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ROTA PARA CABO VERDE
Sergio Davì e o seu Aretusa Explorer a caminho do Mindelo
entre as armadilhas do Oceano Atlântico equatorial.
Depois da longa paragem na acolhedora ilha de Gran Canaria, e em particular no acolhedor Puerto Deportivo Pasito
Blanco, o bravo capitão Sergio Davì, a bordo do seu fiel e poderoso Aretusa Explorer, finalmente desistiu hoje das suas
amarras para retomar a sua rota Mindelo, uma bonita vila a norte da ilha cabo-verdiana de São Vicente, onde é
esperado pelos gestores portuários da Marina Mindelo e será o hóspede do Las Rochas Aparthotel.
Sergio Davì, recordemos, teve de prolongar a sua estadia na Gran Canaria devido a um breve isolamento devido à
positividade do Covid, do qual felizmente se recuperou após alguns dias, e que o obrigou a adiar as atividades de
assistência técnica previstas com a Suzuki, Simrad e Nuova Jolly.
Antes de poder enfrentar os três dias de navegação ininterrupta da Gran
Canaria ao Mindelo, um importante pit stop da Suzuki foi de fato realizado
pelos técnicos da Movilmotors S.L. (Importador Suzuki para España) que
realizaram um serviço minucioso e minucioso do duas potentes hélices
duplas DF300B, com substituição das hélices tendo em vista a navegação
principalmente em deslocamento nas duas maxi-travessias.
Importantes verificações também da Simrad España que proporcionaram o
diagnóstico completo de todos os instrumentos eletrônicos a bordo.
Finalmente Nuova Jolly, na pessoa do seu patrono Antonio Aiello que está
a apoiar o capitão nestas quase 900 milhas náuticas das Canárias a
Cabo Verde, e que para o efeito tem assistido Sergio nas verificações prépartida e testes de distribuição de peso, amarração dos tanques no convés,
acesso e manobrabilidade dos dispositivos de segurança, etc.
A longa paragem em Gran Canaria permitiu também a Sergio
Davì conhecer o Professor Antonio Fernandez da Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria com quem visitou o Aquário Poema
del Mar e os principais institutos de investigação da faculdade de
veterinários que se ocupam do estudo da bem-estar da fauna
marinha: Istituto Universitario de Sanidad Animal (IUSA) e o
Centro Atlantico de Investigacion Cetaceos que, juntamente com
o Instituto Zooprofilático Experimental do Piemonte-Ligúria-Valle
d'Aosta e o CReDiMa, realizam pesquisas sobre o bem-estar dos
mamíferos marinhos.
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Para continuar acompanhando os desenvolvimentos do Ocean to Ocean RIB Adventure, basta consultar as páginas
sociais Facebook (Sergio Davì Adventures) e Instagram (@sergiodavi_adventures).
Também é possível seguir o capitão e seu Aretusa Explorer em tempo real através do seguinte link rastreador GPS
desenvolvido pela SGS Tracking: http://www.sgstracking.com/live/index.html?id=263.
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