
Relatório de atividades da Liga dos Amigos e dos Naturais de Couto de Esteves (LANCE) de 2014

Escrito por LANCE

1. Passeio Botânico em Couto de Esteves, realizado no dia 3 de maio, de manhã, sob
orientação da Drª Rosa Pinho, diretora do Herbário do Departamento de Biologia da
Universidade de Aveiro, seguido de almoço bufete convívio no restaurante “O Júnior” e às
15:30 palestra sobre o tema “Plantas: se bem não fizer mal também não faz?”, tendo sido
preletora a Drª Rosa Pinho.

  

2. Participação na iniciativa “ Replantar Couto de Esteves”, organizada pela Junta de Freguesia
de Couto de Esteves, no dia 22 de março, que consistiu na limpeza e reflorestação de um
pinhal da Papeira, propriedade da Junta de Freguesia e que havia ardido em incêndio do verão
de 2013.

  

3. Festa da Primavera da LANCE, realizada em 14 de junho de 2014, com Caminhada pelo
trilho dos Amiais, almoço piquenique, no átrio da antiga Escola Primária, seguido de jogos
populares e ao fim da tarde e à noite no Salão de Festas do Restaurante “ O Júnior” palestra
sobre “Diáspora portuguesa no séc. XXI: Ei-los que partem. Ei-los que voltam?”, tendo sido
preletores o Prof. Doutor António Nogueira Leite e o Dr. Alberto Souto e jantar com animação
musical pelo “João Freitas Duo” e momento de magia com Filipe Monteiro.

  

4. Concurso Exposição LANCE ARTE 2014, de 12 a 24 de julho que teve como tema de
inspiração “O vinho”. Como já é tradição, teve uma fase de concurso com apresentação dos
trabalhos concorrentes sobre o tema e uma exposição, realizada na Casa da Cultura de Couto
de Esteves, que além desses trabalhos integrou múltiplos objetos, utensílios e obras de arte,
relacionados com o tema e cedidos pelos sócios, amigos e comunidade local.

  

5. Participação, em parceria com as outras associações de Couto de Esteves, na realização do
II Festival Internacional de Guitarras Mágicas e III Curso de Verão de Guitarra, de 29 de junho
a 5 de julho, que teve como coordenadores o Prof. João Moita e o Arquiteto Miguel Lopes.

  

6. Colaboração com várias associações / entidades do concelho e da região de Aveiro
(Desafios, Turnauga, Eixo de Corda, Vougaldeias, Pró-Associação Terras de Santo Estêvão,
Fundação Solidários, Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, ACSCE,
Associação Viver Vilar, Clube Warehouse, Paradela Eco Café, Junta de Freguesia de Couto de
Esteves, CMSV…) na organização e ou divulgação de atividades culturais e recreativas.
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7. Serenata ao Luar, realizada a 26 julho, no largo da Casa da Fonte – Couto Baixo que, como
já é tradição, constou de sardinhada e festa popular com animação musical, desta vez com o
grupo “Musicaltema” de Cantanhede.

  

8. Prémio LANCE Melhor Aluno do Secundário 2012/13 e 2013/14.

  

9. Festa do Outono da LANCE, realizada no dia 25 de outubro, que constou de Caminhada, de
manhã, ao longo do trilho da Pedra Moura; concurso fotográfico “LANCE D´OUTONO”, sendo
tema de inspiração “O Outono no trilho da Pedra Moura”; almoço bufete convívio no
restaurante “O Júnior e a partir das 16h Sarau Cultural com projeção do documentário
“Gigantes do Douro” de André Valentim de Almeida; animação musical com Adelino Camões
Sobral e entregas dos prémios “LANCE ARTE 2014” e “Prémio LANCE Melhor Aluno do
Secundário 2012/13 e 2013/14”.

  

10. Caminhada pela Ecopista de Paradela do Vouga (Sever do Vouga), realizada no dia 7 de
dezembro.

  

11. Manutenção e atualização do sítio da internet e página do Facebook da LANCE com
divulgação dos nossos próprios eventos e de outras entidades da freguesia de Couto de
Esteves e do concelho de Sever do Vouga.

  

12. Limpeza do átrio da antiga Escola Primária de Couto de Esteves e área envolvente durante
fins de semana de maio e início de junho.
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