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Diário de Mergulho

Caros amigos mergulhadores
Continuando na aposta da partilha dos acontecimentos
desta escola convosco (e vice-versa), informo que
estamos a realizar dois cursos de P1 - um na cidade do
Porto e outro na cidade de Espinho.
É de realçar o esforço e colaboração dos Bombeiros
Voluntários de Espinho no apoio ao curso aí a decorrer.
Em maré de agradecimentos, o meu sincero MUITO
OBRIGADO a todos aqueles que de várias formas nos
enviaram as suas sugestões para a continuidade e
melhoria do nosso BOLETIM.
Vêm aí os tempos de chuva e frio. É natural que se
pense que é pouco convidativo mergulhar nessas
condições, mas garanto que se realizam mergulhos
excelentes pois existe muito boa visibilidade e a fauna
está muito activa.
Assim convido-vos a fazerem vossas inscrições (via
telemóvel ou e-mail) para as saídas do calendário deste
ano e outras que atempadamente serão indicadas.
Do vosso amigo
José Roças
P.S. Têm fotos e relatos interessantes de mergulho que
queiram partilhar??? Enviem-nas para o nosso mail para
que algumas façam parte do boletim.

Curiosidades:
Peixe porco

Data: Outubro 07

Berlenga 08 de Setembro 2007
1º Mergulho no Primavera - para P1 - Vapor Italiano naufragado em 28.10.1902
1º Mergulho Vapor do Trigo - para P2 - Vapor Sueco "Andrios" naufragado em 20.11.1926
2º Mergulho - Ilhéu Maldito

O arquipélago da Berlenga é composto por três grupos de ilhéus: Berlenga Grande e recifes
adjacentes, as Estelas e os Farilhões.
É possível mergulhar em toda a área da reserva, dependendo das condições atmosféricas.

Neste mergulho as condições eram de excepção: o mar estava muito
calmo, o céu inicialmente encoberto mas acabou por deixar passar o tão
aguardado sol que faz destes mergulhos algo de inesquecível.
O primeiro grupo mergulhou de manhã no Primavera onde foram
brindados com a visita de vários peixes dos quais se destacam a abrotea,
rascasso, a solha.
O segundo grupo mergulhou no Vapor do Trigo onde a variedade de peixe
era enorme quer “escondidos” nas caldeiras gigantescas em tudo que era buraco
e espaço, quer desfilando qual passerelle subaquática por entre os
mergulhadores...
O segundo mergulho foi no Ilhéu Maldito (para o 1º grupo de tarde, para
o 2º ainda de manhã) e que mergulho este!!!! Bem hajam as condições de mar e
tempo atmosférico.
Mergulho muito interessante que com as condições favoráveis permite a
entrada em duas cavernas. A quantidade de vida subaquática é de tirar o fôlego,
desta feita fomos recebidos e acompanhados por um cardume de peixes porco.

Nome comum - Peixe porco
porco
Classe - Actinopterygii
Ordem - Tetraodontiformes
Família - Blastidae

Novidades
A sede sofreu uma grande reestruturação de que vos iremos dando
conta... para já imagens do interior... bonito não???? Esperem só
para verem pessoalmente, ou em outros boletins...

O peixe-porco utiliza a poderosa armadura bucal para
desmembrar lagostas, caranguejos e outros crustáceos.
Para além disso tem uns dentes que parecem de coelho e
que servem para partir ouriços, lapas e bivalves.
.
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