
Plano de Actividades para 2011

Escrito por LANCE

  
    -  Festa da Primavera da LANCE, a realizar em 14 de Maio de 2011 (caminhada de manhã
e ao fim da tarde Palestra sobre “ Globalização e segurança dos cidadãos”, seguida de jantar
convívio com animação musical no Salão de Festas do Restaurante “O Júnior”).   
    -  Dar continuidade ao projecto “Limpar Portugal”, através de uma campanha pela
preservação e defesa do património ambiental da freguesia de Couto de Esteves que
culminasse com a limpeza de um troço de um dos rios que a atravessam, a realizar no dia 19
de Março e durante o mês de Junho.        
    -  Promover o embelezamento da freguesia de Couto de Esteves instituindo um concurso
para o melhor jardim, janela ou varanda florida, públicos ou particulares, a realizar durante o
mês de Junho.   
    -  Activar o Grupo de Trabalho do futuro Espaço Museológico, para iniciar o registo e
eventual recolha de um acervo de peças e documentos para o mesmo, a instalar no edifício da
actual Escola Básica do 1º Ciclo e Jardim de Infância, após a sua desactivação com a abertura
do novo Centro Escolar.   
    -  Realizar a Exposição “LANCE ARTE 2011”, na Casa da Cultura, a inaugurar no dia 9 de
Julho de 2011 (na altura da Festa do Senhor). Esta será uma espécie de “Feira de Artes”,
aberta a todas as modalidades, desde o artesanato à pintura, escultura, fotografia e literatura,
talentos de todas as idades, residentes ou não residentes em Couto de Esteves e terá 3
prémios para as melhores obras (concorrentes com menos de 12 anos, dos 12 aos 16 anos e
maiores de 16 anos). Deverá estar aberta ao público nesse fim-de-semana e nos 2 seguintes.
 
    -  Caminhadas / Passeios Pedestres nos locais de maior valor ambiental e patrimonial da
freguesia, sensibilizando as autarquias locais (Junta de Freguesia e Câmara Municipal) para a
necessidade de sinalização, limpeza e institucionalização de alguns trilhos.   
    -  Promover Parcerias Institucionais com outras associações locais e regionais e com
entidades públicas nomeadamente com as autarquias para promover o desenvolvimento
integrado da freguesia de Couto de Esteves e região envolvente.   
    -  Promover uma Festa do Outono no dia 15 de Outubro, a qual para além das actividades
recreativas ao ar livre (passeio geológico guiado aos poços e minas, naturais ou artificiais, de
maior interesse da freguesia) tenha uma componente formativa (acção de formação sobre
Introdução à Museologia, Jardins Biológicos, Fazer broa, Tecelagem, Latoaria, etc.).   
    -  Atribuição do Prémio LANCE Melhor Iniciativa 2011.  
    -   Jantar de Natal com o programa “ Diáspora e Saudade”, que consistirá em descobrir uma
família ou uma comunidade com origem em Couto de Esteves, emigrada em terras longínquas
e sem contactos há muitos anos com a nossa terra e colocá-la em contacto com os seus
familiares e conterrâneos através de vídeo-conferência.   
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