
4 PescaSubmarina PescaSubmarina 5

VIAGEM

g

As peripécias 
de uma loira
ATÉ AOS 10 ANOS, FRANCINE PASSOU AS 
SUAS FÉRIAS NO SÍTIO ONDE CRESCEU: 
HOSSEGOR, UM SPOT DE SURF PERTO DO 
PAÍS BASCO. FOI AÍ QUE SE INICIOU AO 
DESLIZE FRENÉTICO NAS ONDAS. VIA O 
OCEANO COMO “UM GRANDE ANIMAL TÃO 
ASSUSTADOR QUANTO FASCINANTE COM 
HUMORES INSTÁVEIS”, MAS CAPAZ DE LHE 
FAZER VIVER EXPERIÊNCIAS ÚNICAS.

Por: Tânia Teixeira e Francine Kreiss

Q
uando começou a 
passar férias perto 
da Côte d’Azur, ador-
mecia com as barba-
tanas na cama e saía 

de casa às 5 da manhã para mer-
gulhar ao nascer do Sol e ver os 
peixes a acordar. Foi assim que 
surgiu o vício da apneia.

Que FatO COr-De-rOsa 
É esse?
Os anos passaram sem nunca pen-
sar em praticar caça submarina. 
Até ao dia em que foi ao mar com 
um caçador experiente e... bastan-
te mal humorado. Reclamava por 
tudo e por nada: “Mas que fato 

cor-de-rosa é esse? Vais espantar 
os peixes!”.

A contrariedade do dito caçador 
dissipou-se assim que viu Francine 
dentro de água. Ela sorria e seguia-
o à distância, descendo mar abai-
xo. “Humm... nada mau”, pensou. 
E decidiu testá-la. Colocou-lhe 
uma pequena arma nas mãos e 
disse, fi ngindo má disposição: “Oh 
Mickey, pega nisso e sê útil debai-
xo de água”.

Francine estava meio sem jeito. 
O que fazer com aquilo? Andou para 
cima e para baixo, sem sucesso. 
Após uma hora a passear a arma 
dentro de água avistou um peixe, 
que lhe pareceu enoooorme. “Bem, 

talvez seja melhor experimentar...”, 
pensou. Pontaria, disparo. Bim! Um 
tiro na cauda! Quando se deu conta 
do tamanho do peixe, sentiu-se pes-
simamente mal. Soltou-o o mais 
rápido possível, murmurando no 
tubo “peço desculpa, peço descul-
pa, peço desculpa!”. Decidiu fi car 
por ali. Passou o resto do dia a fazer 
o que fazia de melhor: observar e 
maravilhar-se.

Os dias passaram e a experiência 
do disparo não lhe saía da cabeça. 
Decidiu voltar ao mesmo sítio, sozi-
nha, tranquila. Passou longas horas 
a estudar o comportamento dos pei-
xes. Um dia, após várias horas a dar 
à barbatana de arma carregada, 
deparou-se com um belo sargo. Dis-
parou e teve a certeza que não vol-
taria a comprar peixe na praça: a sua 
peixaria seria o mar.
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Ganhar asas…
Passam os dias, passam os anos e 
Francine instala-se no Mediterrâ-
neo. Cria amizade com Stéphane 
Mifsud, com quem vai caçar nos 
barcos naufragados e que a inicia 
à apneia. Sob os concelhos e olhar 
atento do campeão, Francine de-
dica-se à modalidade, é patrocina-
da pela H. Dessault, e ganha o seu 
lugar em diversos pódios, atingin-
do os 4’30?? em estática, logo no 
primeiro ano. Rapidamente e de 
forma regular fica sem respirar du-
rante 5 longos minutos, chegando 
a atingir os 6’ unicamente em trei-
no. Francine integra a equipa AIDA 
e sagram-se campeões do Mundo 
em 2008.

Acontece que Francine precisa 
de autonomia, de acção! A compe-
tição não lhe deixa tempo livre para 
divagar, mergulhar sem pressa, 
observar e observar. Decide então 
parar a competição e ganhar 
asas...

A caça submarina, as sessões de 
corrida, descidas desenfreadas em 
BTT, horas e mais horas de nata-
ção, saídas em caiaque e escapa-
delas em patins fazem parte do 
quotidiano desta loura fora do co-
mum. Vive a vida a cem à hora, só 
pára para dormir! Ainda assim, as 
barbatanas nunca estão longe! g

g

para tanta gente, senão os mari-
nheiros morreriam à fome!

OrientaçãO em áGuas 
GreGas
Primeira surpresa: a paisagem grega 
subaquática é muito diferente da 
que estou habituada na costa fran-
cesa do Mediterrâneo. Lá no meu 
cantinho, as paisagens são feitas de 
saliências, muita cor e pequenos 
relevos. Aqui sinto-me perdida, há 
espaços demasiado grandes e tenho 
a sensação de estar numa pista de 
esqui gigante! Este vazio intimida-
me... Onde me vou esconder para 
apanhar o peixe?

Foram precisos dois mergulhos 
até perceber como me orientar na 
imensidão grega.

Há baixas a 20, 30 e 40 metros. 
Os buracos esperam-nos, convidam-
nos a explorar, a perder o medo. 
Pouco a pouco, o receio pela queda 
vertiginosa dissipa-se. Ora bem! Va-
mos a isso!

O Fred desliza até aos 40 m. 
Observo-o enquanto desce. Aqui, 
tomamos conta uns dos outros. 
Quando chega a minha vez de mer-
gulhar, sinto-me plenamente calma. 
Estou como que hipnotizada pela 
água clara e excelente visibilidade. 
Não vi nada digno de disparo. Volto 
à superfície e Fred pergunta-me se 
vi o badejo.

-Um fandeijo? O que é isso?
-Badejo! Procura um mero com 

um pijama às riscas! – responde o 
Fred.

Lá fui eu e... “Yeeees! Pijama à 
vista!”. Pensei que fosse um peixe 
fácil de apanhar, mas enganei-me 
redondamente. Lá estou eu no fun-

Certo dia, Francine embarca num 
veleiro rumo às ilhas gregas...

De veleirO… em apneia…
As únicas coisas que sei sobre a 
Grécia são simples: queijo feta, 
garoupa, Trygons e Apolo!

Estou em pulgas! Decidi partici-
par no Ocean Encounters e realizar 
uma viagem ao mundo do silêncio 
num veleiro de sonho nas Ilhas de 
Ulisses. Ponto de partida: Preveza. 
Destino: navegar por ali, de ilha em 
ilha, no Mar Egeu.

A viagem será de duas semanas 
com William Winram, Fred Buyle 
e outros cinco apneístas.

Oh ... Será um risco embarcar 
com dois homens detentores de 
recordes do Mundo?! Como será a 
viagem? Competição de guerrei-
ros? Só apneia e performance? 
Pode-se levar chocolate?

É com um misto de excitação e 
alguma apreensão que embarco 
nesta aventura.

Boa notícia: a equipa é simpáti-
ca e divertida! O nosso programa 
será variado: exploração, caça sub-
marina, mergulho livre. Cada qual 
ao seu próprio ritmo e sem esque-
cer a parte gira de cozinhar os pei-
xes que apanhamos.

Ainda bem que não me coube a 
responsabilidade de capturar peixe 

do, à espera. O badejo vem na minha 
direcção e até pára à minha frente. 
Excelente! Jantar resolvido! Aproxi-
mo a minha arma e “zuca!”, o peixe 
afasta-se alguns metros. Não desis-
to e volto a fazer pontaria: foge de 
novo! Parece que fica para a próxi-
ma...

Noutra descida, deparo-me com 
um sargo que por ali passa, com um 
grande sorriso. Até eu me rio por trás 
da minha máscara! Imaginem só! 
Parece que o peixe pôs a dentadura 
da sua avó e está a sorrir: deve ser 
da hospitalidade local. Tento con-
centrar-me e “Bang!” o sargo acaba 
espetado no meu arpão.

Os mergulhos sucedem-se, o en-

Preciso de um destaque 
relativamente grande para preencher 
e quebrar um pouco este texto sem 
ter de usar mais nenhuma foto...
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canto faz parte de cada descida. 
Paredes de rocha que caem numa 
vertical perfeita, sem parar e com 
mais de 25 m de visibilidade. É 
como atirar-me de parapente de uma 
falésia, uma sensação de queda livre 
sem qualquer artifício.

tempestaDe... 
sem meDO!
Uma viagem no mar sem se ser 
atingido por uma tempestade, de-
volve à terra marinheiros inacaba-
dos.

Só conheço o Mediterrâneo: mar 
caprichoso que te beija com ternu-

ra durante horas a fi o e de repente 
muda de humor. Estás a dormir a 
sesta e o mar espirra a sua espuma, 
embala o barco com mais força. Em 
menos de uma hora, todos se ves-
tem com casacos de chuva, pare-
cendo autênticos sushis. E toca a 
passear na praia!

Ora bem, ser velejador é uma 
profi ssão. Quando é a primeira vez 
que pões o pé num veleiro e que a 
tempestade se levanta... é impres-
sionante. Não deixa de ser surpre-
endente ver o mastro quase tocar 
na água, fi car suspenso no vazio. 
Os pratos voam sem haver desen-

g

raiva, a essa hora da noite. Numa 
altura dessas, dormir rima com 
desperdício.

O Dia-a-Dia DOs piratas
Conhece o cliché do veleiro que lar-
ga as amarras, navega ao largo, rumo 
ao horizonte, atravessando todos os 
poemas do dia e da noite? Pois aqui, 
é uma realidade.

A vida a bordo é organizada, não 
em função dos horários de futebol, 
da estreia de um fi lme de acção, mas 
sob a piscadela de olho de ilhas en-
cantadas: o que nos move é o dese-
jo de se atirar à água e caçar. Temos 
o olhar constantemente cativado 
pelo reino de Ulisses: um pôr-do-sol 
fabuloso, sem paredes ou janelas, o 
atum a comer a 3 m do barco...

Logo pela manhã há que se equi-
par, verifi car os elásticos, afi nar a 
pontaria. Está na hora de ir buscar o 
almoço! Somos constantemente re-
cebidos por uma água azul-turquesa 
que nos convida a imergir o mais 
rápido possível. O resto do dia é di-
vidido em sessões de apneia, horas 
de caça e a parte difícil de se deitar 
no convés em posição “estrela-do-
mar” e deixar-se embalar pelo baru-
lho do mar.

Não pensem que as refeições 
eram compostas de latas de feijão 
frio. Comemos aquilo que caçamos 
durante o dia. Cada um se inicia à 
cozinha criativa, de preferência em 
pares, para que se possa culpar o 
outro se a receita obtiver um resul-
tado duvidoso.

Depois dos pratos vazios, braço de 
ferro para ter direito a comer o último 
pedaço de chocolate. É então de 
estômago cheio que se parte em 
missão lava-loiça! O “Palmolive de 
Ouro” é atribuído ao Fred que deixou 
cair à água a colher do esparguete. 
Para o dia seguinte está previsto uma 
caça ao tesouro: quem encontrar a 
colher tem direito a dupla ração de 
badejo.

Não havendo jogo de Monopoly, 
passamos os serões a ouvir relatos 
de viagens, histórias de baleias e a 
inundar de perguntas os peritos em 
apneia.

A boa disposição está sempre pre-
sente e a esta hora os risos ainda 
fazem eco no porão.

tendimento doméstico, os mari-
nheiros correm no convés, arreiam 
as velas freneticamente, pendu-
ram-se aqui e ali. Entre duas bofe-
tadas de água salgada, questiono 
com o olhar o comandante, que 
parece estar a brincar à roleta rus-
sa com o leme. Será assim mesmo? 
Estamos em perigo? O comandan-
te ri-se e grita: “Não te preocupes, 
este barco é insubmergível! Ah, ah, 
ah!”.

Sinto-me bem melhor e quase 
me esqueço que vi o Anthony a 
arrastar-se para dentro da cabine 
com intenção de guardar o seu 
testamento no bolso do casaco...

Os dois homens, mumifi cados 
nos seus casacos de chuva, estão 
de plantão sob a ira de Poseidon e 
parecem periquitos alagados. Es-
tranhamente o resto da tripulação 
optou por dormir em vez de ter 
medo.

Observo a tempestade pela vi-
gia: o mar é lindo, mesmo cheio de 

Festa De DespeDiDa
Não se fala de outra coisa: um bolo 
para a festa de despedida. É uma 
boa oportunidade para dar uma vol-
ta em terra, rumo à pastelaria da 
aldeia. Não passamos despercebi-

dos! Oito gulosos numa pastelaria 
tradicional faz o seu efeito. “Nada 
disso! Baixem as mãos, arrumem o 
dinheiro na caixa registadora. Só 
queremos comprar aquele gigantes-
co bolo de limão!”.

Chegou a hora de provar o tesouro 
saboroso, levantar a âncora e desli-
zar em direcção ao horizonte, apro-
veitar o azul que nos rodeia, por mais 
uns dias de sonho...

Grécia, estou pronta para outra!

As fotos deste artigo são de Fred Buyle e Will Winram, criadores da Ocean Encounters.
O belga Fred Buyle após vários recordes mundiais de profundidade, tornou-se um fotógrafo 
inevitável e unanimemente reconhecido no mundo subaquático. As suas fotografi as são 
tiradas exclusivamente em apneia e com luz natural. A sua apneia é usada agora para 
enfrentar os grandes animais marinhos e para ajudar cientistas nas suas várias tarefas (como 
tagging de tubarões e de baleias).
O canadiano Will Winram é detentor de vários recordes mundiais, em peso constante sem 
barbatanas. Aventureiro nato, juntou-se a Fred para criar a Ocean Encounters. Partilha a sua 
grande experiência no mergulho através de estágios e leva os amadores de apneia a visitar 
os tubarões na África do Sul. www.oceanencounters.net

Aventuras subaquáticas
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