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LEÕES DA LAPA F.C.

A alma do Bairro Sul
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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 XXI Plano de Desenvolvimento de Ténis de Mesa, com as
seguintes classificações até ao presente:

Classificação Final Global – 5º Classificado com 3. 018 pontos.
Contamos com sensivelmente 30 atletas nos diferentes escalões.
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Atletismo
O Atletismo assume-se como um sector fundamental na Associação, tratando-se de um
desporto cuja sua relevância nos jovens, implica a sua iniciação, formação (desportiva
e cívica), mas também a ocupação dos tempos livres.
Como já é habitual no nosso Aniversário, a presença de forma entusiástica e calorosa
das nossas gentes do Bairro Sul, marca presença na corrida do aniversário.
A prova percorre as artérias principais do Bairro Sul, onde consta da participação de
várias entidades públicas, colectividades locais e variadíssimos atletas profissionais e
amadores. Realce para o escalão de pinguins, demonstrando que até os mais novos
podem participar.
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Escola de Dança
O «M4M Project» é um projeto que conta com a colaboração ativa de
professores formados na área da dança, entre outras. Tratase de um projeto que pretende que pretende alargar horizontes, na medida em
que se estende a diversas áreas , nomeadamente a dança, a
produção de imagem e espectáculo,
organização de eventos a vários níveis, bem como a educação e ocupação de
tempos livres, associados à arte e à cultura.
As artes, nomeadamente a dança, funcionam como propulsor do desenvolviment
o cognitivo, motor, social e afetivo. Como tal, é vantajoso às populações terem o
portunidades de usufruir de diversas atividades de lazer, que lhes proporcionem
qualidade de vida. Além de obterem prazer e satisfação, estão a contribuir para o seu
desenvolvimento.

Alguns dos objetivos gerais que pretendemos atingir nas aulas lecionadas na Escola de
Dança da Sede dos Leões da Lapa:



Estimulação das capacidades de cada individuo a nível físico/motor;
Desenvolvimento da capacidade de atenção/concentração, bem como do se
ntido de ritmo;
Promoção do exercício físico como meio impulsionador de bem estar e qua
lidade de vida;
Promoção da dança em meios menos desenvolvidos/focalizados na área;
Participação, com os diferentes grupos, em
eventos cultural/desportivos do meio local;
Organização/participação em diversos espetáculos;
Incentivo da população a investir na arte e na cultura , como meio educa
cional e de desenvolvimento;
Organização de workshops e formações com professores nacionais e intern
acionais;
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A origem do Judo

Escola de Judo dos Leões da Lapa

Os Leões da Lapa F.C., tem sabido, mas
mantendo sempre as suas raízes e
tradições, adaptar-se a novas realidades,
tentendo acompanhar a evolução natural
da sociedade. Apesar do Judo ser uma
modalide com muitos anos, tentamos neste
momento, ir de encontro aquilo que os
jovens procuram, modalidades para além
das tradicionais modalidades praticadas
em Portugal, como o Futebol, entre outras.
Este projeto nasce desta vontade e da
sinergia entre a Associação, no sentido de
cativar cada vez mais jovens nas suas
atividades, e pessoas ligadas a cada uma
das mais recentes modalidades, neste caso
do Judo ao Mestre Júlio Neto e aos
Instrutores José Lemos e José Fernandes.
O nosso objetivo com a criação desta escola, não é formar pessoas que lutem por
vitórias passageiras, mas sim para serem pessoas bem sucedidas durante a sua vida. O
Judo incute a autoconfiança , autocontrole, e ensina valores como o respeito, a
hierarquia e valoriza acima de tudo a disciplina.
Para além disso é um poderoso instrumento de educação física e no desenvolvimento
de habilidades motoras e psíquicas.
Posto, isto lançamos desde já o convite para experimentar as nossas aulas e a fazerem
parte da NOSSA EQUIPA!
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Futebol
O desporto em geral e o futebol em particular são um vector educacional muito
importante para a formação dos nossos jovens. Obviamente que entramos em
qualquer competição para ganhar, tanto mais que o espírito de leão, conquista e
vitória está presente em cada um de nós, mas aspectos como os resultados escolares, a
educação, o fair-play, e o crescimento humano também são fundamentais.
Futebol - Seniores
Como feito mais notável da equipa sénior, é o facto, do Leões da Lapa ser a única
equipa que conseguiu somar três triunfos consecutivos na Taça dos Campeões.

Equipa Técnica Atual
Treinador Principal: António Lopes
Adjuntos: Pedro Casanova, António Graça, Acácio Barroso;
Preparador Físico: Pedro Flores

Futebol – Juvenis

O último triunfo foi na época passada com a conquista da Taça da Póvoa.

Equipa Técnica atual:
Treinador Principal: José Formoso
Adjunto: Pedro Belo
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Futebol – Infantis
Palmarés Desportivo:
Campeonatos: 2005 - 2006 | 2007 - 2008

Equipa Técnica:
Treinador Principal: Paulo Oliveira
Adjunto: António Oliveira

Futebol - Escolinhas

O escalão Escolinhas é o mais recente escalão de futebol a ser formado no Leões da
Lapa Futebol Clube. As Escolinhas surgem do sonho e da vontade do Departamento de
Futebol em criar um lugar onde as crianças do Bairro Sul pudessem, mais do que
aprender a jogar, sentir o que é ser Leão. É um espaço onde valores, princípios, ética e
cidadania se aprendem. Fazer parte de uma equipa é uma ferramenta básica para
crescer enquanto criança e com certeza dará muitos frutos no futuro de cada um. O
respeito e solidariedade que existe entre colegas, treinador e dirigentes, promove um
bom ambiente e harmonia que se refletirá no dia-a-dia de todos. Viver neste ambiente
é fundamental para que, mais do que formar jogadores, que se possam formar futuros
homens.
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O Futebol é um fenómeno, é um direito fundamental para todas as crianças, é uma
linguagem universal entre todas as classes sociais, raças ou religiões. Permite às
crianças socializar umas com as outras e de se afastarem de situações más que a nossa
sociedade
oferece.
Este é o nosso contributo para que possamos viver num mundo melhor.
Vivam as Escolinhas! Vivam os Leões da Lapa!

Equipa Técnica:
Treinador Principal: Carlos Sousa
Adjuntos: Lisandra Maio e Alfredo Castro
Futebol - Feminino

Equipa Técnica
Treinador Principal: Manuel Reina
Adjuntos: Pedro Reina, Miguel Silva e Osvaldo;
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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 reabilitação da Sede do Clube.
Este espaço sofreu profundas alterações, desde já aproveitando para modernizar as
instalações e a nova imagem do clube.
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Cultura e Recreação

TESTAMENTO DO JUDAS

Uma tradição muito antiga que a Associação
do Leões da Lapa F.C. mantém. No sábado de
23 Abril, antes do dia de Páscoa, à meia-noite,
é queimado Judas Iscariotes.
Antes disso andam com o Judas prostrado
numa carrela pelas ruas da cidade, fazendo
barulho e chamando os demais populares para
virem assistir à sua execução.
É lido também o sei testamento, recriando
quadras engraçadas aos membros da direção,
assim como ás mais marcantes pessoas do
Bairro Sul. Tradição engraçada que junta a
religião com uma brincadeira à mistura.

NOITE DE FADOS

Belíssima noite de fados, 15 Outubro,
uma decoração à altura, por um delicioso
paladar e as vozes a completarem o
ambiente. Carne assada no forno com
batatinha assada e arroz a acompanhar
foi a delícia de todos presentes, Pudim
caseiro, fruta e café adoçaram todos.
Mais uma vez a casa encheu para prazer
de todos os que elaboram esta festa. Os
lucros revertem sempre para a ajuda e
funcionamento da manutenção da nossa
Sede e Associação.
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CONCURSO MISS TRICANINHA 2011

No fervor das maiores Festas
da cidade, Festas de S. Pedro,
dia 4 de Junho foi eleita a Miss
Tricaninha do Bairro Sul. De
faixa etária dos 8 aos 12 anos
todas as concorrentes foram
sujeitas a um rigoroso júri
analisando o traje, a postura e
o conhecimento da bela
Tricaninha para a puder eleger.
Acompanhado de um jantar
delicioso e enchendo a casa
mais uma vez com 140 pessoas! Parabéns às nossas Misses que tão bem se portaram...

TRADIÇÃO
Numa das mais antigas Festas
Tradicionais Poveiras, dia 8 de
Dezembro Festas da Imaculada
Conceição do Castelo foi mais
uma vez, por vários anos
consecutivos, feito o convite ao
nosso Rancho. Aceitamos de
bom agrado e atuamos para
todos com muita satisfação.
Ainda acompanhamos com
palmas e sorrisos a subida do
homem ao pau que só podia ser do Bairro Sul, envergando um cachecol com as cores
verdes e brancas concluí com sucesso a tão mística tradição.
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JANEIRAS
Contribuímos para 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. Também Cantamos para todos os presentes no Largo
Dr. David Alves a convite da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim.

FESTA DO MAR
Pelo quarto ano consecutivo a
Festa do Mar é um sucesso!
Aumentando a vasta linha de
clientes a nível internacional. A
Festa do Mar já é um marco na
Póvoa de Varzim! Oferecendo
uma vasta escolha de pratos
típicos Poveiros desde a tão
famosa sardinha prata pescada
no nosso mar, a caldeirada de
peixe, o polvo, passando pela espetada de lula e camarão, camarão grelhado até à
sapateira recheada. Tudo acompanhado com batata cozida e salada de tomate e
alface, completam a delícia de quem nos visita. Com o mar como fundo e os preços
económicos somos o ponto de referência para a Póvoa de Varzim! Este ano com mais
de 1000 refeições servidas a Festa do Mar é a melhor Feira Gastronómica da Póvoa de
Varzim.
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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 (direção, colaboradores,
amigos entre outros…)
participando de uma forma ativa
em toda a organização.
Este ano, em repetição do ano
passado, festa
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 espetáculo sem igual.
O apoio e alegria transmitida
pelas pessoas quer na rua, quer
noutros locais, só por si é fator
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, o tema deste ano foi a comemoração do aniversário da Lancha Poveira,
o maior símbolo da Póvoa de Varzim, resolveu a Associação homenagear.
Deixamos aqui um forte agradecimento a todos aqueles que de uma forma ou outra,
deram o seu contributo a esta magnífica festa, desde diretores, 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.
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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 atividades do
clube e que durante o ano defenderam as
nossas cores nas várias modalidades.
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.
Tarde solidária
Tarde solidária foi um evento que
veio para ficar , dia 30 de Janeiro,
mais uma vez o Rancho Tricanas
da Lapa marcou a presença
dançando e cantando para uma
plateia de cerca de 300 pessoas
no Auditório Municipal,
angariando cerca de 1500 euros
para o Instituto Madre Matilde
em conjunto com mais duas
Associações da nossa cidade.
Rastreio de Saúde
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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.
Página da Internet da Associação

Está já em funcionamento o site na internet do Leões da Lapa F.C.
Visite em: 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.

Desde já um agradecimento ao Leonel Dias e à Rafaela Cadilhe
A Associação renovou profundamente a sua imagem de marca, tornando desta forma
mais apelativa e moderna.
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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 atuar, nas mais
diversificadas festas,
eventos e até
jantares/convívio.

Este ano o Rancho Tricanas da Lapa foi mais longe e exibiu-se além-fronteiras, ou seja
na Alemanha, mais propriamente em Frankfurt.
A TV mais especificamente a RTP1 no programa Praça da Alegria também não ficaram
imunes à nossa visita. De todos estes convites foi-nos possível aceitar os que reuniam
as condições necessárias para a atuação do nosso rancho.
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Dia 15 de Maio Nossa Senhora das Candeias, em Dalães foi o palco para nos exibirmos
por mais de 1 hora de exibição. O Rancho Tricanas da Lapa mais uma vez divulgou da
forma mais prazerosa as músicas e cantares característicos do nosso Rancho.
“E porque quem já passou nunca esquece….” dia 21 Maio atuamos no casamento de
um ex. e sempre presente componente, deliciando todos os convidados com as nossas
músicas e as nossas Modinhas Poveiras .
As ruas de Valadares
foram o palco para o
Rancho Tricanas da
Lapa desfilar e
encantar todos os
presentes com
Marchas de S. Pedro.
Durante cerca de
2h30m desfilamos
entoando a nossa
música e as nossas
coreografias,
concluindo a nossa exibição no Estádio de Valadares para todos os presentes.
Vila do Conde também foi cidade que o Rancho Tricanas da Lapa também pisou, dia 11
Junho, mais propriamente nas Festas de Santo António. Durante 60m entoamos e
dançamos para uma assistência fiel e prazerosa que sempre nos acompanha por
cidades vizinhas.
Festas de S. Pedro da Afurada já se habituou à nossa presença e mais uma vez fizemos
parte do elenco de uma das mais conhecidas Festas do Norte da cidade. Dia 26 Junho
foi a noite escolhida para atuarmos para todos os presentes. A Rusga do Bairro Sul
também fez parte do elenco, exibindo-se no dia 27 de Junho e arrastando uma onda
verde de adeptos.
Este Rancho não para depois de atuar durante a tarde toda, à noite, ainda nos
exibimos para o nosso povo e na nossa casa, inaugurando o trono de S.Pedro de 2011.
Percorremos as ruas do Bairro Sul da cidade com uma multidão verde cantando as
nossas músicas. Largo do correio foi onde exibimos o nosso tão conhecido Barco
Poveiro envolvendo todos, num momento único.
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A convite da Comissão de Festas de S. Tiago em Caldelas, foi o local para também
dançamos para uma assistência que ficou maravilhada com as nossas músicas,
cantares e os nossos trajes. Agradecemos à Comissão de Festas pelo convite.
Pevidém já é exibição certa, pelo dia 14 Agosto este rancho atua nas Festas da Nossa
Senhora do Leite. Fazendo parte da procissão em honra da mesma, seguindo-se de
uma exibição de cerca de 1 hora.

Na maior festa da cidade da Póvoa de Varzim, dia 15 Agosto, Festas da Nossa Senhora
da Assunção, como é costume há muitos anos, o Rancho Tricanas da Lapa faz parte do
elenco. Dançando em casa para todos os Poveiros e muitos emigrantes o Rancho
Tricanas da Lapa enaltece da melhor forma as suas raízes Poveiras.
Dia 21 Setembro Penafiel foi o convite para o Rancho Tricanas da Lapa passar lá o dia,
envergando a responsabilidade de entreter todos os presentes durante todo dia,
fazendo parte da procissão, convivendo, dançando e encantando com todos com as
nossas modinhas Poveiras. Viemos embora por volta das 00h com a satisfação de dever
cumprido.
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Alemanha foi em 5 dias o lugar onde o Rancho Tricanas da Lapa esteve. Dias 5,6,7,8 e 9
de Outubro o cheirinho a mar, os cantares Poveiros e as cores lindas do Verde e Branco
encheram o Clube Operário Português de alegria em Gross Umstad.
Num Festival que envolveu mais de 12 Ranchos de origem Minhota, o nosso foi sem
sombra de dúvidas o centro das atenções da casa. Atuando durante 3 dias levamos o
nome da nossa cidade mais longe e deliciamos tanto Portugueses, Alemães e até Suíços
com a qualidade e a postura que só ao nosso Rancho é possível.

Agradecemos a hospitalidade, o convívio, a amizade e o carinho que recebemos e
ainda hoje o guardamos por todos os que nos receberam e acompanharam nesta
viagem.
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Conclusão
Findo o Plano de Atividades de 2011, a direção 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, entidades privadas, patrocinadores, diretores, sócios, amigos e simpatizantes
da Associação, que representa uma grande comunidade, que é a do Bairro Sul.
Um voto de Louvor a todos os dirigentes colaboradores, entidades públicas e
privadas, aos sócios e simpatizantes do Leões da Lapa F.C

Mensagem da Presidência
Caros sócios, amigos e simpatizantes,

Para além de todo o esforço que esta direção fez em todas as suas atividades,
nomeadamente a renovação de toda a frota automóvel, a compra de uma carrinha de
16 lugares, as obras no café, a nova sala de Ténis de Mesa, a aposta em novas
modalidades como as danças urbanas, ballet, a escola de Judo, sem esquecer o
esplendor das Festas de São Pedro e da Festa do Mar, que estão cada vez mais
engrandecidas, e que resultam de uma vontade enorme em querer fazer sempre mais e
se possível melhor, para bem da Póvoa de Varzim, mas acima de tudo para bem do
nosso Bairro, o Bairro Sul.
No entanto, para além de tudo o que está descrito neste relatório, gostaria de ressalvar
o projeto desta direção desde a sua tomada de posse, o Site dos Leões da Lapa.
A mentalidade avança, o mundo moderniza-se, a tecnologia evolui e, em resultado
deste inevitável progresso as instituições devem adaptar-se. As redes sociais e a
internet são hoje uma ferramenta cada vez mais utilizada por todos nós, permitindo a
troca de ideias, opiniões, e sobretudo um fácil e rápido acesso à informação,
permitindo acima de tudo com que as distâncias se reduzam através de um simples
clique, resultando num rápido acesso a informações, que em tempos demorariam, dias,
semanas ou mesmo meses a chegar ao seu destino.
Este foi pensado não só naqueles que estão próximos de nós, mas também, naqueles
que por razões diversas estarão longe das suas origens, da sua terra, das suas
tradições, do seu Bairro, do seu Clube, possibilitando a consulta de toda a informação,
notícias, eventos, galerias de imagem, vídeo, e reportório musical, bem como todas as
atividades da Associação, sejam elas da área cultural, religiosa, recreativa, desportiva
ou social.
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O Site é uma prova da dinâmica de crescimento que esta Associação tem vindo a
apresentar nos últimos anos, conseguindo assim, dignificar aqueles que em 1962
fundaram este digníssimo Clube.
Prova deste sucesso, foram as mais de 10.000 visualizações de páginas no nosso site na
semana do seu lançamento, tendo tido visitas de pessoas espalhas por todo o mundo,
desde França, Bélgica, Suíça, Alemanha, Estados Unidos, Canada, Angola, Africa do Sul,
Brasil, Venezuela e em dezenas de concelhos no país, assim como nas ilhas dos Açores
e da Madeira. Isto para nós deve ser um motivo de grande orgulho, porque
conseguimos que os Poveiros espalhados por esse mundo fora, consigam estar de
alguma forma perto das suas raízes.
Por outro lado, o futuro preocupa-me, vivemos tempos de grandes dificuldades, hoje a
falta de pessoas que se interessem pela causa do Associativismo, uma causa nobre, e
de grande aprendizagem é cada vez maior. Infelizmente, o espírito de solidariedade, de
entreajuda, de dar algum do seu tempo livre em prol dos outros, ou de algo em que
acredita ser bom para a sociedade, para o seu concelho, para a sua cidade, para o seu
Bairro, ou até para um vizinho é cada vez menor, e digo isto com profunda tristeza e
acima de tudo preocupação pelos tempos que se aproximam.
Tendo em conta a atual conjuntura económica, financeira e social do país, de facto
devemos ficar preocupados, pois os problemas sociais serão cada vez maiores, e a
procura de ajuda por parte de pessoas em dificuldades irá aumentar dia após dia, mas
oxalá que esteja enganado. Daí a importância de Associações como a dos Leões da
Lapa F.C. que consegue prestar serviços à população a custos muito reduzidos, e
noutras situações, como no desporto e na cultura a custo zero, possibilitando que as
famílias consigam ocupar os seus filhos sem qualquer preocupação financeira.
Isto, meus caros associados é de louvar, pois todo o esforço, dedicação e centenas de
horas por ano que as pessoas da Direção desta instituição e de outras, e que na
maioria das vezes a grande parte da população não se apercebe, nem tem a mínima
noção deste esforço, é trocado pelo sorriso e alegria que vimos muitas vezes
estampado no sorriso dos mais novos e menos novos que passam por esta casa.
Esta conjuntura adversa, torna a nossa tarefa cada vez mais difícil, para a prossecução
dos nossos objetivos, pois a falta de pessoas e de apoios financeiros é cada vez menor.
O cumprimento destes apenas são possíveis graças a um extremo zelo, persistência,
muito engenho financeiro, e acima de tudo esforço e dedicação.
“O esforço dirigido a um objetivo tem sempre por prémio, com a consecução daquilo a
que se aspira, a satisfação que o triunfo proporciona”.
Atkinson, Thomas
Neste período 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, tentando
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”.
Não poderia terminar a minha mensagem sem deixar o meu agradecimento a todos
aqueles que ao longo de todos estes anos colaboraram na realização das atividades e
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no engrandecimento desta Associação, mas sobretudo à equipa que compõe a minha
direção, pois sem eles não seria possível a efetivação 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 Direção

Ivo Lima Maio
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RELATÓRIO DE CONTAS 2011 DO LEÕES DA LAPA FUTEBOL CLUBE

RUBRICA

DESCRIÇÃO

1

SECÇÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMÓNIO

1.1

Quotizações / Donativos / Comissões

1.2

RECEITAS DESPESAS
4.076,00 €

Sede Social / Bar
1.2.1 Aluguer instalações

6.625,23 €

1.2.2 Apoio obras no bar

7.995,00 €

1.2.3 Obras e decoração no bar

14.918,64 €

1.2.4 Apetrechos e utensilios para o bar
1.3

Sede Social / Salão / Oficinas
1.3.1 Aluguer Salão e Automoveis e donativos / Luz, Água, TOC, utensilios e manutenção
1.3.2 Seguros

1.4

7.778,79 €

7.033,09 €

165,00 €

733,74 €
1.646,02 €

1.5
1.6

Juros e Despesas Bancárias
Gasóleo

1.7

Carrinhas

200,00 €

866,84 €

9,55 €

57,29 €
2.434,88 €

1.7.1 Seguros / Imposto Sobre Veículos
1.7.2 Vistorias

2.490,24 €
84,54 €

1.7.3 Reparações
1.7.4 Apoio / Comparticipações/patrocinios

1.843,54 €
9.414,47 €

1.7.5 Apoio CMPV

4.326,24 €

1.7.6 Aquisições
Secretaria / Economato / Consumiveis / CTT

1.8
1.9

Despesas de Representação

1.10
1.11
1.12

Assembleia Geral / Auto de Posse
Festa de Natal
Cachecois / Medalhas / Guiões / CD's/ Rifas

14.519,22 €
343,95 €
88,90 €
80,47 €
2.125,09 €
301,00 €

Subtotal
SECÇÃO DESPORTIVA

2
2.1

-12.326,47 €

Atletismo
2.1.1 Prémios, Logística e Alimentação
2.1.2 Apoios/Comparticipações

737,80 €
431,00 €

2.1.3 Seguros
Futebol

184,53 €

2.1

Subsídio Asso. Futebol Popular Póvoa de Varzim

2.2
2.3

Arbitragens
Patrocinios / Donativos

2.4

Equipamentos / Outros

2.3

5.882,50 €
3.757,50 €
849,08 €
4.731,98 €

Ténis de Mesa
2.3.1 Plano Ténis de Mesa - CMPV

2.4
2.5
2.6

3.624,15 €

Telecomunicações
1.4.1 Comunicações
1.4.2 Acordo pagamento/recebimento Luis Oliveira

2.2

327,15 €

697,50 €

Lavandaria

897,50 €

Festa de Encerramento Desporto
Futsal
2.6.1 Acordo Pagamento Divida Invicta
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Subtotal

507,11 €
300,00 €
-2.656,34 €

CONTINUAÇÃO
RUBRICA

DESCRIÇÃO

3

SECÇÃO CULTURAL E RECREATIVA

3.1

48º Aniversário

3.2

3.1.1 Apoio Câmara Municipal
49º Aniversário

RECEITAS DESPESAS

1.000,00 €

3.2.2 Despesas Aniversário
3.3

644,56 €

Festas de São Pedro 2010
3.3.1 Subsídio CMPV

12.800,00 €

3.3.2 Outras receitas e despesas
3.4

8.808,70 €

Festas de São Pedro 2011
3.4.1 Subsídio CMPV
3.4.2 Outras Receitas e Despesas

13.700,00 €
10.378,21 € 25.871,50 €

3.5

Noite São Martinho

1.040,50 €

3.6
3.6.1

Escola de Dança
Comparticipações

3.326,00 €

3.6.2

Seguros/outras despesas

3.7
3.8

Miss Tricaninha Bairro Sul
Testamento do Judas

3.9

Rancho Tricanas da Lapa

724,63 €

720,31 €
1.261,67 €

636,05 €
96,38 €

3.9.1

Saldo Transitado do ano anteror

3.998,85 €

3.9.2
3.9.3

Exibições
Festa do Mar

6.850,00 €
5.281,35 €

4.506,67 €

3.9.4

Noite de Fados

946,00 €

560,02 €

3.9.5
3.9.6

Rifas, Cds, Donativos, Receb. Viagem Alemanha
Exibição RTP

3.9.7

Transportes

1.050,00 €

3.9.8

Musicos

2.790,00 €

3.9.9

Aguas, Refrescos, Lanches

1.286,24 €
405,18 €

126,58 €

3.9.10 Materiais secretaria, outros

20,00 €

3.9.11 Telecomunicações

204,36 €

3.9.12 Despesas Viagem Alemanha

6.819,06 €
134,38 €

3.9.13 Festa Natal
3.9.14 Despesas representação

25,00 €

3.9.15 Seguro Carrinha

308,55 €
Subtotal
SALDO EXERCICO DE 2011
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7.416,89 €
-7.565,92 €

Saldo que transitou do ano de 2010………………………………….(+)

13.881,74 €

Saldo do executivo do ano de 2011…………………………………..(+)

-7.565,92 €

Saldo que transitou do ano de 2011………………………………….(+)

6.315,82 €

DIREITOS E OBRIGAÇÕES

RUBRICA

DESCRIÇÃO

1

DIREITOS A RECEBER

1.1
1.2
1.3

Leasing Carrinha 16 Lugares - Renault Master
1.1.1 Protocolo CMPV
Festas S.Pedro - 2ª tranche 2011
49º Aniversário
1.3.1 Apoio Câmara Municipal

Acordo Judicial
1.4.1 Divida de Luis Barbosa - Pt Com. e Sede Social
1.5
Direitos desportivos
1.5.1 Acordo pagamento - Invicta Futsal
Subtotal
2
OBRIGAÇÕES A PAGAR

RECEITAS DESPESAS

17.304,96 €
12.800,00 €
1.000,00 €

1.4

2.1

2.2
2.3
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Leasing Carrinha 16 Lugares - Renault Master
2.1.1 46 rendas de 579,12€
2.1.2 Valor residual final
Acordo Judicial
2.2.1 PT Comunicações
Iluminação Festas S. Pedro
2.3.1 Castros Iluminações
Subtotal
SALDO DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES

2.800,00 €
2.200,00 €
36.104,96 €

26.639,52 €
1.614,67 €
1.531,52 €
7.000,00 €
36.785,71 €
-680,75 €

