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Corpos Gerentes 2008-2009 

 

Assembleia Geral 

Presidente: Josué da Silva Alves da Rocha, sócio nº 128 

1º Secretário: António Maria Carneiro, sócio nº62 

2º Secretário: José Pontes Caseira, sócio nº 91 

Direcção 

Presidente: José Manuel Viana Maio, sócio nº 141 

Vice-Presidente Adjunto: José Carlos Marques Correia, 

sócio nº155 

Vice-Presidente Administrativo: António Rocha Lima, sócio 

nº 90 

Vice Pr. Activ. Cult. Criativas: José Carlos Cruz da Silva, 

sócio nº242 

Vice Pr. Activ. Desportivas: João António Fernandes Rocha, 

sócio nº38 

1º Secretário: Ivo Lima Maio, sócio nº163 

2º Secretário: José Paulo Lima Maio, sócio nº162 

Tesoureiro: António da Cunha Marques, sócio nº246 

Vogais: Agostinho Amaral Regufe, sócio nº154 

           Luís Ferreira de Carvalho, sócio nº197 

           António Fernando Cruz Ferreira, sócio nº104 
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           Américo Fernando C. Sampaio, sócio nº336 

           Armando da Costa Ferreira, sócio nº353 

           José Maria Rodrigues Lopes Anjo, sócio nº352 

           Sérgio Almeida da Silva, sócio nº216 

 

Conselho Fiscal 

Presidente: Eng.º Henrique Jorge Campos Cunha, sócio 

nº83 

Secretário: Manuel José Morais do Monte, sócio nº20 

Relator: Marco Bruno Rocha Barros, sócio nº270 

 

Rancho Tricanas da Lapa 

Director: Inácio Manuel Fangueiro Nunes, sócio nº 129 

Secretário: Bernardina Rosa Castro Nunes, sócio nº232 

Tesoureiro: Maria da Paz V.M.C. Santos, sócio nº334 

Vogas: Luísa Alexandra M. do Couto, sócio nº 306 

           António José de Castro Graça, sócio nº 339 

           Manuel José Marques Reina, sócio nº 148 
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Corpos Gerentes 2009-2010 

Assembleia Geral 

Presidente: Josué da Silva Alves da Rocha, sócio nº 128 

1º Secretário: António Maria Carneiro, sócio nº62 

2º Secretário: José Pontes Caseira, sócio nº 91 

Direcção 

Presidente: Ivo Lima Maio, sócio nº163 

Vice-Presidente Adjunta: Luísa Alexandra M. do Couto, 

sócio nº306 

Vice-Presidente Administrativo: António Rocha Lima, sócio 

nº 90 

Vice Pr. Activ. Cult. Criativas: José Carlos Cruz da Silva, 

sócio nº242 

Vice Pr. Activ. Desportivas: Agostinho Amaral Regufe, sócio 

nº154 

1º Secretário: José Paulo Lima Maio, sócio nº162 

2º Secretário: Ana Sofia Pereira dos Santos, sócio nº419 

Tesoureiro: António da Cunha Marques, sócio nº246 

 Vogais: António Fernando Cruz Ferreira, sócio nº104 

            Rui Pedro Filipe dos Santos, sócio nº 344 

            Ana Isabel Castanho Carneiro, sócio nº167 

            António da Silva Simão, sócio nº425 
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            António José Ferradeira da Silva, sócio nº 255 

César António Lopes Lima, sócio nº426 

José António Casanova Lopes, sócio nº370 

Pedro Miguel Alves Casanova, sócio nº 427 

André Fernando Novo Lima, sócio nº 429 

Pedro Alexandre Neves, sócio nº 428 

Concelho Fiscal 

Presidente: Eng.º Henrique Jorge Campos Cunha, 

sócio nº83 

Secretário: Manuel José Morais do Monte, sócio nº 

20 

Relator: José Manuel Viana Maio, sócio nº 141 

Rancho Tricanas da Lapa 

Director. Inácio Manuel Fangueiro Nunes, sócio nº 

129 

Secretária: Vanessa Cristiana Dias Neves, sócio nº 

396 

Tesouraria: Bernardina Rosa Castro Nunes, sócio nº 

232 

Vogal: António José de Castro Graça, sócio nº 339 

António Daniel da Costa Faria, sócio nº 401 

Bruno Manuel Neves Bernardo, sócio nº 424 
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Actividades Desportivas 

 

Ténis de Mesa 

A secção de ténis de mesa do Leões da Lapa, procurou dar 

continuidade ao trabalho realizado nos outros mandatos, 

isto é, dar prioridade à formação de novos atletas. 

O Leões da Lapa participou no XX Plano de Desenvolvimento 

de Ténis de Mesa, com as seguintes classificações até ao 

presente: 

Campeonato de Pares - 5º Classificado. 

Campeonato Individual - 4º Classificado. 

Torneio Aberto de Natal - 4º Classificado. 

Classificação Final Global – 4º Classificado com 2.218 

pontos. 

Contamos com sensivelmente 30 atletas nos diferentes 

escalões. 
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Realização de torneio de homenagem ao falecido director 

Luís Carvalho. 

A todos os atletas, técnico e colaboradores um voto de 

agradecimento da direcção.  

Um voto de louvor ao responsável da secção Rui Santos. 

O Leões da Lapa F.C. agradece ao sócio e director falecido 

desta secção Luís Carvalho, todo o contributo dado em prol 

desta modalidade e associação.  

 

  

 

Atletismo 

No Plano de Promoção de Atletismo de 2008-2009 e 2009-

2010, o clube fez-se representar em todas as provas, 

nomeadamente a XVI e XVII Meia Maratona Cego do Maio, 

Grande Prémio São Pedro, e finalmente em todas os 

aniversários das Colectividades.  

No Plano de Promoção de Atletismo, obtivemos na 

classificação geral o 8º lugar. 

Na época 2009 e 2010, obtivemos um 9º lugar na 

classificação geral.  

Participação de vários escalões em todas as provas 

solicitadas pela autarquia. 

Colaboração e realização de toda a logística referente à 

prova de atletismo de Aniversário do Clube. 
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Este evento contou com a participação de várias entidades 

públicas, colectividades locais e variadíssimos atletas 

profissionais e amadores.  

A Prova percorreu as artérias principais do Bairro Sul, 

salientando pela primeira vez a passagem dos atletas na Rua 

31 de Janeiro.  
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Realce para o escalão de pinguins, demonstrando que até os 

mais novos podem participar.  

Como já é habitual no nosso Aniversário, a presença de 

forma entusiástica e calorosa das nossas gentes do Bairro 

Sul. 

 

Um voto de louvor ao responsável da secção António Lima. 

O Leões da Lapa F.C. agradece ao sócio e director falecido 

desta secção Sérgio da Silva, todo o contributo dado em prol 

desta modalidade e associação.  
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Futebol 

Sendo o futebol o desporto rei em Portugal, não pode deixar 

de ter toda a dedicação, atenção e empenho por parte da 

direcção. 

Esta modalidade é hoje praticada no nosso clube por cerca 

de 200 atletas, nos diversos escalões de futebol do 

masculino ao feminino. 

A secção desportiva de futebol está sobre alçada do Vice-

Presidente desportivo Agostinho Regufe, com o apoio dos 

Vogais afectos a esta modalidade. 

Divide-se nos mais diversos escalões começando pelas 

escolinhas. 

Fazem parte da equipa técnica, Carlos Sousa, Rafaela 

Cadilhe e José Mata. 

Este novo escalão surgiu com um propósito apostar na 

formação desportiva de os mais novos e potencializar o 

futebol por parte do clube. 
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As escolinhas ocupam até Dezembro de 2010 o 15º lugar na 

classificação. 

Participou no 24º Aniversário da Juve Norte- Torneio 2010 

ficando classificado no 4º lugar. 

As escolinhas de futebol são uma aposta ganha. Apesar de 

ainda se encontrar no seu primeiro ano de actividade, 

estamos certos que num futuro próximo irá contemplar os 

sócios e a associação de várias alegrias. 

 

Infantis 

Deste escalão fazem parte da equipa técnica, Eduardo 

Pissarro, Michael Fonseca e Pedro Barros. 

Durante a época 2009-2010, este escalão terminou a época 

em 9º lugar do campeonato de Inter-Freguesias da Póvoa de 

Varzim. 

 No decorrer da presente época e ate esta data, encontram-

se classificados em 6º lugar. 

Participação do torneio Grandolinhas 2010, ficando em 3º 

classificado. 

 

Juvenis 

Equipa técnica formada por: Jorge Teixeira, Américo 

Sampaio, Alfredo Castro e Zé Maria. 

Na época transacta esta equipa acabou a época em 6º lugar 

do campeonato de Inter-Freguesias da Póvoa de Varzim. 
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Na presente época e a disputar o mesmo campeonato, até 

esta data encontra-se em 2º lugar. 

 

 

  

 

 

 

Seniores 

Equipa técnica formada por: António Lopes, Pedro Casanova, 

Acácio Barroso, César Lima e António Graça. 

Os seniores na época 2009-2010, terminaram a época em 

2º classificado do campeonato Inter-Freguesias. 

Época 2010- 2011 encontra-se em 8º classificado com 23 

pontos. 

 

Feminino 

Equipa técnica constituída por Tozé Graça, Daniel Faria e 

Jerémi. 

A nossa equipa feminina, na época 2009-2010, classificou-

se em 5º lugar. 

No decorrer da presente época ate esta data, encontra-se 

em 7º lugar. 
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Escola de Dança. 

Numa nova aposta do clube, surgiu 

no presente ano a criação de uma 

nova modalidade. 

A escola de dança surgiu como uma 

mais-valia para todos os jovens a 

praticarem desporto. 

Nestas aulas são leccionadas 

diversos tipos de dança, passando a 

enumerar:  

Babyclass, Hip Hop Kids, 

Danceteens, Barra no Solo, Jazz, Danças Urbanas, Ballet 

Adultos e Contemporâneo/ Moderno 

A coordenação ao cargo da Prof. Denise Martins. 

 

A todos os atletas, técnicos e colaboradores um voto de 

agradecimento da direcção. 

Um voto de louvor ao responsável da secção desportiva 

Agostinho Regufe. 
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Administração e Património 

Fica ao cargo desta secção a gestão e manutenção de todo o 

património da Associação.  

Zelar pelo bom funcionamento de equipamentos, viaturas e 

espaços utilizados na Sede do Leões da Lapa F.C. 

Por conseguinte, foi necessário proceder a obras de 

manutenção nos seguintes espaços: sala de ténis de mesa - 

dança e salão. Na sala de ténis de mesa – dança, sofreu uma 

requalificação profunda no espaço. Procedeu-se à colocação 

de piso flutuante, espelhos, estores, pintura integral de 

paredes, tecto e zona de balneário. Foi necessária a 

aquisição de equipamento sonoro, necessários à prática da 

modalidade das danças. No salão procedeu-se à 

subsituação das caixilharias. 
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Em virtude das nossas necessidades, com o aumento de 

atletas e o seu transporte para a prática das várias 

modalidades, a Associação estabeleceu um protocolo com a 

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim que comparticipa 

com metade do valor para aquisição de uma viatura de 15 

lugares. O município estabeleceu um conjunto de regras 

mínimas para podermos financiar estas viaturas e garantir 

segurança a todos os que as utilizam, sendo uma dessas 

condições que seja conduzida por um profissional. 

Colaboram também entidades privadas, passando a 

enumerar: Casa do Papel, Confiauto, MJ Vendeiro, VR 

Construções, Delta Café, Oficina de Imagem, Caixa de 

Crédito Agrícola e Auguscar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um voto de louvor ao Vice-Presidente Administrativo 

António Lima. 
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Candidatura a Instituição de Utilidade Pública 

 

A instituição Leões da Lapa F.C., pediu o Estatuto de Pessoa 

Colectiva de Utilidade Pública em Fevereiro de 2002. 

Durante mais de 4 anos foram trocados ofícios entre esta 

Associação, o Ministério da Cultura, a Secretaria de Estado 

da Juventude e Desporto e a Secretaria-geral da Presidência 

do Conselho de Ministros, onde foram facultados quase 

sempre os mesmos elementos, nomeadamente 

comprovativos de adequação de regulamentos internos, 

estatutos, historial, relatório de actividades, pareceres do 

Conselho Fiscal, Relatórios de Contas, pareceres de 

Entidades, enfim uma panóplia de documentos. 

Posto isto e passados quase 8 anos do nosso pedido 

(B02.07 Proc.28/02), a Associação tem vindo a crescer, 

temos neste momento vários projectos em mente, 

nomeadamente um projecto de um Polidesportivo (Projecto 

devidamente aprovado e licenciado), no entanto não nos 

podemos candidatar a nenhum programa de financiamento 

por não possuirmos aquilo que tão desejámos e há tanto 

tempo, nomeadamente a DUP da Associação. 

Este processo está em fase final de apreciação, faltando 

apenas a adequação dos Estatutos e Regulamento Interno à 

Lei vigente, o que se pretende fazer na Assembleia Geral de 

4 de Fevereiro de 2011, onde será também apresentado este 

documento aos sócios. 
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Secção Cultural e Recreativa 

Nos últimos anos, a Associação participou e realizou 

inúmeras iniciativas, algumas delas já mencionadas, 

tentando sempre dignificar o Leões da Lapa F.C. e a nossa 

Cidade. 

Testamento e Queima do Judas  

Esta é uma tradição poveira 

muito antiga e bem 

enraizada entre nós. Têm 

sido muitas as pessoas que 

acorrem ao largo da nossa 

Sede Social, para 

presenciarem o espectáculo 

da leitura do testamento, 

na esperança de serem 

herdeiros e por fim 

divertiram-se com a 

queima do Judas. Esta é 

uma tradição que não 

podemos perder, pois é parte da cultura poveira, é um 

evento que tem passado de geração em geração e 

tentaremos manter com o maior empenho. 
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Comemorações do 48º Aniversário do Clube 

Organizamos mais uma vez e com sucesso a que nos te 

habituado o Festival de Rancho, tendo a participação do 

Rancho Tricanas da Lapa e do Rancho da Praça.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realização da prova de Atletismo do Bairro Sul, atraindo 

imensa gente pelas ruas e junto à sede para assistirem ao 

espectáculo. 

Missa Solene na Igreja da Lapa, presidida pelo Sr. Padre 

Nuno Rocha, com a presença da Direcção elementos do 

Rancho Tricanas da Lapa e toda a população em geral. 
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Miss Tricana Bairro 2010 

No dia 5 de Junho de 2010, 

na Sede Social dos Leões da 

Lapa F.C, teve lugar ao 

concurso Miss Tricana Bairro 

Sul 2010 

As três primeiras 

classificadas foram 

escolhidas pelo júri de cinco 

elementos, enquanto a Miss 

Simpatia foi eleita pelo 

público e a Miss Fotogenia 

por um elemento da Comunicação Social local ligado à 

fotografia. O valor angariado com este evento foi 

encaminhado para a aquisição de um veículo automóvel 

para o transporte dos atletas do clube.  

O evento teve a participação de várias concorrentes que 

embelezaram com as suas vestes e não só, todos aqueles 

que marcaram presença. 

Uma iniciativa a repetir, devido à adesão das gentes do 

Bairro Sul, demonstrando com carinho e paixão as cores do 

nosso Bairro.  
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O São Martinho e noite de Fados 

Mais uma iniciativa, que decorreu no dia 13 de Novembro, 

na sede social, com a 

participação de vários fadistas 

num jantar convívio para 

todos. 

Celebrou-se o São Martinho, 

num salão completamente 

cheio onde se misturava entre 

mesas pessoas de diversas 

idades e estratos sociais. 

No silêncio da sala escutava-

se as guitarras e fados 

declamados por artistas. Uma iniciativa a repetir. 

Agradecer a todos os que colaborarem para o sucesso deste 

evento e um agradecimento especial as jovens componentes 

do Rancho Tricanas da Lapa que serviram o jantar.    

  

 

São Pedro 2010 

Festejamos o nosso Santo, com enorme alegria e orgulho 

das gentes que somos. São momentos como os vividos por 

altura desta festividade que nos sentimos orgulhosos por 

termos (direcção, colaboradores, amigos entre outros…) 

participando de uma forma activa em toda a organização.  
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Este ano, pela primeira vez houve 

em dois espaços diferentes, um 

tradicional e outro indo ao 

encontro dos mais jovens, 

oferecendo diversão a todos 

aqueles que visitam o nosso 

Bairro. 

A Rusga do Bairro Sul desfilou 

pelas ruas da cidade, com arcos 

iluminados e completamente 

renovados, oferecendo a todos 

um espectáculo sem igual.  

O apoio e alegria transmitida 

pelas pessoas quer na rua, quer 

noutros locais, só por si é factor 

de regozijo para aqueles que 

tanto dão de si nestas alturas.  

As ruas do nosso Bairro, foram 

completamente iluminadas 

segundo a temática das gentes do 

mar.  

Nesse sentido, e sendo o Cego do Maio, herói poveiro, o 

maior símbolo da Póvoa de Varzim, resolveu a Associação 

homenageá-lo.   
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Deixamos aqui um forte agradecimento a todos aqueles que 

de uma forma ou outra, deram o seu contributo a esta 

magnífica festa, desde directores, aos ensaiadores, aos 

pares e sobretudo ao povo do Bairro Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os anos tentamos fazer mais e melhor, mas isto só é 

possível com o apoio e dedicação dos verdadeiros bairristas. 

Deixamos por isso aqui um apelo para que não deixem de 

contribuir para esta festa, a todos, um muito obrigado. 

 

O concurso de Lanternas 

 

Uma tradição da gente poveira que integra a procissão” 

ECCE HOMO”, de preparação das festividades Pascais, foi 

mais uma vez comprida. As peças artesanais executadas 

com imaginação, criatividade e arte, só foram possível com 

a colaboração dos alunos e professores das Escolas do 

Século, Lapa e dos Sininhos. 
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Convívio de Natal  

No Natal participamos nos Cantares de Janeiras e realizamos 

uma vez mais um convívio/festa de Natal ao Atleta. Esta 

festa pretende reconhecer todo o trabalho e sacrifício das 

pessoas que estiveram envolvidas nas actividades do clube e 

que durante o ano defenderam as nossas cores nas várias 

modalidades. 

 

Um voto de louvor ao responsável da secção José Carlos. 

 

  

 

Social 

O Leões da Lapa, esteve presente quer na organização quer 

na colaboração de iniciativas de caris solidário para com 

outras instituições poveiras e não só. 

 

Caminhada Solidária 

Iniciativa promovida pela 

Associação juntamente com a 

Aurora Cunha. uma iniciativa de 

angariação de fundos para a 

compra de uma auto-escada 

para os Bombeiros Voluntários 
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da Póvoa de Varzim. A atribuí aos Bombeiros Voluntários 

todo o montante conseguido. Na festa do Mar e na Feira de 

Exposições também foi possível recolher mais fundos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogo de Futebol 

A favor dos Bombeiros – Tudo por uma causa. 

Mais uma iniciativa de recolha de fundos para ajudo dos 

bombeiros. Teve lugar um jogo de futebol de veteranos, 

entre um misto de jogadores do Varzim Sport Clube e 

jogadores do Leões da Lapa F.C., contra a equipa do Rio 

Ave. 

Resultado de 5-2 para o Leões da Lapa F.C, mas o 

importante a realçar é o aspecto solidário e desportivo da 

nossa associação. 
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Paróquia da Lapa e Associação São Vicente Paulo. 

Como vivemos numa comunidade e nela estamos inseridos, 

não podemos ficar indiferentes à realidade. 

Neste ponto de vista a associação juntamente com a 

Paróquia da Lapa e a Associação São Vicente Paulo, estão a 

trabalhar num levantamento das necessidades e problemas 

que afectam a nossa comunidade. Através desta recolha de 

dados será possível contribuir entre as nossas 

disponibilidades para com os mais carenciados. 

  

Um voto de louvor à responsável pela secção Ana Carneiro. 

 

  

 

Comunicação e Imagem 

Com o avanço tecnológico e com o surgimento de novos 

meios de comunicação, o Leões da Lapa F.C. não podia ficar 

indiferente. 

De uma forma gratuita e abrangente foi possível a 

associação divulgar as suas iniciativas e eventos utilizando a 

plataforma informática dominada por FACEBOOK. 
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As redes sociais, são cada vez mais utilizadas por todos nós, 

permitindo a troca de ideias e opiniões. 

Para alem das redes sociais, a secção de comunicação e 

imagem informa os meios de comunicação social da nossa 

cidade sobre eventuais iniciativas a desenvolver. 

Página da Internet da Associação 

Está em desenvolvimento a criação de um site na internet do 

Leões da Lapa F.C., que será: www.leoesdalapa.pt. Nesta 

nova plataforma será possível consultar toda a informação 

interna e desportiva do clube. Poderá visualizar 

classificações desportivas, noticias do clube, eventos a 

realizar, galeria de imagem e vídeo entre outras 

potencialidade em e aberto. 

 

http://www.leoesdalapa.pt/
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Plataforma Informática de Sócios 

De uma forma de facilitar o trabalho e tempo, o clube teve 

necessidade de criar uma plataforma informática onde fosse 

possível de uma forma rápida e eficiente aceder a toda a 

informação dos sócios. 

Nesta base de dados é possível verificar a ficha do sócio, as 

respectivas cotas, contacto e outras informações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivemos em tempos que devemos também ter uma 

mentalidade ecologia, através dos meios informático é-nos 

possível poupar em papel e no ambiente. 

Num futuro próximo será possível através de correio 

electrónico informar todos os sócios sobre qualquer assunto 

da Associação. 

Um voto de louvor ao responsável André Lima 
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Rancho Tricanas da Lapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Rancho Tricanas da Lapa é, e continua a ser um dos 

ranchos mais solicitados para exibições quer dentro, quer 

fora do concelho. De todo o país este Rancho recebeu 

convites para actuar, nas mais diversificadas festas, eventos 

e até jantares/convívio. De todos esses convites foi-nos 

possível aceitar os que reuniam as condições necessárias 

para a actuação do nosso rancho. 

Como Rancho não só dançamos, como também mostramos 

as tradições da nossa cidade, como por exemplo: “O cantar 

das Janeiras”. Evento este, que consiste em cantar de porta 

em porta para alegrar as ruas da cidade, demonstrando 

tempos antigos. 
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Em Janeiro saímos precisamente com um grupo de 25 

pessoas, desde os mais novos aos mais antigos, alegrando e 

transmitindo uma tradição antiga por todos os que nos 

recebem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 17 de Janeiro de 2010 o Rancho Tricanas da Lapa 

esteve presente nas festas de Santo Amaro em Mascotelos 

(Guimarães). Exibição aproximadamente de 45 minutos, 

mostrando danças e cantares da nossa cidade.  

Dia 31 de Janeiro foi a data escolhida pelo Rancho Tricanas 

da Lapa e mais duas associações da nossa cidade para 

angariarmos fundos para a grande catástrofe do Haiti. 
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Não nos passou ao lado tal situação e decidimos realizar 

esta exibição, tendo agradado todos os presentes e 

angariando cerca de 2000 euros a reverter a favor dos mais 

desfavorecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 7 de Fevereiro o Rancho Tricanas da Lapa, está 

presente em mais uma festa poveira, São Brás que mais uma 

vez abrilhantou todos os presentes com cerca de 1 hora de 

exibição. 

No dia 18 de Abril o Rancho Tricanas da Lapa actuou com 

muito gosto e satisfação no Aniversário da nossa Associação 

- Leões da Lapa Futebol Clube. Canta e encanta todos com 

as Modinhas Poveiras, convidando toda a população 

presente a dançar em cima do palco com os nossos 

componentes, fazendo assim momentos recordáveis para 

todos. 

Para nós, o caris solidário também é muito importante, por 

isso no dia 30 de Maio, exibimo-nos de forma gratuita e 

desinteressada numa exibição de cerca de 45 minutos. Foi 

feita uma Carmesse pela Irmandade de Nossa Senhora da 
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Lapa para a angariação de fundos para as obras da Igreja e 

onde o Rancho da Lapa fez questão de estar presente, 

presenteando todos com mais uma exibição que só a nós 

cabe o mérito. 

 

 

 

 

 

No dia 6 de Junho o 

Rancho Tricanas da 

Lapa esteve presente 

em Caminha (Viana do 

Castelo). Percorreu as 

ruas da cidade num 

cortejo cheio de música e cor, que deliciou todos os 

presentes concluindo assim a sua passagem por Caminha 

com a exibição marcante do nosso Rancho que durou 

aproximadamente 1 hora.  
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Porque estamos sempre em constante movimento e ficar 

sem actividades não é o nosso lema, também contribuímos 

para a organização de um novo evento, muito bem 

conseguido no nosso Bairro, nomeadamente a “Miss Tricana” 

do Bairro Sul 2010. Orgulhamo-nos de ter conseguido 

ajudar na realização de um dos eventos mais mediáticos 

neste ano. 

 

 

 

 

 

 

Nas festas de Santo António em Vila do Conde, O rancho 

Tricanas da Lapa não podia deixar de estar presente a 

convite do Senhor Manuel Cunha, no dia 12 de Junho, 

noitada de Santo António actuação para muitos Vila-

condenses e poveiros, deixando como sempre todos 

maravilhados. 
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Dia 27 de Junho, foi uma das exibições mais 

surpreendentes, levamos as nossas danças e cantares, 

incluindo marchas de S. Pedro a uma cidade com origem 

piscatória como a nossa Póvoa de Varzim, nomeadamente as 

festas de São Pedro de Afurada em Vila Nova de Gaia. 

 

 

 

 

 

 

 

Pela terceira vez consecutiva organizamos com excelência e 

dinâmica a “Festa do Mar”, no auditório da Lota. 

Nos dias 7 e 8 de Agosto mais de 50 pessoas incluindo 

directores, componentes e amigos do Bairro Sul ajudaram na 

elaboração deste evento.  

Servimos a Gastronomia Poveira no seu melhor, deliciando 

quem nos procura com os mais variadíssimos pratos: a 

Sardinha Assada, Carapau assado, Caldeirada de peixe, 

Polvo com molho verde, Lula assada, Camarão Grelhado e 

Sapateira recheada, acompanhados com a batata cozida e 

salada. Constava ainda da ementa, Caldo Verde, Papas de 

Sarrabulho e a característica rabanada Poveira. Com um 
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balanço de 500 refeições diárias, entre as mais 

variadíssimas escolhas.  

 

 

 

 

 

 

 

A todos oferecemos simpatia, qualidade e um cheirinho a 

mar. Contemplamos todos com um espectáculo único, 

Rusga Infantil do Bairro Sul, Rusga Sénior do Bairro e como 

não podia deixar de ser, com a exibição do nosso Rancho no 

encerramento do Evento, convidando os demais presentes a 

participarem nas Modinhas Poveiras. 
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No dia 15 de Agosto, abrilhantamos uma das maiores festas 

da Póvoa de Varzim, as festas da Nossa Senhora da 

Assunção. A Eucaristia comemorativa do dia Ascensão de 

Nossa Senhora, também é acompanhada pelo nosso 

estandarte com um par trajado a preceito. No mesmo dia, 

levamos com orgulho ambos os estandartes quer do Rancho 

Tricanas da Lapa quer o da Associação, na majestosa 

procissão que percorre as ruas mais imponentes da cidade, 

deixando maravilhados os demais. A convite da Irmandade 

da Lapa encerramos as Festas, dançando durante cerca de 

45 minutos, para toda a população e todos os imigrantes de 

férias na nossa cidade. 

Mais um evento de 

Grupo no dia 13 

Novembro, o São 

Martinho.  

Noite inesquecível 

com jantar, castanhas 

e fados à mistura, 4 

belos artistas 

encantam todos com os mais variadíssimos fados, criando 

um clima único.  

Mais uma vez uma equipa do Rancho Tricanas da Lapa 

colaborou com a realização deste evento. 

Em Dezembro este Rancho também actuou a convite da 

Comissão de Festas da Nossa Senhora da Conceição do 

Castelo, assim intitulada por todos os poveiros.  
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No dia 8 de Dezembro, dia em que se concretiza esta belíssima 

festa, realiza-se a Eucaristia Comemorativa da mesma, onde o 

nosso estandarte acompanhado por um par vestido a rigor se 

predispõe a assistir à Eucaristia. Mais uma vez encerramos a festa 

com cerca de 45 minutos de exibição. 

Voto de louvor ao Director, Inácio Nunes e ao Ensaiador António 

Graça 

  

 Conclusão 

Findo o Plano de Actividades de 2010, a direcção do Leões da Lapa 

Futebol Clube, empenhou-se para que todas estas iniciativas 

descritas fossem realizadas com o maior empenho e dedicação 

possível. 

Contamos com ajuda de Entidades Publicas, como a Câmara 

Municipal da Póvoa de Varzim, a Junta de Freguesia da Póvoa de 

Varzim, entidades privadas, patrocinadores, directores, sócios, 

amigos e simpatizantes da Associação, que representa uma 

grande comunidade, que é a do Bairro Sul. 

Mensagem da Presidência 

Este ano, foi um ano de grandes dificuldades tendo em conta a 

actual conjuntura económica. Esta conjuntura adversa, tornou a 

nossa tarefa muito difícil, não tendo sido fácil conseguir que os 

nossos objectivos inicialmente traçados fossem concretizados na 

sua plenitude. O cumprimento desses objectivos efectuou-se com 

extremo zelo, persistência, muito engenho “financeiro” e acima de 

tudo esforço e dedicação. 

“O esforço dirigido a um objectivo tem sempre por prémio, com a consecução 

daquilo a que se aspira, a satisfação que o triunfo proporciona”. 

Atkinson, Thomas 
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Neste período de dificuldades saibamos seguir alguns exemplos, 

enfrentando, com ânimo, arte e esperança, os obstáculos e 

contrariedades que nos esperam, numa vontade forte de construir 

um Futuro cada vez melhor e mais digno. 

Esta Associação, que presido com muito orgulho, tem ao longo de 

todos estes anos dignificado a sua terra, contribuindo para o seu 

desenvolvimento e harmonia. Por outro lado, tem tentado 

transmitir o testemunho das suas origens, tradições, usos e 

costumes e acima de tudo o orgulho em pertencer a esta 

comunidade, “O Bairro Sul da Póvoa de Varzim”.  

Por falar em passado, não devemos esquecer e realçar o trabalho 

efectuado por todas as direcções de Clube, que ao longo de 48 

anos, com dedicação, espírito de sacrifício, colocando muitas 

vezes a colectividade à frente das suas famílias, e tudo isto em 

prol de uma causa, o Associativismo. Estes, muito fizeram para 

nos tornar no que somos hoje, uma das maiores e mais 

representativas Associações do concelho da Póvoa de Varzim. 

Não poderia terminar a minha mensagem sem deixar o meu 

agradecimento a todos aqueles que ao longo do ano colaboraram 

na realização das actividades, em especial à equipa que compõe a 

minha direcção, pois sem eles não seria possível a efectivação das 

mesmas. 

“Ninguém será grande líder se quiser fazer tudo sozinho, ou ter todos os louros 

por o ter feito”. 

Carnegie,  Andrew      

A todos os sócios uma palavra de apreço, motivação e de amizade. 

      O Presidente da Direcção 

Ivo Lima Maio 

http://www.citador.pt/citacoes.php?cit=1&op=7&author=1025&firstrec=0

