ALR FLASH
A mensagem do Presidente
O ponto mais importante deste ano é a realização do
novo arrecife, projecto iniciado em 2007. Proposto
por Sylvain Pioch, da sociedade Egis-Eau, o molde
foi construído em Outubro pela sociedade Somava
Ercomes e o arrecife pela sociedade Bonna Sabla.
Estamos muito satisfeitos do trabalho realizado por
estas sociedades, o seu entusiasmo por este projecto
e pelo seu acolho. A próxima etapa será a preparação
do acondicionamento interior dos módulos e a sua
imersão Com esta operação, ALR adquire uma nova
dimensão.
Agradecemos o Senhor Patrick Melet, novo administrador da associação, que se implico particularmente
na realização destos arrecifes.
A partir da segunda-feira 21 de Dezembro acolheremos uma nova assalariada em nossa associação,
contratada como encarregada de missão. Aurélie
Penne é titular dum diploma de engenheira marina
do Instituto das ciências do engenheiro de Toulon e
do Var.
Realizo as suas práticas de fim de estudos na sociedade Egis-Eau, sócia de ALR. Trabalhara principalmente em vários projectos que nos foram pedidos.
Colaborara também no trabalho de comunicação da
associação, trabalho bem entablado desde há 6 meses, e poderá traduzir a nossa documentação em inglês
Damos-lhe a Benvinda em nosso equipo!
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Resumem das actividades dos meses de novembro e dezembro de
2009:
Terça feira 3 de novembro : Reunião sobre o lago de Port d’Albret com
Pierre Froustey, Presidente do SIPA e alcalde de Vieux-Boucau, a
Associação dos Proprietários de Port d’Albret em Vieux-Boucau.
Sábado 7 de novembro : Encontros departamentais da vida associativa
em Tartas
Terça feira 17 de novembro : Conferência “A remuneração nas
associações” organizada pelo Ordem dos expertos-contaveis de
Aquitania.
Sexta feira 20 de novembro: Reunião com Jean-Pierre Dufau, Deputado
das Landas em Dax
Sábado feira21 de novembro: Submersão no lago de Port d’Albret
Quinta feira 26 de novembro: Reunião sobre a Primavera das Landas
2010 em Vieux Boucau
Segunda feira 30 de novembro: Reunião com Aurélie Penne, engenheira,
especializada eem engenheiría marina
Terça feira 1° de dezembro: Reunião com Hervé Bouyrie, Conselheiro
Geral das Landas em Mont-de-Marsan
Quinta feira 3 de dezembro: Reunião do Comité consultativo do Lago de
Port d’Albret em Vieux-Boucau
Terça feira 8 de dezembro: Visita da fábrica Bonna Sabla para ver o
novo arrecife
Terça feira 15 de dezembro: Reunião com Séverine Jacquet, responsável
do Pólo Meio Ambiente, Technopôle Izarbel, Bidart.
Quinta feira 17 de dezembro: Presentação de ALR ao BTA Gestão da

Fauna Selvagem Aveyron em Capbreton
Segunda feira 21 de dezembro: Reunião com Jeff Marailhac, Presidente
de Scaph Pro e submarinista profissional e Dominique Bordes-Sue,
biólogo

Desejamos a todos felizes festas de fim de ano!
Gérard Fourneau

O pedido dum meio de inmersão foi
enviado no Polo Norte .

Aurélie Penne, a nossa nova encargada de misão

Operação TYPI:
Segunda fase em marcha !
Os três primeiros arrecifes TYPI saem do molde !
O molde realizado pela sociedade Somava Ercomes foi encaminhado hacia
a fábrica Bonna Sabla para empeçar a segunda fase de fabricação dos
novos arrecifes TYPI.

Esta segunda fase empeça ao verter o formigão no molde.

Depois duma jornada de secado, o elemento é desmoldado com cuidado
antes de ser ensamblado com as outras peças que compõem o modulo.

Ao total, cada arrecife está composto por 6 elementos
que pesam cada um 2200 kilos. O arrecife, uma vez
acabado, pesara umas 13 toneladas, tendera uma altura
de 2.60 metros e um diâmetro de 4.16 metros. Este
tipo de arrecife é acondicionavel no seu interior, segum

A concepção dos diferentes elementos

as espécies que desejamos atrair ou para instalar

permite-lhes manter-se de pé sem

aparatos de medida

suporte, o que facilita o ajuntamento do
arrecife

ALR apresenta as suas actividades ao BTA Gestão da Fauna Selvagem de SaintSernin-sur-Rance em Capbreton
A quinta-feira 17 de dezembro, Gérard Fourneau, Elodie Rubio e Gilbert Sicard foram em
Capbreton para apresentar as acções de ordenação dos arrecifes artificiais na Costa Aquitania por Aquitaine Landes Récifs. 44 alunos e o seus professores do BTA Ordenação e gestão da fauna selvagem, vindos do Aveyron, para descobrir as zonas húmidas do departamento das Landas, estavam presentes para assistir a esta presentação. Esta conferencia era
também a ocasião para a nossa associação de expor os nossos novos panelões de exposição.
Agradecemos todas as pessoas presentes por a sua acolhida.

ALR explora o lago de Port d'Albret

O sábado 21 de Novembro, quatro submarinistas
estavam presentes para explorar o lago de Port
d’Albret. Desde há algum tempo já, ALR tem a
costume de organizar alí submersiões. Os
submarinistas aprendem a utilizar o novo
material foto e video, e se acostumam ás novas
fichas de submersões imersiveis realizadas para
melhorar o inventario sobre os arrecifes. A agua
do lago estava a 15°, cosa rara para um 21 de
Novembro! A manha acabou-se por uma comida
compartida por todos os participantes no local da
associação em Soustons e preparada por varios
membros da associação.
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