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Plano de atividades da LANCE para o ano de 2013

  

1. Workshop de Escrita Criativa + Caminhada, a realizar em março ou abril, em parceria
com Grupo de Escrita Criativa de Aveiro.

  

2. Festa da Primavera da LANCE, a realizar num sábado de maio ou junho, com caminhada e
ou atividades ao ar livre de manhã e palestra +  jantar com animação musical, ao fim da tarde e
à noite.

  

3. Organização de caminhadas e ou passeios a locais de maior interesse e valor patrimonial
e ambiental da freguesia de Couto de Esteves e zona envolvente.

  

4. Organização do III Concurso Exposição LANCE Arte (2013) com o tema “O milho” e
obedecendo ao mesmo formato dos anos anteriores, aberto a todas as modalidades, desde o
artesanato à pintura, escultura, fotografia e literatura, talentos de todas as idades, residentes
ou não residentes na freguesia de Couto de Esteves. A exposição deverá ser inaugurada no
dia 13-07-2013 e estar aberta ao público neste fim de semana e nos 2 seguintes. Será
atribuído um prémio de 100 euros ao melhor trabalho, a ser escolhido por um júri constituído
pela direção da LANCE e eventualmente outras pessoas da área artística e cultural.

  

5. Organização do III Concurso “Janelas, varandas e jardins floridos” com formato
idêntico ao dos anos anteriores.

  

6. Incentivar a recuperação e preservação de património arquitetónico e ambiental.
Participar na iniciativa 
“Limpar Portugal 2013”
, promovida pela associação “AMO Portugal”, integrando e ou organizando ações de limpeza
da floresta, rios e ruas da freguesia.
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7. Parceria com outras associações locais, autarquias, Prof. João Moita e colaboradores na
organização do Festival Internacional de Guitarra.

  

8. Serenata ao luar e sardinhada, a realizar no dia 27 de julho de 2013, no lugar do Couto de
Baixo.

  

9. Organização durante o verão de um “desfile de veículos antigos de duas rodas”, com 3
modalidades : motociclos, bicicletas e outros veículos e atribuição de um prémio para os
vencedores de cada uma das modalidades.

  

10. Atribuição do Prémio LANCE Melhor Iniciativa 2012/2013.

  

11. Festa do Outono com valorização de atividades, tradições e usos locais.

  

12. Elaboração de um plano de reabilitação da antiga Escola Básica de Couto de Esteves
para Espaço Museológico e sede da LANCE, promovendo
para o efeito uma
campanha de angariação de fundos.

  

13. Colaboração com as outras associações e instituições locais e regionais na
promoção e concretização de outras iniciativas que contribuam para o desenvolvimento
integrado de Couto de Esteves e da região envolvente.

  

14. Organização de visita cultural e ambiental na freguesia de Couto de Esteves em
parceria com a ADERAV e a ACSCE.
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