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ERA MESMO ISTO QUE EU QUERIA...

Caros amigos
mergulhadores

Nas vésperas dos mergulhos sinto uma alegria e ansiedade próprias de
quem anda nisto há pouco tempo e não foi diferente nesta deslocação.

Por altura do Carnaval pensamos
mergulhar nas ILHAS MEDAS
(Espanha)...

Já tinha ouvido falar muito e bem dos mergulhos nesta zona e foi com
satisfação que participei no REGRESSO AO GROVE.

Para tal há necessidade de marcação
de avião e alojamento...
Contacta o Roças para pormenores de
dias, preçário, inscrição... mas rápido!

Eventos:
Fomos gentilmente convidados para
participar no 1º Open de Fotografia
Subaquática em Grove.
Este encontro foi apadrinhado pela
Federação Galega de Mergulho e pela
Associação de hoteleiros locais. Data
escolhida - 1 de Dezembro.
A viagem foi feita sob uma chuva
constante, que para alegria de todos, parou
quando chegamos ao cais de embarque.
Eu disse à organização: “Portugueses…
bom tempo, não há que enganar”.
De facto o Sol acarinhou o evento, pois
foi timidamente saindo do manto de nuvens
ameaçadoras e deu o seu melhor.
Nós pelo nosso lado, demos o que
pudemos: nem um lugar no pódio.
Houve três categorias de fotos, macro,
ambiente e peixes.

Data: Dezembro 2007

Com um bom grupo de companheiros mergulhadores e respectiva
família/amigos fizemos os km que nos separavam do nosso destino, sabendo
exactamente o que íamos encontrar: um fim de semana com direito a 3
mergulhos e estadia no centro de mergulho que nos faculta o bem estar que
precisamos.
Em dois dias maravilhosos em que fomos brindados com óptimo tempo
para a época do ano, fizemos então 3 bons mergulhos: Chão de Deus, Faro das
Pedras e Cavalinho do Sul, todos com boa visibilidade e a presença de uma boa
variedade de peixes (Chocos, Bodioes, Sargos e Cabozes, Polvo, muitas
Gregonias, e grandes Esponjas… além da grande quantidade de rochas e grutas
para pesquisar. Tudo isto nos deu a possibilidade de mergulhos muito activos e
com tempo alargado de fundo que, como é lógico, fizeram a alegria de todos os
que participaram.
Também nos possibilitou descobrir a existência de um quarteto de
cinco, imaginem…
O convívio brincalhão entre todas as pessoas bem como com os outros
grupos que lá estavam com o mesmo objectivo e com os Espanhóis que nos
receberam, assim como entre uma conversa e outra que permitiram a partilha
de experiências de mergulho e outras, tornaram os momentos fora de água
muito agradáveis.
Os passeios ao fim da tarde possibilitaram ainda tirar partido das
lindas paisagens que já conhecemos mas que não cansam nunca.
Foi assim que a ansiedade do mergulho se transformou na satisfação
de um belo fim-de-semana.
Era mesmo isto que eu queria.
Espero encontrar-vos por lá da próxima vez.

O local escolhido foi a Presiña.
Já perdi a conta aos mergulhos lá
realizados e sempre com boas companhias.

Ana Paula
Cá estão para deleite vosso... e nosso claro, algumas fotos de GROVE.

A visibilidade não era famosa, havia
mar de fundo (tinha corrente de fundo).
Mas deu para tirar uns bonecos = fotos.
Depois, seguiu-se o segundo e último
momento alto do evento, o jantar de
encerramento e como é hábito, com pompa
e circunstância.
Estavam presentes as mais altas
individualidades do burgo e o nosso bom
amigo Ramon.
Foi assim a nossa presença em mais uma
organização dos nossos amigos galegos.
José Roças

BOM NATAL PARA TODOS!

mergulho.ccdporto@ gmail.com
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