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Escrito por LANCE

Estas são as atividades desenvolvidas pela LANCE durante o ano de 2015:

1. Passeio Geológico à Serra da Freita e Palestra sobre “Serra da Freita – património (s)
a descobrir”
, realizados no dia 21 de Março, o passeio de manhã, sob a orientação do
Engº Geólogo Paulo Morgado, seguido de almoço-convívio no Restaurante “O Júnior” e a
palestra às 16h, proferida pelo Engº Geólogo Paulo Morgado, na Casa da Cultura de Couto de
Esteves.

2. Festa da Primavera da LANCE 2015 (1 a 3 de maio)

- Caminhada pelas margens da albufeira da Barragem de Couto de Esteves – Ribeiradio,
realizada na manhã do dia 1 de maio.

- Corrida “Couto Color” + Aula de Dança, realizada no dia 2 de maio, à tarde.

- Feira de artesanato e de trocas e baldrocas, realizada de 1 a 3 de maio, no salão da sede
da Cooperativa Agrícola do Vale do Vouga.

- Apresentação dos livros do escritor Filipe L.S. Monteiro “ O menino que sonhava salvar
o mundo”, “O segredo dos candeeiros” e “Mestre carbono, o cientista”, com momentos
especiais alusivos a cada livro (magia e ciência) , no dia 2 de maio, na sede da ACSCE, às
18H.

- “À Conversa com Cristina Durães: uma carreira de sucesso”, entrevista conduzida por
Maria José Alves , no dia 2 de maio, na sede da ACSCE.

- “Fim de tarde com Magia”, pelos artistas internacionais Jahn Gallo (Suécia) e Phil Mount
(Portugal), no dia 2 de maio, na sede da ACSCE.
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3. Parceria / apoio na organização do Concurso Internacional Jovem Guitarra Terras de
Santo Estevão 2015 .

4. Parceria / apoio na organização do Festival Internacional Guitarras Mágicas 2015.

5. Concurso LANCE ARTE 2015, sobre o tema “A água”, que decorreu em Maio e Junho
com trabalhos concorrentes nas várias modalidades admitidas (pintura, desenho, escultura,
fotografia, literatura, artesanato…).

6. Exposição LANCE ARTE 2015 sobre o tema “A água” que decorreu de 11 a 26 de
Julho, na Casa da Cultura de Couto de Esteves, com muitas dezenas de trabalhos e peças
expostos, oriundos quer dos participantes do concurso quer de entidades privadas ou públicas
e de particulares.

7. Serenata ao Luar, realizada no dia 20 de agosto, com animação musical com o artista João
Belo, convívio, comida e bebida, no Largo das traseiras da Casa da Fonte, Couto de Baixo,
Couto de Esteves.

8. Apoio e coordenação local à “Visita da Associação dos Antigos Estudantes de
Coimbra a Couto de Esteves” , realizada no dia 17 de outubro, que teve, entre outras
atividades, “Um Mirtilo de Honra” na Casa da Cultura; visita guiada a alguns dos principais
monumentos e locais de maior interesse ambiental e turístico da freguesia, sob a orientação e
apoio do nosso secretário da direção, historiador Mário Silva e do presidente e vice-presidente
da direção, Manuel Sereijo e José Martins Marta, da vogal do conselho fiscal Dalila Coutinho e
da sócia Andréa Castanheira; almoço-convívio no Restaurante “O Júnior”, com magia e Fado
de Coimbra.

9 Atribuição do Prémio LANCE Melhor Iniciativa 2015.

10 Festa do Outono da LANCE 2015, realizada no dia 29 de Novembro, com Caminhada pelo
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trilho da Pedra Moura de manhã e Convívio com animação musical pelo Coro Jovem de Couto
de Esteves + Entrega dos Prémios LANCE ARTE 2015 e LANCE Melhor Iniciativa 2014-2015
na parte da tarde, na sede da ACSCE.

1 Manutenção e atualização o sítio da internet da LANCE e da página do Facebook para
divulgação das atividades / eventos da LANCE e das outras associações e entidades da
freguesia de Couto de Esteves e do concelho de Sever do Vouga.

3/3

