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proposta pelo Ministério da Educação para o estatuto da carreira docente.
A greve nos Açores não atingiu os elevados níveis registados no continente, sendo que
ficou-se na Graciosa pelos 58%.Na Graciosa, apesar do encerramento de 2 escolas do
primeiro ciclo, a escola secundária esteve aberta para aulas, bem como outras duas
escolas primárias.
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Santa Cruz da Graciosa possui já uma estação do projecto
CLIMAAT
O Projecto CLIMAAT faz parte do programa comunitário INTERREG, que trata das
questões de meteorologia dos arquipélagos atlânticos.
Segundo Eduardo Brito, responsável por este projecto, pretende-se restaurar a vocação
dos arquipélagos Atlânticos e no nosso caso dos Açores, para as questões do clima, já
que devido à geografia dos Açores, somos vocacionados para estas questões.
Na Graciosa, a Universidade dos Açores instalou Segunda-feira uma câmara de
observação, que tem como objectivo ver em tempo real o actual estado do tempo,
dados que podem ser visualizados pela Internet, tal como nos confirmou, Eduardo
Brito.
Em breve vão ainda ser instaladas uma estação meteorológica para medir em tempo
real a temperatura, humidade relativa, força e direcção do vento.
Também vai ser colocada sensivelmente a Norte de Santa Cruz da Graciosa, uma bóia
ondografo para medir a agitação marítima. Estas informações poderão ser consultadas
através de Internet e através mesmo de telemóveis, no que vai ser um meio importante
para os pescadores e todas as outras pessoas ligadas ao mar quer profissionalmente,
quer por recreio.
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Medida tardia, é o que Presidente da Associação de
Pescadores Graciosenses pensa da liberalização da quota do
goraz
O subsecretário Regional das Pescas decidiu permitir, a todas as embarcações de pesca
local e costeira dos Açores, a captura de goraz até um limite de 40 toneladas, com vista
ao aproveitamento máximo da quota disponível para a Região no ano em curso – 1.116
toneladas.
A decisão consta de um Despacho Normativo assinado por Marcelo Pamplona, na
sequência de um parecer da Federação de Pescas dos Açores.
A medida tem em conta o registo das capturas da espécie, do início do ano à entrada do
último trimestre de 2006.
O volume máximo de capturas de goraz nos mares dos Açores e por embarcações de
pesca da Região passou a ser estabelecido pela União Europeia, cabendo ao executivo
açoriano a sua distribuição interna.
Esta medida é tardia, foi assim que descreveu esta situação António Benjamim,
Presidente da Associação de Pescadores da Graciosa, afirma que esta medida deveria
ter sido deliberada, mais cedo pelo facto de estarmos a dois meses do fim do ano. Para
António Benjamim será impossível apanhar 1. 116 Toneladas de Goraz, até ao final do
ano. Contudo considera muito positivo, esta medida, pois antes a mais do que menos.
António Benjamim, lamenta que se a captura para os Açores, que é de 1.116 toneladas,
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