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Evento	
  -‐	
  A9vidades	
  subaquá9cas,	
  Desporto,	
  Ensino,	
  Inves9gação.
Dirigido à comunidade estudantil, aos praticantes de atividades
subaquáticas, aberto à comunidade.

...VOLTAR AO MAR!
Evento a realizar na Faculdade de Motricidade Humana (Salão Nobre e espaço de
exposição no corredor)

Quinta-feira, 6 de dezembro 2012 das 18h-21h.

Enquadramento
Foi assinado um protocolo entre a FMH, a Comissão Nacional de Mergulho e
Actividades Subaquáticas da Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas.
A finalidade deste protocolo é revitalizar as atividades físicas ligadas ao mar, tanto
numa dimensão formativa, desportiva como recreativa e turística.
Pretende-se investir na formação técnica superior de formadores, abrindo
perspectivas de carreira e prática profissional aos nossos alunos e aos técnicos e
praticantes mais experientes.
Ambas as instituições tiveram um papel pioneiro neste - Cluster do Mar nas
actividades desportivas e recreativas.
A FMH, na altura ISEF, teve autorização, segundo a legislação em vigor, para formar
monitores nacionais de mergulho, a par de poucas outras instituições como a
Marinha, o Colégio Militar e a FPAS.
O ISEF, e a FMH dispuseram de instalações próprias para fazer a formação nas
atividades de mergulho com escafandro num tanque existente na Quinta da Graça,
agora destruído. Estas instalações tiveram cobertura, balneários próprios,
compressor de ar instalado, duas plataformas e um poço no meio, com vários
metros de profundidade.
Aí foram formados centenas de mergulhadores, essencialmente alunos, muitos
agora professores, já no atual esquema das agências de formação internacionais de
mergulho autónomo, tanto no sistema BSAC, como mais recentemente no sistema
PADI.

A FPAS tem um historial digno de nota, tanto em todas as actividades subaquáticas
tradicionais, como o mergulho em apneia, mergulho com escafandro, pesca
submarina, fotografia subaquática como nas modalidades mais recentemente
introduzidas, a título de exemplo, o mergulho em apneia, o hóquei subaquático, a
natação com barbatanas, só para referir algumas.
A título de exemplo, foi no seio de Federação que foram organizadas as primeiras
competições desportivas de surf, agora com federação própria. A FPAS possui um
espólio único de registos da história do Desporto português ligado ao mar.
A Federação, organizou-se e modernizou-se no atual quadro legal desportivo. Um
atleta português Jody Lot, sagrou-se este ano em Espanha, campeão do mundo na
modalidade de pesca desportiva, já na atual direção federativa.
A Comissão Nacional de Mergulho e Actividade Subaquáticas é um órgão federativo
consultivo, de carácter eminentemente científico e técnico, diretamente articulado
com a presidência e a direção técnica da FPAS, que visa dar um contributo nas
áreas do ensino, formação, segurança, normas e boas práticas desportivas e
ambientais, para praticantes e técnicos fornecedores de serviços, articulando as
atividades subaquáticas com o estado do conhecimento e práticas internacional
neste sector.
Surgiu assim a ideia de realizar uma iniciativa conjunta em parceria entre a FMH e a
FPAS para promover e revitalizar as práticas desportivas ligadas ao Mar, partindo
das atividades subaquáticas e alargando a todas as modalidades desportivas
ligadas ao mar e à água.

Programa
1)	
  Inauguração	
  da	
  Exposição	
  de	
  fotograﬁa	
  subaquá9ca	
  de	
  Rui	
  Guerra
intitulada – “Açores - Natureza submarina em estado puro”.
Espaço de exposições da FMH

2)	
  Palestra	
  técnica:
Registo	
  de	
  imagens	
  subaquá9cas	
  -‐	
  Desporto	
  e	
  Ciência
Introdução à fotografia subaquática, técnica e arte.
Rui Guerra *
(Instrutor e atleta de Fotografia subaquática).
* Atleta de Alta Competição, Vice-Campeão do Mundo de
Fotografia Subaquática, Campeão do Mundo na categoria
Ambiente com Mergulhador e Hexa-Campeão Nacional, Rui
Guerra nasceu em Lisboa em Dezembro de 1968 e desde cedo
que se encontra ligado ao mar, sendo junto a ele que procura o
seu equilíbrio e paz interior. Como uma natural consequência dos
muitos momentos em família passados no litoral, cedo desperta
em si a paixão e a curiosidade pelo mundo subaquático, levandoo a iniciar-se no mergulho em apneia e mais tarde no mergulho
com escafandro autónomo.
A fotografia aparece na sua vida quase que por acaso, não
passando de início de “mostrar aos outros o que via debaixo de
água”.

3)	
  Cerimónia	
  de	
  assinatura	
  do	
  protocolo	
  entre	
  a	
  FMH	
  e	
  a	
  FPAS
Presidente da Faculdade de Motricidade Humana
Prof. Doutor Carlos Neto
Presidente da Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas
Prof. Ricardo José
Presidente da Comissão Nacional de Mergulho e Actividades Subaquáticas
Prof. Doutor Fernando Duarte Pereira
- Apresentação da Comissão e breve descrição das finalidades desta parceria.

4)	
  Palestra	
  técnica:
Mergulho	
  e	
  Ensino	
  -‐	
  Estratégia	
  para	
  o	
  futuro.
Benefícios ou risco positivo das atividades subaquáticas: Mergulho com escafandro
autónomo e Fotografia Subaquática.
Prof. Doutor Fernando Duarte Pereira
(Presidente do Conselho Pedagógico da FMH e da Comissão Nacional de Mergulho e
Actividades Subaquáticas)

5)	
  Mostra	
  das	
  obras	
  premiadas	
  do	
  II	
  Troféu	
  Open	
  de	
  
Fotograﬁa	
  Subaquá9ca	
  -‐	
  Con9nente	
  2012.
Prova organizada pela FPAS - Federação Portuguesa de
Actividades Subaquáticas e que decorreu no passado dia 6 de
Outubro na Reserva Natural das Berlengas.

6)	
  Cerimónia	
  de	
  entrega	
  de	
  prémios
Encerramento da cerimónia.

