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Sabias que:
O Rei D.Carlos, Rei de Portugal
entre 1889-1908 foi um dos
pioneiros mundiais no estudo da
oceanografia e promoveu entre
1896 e 1907 doze campanhas
na nossa costa com o objectivo
de estudar a fauna marinha.
Para mais informações consulta
o site aquariovgama.marinha.pt

Diário de mergulho
De regresso a Grove, Dezembro de 2007
Gostamos tanto do mergulho de Novembro que resolvemos lá voltar e desta vez levar
alguns dos mais recentes P1 da Escola. Desta feita mergulhamos em “Ilha de Rua”,
repetimos o “Chão de Deus” e o “Cavalinho do Sul”. A visibilidade não era das melhores,
mas a diversidade subaquática fez com que este senão ficasse relegado para segundo
plano. Entre chocos, polvos, sapateiras (gigantes), cardumes de sargos, cabozes, gregonias,
esponjas, holoturias, nudibranquios, observamos paisagens subaquáticas de tirar a
respiração, verdadeiramente indescritíveis.
Registámos (e sentimos) temperaturas de 2º, 3º no ar! e 10º a 13º dentro de água.

CURIOSIDADES:

Fizemos os dois mergulhos de Sábado seguidos o que nos permitiu fazer uma visita ao
aquário local (www.acquariumgalicia.com), onde fomos muito bem recebidos pela Marta
que nos proporcionou uma visita guiada muito agradável e instrutiva. Recomendamos
vivamente uma visita a este aquário.
Terminamos o nosso Sábado com uma visita pelo centro, do qual não escapamos sem
alguns “recuerdos”. De volta ao hotel recuperamos as nossas energias com um belo jantar
e à sobremesa ficamos deliciados com os dotes musicais de alguns dos nossos
companheiros de mergulho...

Fonte:Wikipedia

No Domingo, último mergulho. Na minha opinião foi o melhor de todos, a quantidade e
Os chocos têm uma concha
interna, bolsa de tinta, oito braços
e dois tentáculos.
Possuem uma capacidade de
mimetismo considerada superior à
de um camaleão; suas gamas
incríveis de cores são devidas às
células especiais, os
cromatóforos.

diversidade de fauna e flora no Cavalinho do Sul são realmente gratificantes, para quem
como nós teve a coragem de enfrentar as temperaturas gélidas desse fim-de-semana.
Para finalizar o ano nada mal, ficamos a ansiar por mais e melhor no próximo ano.
Até à nossa próxima exploração, saudações subaquáticas

Um animal tímido, os chocos têm
uma vida tanto diurna como
nocturna, alimentando-se de
outros pequenos seres tais como
camarões, peixes e outros.
Depois que capturam suas presas,
matam-nas com um mecanismo
na sua boca, semelhante a uma
faca. A tinta que produzem é a
famosa tinta nanquim.
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