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de Angra de Heroísmo
Eram cerca de 4 kg de produto altamente explosivo, muito
perigoso não só devido à quantidade encontrada, mas
também pelo seu avançado estado de degradação.
Segundo o Chefe Menezes, da equipa de inactivação de
engenhos explosivos e do subsolo de Angra do Heroísmo,
o produto caso tivesse explodido destruiria por completo
todo o antigo edifício da Junta Autónoma, onde estão
situados, o Centro de Ocupação de Jovens com Deficiência
e a Rádio Graciosa, bem como estragos nas habitações
próximas.
A operação de destruição decorreu ao final da manhã do
dia 15, sem que se tenha registado qualquer estrago.
Centro de Recursos de Apoio Integrado ao Idoso nas Ilhas
Terceira, São Jorge e Graciosa
Como o Governo Regional faz depender a sua política de
apoio aos idosos e à infância das instituições particulares
de solidariedade social (IPSS), o centro agora criado,
idêntico ao que arrancou em Setembro na ilha de S.
Miguel, pretende reunir, num projecto que envolve as
entidades associadas, um conjunto de recursos humanos e
materiais com vista à articulação e disponibilização de
meios e pensamento sobre o que é melhor para a terceira
idade, explicou Andreia Cardoso.
A directora regional realçou, igualmente, a importante
participação, nesta área de intervenção social, dos centros
de saúde – fundamentais no tratamento dos idosos - e
das autarquias.
Bombeiros Voluntários da Graciosa, já registaram até ao
final do mês de Setembro, 16 incêndios, 29 acidentes e
quase mil saídas de ambulâncias
Segundo dados fornecidos pelo quartel de Bombeiros da
Graciosa, só em Setembro, prestaram auxilio em 5
acidentes, foram chamados para 3 incêndios e realizaram
73 saídas no Serviço de Ambulâncias.
Analisando os dados, verifica-se que no final do Verão
subiram em flecha os incêndios, com Agosto a ser o pior
mês com 8 incêndios, sendo que estiveram quase todos
ligados a queimadas, que os graciosenses continuam a
realizar sem terem as precauções necessárias.
Projecto CLIMAAT já chegou à Graciosa
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 Segundafeira uma câmara de observação, que tem como objectivo
ver em tempo real o actual estado do tempo, dados que
podem ser visualizados pela Internet
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