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Sabias que ...
Em 1690
Edmond Halley patenteia um sino
de mergulho, o primeiro dotado
de um reservatório de ar, capaz
de mergulhar a 18 metros.

Eventos
Começamos o ano de 2008 da melhor forma possível. Organizamos um jantar
convívio no CCD, cujo objectivo principal foi juntar os mergulhadores e suas famílias numa
partilha de experiências e histórias desta nossa actividade.
Como não podia deixar de ser, o jantar foi bastante concorrido e prolongou-se até
cerca das 02H00. Muito animado, aproveitamos para por a conversa em dia com alguns dos
mergulhadores que nesta altura de temperaturas não tão convidativas, se esquivam a
participar nas saídas da escola...
Foi também o momento de apresentar a calendário de mergulho para 2008 que
sem dúvida é muito aliciante.
O final do jantar foi assinalado com o discurso do nosso “Mestre” que fez uma
resenha do ano transacto, perspectivou o ano que se inicia e fez alguns agradecimentos ao
grupo de trabalho que com ele tem promovido algumas novas ideias e iniciativas no sentido
de renovar a escola de mergulho.
Aqui ficam algumas fotos do jantar do dia 25 de Janeiro de 2008.
Bom Ano cheio de mergulhos inesquecíveis, até à nossa próxima “expedição”
saudações subaquáticas.

CURIOSIDADES:

O mexilhão (Mytilus edulis) é um
molusco bivalve da ordem
Mytiloida, consumido como fonte
de alimento.
Os mexilhões são animais
séssies, ou seja, não possuem
capacidade de locomoção, que
vivem nas zonas interdidais, fixos
pelo bisso às rochas costeiras. A
sua concha é negra azulada, sem
ornamentação a não ser as
linhas de crescimento. A sua
charneira é disodonte. Entre os
predadores naturais encontra-se
a estrela-do-mar. O mexilhão tem
também, assim como a ostra, a
capacidade de produzir pérolas.
(fonte:Wikipedia)

Noticias da Escola
A Escola foi até às Ilhas Medas no Carnaval. Fica a saber como foi no
suplemento de Março

mergulho.ccdporto@ gmail.com
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