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Climatologia e Meteorologia no Observatório do Ambiente
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Foi ontem lançada a primeira pedra do Observatório do Ambiente dos Açores, em
Angra do Heroísmo. Este foi o principal acto do presidente do Governo Regional para
assinalar o Dia Mundial da Floresta.

Publicidade
CONCURSOS
Contactos
PESQUISAR

O observatório funciona na lógica de Centro de Divulgação Científica e Tecnológica e visa,
entre outras coisas, dar à população e às instituições de carácter didáctico-pedagógico
condições privilegiadas de aprendizagem experimental, científica e tecnológica, promover o
desenvolvimento de actividades laboratoriais escolares e proporcionar à comunidade núcleos
expositivos diversificados, com destaque para a vertente interactiva. O Observatório do
Ambiente, que representa um investimento global de 1,5 milhões de euros, tem como
parceiro do Governo a Associação para o Estudo do Ambiente Insular. O investimento,
segundo Carlos César, “não será mais do que a montra de um Centro de Investigação de
Excelência na área da Climatologia e da Meteorologia, cuja criação, na ilha Terceira,
mereceu já um apoio da Direcção Regional da Ciência e Tecnologia à Universidade dos
Açores, na ordem dos 400 mil euros”.
O mau tempo chegou com o primeiro dia de Primavera e as comemorações em torno do Dia
Mundial da Floresta tiveram de ser assinaladas em recintos fechados. Mas tiveram outra
coisa em comum, que foi o facto de terem envolvido crianças. Em Angra, os mais novos
foram cerca de mil.
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Outras noticias em Regional
Deputados tentam captar investimento na Califórnia
Desaparecido pescador ao largo de São Jorge
Divino também terá serviço de litotrícia
Quota leiteira preocupa deputados do PSD/Açores
Palácio de Sant’Ana alvo de obras de remodelação
Festa da Primavera na freguesia da Ribeira Chã
Monitorização de águas subterrâneas em todas as ilhas
Grupo central esteve ontem incomunicável
José António Mesquita é o Representante da República
SATA reforça ligações com a Califórnia
Navio encalhadoé desmantelado em Abril
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