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O Conselho Regional da Agricultura, 
Florestas e Desenvolvimento Rural 
(CRAFDR) reúne nas Velas, em São 
Jorge, nos dias 13 e 14 deste mês.
A reunião, que será presidida pelo 
secretário regional da Agricultura e 
Florestas, João Ponte, conta com a 
participação de 52 conselheiros de 
todas as ilhas e vai analisar os setores 
do leite e da carne, a área da diversifi-
cação agrícola, o setor florestal, o de-
senvolvimento da agricultura biológi-
ca, os programas de apoio ao setor e 
as infraestruturas agrícolas.
Os conselheiros vão ainda pronunciar-
se sobre o POSEI, o PRORURAL+, o 
VITIS e a PAC para o período 2021 
- 2027, entre outros assuntos. 

A Polícia de Segurança Pública 
(PSP) realiza no dia 13 deste mês, a 
partir das 12h45, uma ação de con-
trolo de velocidade com radar nas 
freguesias de São Mateus e de São 
Bartolomeu.
A velocidade será também fiscaliza-
da no dia 20 de fevereiro, à mesma 
hora, na Ribeirinha e na Feteira.
Ao longo deste mês estão ainda pre-
vistas ações de controlo de veloci-
dade com radar em São Miguel e no 
Faial.

A Biblioteca Pública e Arquivo Re-
gional Luís da Silva Ribeiro, em 
Angra do Heroísmo, promove a 
iniciativa Biblioteca Itinerante na 
Junta de Freguesia da Vila de Porto 
Judeu, desde ontem e até 28 deste 
mês, de segunda a sexta-feira, entre 
as 08h00 às 17h00.
Este projeto, que se desenvolve há 
três anos, tem como objetivo prin-
cipal levar os livros mais perto dos 
cidadãos, a pensar sobretudo nas 
pessoas que não têm possibilidade 
de se deslocar à Biblioteca Pública 
e Arquivo Regional Luís da Silva 
Ribeiro, promovendo, desta forma, 
o livro e a leitura.
A iniciativa Biblioteca Itinerante 
é desenvolvida em parceria com a 
Câmara Municipal de Angra do He-
roísmo.
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Biblioteca Itinerante
na Vila de Porto JudeuO projeto Literacia para os Media 

e Jornalismo, desenhado pelo Sin-
dicato dos Jornalistas, chega, a par-
tir de sábado, aos professores dos 
Açores.
A oficina de formação “Literacia 
dos Media e Jornalismo: práticas 
pedagógicas com os media e acerca 
dos media”, financiada pela direção 
regional da Educação, decorre no 
sábado e nos dias 29 de fevereiro 
e 21 de março, num total de 20 ho-
ras.
A formação de 21 professores, de 
cinco ilhas (Terceira, Faial, Pico 
Flores e São Miguel) tem lugar na 
Escola Básica e Secundária da Ma-
dalena do Pico.
Aproveitando a deslocação aos 
Açores, a equipa do Sindicato dos 
Jornalistas vai também formar dez 
jornalistas açorianos, que depois 
integrarão a bolsa de formadores 

do projeto Literacia para os Media 
e Jornalismo, contando, para isso, 
com o apoio financeiro do Centro 
Protocolar de Formação Profissio-
nal para Jornalistas (Cenjor), com 
recurso a verbas do Ministério da 
Cultura.
Esta primeira formação de professo-
res nos Açores segue-se à experiên-
cia piloto do projeto Literacia para 
os Media e Jornalismo realizada 
entre janeiro e abril do ano passa-
do, em Portugal Continental, e que 
formou uma centena de professores 
do 3.º ciclo e do secundário, de 40 
agrupamentos de escolas das regi-
ões Norte, Centro, Lisboa, Alentejo 
e Algarve.
Em janeiro de 2017, na sequência 
do 4.º Congresso dos Jornalistas 
Portugueses, que aprovou uma mo-
ção considerando urgente promover 
a literacia para os media, o Sindica-

to dos Jornalistas apresentou ao Mi-
nistério da Educação uma proposta 
de intervenção nessa área, concebi-
da por jornalistas e académicos da 
área da comunicação.
Dois anos depois, 26 de janeiro, o 
projeto arrancava em todo o Con-
tinente, com o objetivo de “dispo-
nibilizar aos professores metodo-
logias, recursos e ferramentas que 
estes possam usar nas atividades 
de Literacia para os Media que vão 
desenvolver com os seus alunos e 
com as comunidades escolar e edu-
cativa”.
Ao mesmo tempo, pretende-se “en-
volver os jornalistas na formação de 
professores e alunos sobre os desa-
fios que hoje se colocam à impor-
tante função de mediar e escrutinar 
a realidade”.
Este projeto, que conta com o Alto 
Patrocínio do Presidente da Repú-
blica, é uma parceria entre o Sindi-
cato dos Jornalistas e o Ministério 
da Educação, financiado pelo Cen-
jor (Ministério da Cultura) e pela 
Direção-Geral da Educação (no 
caso dos Açores, pela direção regio-
nal de Educação). 

ProJeto desenhado Pelo sindicato dos Jornalistas chega aos açores

PICO Formação decorre na EBS da Madalena e abrange 21 professores de cinco ilhas

Objetivo é disponiblizar aos docentes metodologias, 
recursos e ferramentas para usar em atividades de 
Literacia para os Media a desenvolver com os alunos.

Docentes recebem formação
sobre literacia para os media
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Alunos e professores da Escola Se-
cundária Vitorino Nemésio (ESVN), 
na Praia da Vitória, participaram 
numa reunião internacional na cida-
de de Masseik, na Bélgica, no âmbito 
do projeto Erasmus + “Don’t be Fue-
lish”.
De 13 a 19 de janeiro, os alunos Be-
atriz Sousa, Maria Correia, André 
Rocha, André Raulino, Henrique 
Amaral e Rodrigo Costa, a frequen-
tar os 11.º e 12.º anos, acompanha-
dos pelos docentes Maria Cristina 
Codorniz e Paulo Valadão e pela pre-
sidente do Conselho Executivo, Au-
gusta Escobar, representaram o país 
num projeto que tem como parceiros 
a Bélgica, a Roménia e a Lituânia. 
Durante esta semana, o grupo foi re-
cebido pela Escola Mosa-RT, que mo-
bilizou os seus alunos e famílias para 
acolherem os alunos da Terceira. 
Segundo a ESVN, este projeto levou 
a debate “questões sérias da ordem 
do dia, relacionadas com as energias 
renováveis e não renováveis, com 
soluções para uma gestão energética 

consciente e inteligente, na luta in-
cessante para uma casa comum mais 
saudável e duradoira”. 
De entre as múltiplas atividades 
educativas desenvolvidas, os alunos 
assistiram a aulas, frequentaram 
workshops e palestras, realizaram e 
apresentaram trabalhos, ora decor-
rentes das formações, ora das tare-
fas previamente preparadas, com o 
apoio dos professores, relativamente 
à temática central do projeto. 
“A semana passada na Bélgica foi 
de trabalho intenso para todos, mas 
também repleta de grandes oportuni-
dades do foro sociocultural”, salien-
ta a escola. 
Os alunos, adianta, “viveram com 
famílias locais, não só residentes na 
Bélgica mas também nos Países Bai-
xos, a poucos quilómetros da Escola 
Mosa-RT, tendo adotado as rotinas 
dos seus anfitriões, criando laços de 
amizade e afeto indescritíveis”.
O grupo foi ainda recebido pelo pre-
sidente da Câmara de Maseeik e no 
Parlamento Europeu, em Bruxelas. 

no âmbito do projeto erasmus + “don’t be fuelish”.

operação sazonal de 2020

ALunos  estiveram na Bélgica entre 13 e 19 de janeiro

Alunos da Vitorino Nemésio na Bélgica  

Atlânticoline prevê fazer
mais de sete mil viagens

A Atlânticoline, empresa de trans-
portes marítimos pública dos Açores, 
prevê realizar mais de sete mil viagens 
este ano, o que representa um aumen-
to de 0,6 por cento face a 2019.
“A oferta disponível em 2020 não so-
freu qualquer diminuição em relação 
ao ano transato, estando previstos 
7.322 toques, mais 0,6 por cento do 
que em 2019”, refere a empresa em 
comunicado. 
A Atlânticoline transportou no ano 
passado, em todas as suas linhas, 
562.993 passageiros e 30.792 viatu-
ras, o que representa um aumento 
de 0,62 e 3,77 por cento em relação a 
2018, respetivamente.
A empresa sublinha que “o cresci-
mento verificado foi mais notório na 
operação regular”.

Segundo a Atlânticoline, “na sequên-
cia de um procedimento estatístico 
interno implementado para recolher 
informações sobre o grau de satisfa-
ção dos passageiros, a classificação 
média obtida em 2019 foi “Bom””.
Este ano, a operação da Linha Amare-
la, que permite a ligação de todo o ar-
quipélago por via marítima na época 
alta, arranca a 09 de maio e prolonga-
se até 27 de setembro. 
“Nesta operação, manteve-se o esfor-
ço de otimização, garantindo o maior 
conforto dos passageiros através da 
redução dos transbordos na Tercei-
ra”, salienta a empresa. 
A Atlânticoline vai prolongar em 
2020 a vigência da segunda viagem 
da manhã na Linha Azul, responsá-
vel pela ligação entre o Faial e o Pico, 
que vigorará de 01 de junho a 30 de 
setembro. 
Quanto à Linha Verde, que liga as 
Ilhas do Triângulo, o horário de verão 
vai ser ampliado com duas viagens di-
árias, entre meados de maio e 30 de 
setembro. 

Previstas 7.322 viagens, 
mais 0,6 por cento do 
que em 2019. 

ATLÂnTICoLInE  transportou mais passageiros e viaturas em 2019

fotografia  atlânticoline


