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Locais de mergulho

Sabias que:
Existe uma diferença entre
piratas e corsários?
- Os primeiros saqueavam
por conta própria enquanto
que os corsários o faziam
ordenados por reis ou
outros nobres.
A pirataria teve o seu auge
entre 1690 e 1730 altura
em que se intensificaram as
trocas comerciais entre a
África Europa e a América.
Entre os mais famosos
Destacamos Edward Teach
(barba negra) Henry
Morgan e Anne Bonny

Ilhas Medas
As ilhas Medas são um conjunto de sete pequenas ilhas situadas em frente ao
litoral da Costa Brava perto de Lloret de Mar no estuário do Ter em Espanha.
Meda Gran, Medellot, Meda Petita, Ferrenelles, Tascó Petit, Tasc Grós, Corall Bernat
são as ilhas que compõem este arquipélago.
Existem indícios de que em 500 ac os Gregos passaram por aqui. Na idade média
serviram de esconderijo para piratas. No sec XV o Rei ordenou a construção de uma fortaleza
na Meda Gran para tentar defender o comércio marítimo dos piratas, mas sem grande
sucesso tendo sido mais tarde abandonada. Um século mais tarde a fortaleza e uma parte
do ilhéu caíram ao mar.
Desde 1700 até 1890 a Meda Gran foi usada como prisão militar. A ilha foi
habitada até 1930.
Actualmente estas ilhas são um dos locais de mergulho de referência devido à
diversidade de fauna e flora que se podem apreciar no local.

CURIOSIDADES:

Noticias da Escola
Salemas
Sarpa salpa

Fomos até Vigo no dia 17 de Fevereiro de 2008 ora vejam como nos divertimos.

Encontramos salemas em
zonas rochosas e arenosas
onde se verifique o crescimento
de algas. Gregário, este animal
chega a formar grandes
cardumes.
Enquanto jovem é carnívoro
(come crustáceos) quando
adulto é quase exclusivamente
herbívoro.
Trata-se de uma espécie
hermafrodita, em que os
machos se transformam em
fêmeas.

Não te esqueças de marcar a tua presença nas saídas da escola, na Páscoa vamos
a Grove. Inscreve-te

mergulho.ccdporto@ gmail.com
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