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PROJECTO CLIMARCOST - Rede de estações 
ondógrafo alargada a Santa Maria.  

Com o lançamento de mais uma estação ondógrafo ao largo da Ilha de 
Sta. Maria (dia 30 de Agosto), o projecto CLIMARCOST (INTERREG_IIIB, 
Açores, Madeira e Canárias), na sequência dos projectos CLIMAAT, 
alarga a monitorização da agitação marítima de um extremo ao outro 
do arquipélago dos Açores. 
Composta actualmente por seis estações ondógrafo, a rede de 
monitorização da agitação marítima dos Açores permite, para além 
da produção de informação de natureza operacional em tempo real 
(www.climaat.angra.uac.pt), fundamental para todos os sectores que 
se relacionam no seu dia a dia com o mar, caracterizar de uma forma 
mais realista o clima marítimo costeiro das deferentes ilhas. 
Naturalmente sempre limitadas aos condicionalismos resultantes da 
sua posição geográfica face a cada uma das ilhas, a informação 
gerada por cada uma das unidades ondógrafo e, no seu conjunto, por 
todo o dispositivo, permite produzir informação e desenvolvimento 
científico sobre a dinâmica oceânica costeira, com importância 
relevante para todas a actividades que se relacionam com o ambiente 
marítimo. 
De entre os diferentes sectores que beneficiam com este tipo de 
informação meteo-oceanográfica e climatológica destacam-se os 
relacionados com a segurança no mar, obras portuárias e 
infraestruturas costeiras (na fase de projecto e na fase de 
acompanhamento de obras e comportamento de estruturas), com o 
sector das pescas, navegação comercial e operação portuária, 
dinâmica sedimentar e erosão costeira, dinâmica e comportamento 
dos ecossistemas costeiros. Todos estes domínios revelam-se 
fundamentais para quem vive em ilhas, e depende de uma forma tão 
preponderante do ambiente marítimo que as interliga. 
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Vende-se casa, contactar a Rádio 
Graciosa para mais informações. 

 
Sita na Rua Infante D. Henrique, 33 
em Santa Cruz da Graciosa.  

Quanto foi instalada a câmara 
CLIMAAT? 

Outubro/2006. 

Abaixo-assinado para o voo ao 
DOMINGO TODO O ANO 

Se concorda com "o voo ao domingo 
durante todo o ano para a 
Graciosa"clique na frase 
seguinte: "A Ilha Graciosa tem 
direito a um voo ao domingo 
durante todo o ano." depois em 
RESPOSTA e finalmente escreva o 
seu nome e nº de BI. Se tiver 
dúvidas ou dificuldades, telefone 
para o 295 732 536 e nós 
resolvemos o assunto. 

Passatempo Teleprenda. 

Os graciosenses podem participar 
no passatempo Teleprenda.O 
passatempo decorre via telefone e 
podem ganhar prémios até 500 
euros, bastando para tal responder 
a uma pergunta. O numero de 
telefone a ligar é o 760 10 60 10 e o 
código de frequência da Graciosa é 
1079. 
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