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No 10º aniversário da estação

Pico Nare apoia novos
projectos dos EUA

» Foi em 2001 que a estação
Pico Nare (North Atlantic Region Experience) entrou em
funcionamento. Dez anos volvidos, a estação está a ser reequipada tendo em vista novos
projectos. “Temos dois novos
projectos que nos foram entregues pela Fundação Nacional
da Ciência e pelo Departamento de Energia dos Estados
Unidos. Estas pesquisas envolvem novos estudos das propriedades dos aerossóis e partículas poluentes na atmosfera
e para este trabalho estamos
agora a instalar novos equipamentos na estação” salientou
Detlev Helmig, cientista, um
dos principais responsáveis
pela estação.
No décimo aniversário da Pico

Nare, reina a satisfação entre
os responsáveis pelo projecto
quanto aos objectivos alcançados. “O contributo das pesquisas feitas aqui é muito importante, uma vez que se colocam
novas questões do foro científico para dar resposta a novos
problemas que estamos a tentar desvendar e que envolvem
os poluentes atmosféricos no
Atlântico Norte” disse Detlev
Helmig, que esta semana esteve no Pico. “É uma estação
única. Tem equipamento que a
tornam num excelente observatório e muito bem localizado. Está situado a uma boa altitude porque o transporte de
poluentes é feito ao nível mais
baixo da atmosfera e isso só
pode ser observado e medido

no Pico que é a montanha mais
alta na região do Atlântico
Norte, à mesma latitude dos
Estados Unidos. É um sítio
onde se pode estar ao nível das
nuvens e isso acontece muitos
dias por ano” precisou, quanto
à importância desta estação.
A Pico Nare está localizada na
cratera do Pico e é um observatório da poluição atmosférica. A estação foi desenvolvida
para estudar os impactos globais das actividades humanas
sobre a atmosfera e dos poluentes do ar emitidos na América do Norte e Europa sobre a
atmosfera sobre o Atlântico
Norte.

Nos Açores

Escolas vão receber
computadores portáteis
» As escolas da Região vão ser
em breve equipadas com cerca
de 2000 computadores portáteis.
Segundo a Secretaria Regional
da Educação, este investimento
de meio milhão de euros será
sobretudo destinado ao primeiro ciclo. Este projecto vai substituir a aquisição de mais computadores “Magalhães” porque

“aquilo que o Governo Regional pretende é que os computadores passem a ser parte integrante da escola e não do aluno,
ao contrário da filosofia que
existiu na altura dos computadores Magalhães” salientou
Cláudia Cardoso, secretária regional.
Os computadores a adquirir
“passam a ser pertença da es-

cola. São propriedade da unidade orgânica, que o aluno utiliza enquanto frequenta a escola
sai”, adiantou Cláudia Cardoso.
Os computadores a adquirir
“passam a ser pertença da escola. São propriedade da unidade
orgânica, que o aluno utiliza enquanto frequenta a escola e que
deixa na posse da escola quando dela sai”, precisou.

Antes . . .
» Dia Europeu das Línguas
Nove escolas de sete ilhas do
arquipélago aceitaram o desafio lançado pelo Governo dos
Açores, através do Gabinete do
Subsecretário Regional dos
Assuntos Europeus e Cooperação Externa, para se associarem às comemorações do Dia
Europeu das Línguas, que se
assinalou no passado dia 26 de
Setembro.
No Pico, alunos da Escola Básica e Secundária da Madalena,
participaram num “Peddy Paper das Línguas” que doi dinamizado pelos departamentos
de línguas daquele estabelecimento de ensino com o objectivo de assinalar a data e de promover uma maior proximidade da juventude em relação
ao tema.

» Vitória perde com o Lajense
Jogou-se no passado fim-de-semana a 2ª jornada do Torneio de
Abertura da Associação de Futebol da Horta. No Pico, o Lajense recebeu e venceu o Vitória
por 1- 0, e no Faial, o Flamengos
foi surpreendido em casa pelo
Cedrense, que venceu no Vale
com um golo sem resposta.
O destaque desta jornada foi
para a vitória folgada do Grupo Desportivo do Salão sobre o
Feteira, por 3-0.
» Toledos soma e segue
Para a 1ª Divisão de ténis de

mesa, em masculinos, os Toledos foram à Madeira vencer o
ACM por 4-1, enquanto que
em femininos, a formação picoense perdeu em Mirandela
por 4-0.

. . . Depois
» Dia Internacional do Idoso
A Câmara Municipal de São
Roque assinala amanhã o Dia
Internacional do Idoso, em Santo
Amaro. Às 15h00 haverá missa,
seguindo-se lanche e animação no
salão daquela freguesia.
» Acantonamento em São João
Os Serviços da Ilha do Pico do
Instituto de Desenvolvimento
Social dos Açores promovem
hoje, no Império da Companhia
de Cima, em São João, um acantonamento com idosos, no âmbito das comemorações do Dia
Internacional do idoso que se
assinala amanhã, dia 1 de Outubro.
O encontro vai contar animação
com folclore e a participação
dos escuteiros. Amanhã, os
idosos participam numa eucaristia, seguindo-se um almoço-convívio.
» Feira do Chocolate
No próximo dia 5 de Outubro, o
Salão da Silveira acolhe a Feira do
Chocolate, promovida Instituto
de Desenvolvimento Social dos
Açores e inserida num workshop sobre doces típicos.

Nos Açores há ilhas de coesão
Esteve de visita o Sr. Presidente
Casa de Natália a inauguração
Apelo à cooperação ficou patente
Se a Poetisa no além ouvisse
Do poema fazia campanha sua
E dos valores éticos se exigisse
Punha-os no olho da rua
Fico a pensar iludido
Deixo aqui esta interrogação
São Miguel estará incluído
Nessas tais ilhas de coesão?

