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Actividades:

Locais de mergulho

Tens mergulhado regularmente?

Ria de Vigo

O que te parece fazer uma
reciclagem?

A Ria de Vigo fica no Sul da Galiza (Pontevedra) e estende-se pelos concelhos de Vigo,
Cangas do Morrazo e Moaña. Tem cerca de 33 Km de comprimento. No seu final as ilhas
Cies formam uma barreira natural e encontra o oceano através de dois canais, Boca Norte
e Boca Sul. O seu leito é em forma de V com uma profundidade máxima de 40m.

Uma tarde bem passada na
piscina a reencontrar os teus
antigos companheiros de curso de
mergulho?
Contacta o José Roças ele tem
novidades para ti 917256873

CURIOSIDADES:

A VinagreiraVinagreira-negra,
negra Aplysia fasciata,
também conhecida pelo nome de
“lebre de mar negra”, é um dos
moluscos presentes em toda a
nossa costa e na bacia
mediterrânea, nomeadamente nos
estuários e rias. Alimenta-se de
qualquer tipo de algas (vermelhas,
verdes, pardas....). Percorre o fundo
lentamente para se ir alimentando.
É uma espécie herbívora, são
moluscos muito semelhantes em
aparência às lesmas. Possuem, no
entanto, uma concha que está
coberta pelo manto;
O nome comum deriva do líquido de
cor púrpura que deitam por vezes
quando molestadas (como “vinagre
tinto”).

Areia Milha, Frapelo, Enseada do Rei, entre outros são nomes de alguns dos locais onde
muitos de nós fizemos o nosso primeiro mergulho de mar e que recordações temos desses
primeiros mergulhos. Entre polvos (com aparições contratadas), caranguejos ermitas,
tapetes de estrelas-do-mar, ofiurideos, mexilhoeiros que vistos debaixo de agua evocam
florestas de uma qualquer história de J.R.R.tolkien…, no fundo é neste local de águas
tranquilas que nos começamos a preparar para mais e melhores mergulhos.
Como não podia deixar de ser, voltamos nos dias 05 e 06 de Abril a Vigo, para
continuarmos a formação das turmas nº 1, 2 e 3, cujos cursos estão a decorrer neste
momento. Aqui ficam algumas imagens para ilustrar estas saídas.

Noticias da Escola
A saída a Grove foi anulada devido às más condições atmosféricas
verificadas no local, fica para a próxima se houver ajuda do S.Pedro.

mergulho.ccdporto@ gmail.com
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