ALR FLASH

A mensagem do Presidente
A construção de novos arrecifes empeço a principio
de Outubro pela construção do molde. Estamos
muito contentos de ver esta operação desarrolharse
como previsto.
A asociação foi solicitada para participar a varias
manifestações. Eventos que permitieram-nos
compartir as nossas experiençias e conhecimentos,
falar dos nossos problemas técnicos tais como a
imersão. Uma das soluções era de utilizar a via do
ar, por isso interessamos-nos no dirigivel
presentado por Jean-Paul Messines durante a
assembleia geral de 2005. O nosso ultimo encontro
teve lugar em Nogaro onde fumos tras o seu
convite.
E com tristeza que aprendemos a desaparição de
Jean-Paul Messines, falecido o 1° de novembro.
Tenhamos a costumbre de falar dos nossos
diferentes projectos juntos, conversações sempre
apaxonantes e amistosas.
Apresentamos as nossas condolências à sua familia
e as seus colaboradores.
Gérard Fourneau

Jean-Paul Messines ao lado de Elodie Rubio e Gérard Fourneau deante da
maqueta do dirigivel.

Setembro
Outubro 2009

Resumem das actividades dos meses de setembro e outubro:
Quinta feira 10 de setembro: Reunião do Comité Consultativo Meio
ambiente no Conselho Geral das Landas em Mont-de-Marsan.
Sexta feira 18 de setembro: Visita do Foro Eco-ciudadano em
Nogaro.
Terça feira 22 de setembro: Atribuição do Premio Agência pelo
Banco Popular do Sudoeste em Dax.
Segunda feira 28 de setembro: Reunião com François Verillaud,
Director de agência EMCC em Bayona. Pesquisa duma solução de
imersão dos arrecifes tras o desarme do Aquitaine Explorer.
Sexta feira 2 de outubro: Presentação de ALR à associação Costa
Sul Memoria Viva, no Ecomuseu da Pesca e aquario de Capbreton.

A.L.R no foro eco-cidadão de Nogaro,
ao encontro da sociedade Euro Airship.
Respondendo ao convite de Jean-Paul Messines
da sociedade Euro Airship, Gérard Fourneau, o
presidente de Aquitaine Landes Récifs visito o
foro Eco-cidadão de Nogaro o 18 de setembro
em companhía de Elodie Rubio. Os Nossos
aderentes e submarinistas do Gers Manu Rouzet,
Thierry Avaro e Philippe Battaglia estavam
presentes nesta ocasião. A sociedade Euro
Airship desarrolha actualmente um projecto de
dirigivel capaz de suportar cargas de 30
toneladas. O presidente de ALR está pensando
na oportunidade de utilizar esta joia de
tecnologia ecológica para as imersões. Durante
estas jornadas, uma maqueta do dirigivel foi
apresentada ao público, necessito umas 2000
horas de trabalho.

A Fundação Societaria Banco Popular do Sudoeste
entrega o Premio Agência a ALR
O 23 de setembro, a Fundação Societaria Banco Popular
do Sudoeste, representada pelo director do grupo Landas,
Michel Etcheverry e pelo director da agência de Dax,
Nicolas Boillot, entrego o premio agência 2009 ao
Presidente de ALR Gérard Fourneau. ALR foi
recompensada pela sua acção. Gérard Fourneau explico à
assembleia dos socios os objectivos da associação e a
utilização prevista dos 500€ outorgados. Poderemos
realizar paineis de exposição.

Película-Conferença de A.L.R
organizada pela associação Costa
Sul Memoria Viva o 2 de outubro,
no Eco-museu de Capbreton.
A associação Costa Sul MemoriaViva
convido ALR a apresentar as acções da
associação. Uma película sobre a
implantação de arrecifes em Capbreton foi
projectada ao público depois da
intervenção de Gérard Fourneau quem
explico a historia de ALR, os resultados
obtidos e os projectos por vir. As pessoas
presentes não duvidaram em fazer varias
perguntas ao presidente de ALR sobre as
especies presentes sobre os arrecifes, as
actividades o a fabricação dos arrecifes.
Cada um mostrou-se muito interessado e
entusiasmado frente ao trabalho realizado.

Agradecemos ao Senhor Jean Lartigue, presidente da
associação Costa Sul Memoria Viva, por nos haver
convidado e pelo seu caloroso acolho.

O Piccolo pronto listo para sair ao mar
Gérard Fourneau, Luc Deramaix e Gilbert Sicart
esvaziaram e cambiaram os filtros de aceite e
carburante do Piccolo, durante a primeira semana
de outubro. Quedam alguns detalhes por arranjar
e o Piccolo poderá levar de novo os submarinistas
sobre os arrecifes.

Novos paineis de exposição
12 novos paineis imaginados e realizados por Gérard
Fourneau e Elodie Rubio, vão a completar as nossas
exposições. Estos paineis medem 1200 mm x 800 mm.
Depois de dois meses de trabalho assiduo, estamos
orgulhosos de poder mostrar-lhes um antecipo do resultado obtido.

A operação
TYPI
iniciada!

A primeira fase da fabricação dos
arrecifes acabada
O molde de acero foi ensamblado pela sociedade
Somava Ercomes no mês de outobro. O molde
pesa 1500 quilos, mede 3.10 metros de largo,
2.50 metros de ancho e tem uma altura de 0.85
metros.
O moldagem de betão, que corresponde à segunda fase deve empeçar, realizado pela sociedade
Bonna Sabla.
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