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a comemora elevação a cidade

Casaca em encontro sobre o Irão

Deodato Sousa expõe no Terceira Mar Hotel

Clube Naval põe mulheres a pescar

Estrutura vai funcionar na Casa do Peixe

Observatório ambiental abre no Verão de 2005
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O Observatório Científico Ambiental dos Açores, que vai ficar instalado no edifício da Casa do Peixe
(junto ao jardim dos Corte-Real), deverá iniciar a sua actividade no Verão do próximo ano.
Eduardo Brito de Azevedo, responsável pelo projecto de instalação do Observatório do Ambiente disse
ontem que as obras de recuperação e adaptação do edifício da Casa do Peixe deverão arrancar em
Setembro deste ano.
O projecto de arquitectura já foi aprovado pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e o processo
relativo ao licenciamento da obra deverá ficar concluído em breve.
O projecto a desenvolver pela a Associação para o Estudo do Ambiente Insular tem como objectivo
criar um espaço interactivo e multidisciplinar que visa a divulgação do conhecimento científico junto
dos cidadãos.
O novo observatório representa um investimento de 324 mil euros por parte do executivo açoriano e
insere-se na Rede de Observatórios dos Açores, que incluirá também o Observatório Astronómico de
Santana, o Observatório Vulcanológico e Geotérmico da Lagoa e o Observatório do Mar, na ilha do
Faial.
Trata-se de um projecto apoiado no âmbito do Programa da Sociedade da Informação executado no
âmbito da direcção regional da Ciência e Tecnologia e que tem como parceiros a Câmara Municipal de
Angra do Heroísmo (que cede as instalações) e a Universidade dos Açores.
Eduardo Brito de Azevedo assegura que o observatório não irá substituir-se às entidades que
desenvolvem nos Açores investigação na área do ambiente.
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