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1. Introdução: 
Ao ao longo deste ano, a Fundação Rebikoff-Niggeler – FRN - ganhou de novo 

visibilidade nos media e nas redes sociais através de publicações sobre descobertas 

feitas e que despertaram o interesse do público. A destacar a publicação de imagens 

sobre a primeira observação de um peixe de grande profundidade da família 

Caulophrynidae, e a realização da exposição intitulada "Azores - Deeper than Blue", no 

Parlamento Europeu, em Bruxelas. 

 

No mês de agosto, foi realizada uma expedição de mar, durante vários dias, no Banco 

Condor e na zona a oeste do vulcão dos Capelinhos. Esta expedição revelou a 

existência de um diverso e extenso recife de corais de águas frias, a 930 metros de 

profundidade, vários jardins de corais e aglomerados de esponjas de profundidade.  

 

 

2. Missões de mar: 
2.1 Missões de mergulho com o submersível tripulado LULA1000: 

As intervenções de mergulho foram realizadas, entre junho e setembro do corrente 

ano, a sul e norte das ilhas do Faial e do Pico, a oeste do vulcão dos Capelinhos, a sul 

de São Jorge e no Banco Condor. 

 

No período em questão, de janeiro a dezembro de 2018, foram efectuados 33 

mergulhos, durante os quais foram, permanentemente, gravadas imagens de vídeo dos 

transectos realizados, bem como obtidos registos da posição do submersível através 

do sistema de tracking USBL, instalado no catamaran de apoio e no próprio 

submersível.  

Em agosto, realizou-se uma expedição de vários dias de mar, consecutivos, nas zonas 

a oeste dos Capelinhos e no Banco Condor. No âmbito desta expedição realizaram-se 

várias imersões, entre 155 e 1000 metros de profundidade.  
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As missões de mergulho decorreram no âmbito das colaborações científicas em vigor, 

e no âmbito do projeto contínuo de monitorização e documentação sistemática de 

espécies e habitats de profundidade (seabed mapping), nas vertentes das ilhas, com o 

objetivo de criar uma base de dados e imagens sobre a fauna e habitats do mar 

profundo dos Açores. 

 

2.2 Levantamentos Multibeam (sonar multifeixe):  

O sonar multifeixe, instalado a bordo da embarcação de apoio ADA REBIKOFF, foi 

utilizado para a recolha de dados batimétricos na zona do banco de São Mateus. As 

sondagens batimétricas servem para identificar zonas de interesse ecológico,como é o 

caso de montes submarinos e de falésias, para definir transectos de mergulho a 

realizar em 2019. 

 

 

3. Colaborações científicas: 
3.1. SponGES:  

No seguimento da análise dos dados que a FRN tinha cedido ao IMAR da Universidade 

dos Açores, sobre o campo de esponjas Pheronema carpenteri, a sul da ilha do Pico, 

foi acordada uma parceria entre a FRN e o IMAR para realização de trabalhos no 

âmbito do projeto europeu SponGES.  

Mais tarde, em julho de 2018, realizaram-se três mergulhos, no local acima descrito, 

com a participação de investigadores do IMAR. Durante estes mergulhos, foram 

captadas imagens  de vídeo e de  fotografia, e recolhidas amostras das esponjas e da 

fauna associada. 

 

3.2. Projeto Europeu MERCES:  

No âmbito da expedição para o Banco Condor, em agosto deste ano, a FRN realizou 

um mergulho a fim de localizer panéis experimentais com corais que o IMAR da 

Universidade dos Açores tinha depositado na zona menos funda do banco, a cerca de 

200 metros de profundidade. Após a sua localização, foi decidido que se iriá realizar 

uma missão de mar no âmbito do projeto europeu MERCES, com o objectivo de 

recolher alguns destes painéis. 
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3.3. U-581:  

No âmbito da colaboração estabelecida com o centro IMAR da Universidade dos 

Açores, foi realizado um mergulho científico com a bióloga marinha Dra. Marina 

Carreiro, para identificação e recolha de amostras de corais.  

Conseguiu-se recolher uma amostra de uma nova espécie de coral que está a ser 

estudada por investigadores do IMAR. 

 

Com o apoio de um investigador do GEOMAR, Kiel, foi produzido um foto-mosáico dos 

vestígios do U-581, o qual teve origem em milhares de fotografias.  

 

 

3.4. DEEP WALLS: 

Encontra-se em fase de apreciação o projeto DEEP WALLS, o qual foi submetido para 

o Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia (FRCT) em colaboração com o 

IMAR/DOP, em março de 2018. O projeto prevê trabalhos com o submersível 

LULA1000 em zonas verticais das encostas do Pico e de S. Jorge, para documentação 

de comunidades de corais de águas frias. 

 

 

3.5. Publicação Taoniinae: 

Está em preparação a publicação sobre a primeira observação de uma lula de 

profundidade, provavelmente do grupo dos Taoniinae, com a colaboração de 

investigadores do instituto Geomar, da cidade de Kiel, na Alemanha. 

 

 

4. Catalogação do banco de imagens e dados FRN: 
Em setembro, iniciou-se o trabalho de catalogação sistemática do arquivo de imagens, 

com o objectivo de facilitar a disponibilização e a disseminação de imagens, para 

trabalhos científicos ou de divulgação. 
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5. Filmes/cinema: 
5.1. DEEP TIME: 

A curta-metragem DEEP TIME, integralmente produzida pela Fundação Rebikoff-

Niggeler, ficou concluída em março de 2018 e foi submetida a festivais internacionais 

de filmes sobre a natureza e oceanos. 

O filme foi selecionado para o festival internacional de filmes sobre a natureza, na 

cidade de Namur, na Bélgica, onde, em Outubro de 2018, foi exibido, 

internacionalmente, a amantes e profissionais na área de filmes sobre a natureza.  

A versão com legendas portuguesas estreou-se em abril deste ano, por ocasião da 

atribuição do prémio Natura Mare, na Figueira da Foz. 

O filme foi ainda apresentado ao público, durante a Semana do Mar, que se realizou no 

mês de agosto na cidade da Horta.  

 

5.2 A série da BBC, PLANETA AZUL II, foi transmitida no canal televisivo da RTP1, no 

início de janeiro.  

A Fundação Rebikoff-Niggeler contribuíu com imagens tiradas durante os mergulhos 

com o LULA1000 no âmbito do projeto da Carcaça da Baleia. 

 

5.3. Filme sobre U-581:  

Em agosto, foram realizadas filmagens para um documentário sobre a Fundação e de 

trabalhos científicos que estão a decorrer no local onde decorreu o naufrágio do U-581. 

Este documentário será estreado no canal televisivo alemão ZDF, em 2019, para além 

disso, também abordará outros aspectos da natureza dos Açores. 

Em abril, foi realizada uma primeira visita à ilha do Faial, pela empresa de produção do 

referido documentário, com o objetivo de planear e agendar os trabalhos de filmagem, 

no mar e em terra. 

 

Em agosto, realizaram-se vários mergulhos no âmbito do projeto. A bióloga marinha do 

IMAR da Universidade dos Açores, Dra. Marina Carreiro participou num mergulho ao 

local onde se encontra o U-581.   
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Durante este mergulho, foram realizados vários trabalhos científicos, nomeadamente a 

documentação da fauna que tem colonizado o U-581 ao longo dos últimos 76 anos, e a 

recolha de amostras de corais, provávelmente de uma nova espécie. 

 

5.4. O realizador Nuno Sá participou numa intervenção de mergulho no LULA1000 no 

Banco Condor, no âmbito da produção de uma nova série televisiva da RTP1 sobre a 

vida marinha de Portugal.   

 

5.5. The perfect Black: 

A diretora do Instituto Alfred Wegener (Bremerhaven/Alemanha), Prof. Dra. Antje 

Boetius, participou numa intervenção de mergulho no âmbito da produção de cinema 

The perfect black.  

 

5.6. Documentário  sobre os Açores:  

No dia 3 de fevereiro de 2018, foi transmitido, no canal televisivo alemão SAT1, o 

documentário “Grenzenlos“, sobre os Açores, incluindo uma parte sobre a FRN e os 

trabalhos desenvolvidos por ela no mar profundo dos Açores. 

 

5.7. Licenças para utilização de imagens no âmbito de documentários: 

Foram licenciadas imagens do arquivo da FRN para diferentes produções sobre a 

ciência marinha e a fauna do mar profundo, nomeadamente: 

- Outrageous acts of science/Discovery channel 

- Our Planet/NetFlix (imagens do peixe de profundidade da família Caulophrynidae) 

- NDR DAS! (Alemanha) 

- NDR Talkshow 

- Hostile Planet - Oceans/National Geographic 

 

5.8. Pristine Seas: 

O documentário sobre o mar dos Açores Pristine Seas, da National Geographic, o qual 

foi produzido com imagens da FRN sobre comunidades de corais de águas frias, foi 

transmitido nos canais televisivos da RTP e da RTP Internacional,  
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6. Publicações/divulgação: 
6.1. Exposição no Parlamento Europeu em Bruxelas: 

Em junho de 2018, foi realizada uma exposição com fotografias e filmes, sobre a 

biodiversidade do mar profundo dos Açores e o trabalho desenvolvido pela FRN, no 

Parlamento Europeu em Bruxelas, intitulado "Azores: Deeper than Blue", a convite do 

Dr. Ricardo Serrão Santos, Membro do Parlamento Europeu.  

 

A exposição contou com a presença do Ministro da Ciência, Manuel Heitor, e com o 

comissário Europeu para o Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas, Karmenu Vella, 

entre outras figuras públicas. 

 

O trabalho da Fundação tem sido reconhecido internacionalmente por stakeholders e 

entidades na área da ciência e gestão dos recursos marítimos. A FRN tem vindo a criar 

uma rede crescente de colaborações a nível nacional e internacional. 

 

6.2. Publicação anglerfish: 

A equipa do LULA1000 conseguiu observar, pela primeira vez, um peixe pertencente à 

família Caulophrynidae. Muito pouco é ainda conhecido sobre estes peixes que só se 

encontram em grande profundidade. A observação foi feita no âmbito de uma missão a 

Sul da ilha de São Jorge, a 800 metros de profundidade, em terreno que se caracteriza 

por falésias verticais.  

As imagens foram analisadas pelo professor Dr. Theodore W. Pietsch, da Universidade 

de Washington, em Seattle, investigador e especialista nestes peixes. Na sua opinião, 

trata-se da espécie Caulophryne jordani (Fanfin Seadevil). O video mostra a morfologia 

e comportamentos nunca antes documentados. Trata-se de uma fêmea, com um 

chamado macho-anão permanentemente fixado a ela. A FRN publicou esta observação 

em abril deste ano. 

A revista Science Magazine publicou uma vídeo-notícia na edição online, a qual pode 

ser visualizada em https://www.sciencemag.org/news/2018/03/exclusive-i-ve-never-

seen-anything-it-video-mating-deep-sea-anglerfish-stuns-biologists, cujo vídeo foi visto  
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por mais de 4,7 milhões pessoas.  

Caulophryne jordani é uma espécie extremamente rara, conhecida somente através de 

14 espécimes preservadas em coleções de museus da história natural no mundo. Não 

existia até então, nenhum registo (vivo ou morto) de nenhum macho desta espécie.  

Esta descoberta foi divulgada em inúmeros países, através de publicações online, 

programas televisivos e jornais de grande tiragem como o National Geographic, 

Discovery Channel e Newsweek. 
 
 

6.3. Publicação Enguia Pelicano:  

Em outubro, foi publicada a primeira observação de uma enguia pelicano (Eurypharynx 

pelecanoides) a caçar uma presa. Esta notícia saíu novamente na edição online da 

revista científica Science Magazine e, posteriormente, noutros media, entre eles a RTP, 

a RTP-Açores, e no Diário de Notícias. 

 

Tais conhecimentos sobre o comportamento de fauna do mar profundo só podem ser 

obtidos por observação direta e fornecem informações valiosas sobre a biologia e 

adaptações de organismos do mar profundo.  

 

6.4. Semana do Mar: 

Como todos os anos, a FRN teve novamente um stand na ExpoMar, na Marina da 

Horta, durante a Semana do Mar. Este ano, foi realizada uma exposição mais extensa, 

utilizando os stands da exposição Azores - Deeper than Blue, sobre o trablho de 

documentação desenvolvido pela FRN. No interior, foi realizado um cinema do mar 

profundo, apresentando o filme DEEP TIME.  

 

6.5. A revista National Geographic Portugal reutilizou uma imagem do U-581 na sua 

edição especial “Guerras Mundiais – parte II”, abril de 2018. 
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6.6. Publicação Revista de Marinha: 

Na edição de outubro de 2018 da Revista de Marinha, saíu um artigo de duas páginas 

sobre o trabalho da FRN. 

 

 

6.7. publicações científicas: 

6.7.1 Quimera: em preparação (co-autoria da FRN): 

"Revision of the occurrence of Chimaera monstrosa and first record of the opal 

chimaera Chimaera opalescens (Holocephali: Chimaeridae) in Azores waters", artigo 

científico sobre a primeira observação de uma espécie de quimera no mar dos Açores; 

 

6.7.2 European Journal of Protistology (co-autoria da FRN): 

Submetido em Julho deste ano ao European Journal of Protistology: "New phagotrophic 

euglenids from deep sea and surface waters of the Atlantic Ocean". 
 
6.8 Conferências: 
6.8.1 Conferência Underwater Intervention (UI2018), New Orleans/EUA; projeção de 

vídeo sobre intervenções recentes do LULA1000 (fevereiro de 2018). 

 

6.8.2 Projeto MATES (FRCT):  

Workshop de mobilização de stakeholders “Um oceano de novas oportunidades 

profissionais para uma economia competitiva no mar dos Açores” - Projeto MATES, 

maio de 2018;  

 

6.8.3 Palestra nos XXV Encontros Filosóficos, no dia 20 de abril, na Escola Secundária 

Manuel de Arriaga na Horta. 

 

6.8.4 Conferência "Marine Research and Knowledge in support of Policy Making 

Societal Benefit - Deep-sea Research as a Case Study", Fundo Regional para a 

Ciência e Tecnologia (FRCT) e European Centre for Information on Marine Science and 

Technology (EurOcean), ocorrido a 25 de outubro de 2018 em Ponta Delgada:  

Participação na discussão “Deep-sea technology developments and improving deep-

sea knowledge transfer”, e exposição "Azores - Deeper than Blue" (excertos). 
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6.9. Cedência de imagens/dados para conferências ou publicações: 
6.9.1 "International Seafloor Monitoring Workshop" 30.+31.05.2018 na cidade de 

Bremerhaven, na Alemanha; 

 

6.9.2 Cerimónia "Communicator Award", Fundo para a Ciência (DFG Bonn na 

Alemanha em junho de 2018;  

 

6.9.3 World Conference Marine Biodiversity realizada no Canada, em maio de 2018,: 

cedência de imagens (comunidades de corais em paredes verticais S. Jorge/Pico);  

6.9.4 International Seafloor Litter Monitoring Workshop, maio de 2018, 

Bremerhaven/Alemanha: cedência de imagens do projeto "monitorização de lixo 

marinho de fundo". 

6.9.5 Cerimónia "Environment Award", German Federal Environmental Foundation, 

outubro de 2018; 

 

6.9.6 Cedência de fotografias para a exposição permanente no museu "Cité de la Mer",  

Cherbourg-in-Cotentin/França. 
 
 
7. Sponsoring: 
O contrato de colaboração com a empresa EVONIK Industries foi renovado por mais 

um ano, e com melhores condições financeiras, em janeiro de 2018, o qual vigorá até 

maio de 2019. 
 
 
8. Tecnologia/inovação: 
8.1. LULA1000 - inspeção anual: Em junho, foi realizada a inspeção quinquenal pela 

sociedade classificadora DNV-Germanischer Lloyd, e renovado o certificado de 

classificação. 
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8.2. Aquário de observação em sítio:  

Como projeto de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, foi concluído e integrado 

no submersível LULA1000, um aquário de observação e documentação em sítio de 

organismos de profundidade. O aquário foi testado com sucesso e conseguiram-se 

imagens únicas de organismos pelágicos de profundidade.  

 

8.3. Aquisição de novo transponder para LULA1000: o novo equipamento do tipo 

TN1510AHR omni-directional transponder foi instalado no LULA1000 e utilizado nas 

missões de mergulho a partir de julho. Este quipamento fornece dados de tracking, ou 

seja, registos da posição do submersível, com maior rigor, melhorando os resultados 

científicos. 

 

8.4. A página internet www.rebikoff.org foi renovada.  

 

8.5. Os equipamentos de sonar de bordo do LULA1000 foram enviados à empresa 

Tritech para avaliação e reparação.  

 

8.6. Deu-se inicio a uma colaboração tecnológica com uma empresa de 

desenvolvimento e produção de sistemas de iluminação LED, para desenvolver um 

sistema para o LULA1000. 

 

8.7. A FRN começou a desenvolver um projeto tecnológico, com o objetivo de  construir 

o protótipo de um lander equipado com câmaras e mecanismos de recolha de 

amostras. Este equipamento poderá capturar imagens e recolher amostras em 

profundidades até 3000 metros, o que permitirá alargar a área de atuação da FRN.  
 
9. Prémio Natura Mare: 
Foi atribuído à FRN o prémio Natura Mare, da PricewaterhouseCoopers (PWC), pelo 

trabalho desenvolvido em prol do conhecimento, documentação e da conservação 

marinha, em abril de 2018, na Figueira da Foz. 
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10. Colaboração com o Governo Regional: 
10.1. Colaboração com a Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia (SRMCT) 

do Governo Regional dos Açores, para a implementação de um projeto de 

"monitorização de lixo marinho de fundo" - Ajuste direto no 2/DRAM/2016: 

 

O projeto visa a extração e disponibilização de informação sobre lixo de fundo existente 

no banco de imagens e de dados da FRN. O registo e a documentação de observações 

sobre lixo marinho de fundo em todos os mergulhos, decorre até finais de 2018. De 

acordo com os prazos estabelecidos para o projeto, foi entregue, em outubro, o 

relatório intercalar R1C e em novembro o catálogo dos itens e das tipologias de lixo.  

 

Ainda em dezembro serão entregues os produtos finais do projeto, nomeadamente a 

base de dados e o relaório técnico-científico. 

 

10.2. Encontra-se em fase de concretização um novo protocolo de colaboração com o 

Governo Regional, facto anunciado pelo Diretor Regional dos Assuntos do Mar, por 

ocasião da atribuição à FRN do prémio Natura Mare, em abril de 2018. 

 

Este novo protocolo servirá "para que o vasto arquivo de imagens de batimetria e de 

dados ambientais” recolhido pela Fundação Rebikoff-Niggeler possa ser posto ao 

serviço da comunidade científica regional e do Executivo, “numa parceria estratégica 

fundamental para o mapeamento dos recursos marinhos” da Região. 

 
11. Formação de jovens/estudantes: 
11.1. A bióloga marinha e estudante de mestrado, Nina Vieira, da Universidade dos 

Açores, está neste momento a concluir a sua tese de mestrado sobre o lixo marinho, 

com dados recolhidos através do LULA1000. 

 

11.2. A estudante de mestrado Ana Patrícia Silva trabalha na identificação de 

organismos oriundos das amostras de ossos da carcaça da baleia que foram recolhidos 

com o LULA1000 a 13 de agosto de 2016. 
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O Presidente do Conselho de Administração:  

       
 

Joachim Jakobsen 

 

 

 
Horta, 07 de dezembro de 2018 
 


