
Relatório de atividades da LANCE de 2018

1. Visita Cultural Interassocitiva à Senhora da Lage (Serra da Freita), realizada em 14 de abril
de 2018, em parceria com a ADERAV e o Clube Unesco de Aveiro, com almoço no
Restaurante “ O Júnior”, seguido de Palestra sobre o tema da visita realizada pela Drª Marta
Cruz do Centro Arqueológico de Arouca e Drª Sónia Filipe da ADERAV, na Casa da Cultura.

  

  

2. Festa da Primavera da LANCE 2018, realizada nos dias 26, 27 e 31 de maio e 2 e 3 de
junho, que incluiu as seguintes atividades:
- Feira de Artesanato e de Trocas e Baldrocas, realizada no Salão da Cooperativa Agrícola do
Vale do Vouga, na Rua do Pelourinho, que teve animação musical com Adelino Camões Sobral
em 27/05 e com o Grupo Concavaquinhos da Universidade Sénior de Águeda em 31/05.
- Caminhada pelo trilho da Agualva no dia 31/05.
- Caminhada pelo trilho da Pedra Moura no dia 2/06.
- Palestra “Barragem de Ribeiradio-Couto de Esteves, 4 anos depois. Que impactos?, no dia
2/06, na Casa da Cultura de Couto de Esteves, sendo palestrantes Dr. José Mendes (CEO da
Idtour) e o Eng.º Sérgio Soares (Presidente da Junta de Freguesia de Couto de Esteves) e
moderador o Eng.º Paulo Morgado.

  

  

3. Concurso Exposição LANCE ARTE 2018, sendo “ As Sementes” o tema de inspiração. A
fase de concurso decorreu em maio e junho e a fase da exposição de 7 a 22 de Julho. Teve,
como habitualmente, um bom número de participantes nas várias modalidades nomeadamente
pintura, escultura, fotografia e literatura.

  

  

4. Parceria com a ACSCE, autarquias, Prof. João Moita e Arquiteto Miguel Lopes na
organização do Festival Internacional Guitarras Mágicas e Curso Internacional de Guitarra
Clássica que decorreu de 27/06 a 1/07.
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5. Serenata ao Luar, realizada no Largo das Traseiras da Casa da Fonte, Couto de Baixo, no
dia 4 de Agosto e que teve como habitualmente petiscos e bebidas e animação musical por
Fernando Invox.

  

  

6. Atribuição do Prémio LANCE Arte 2018 que, este ano, premiou um trabalho de poesia de
Maria de Fátima Soares Dias.

  

  

7. Atribuição do Prémio LANCE Melhor Aluno do Secundário 2016/2017 e 2017/2018, tendo
sido vencedor Ricardo Manuel Silva Dias, residente na Mouta.

  

  

8. Festa do Outono da LANCE, que este ano integrou a comemoração do seu XII Aniversário,
realizada em 6/10 e que teve as seguintes atividades:
- Caminhada pelo trilho dos Amiais com almoço-convívio no restaurante “O Júnior”.
- Palestra “Associativismo, inovação e desenvolvimento local”, tendo sido palestrantes o Prof.
Doutor José Amado Mendes e a Drª Sónia Filipe.
- Jantar comemorativo do XII Aniversário da LANCE no restaurante “O Júnior”, onde foram
feitas as entregas dos Prémio LANCE Arte 2018 e Prémio LANCE Melhor aluno do secundário
2016-2017 e 2017-2018.
-Sessão de Fado de Coimbra (Grupo de Fado da Associação Cultural Fado Hilário) e Magia
(Phil Monteiro).
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9. Colaboração com outras associações e instituições locais e regionais, na promoção,
divulgação e realização de outras iniciativas que contribuíram para o convívio e valorização
cultural dos sócios e para o desenvolvimento integrado de Couto de Esteves e da área
envolvente.

  

  

10. Manutenção e atualização do sítio da internet e página do Facebook da LANCE para
divulgação dos nossos eventos e de outras entidades da freguesia e do concelho de Sever do
Vouga.
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