhecimentos, a
fauna e flora subaquáticas, os naufrágios, e tantas outras coisas
que contribuam para o enriquecimento pessoal e colectivo na área
do mergulho.
É um boletim sem pretenciosismo, mas com barbatanas para
nos ajudar a mergulhar e a seguir em frente cada vez melhor.
Costumo dizer que ninguém nasce ensinado, por isso, sendo
este um passo novo, necessito das vossas opiniões e sugestões
para a melhoria contínua que sempre procuro.
Do vosso amigo

Fonte:Oceanário de Lisboa

Nome comum – Rascasso vermelho
Nome cientifico – Scorpaena scrofa
(Linnaeus 1758)
Família - Scorpaenidae

O rascasso-vermelho é um peixe
solitário e de hábitos nocturnos, que
passa o dia praticamente imóvel,
disfarçado entre rochas e algas. À
noite alimenta-se de outros peixes,
crustáceos e moluscos, que não o
detectam devido à sua camuflagem
elaborada. Quando perturbado, ergue
a barbatana dorsal, de modo a exibir
os seus fortes e ameaçadores
espinhos venenosos. Estes provocam
ferimentos bastante dolorosos, mas
que se aliviam ao imergir a zona
afectada em água quente. Desta
maneira, o veneno é alterado e deixa
de fazer efeito.

José Roças

Novidades
A sede do CCD mudou!!!!!
“O mundo é composto de mudança”... e assim também a escola
de mergulho.
“Deus sonha,
sonha, o homem pensa, a obra nasce!”...
nasce!”...e
... certamente a
obra nasceu
Em próximos números vos daremos conta das mudanças
efectuadas na sede.. Está atento!!!
Saudações subaquáticas
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