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    1. Caminhada Geológica na Serra da Freita, a realizar em 21 de Março, sob orientação de
um Geólogo, com almoço convívio, seguido de palestra sobre a magia e importância desta
serra a realizar na Casa da Cultura.   
    2. Festa da Primavera da LANCE 2015, a realizar de 1 a 3 de Maio, este ano com a
tradicional caminhada, almoço ou jantar convívio com animação musical, palestra sobre tema
com atualidade, “feira de artesanato e de trocas e baldrocas” e outras atividades dirigidas
preferencialmente para os jovens, a definir por um grupo de trabalho constituído por jovens
sócios da LANCE.   
    3. Concurso Exposição LANCE ARTE 2015, sendo a água o tema de inspiração e
obedecendo ao formato dos anos anteriores, aberto a todas as modalidades, desde o
artesanato à pintura, escultura, fotografia e literatura, talentos de todas as idades, residente ou
não residentes na freguesia de Couto de Esteves. A fase de concurso deverá decorrer em maio
e junho e a fase da exposição de 11 a 26 de Julho. Será atribuído um prémio de 100 euros ao
melhor trabalho, a ser escolhido por um júri constituído pela direção da LANCE e
eventualmente por outras pessoas da área artística e cultural.   
    4. Parceria com associações locais, autarquias, Prof. João Moita e Arquiteto Miguel Lopes
na organização do Festival Internacional de Guitarras Mágicas e Curso Internacional de
Guitarras.   
    5. Serenata ao Luar e Sardinhada a realizar no dia 1 de agosto no largo da Casa da Fonte
no Couto de Baixo.   
    6. Organização de uma Caminhada Aquática ao longo do rio Gresso (rio Branco) ou do rio
Lordelo, em colaboração com uma empresa de desportos de aventura do concelho, durante os
meses de julho ou agosto.   
    7. Atribuição do Prémio LANCE Melhor Iniciativa 2014/2015.  
    8. Worshop sobre “Plantas Aromáticas e Medicinais na Culinária / Um Jardim de Ervas e
Flores… São Segredos que se comem!”   
    9. Workshop sobre “Cuidados a ter com vinhos e afins”.  
    10. Festa do Outono da LANCE, a realizar em outubro ou novembro, com atividades que
estimulem o desenvolvimento sócio-económico da freguesia de Couto de Esteves e valorizem
os costumes, tradições e usos locais.   
    11. 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 área envolvente.   
    12. 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.   
    13. Promover o estudo da fauna e flora dos 3 trilhos pedestres da freguesia de Couto de
Esteves, se possível concorrendo a fundos eventualmente disponíveis para esse fim.   
    14. Livro sobre “ Moinhos d´água da freguesia de Couto de Esteves”, sob a coordenação do
Prof. Mário Silva.   
    15. Campanha de Angariação de Fundos para reabilitação da antiga Escola Básica de
Couto de Esteves para Espaço Museológico / Centro Interpretativo e sede da LANCE.   
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