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Decorrem a bom ritmo as obras de construção do 
Observatório do Ambiente, em Angra do Heroísmo, bem 
perto da marina da cidade.

 

    

  

A obra - um investimento de um milhão de euros - deverá estar 
concluída no fim deste ano. O observatório fica situado nas 
antigas instalações da Casa do Peixe, na marginal da cidade. O 
financiamento da obra é comparticipado em 85% pelo Prodesa e 
em 15% pelo Observatório do Ambiente (verba que tinha sido 
atribuída pela Direcção Regional da Ciência e Tecnologia, com 
vista à construção da sede). Os terrenos foram cedidos pela 
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. O imóvel da Casa do 
Peixe funcionou como mercado de peixe municipal até 1996. Foi 
erigido em 1884 e tem algumas características arquitectónicas 
interessantes, com especial destaque para o facto de ser o único 
edifício em Angra do Heroísmo que foi construído utilizando 
estruturas metálicas, numa altura em que esta tecnologia dava os 
primeiros passos no País. A remodelação e ampliação do edifício 
vai permitir a instalação de uma sala principal multifuncional, sala 
de reuniões, três gabinetes, biblioteca, arrumos e apoios, arquivo, 
reprografia e sanitários de apoio. Segundo a memória descritiva 
do projecto, da autoria do arquitecto Miguel Cunha, a 
recuperação do imóvel devolve-lhe a sua característica original 
de espaço único, totalmente aberto: a requalificação do espaço 
envolvente a nascente, assim como a resolução da ligação 
pedonal entre a Rua da Rocha e a Estrada Gaspar Corte-Real e 
a circulação pedonal no troço da Rua da Rocha. As coberturas da 
zona de ampliação serão em terraço, fazendo com que o imóvel 
original continue a destacar-se pelo seu volume. Os terraços 
constituirão amplas zonas visitáveis com vistas privilegiadas 
sobre a baía. 

Na mira dos jovens 
O Observatório do Ambiente tem tido um papel importante na 
consciencialização da população estudantil, através da realização 
de palestras e exposições nas escolas do arquipélago. Nas 
palestras têm sido abordados temas como "A Geografia, o Nosso 
Maior Património" e "A Água é um Bem Precioso". Com a 
abordagem do primeiro tema pretende-se relevar a importância 
estratégica do posicionamento do arquipélago dos Açores no 
contexto internacional, bem como o desenvolvimento da 
consciência da sua importância na determinação da nossa 
cultura, maneira de ser dos ilhéus e potencialidades no que se 
refere ao desenvolvimento da sociedade e da economia insular. 
Ainda no âmbito deste tema têm sido abordadas questões 
relacionadas com a geografia e o desenvolvimento tecnológico 
associado a este domínio no progresso. Na abordagem ao 
segundo tema pretende-se despertar a consciência das 
populações mais jovens para a problemática do uso e da gestão 
da água, designadamente no que se refere aos recursos hídricos 
em ambientes insulares, tendo como base os assuntos da Carta 
Europeia da Água. O observatório promoveu também uma 
grande exposição temática subordinada ao tópico "A Arte e a 
Ciência", onde foram evidenciadas as relações entre estes dois 
domínios da intervenção humana, assim como a realização de 
um concurso de matéria ambiental dirigido aos jovens.
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