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Os nossos locais (Spot’s) de mergulho são todos na Albufeira de Castelo do Bode, onde existem 
ruínas das aldeias ribeirinhas, Pontes, rodas de água, etc, anteriores a 1950 – altura em que foram 
fechadas as comportas da barragem de Castelo de Bode, ficando submersas desde essa data.

A Albufeira de Castelo do Bode está situada a menos de 300 mts de altitude. Logo não existem 
considerações especiais para mergulho em Altitude.
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Características gerais dos nossos locais mergulho

Água doce (logo é necessário menos lastro)

Visibilidade média 5-6 Metros, podendo nos dias bons atingir os 10/12M

Luminosidade abaixo dos 25 Metros é muito baixa para não dizer nula

Temperatura média da água à superfície:

• Inverno 14/16ºC

• Verão 20/24ºC

Temperatura média da água abaixo dos:

• 12 Metros 16ºC (Verão ou Inverno)

• 30 Metros 14ºC (Verão ou Inverno)

Recomendações Técnicas e de Segurança

Do ponto de vista de conforto térmico, especialmente se efectuarmos mergulhos mais profundos, é 
recomendado o uso de fato seco. Para os mergulhadores que não possuam fato seco, deve ser colocada 
nova camada de protecção, por exemplo uma lycra ou colete 2-3mm, dentro do fato húmido ou semiseco.
Em termos de luminosidade, não confundir com visibilidade, é recomendado o uso de lanternas 
potentes. As mais indicadas para este tipo de mergulho, onde por vezes o lodo está em suspensão, são 
as lanternas HID ou Halogéneo. As lanternas primárias de Leds têm pouca penetração na água e a luz 
espalha-se muito, mas também servem. A autonomia da lanterna deverá ser superior a 45 minutos. Para 
além da lanterna primária é muito aconselhável o uso de uma lanterna backup.

Como os mergulhos são feitos em águas abertas, existe tráfego de embarcações, e por questões de 
segurança e controlo das equipas é fundamental o uso de bóia de sinalização durante a subida. É 
obrigatório que cada mergulhador possua uma bóia do tipo "SMB" e respectivo carreto ou spool. Atenção 
que não basta apenas ter este equipamento, é fundamental saber usar!
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Gastronomia e Convívio

Não mergulhadores / Acompanhantes

Após os mergulhos não podemos deixar de fora a questão das refeições, existem excelentes 

restaurantes para todos os gostos e carteiras aqui em Ferreira do Zêzere. 

Aberto também aos acompanhantes.

Da mesma forma o convívio entre todos é igualmente promovido nas instalações do RUINASUB (Quinta 

da Canastra) através de sala de convívio, estacionamento, alojamento e centro de mergulho, tudo 

localizado no mesmo espaço.

Ficamos a aguardar a sua visita!

Namorados(as), maridos/mulheres, com ou sem filhos, podem juntar-se ao nosso programa de 

mergulho. Durante a realização dos mergulhos a Ruinasub tem programas que poderão ser realizados 

paralelamente aos mergulhos, podem ser organizadas várias actividades: passeios ao longo do rio, de 

barco ou 4x4, aulas de equitação ou passeios a cavalo, paintball, passeios 4x4, rappel, escalada, tiro 

com arco, canoagem, etc ...

Por isso, não tem desculpa para não deixar o seu marido/mulher namorado/namorada vir mergulhar 

connosco! Junte-se também à festa!!!
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