REGIÃO

PEDRÓGÃO
GRANDE
ETL –
FÉRIAS DE
VERÃO 2013
O programa ETL –
Férias de Verão 2013,
promovido pela
Câmara Municipal de
Pedrógão Grande,
decorrerá de 17 de
Junho a 6 de
Setembro, todos os
dias úteis, dirigido a
todos os alunos do 1º
Ciclo do Ensino
Básico.As inscrições
podem ser feitas no
Gabinete de Acção
Social deste
Município (GAS) .

PEDRÓGÃO
FASHION
2013
O Município de
Pedrógão Grande,
simultaneamente com
a Escola Tecnológica
e Profissional da
Zona do Pinhal e a
Associação
Empresarial Penedo
Granada, organiza
pela 12ª vez o evento
Pedrógão Fashion.
É um evento que
consiste
principalmente num
desfile de moda, em
que os seus
manequins são
crianças e adultos do
concelho e as lojas
participantes
pertencentes ao
comércio local em que
só 1 loja é que não
participará.
Este ano, o evento
realiza-se no dia 15 de
Junho de 2013 e terá
lugar, como é
habitual, no Jardim da
Devesa, com início
pelas 22 horas.
O evento terá a
participação especial
de Ilda Henriques,
uma pedroguense,
que irá contribuir para
a animação do mesmo.
Daniela Silva
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FEIRAS DE FORMAÇÃO E EMPREGO EM FUNDÃO, VILA VELHA DE RÓDÃO E GÓIS

ETPZP MARCA PRESENÇA
Nos dias 30 e 31 de Maio
e 1 de Junho, a Escola
Tecnológica e
Profissional da Zona do
Pinhal (ETPZP), participa
num fórum de projectos
educativos denominado
“Fundão Educa”. Esta
iniciativa pretende, ao
longo destes três dias,
envolver toda a
comunidade educativa
num projecto comum.
Ainda no mês de Junho, a
ETPZP irá apresentar a
sua oferta formativa em
Vila Velha de Ródão e
Góis.
Ao longo do mês de
Maio e Junho, a Escola Tecnológica e Profissional da
Zona do Pinhal (ETPZP),
participa em três iniciativas,
organizadas na região cen-

tro, no sentido de orientar os jovens no seu
percurso
académico
e profissional. Fundão, Vila
Velha de
Ródão e
Góis serão
os próximos
locais visitados, por alguns
formadores e alunos da
escola profissional, no
sentido de divulgarem a
oferta formativa para o ano
de 2013/2014.
Segundo a organização
do Fundão Educa este
evento “pretende reflectir e
divulgar o trabalho desenvolvido pelos agrupamentos de escolas e esco-

las privadas, dando a
conhecer o que de melhor
se faz nos estabelecimentos
de ensino do concelho e
constituindo-se como um
momento privilegiado de
partilha de experiências que
têm contribuído para o

desenvolvimento educativo local”. Este
fórum será
composto
por diversas atividades de
carácter lúdico e pedagógico,
nomeadamente: exposições, espetáculos, atividades desportivas, ateliês e workshops/
seminários, organizadas
por espaços temáticos nas
seguintes áreas de participação: Ciências Sociais e
Humanas; Ciências; Língu-

as e Literatura; Artes; Desporto; Educação Especial;
Feira Vocacional e Atividades Lúdico-Pedagógicas.
Terminada esta passagem pelo Fundão, ainda no
mês de Junho, a ETPZP
ruma a Vila Velha de Rodão
(5 de Junho) e a Góis (6 de
Junho).
Com este conjunto de
iniciativas, a ETPZP pretende dar a conhecer a sua
oferta formativa na área da
Comunicação, Restauração, Energias Renováveis,
Saúde, Desporto, informática e Turismo) e esclarecer
dúvidas acerca do mercado
de trabalho da região centro.

COMISSÃO DE COMPARTES
ALGE – PÉ DE INGOTE – PÉ DE JANEIRO
CARVALHOS – SEARAS
PONTE FUNDEIRA e RIBEIRA VELHA
Alge – 3260-201 Campelo – Figueiró dos Vinhos
Email: comissaocompartesalge@gmail.com

CONVOCATÓRIA
Nos termos do art.º 19, secção II, dos estatutos internos,
convocam-se todos os Compartes para uma reunião de Assembleia Geral
da Comissão de Compartes de Alge, Pé de Ingote, Pé de Janeiro, Carvalhos,
Searas, Ponte Fundeira e Ribeira Velha a realizar no próximo dia 23 de
julho, pelas 15 horas, na sede social da Comissão de Compartes, em Alge,
com a seguinte ordem de trabalhos:
1)

Informações;

2)

Apreciação do regime de Co-gestão de partes Baldios com
a Direção Geral de Florestas/Autoridade Florestal
Nacional:
a) Apresentação e esclarecimento;
b) Deliberação acerca da Resolução, Cessação do
Regime de Co-gestão nos termos do desposto
na Lei dos Baldios.

3)

Apresentação, discussão e votação de cedência de parcela
de terreno;

4)

Outros assuntos de interesse dos Baldios e dos Compartes.

Alge, 28 de Maio de 2013
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
________________________
(Tiago Alves Lourenço)
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