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Sabias que:
Na costa del Montgri existe
um naufrágio, o Reggio
Messina que foi afundado
propositadamente em
1991, para servir de
atracção turística aos
mergulhadores que visitam
as Ilhas Medas. O Réggio
Messina foi construído em
Itália em 1970 era um ferry
de 122m que servia para
fazer a ligação entre a
cidade de San Giovani (sul
de Itália) com Messina (na
Sicília).

Eventos
Ilhas Medas! Um dos “paraísos” de mergulho no mediterrâneo.
Era com esta enorme expectativa que alguns de nós partimos rumo a L’Estartit. Para os 6
Portugueses (os únicos mergulhadores, durante essa semana, em toda a reserva marítima das Ilhas
Medas) somente a paixão pelo mergulho se sobrepunha aos 4 ºC da temperatura ambiente e aos
“espectaculares” 12 ºC da água do mar! Se, nestas condições, a temperatura não ajudava, foi
seguramente a riqueza e diversidade da fauna e flora que marcariam os mergulhos que ficarão
para contar o resto da vida. Sem o buliço dos mergulhadores de Verão, teríamos a companhia dos
gigantes Meros, das ameaçadoras Moreias, dos simpáticos Sargos e uma variedade assombrosa de
outros companheiros aquáticos.

CURIOSIDADES:

Mas nem só de mergulho foi feita esta nossa viagem. Na memória irão ficar igualmente as ruelas
de Peratallada, a animação de Figeras, a exuberância de Barcelona, a graciosidade de Girona ou
mesmos a simpatia dos “amigos ucranianos”. Esta foi um pouco da história da nossa ida às ilhas
Medas, as muitas outras “histórias” ficarão certamente para contar nas nossas habituais tertúlias.

Noticias da Escola
Gorgonias
Pese embora o seu aspecto de
arbusto, pertence na realidade
ao reino animal. É uma colónia
de pólipos que vivem sobre
uma estrutura córnea flexível
de forma arborescente e
irregular que eles mesmos
segregam.
A forma da colónia lembra um
leque
pois
todas
as
ramificações apresentam um
mesmo
plano
geralmente
perpendicular
à
corrente
dominante, o que maximiza a
possibilidade de captura de
alimento por parte dos pólipos.

Baptismo: No passado dia 01 de Março preparamos um baptismo de
mergulho para alguns candidatos a mergulhadores.

Saída:

No dia 02 de Março voltamos a Vigo com os alunos do curso de P2 a
decorrer neste momento

mergulho.ccdporto@ gmail.com
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