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PEDRÓGÃO GRANDE| XV MOSTRA PRODUTOS REGIONAIS E III FEIRA DO PETISCO

“CASAMENTO FELIZ” DE MÚSICA, ARTESANATO, PETISCOS... E TRADIÇÃO
Nos passados dias 26, 27
e 28 de abril, o Município
de Pedrógão Grande, a
Escola Tecnológica e
Profissional da Zona do
Pinhal (ETPZP) e a
Associação Empresarial
Penedo do Granada e
Médio Zêzere (AEPGMZ)
organizaram a Mostra de
Produtos Regionais e a
Feira Petisco, sendo que a
Mostra vai na décima
quinta edição e a Feira na
terceira.
Este ano, esta iniciativa
esteve englobada nas
comemorações dos 500
anos de atribuição do
Foral à Vila de Pedrógão
Grande.
Este evento começou numa sala de aula da ETPZP,
a partir de uma PAP (Prova
de Aptidão Profissional)
sempre com o principal objetivo de promover os produtos endógenos. A ela se
associou a Feira do Petisco,
com assinalável sucesso,
encontrando-se ambas
enraizadas no panorama
cultural da região.
Marcaram presença neste
certame, para além do artesanato, também os queijos
e enchidos de produção
artesanal, o leitão à Bairrada
(neste caso vindo do Coelhal - Pedrógão Grande), o
mel e a doçaria tradicional,
o bucho, os maranhos, o
cabrito entre outras.
Durante a sessão de
abertura que antecedeu
uma visita ao certame, usaram da palavra António Figueira, na dupla qualidade
de Diretor da ETPZP e Presidente da AEPGMZ e João
Marques Presidente do
Município. Ainda antes da

visita ao certame, foram assinados protocolos com
empresas da região, nomeadamente, Hotel da Montanha, Encantos @ Emoções
– Hotelaria e Turismo Lda;
Rustiventur e GeoRural Atividades Hoteleiras,
Lda., enquadrados no plano estratégico da ETPZP de
forma a reforçar laços com
o tecido empresarial local e
regional.
Seguiu-se uma breve cerimónia de entrega de diplomas do ano letivo 2011/12.
Durante a sua intervenção, António Figueira parabenizou os alunos recém diplomados que considerou
pertencerem sempre a “esta
grande família que é a
ETPZP, que brevemente comemora 25 anos de existência” e deixou-lhes uma palavra de “incentivo e de coragem”, considerando vivermos “um tempo de oportu-

nidades” e “um momento
que se tem que ir à luta e
acreditar que cada um de
nós, cada um de vós pode
marcar a diferença”. “A
aposta tem que ser cada vez
mais nas pessoas” - afirmou.
Falando na qualidade de
Presidente da Associação
Empresarial, realçou que o
objetivo, mesmo de portas
fechadas, é encontrar soluções de futuro. “Estamos a
trabalhar em quatro concelhos, temos 120 formandos
e estamos a organizar conferências para ajudar os
empresários” - concluiu.
Já o Presidente do Município, João Marques, considerou que a Mostra “continua a ter público” num
evento em que se “conciliam o espetáculo tradicional com os produtos regionais”, no que apelidou de
“casamento feliz” com o ob-

SALÃO DE
ARTE
“Património do
Pinhal Interior
Norte”
É este o tema do 2º
Salão de Arte do Pinhal
Interior Norte que o
Município de
Pedrógão Grande vai
lançar com o objetivo
de promover e eternizar
as paisagens, os
monumentos, a história
e as tradições do
Pinhal Interior Norte.
Assente no
pressuposto de manter
a arte como um dos
vetores essenciais na
vida cultural do
concelho e na região, a
autarquia lança esta
iniciativa no âmbito da
pintura.
As obras apresentadas
e selecionadas serão
expostas no Centro de
Interpretação Turística
de Pedrógão Grande de
21 de julho a 31 de
agosto.

EXPOSIÇÃO
“A Viagem” de
Irene Borges
jetivo de “promover o artesanato e os produtos da região”, num dar de mãos com
outros municípios, atitude
que considera “fundamental para o desenvolvimento
destas atividades”.
Com a crise instalada, “o
mérito tem de ser a chave
do sucesso”, acrescentou
João Marques dirigindo-se
para os jovens que tinham
acabado de receber os seus

diplomas de fim de curso e
para todos quantos visitavam o certame.
O autarca pedroguense
deixou ainda um conselho
aos jovens diplomados afirmando que “estas atividades tradicionais cada vez
mais se estão a apresentar
como alternativas de trabalho”, desafiando os mais
novos a criarem o seu próprio posto de emprego.

Está patente ao
público até ao dia 31
de maio, no Centro de
Interpretação Turística
(CIT) de Pedrógão
Grande a exposição “A
Viagem” da autoria de
Irene Borges.
A pintora é natural de
Figueiró dos Vinhos e
desde sempre revelou
um gosto particular
pelas artes,
nomeadamente escrita
de contos e narrativas
e pela pintura que,
segundo Irene Borges,
se misturam e
complementam, quase
sempre envoltos nas
suas raízes, viagens e
vivências.
Nesta mostra podem
encontrar-se trabalhos
a óleo, acrílico e
usando técnicas
mistas.
A mostra pode ser
apreciada no horário
do CIT.

