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Corpos Sociais 2012 - 2013 

ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente: Ivo Lima Maio に Sócio nº 163 

1º Secretário: António Maria Carneiro に Socio nº 62 

2º Secretário: Marisa Alexandra Castanho Carneiro Maia に Sócia nº 221 

DIREÇÃO 

Presidente: Pedro Miguel Alves Casanova に Sócio nº 427 

Presidente Adjunta: Luísa Alexandra M. do Couto に Sócia nº 306 

Vice-Presidente Área Administrativa e Património: António Rocha Lima に Socio nº 90 

Vice-Presidente Área Cultural: André Fernando Novo Lima に Sócio nº 429 

Vice-Presidente Área Desportiva: Agostinho Amaral Regufe に Sócio nº 154 

Vice-Presidente Área Social: Fátima Raquel dos Santos Regufe に Sócia nº 94 

1º Secretário: José Paulo Lima Maio に Sócio nº 162 

2ª Secretária: Rafaela Cadilhe de Sousa Maia に Sócia nº 445 

Tesoureiro: António da Cunha Marques に Sócio nº 246 

Vogal: José António Casanova Lopes に Sócio nº 370 

Vogal: Pedro Alexandre Neves に Sócio nº 428 

Vogal: António José de Castro Graça に Sócio nº 339 

Vogal: Armando José Ramos Marques に Sócio nº 645 

Vogal: Sérgio Miguel Faria da Silva に Sócio nº 647 

Vogal: António Manuel Marques Graça に Sócio nº 343 

Vogal: Leonel João Gonçalves Dias に Sócio nº 639 

Vogal: César António Lopes Lima に Sócio nº 426 

Vogal: Pedro Miguel Morim Flores に Sócio nº 648 

Vogal: Cátia Sofia da Silva Novo に Sócia nº 702  
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CONCELHO FISCAL 

Presidente: Eng.º Henrique Jorge Campos Cunha に Sócio nº 83 

Secretário: Manuel José Morais do Monte に Sócio nº 20 

Relator: José Manuel Viana Maio に Sócio nº 141 

 

RANCHO TRICANAS DA LAPA 

Diretor: Inácio Manuel Fangueiro Nunes に Sócio nº 129 

Secretária: Sílvia Raquel Lopes de Magalhães に Sócia nº 646  

Vogal: Jérémy Miranda Francisco に Sócio nº 414 

Vogal: Vanessa Cristiana Dias Neves に Sócia nº 396 

Vogal: Ana Sofia Pereira dos Santos に Sócia nº 419 

Vogal: Bruno Manuel Neves Bernardo に Sócio nº 424 

Vogal: António Daniel da Costa Faria に Sócio nº 401 

Vogal: Maria José Marques dos Santos に Sócia nº 649 
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ÁREA ADMINISTRATIVA E PATRIMÓNIO 

Área responsável pela gestão e manutenção de todo o património, zelando pelo bom funcionamento de 

equipamentos, viaturas, edifício e todos os espaços da Associação. 

 

Mantendo a aposta feita no ano anterior, continuamos a desenvolver todos os esforços para melhorar cada vez 

mais as instalações da nossa Associação. Quer por iniciativa e trabalho próprio, quer por iniciativa da Autarquia. 

Como podemos constatar o edifício principal está a ser completamente renovado, e dando continuidade ao que 

foi apresentado na última Assembleia, a Autarquia esta a levar a cabo uma obra de grande envergadura, que é 

estruturante e indispensável para um melhor e maior funcionamento da Associação, dotando-a de novos espaços 

que poderão albergar novas valências e também novas fontes de receita. 

No que concerne ao património móvel, efetuamos a aquisição de uma viatura usada em muito bom estado, para 

substituir uma das carrinhas mais antigas e que mais problemas nos têm dado.  
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Aproveitamos também para melhorar, principalmente no seu interior, as outras duas carrinhas que se mantém na 

Associação, com a renovação dos bancos, dando-lhes não só uma nova estufagem, como se aproveitou para 

colocar cintos, para assim oferecer uma maior segurança aos nossos atletas. 

 

Na obra de ampliação da sede social, que se encontra numa fase já adiantada é necessário salientar e agradecer o 

esforço e apoio do Município, principalmente na pessoa do seu Presidente Eng.º Aires Pereira, que todo empenho 

tem aplicado no bom andamento das obras e também na forma como tem conseguido ir ao encontro das nossas 

sugestões. 
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Como não poderia deixar de ser, também teremos de deixar um agradecimento aos nossos diretores e 

colaboradores, pela disponibilidade e empenho demonstrado na concretização das pequenas intervenções que ao 

longo do ano foram efetuadas nas instalações, como foi o caso da colocação de pavimento flutuante no salão 

nobre, que contou com a colaboração de mais de vinte pessoas. 
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Comunicação e Imagem 

A presença Web do Leões da Lapa Futebol Clube continua a ser o espaço privilegiado de comunicação com todos 

os sócios, amigos e simpatizantes desta associação. São várias as frentes (WebSite, Facebook, Youtube e Leões da 

Lapa TV - Meo Canal), sempre atualizadas e que permitiram ao longo de 2013 noticiar as nossas principais 

atividades a todos os quantos nos seguem e contribuiu também de forma excecional para o sucesso das 

campanhas sociais promovidas neste último ano. 

Em detalhe, a principal página de Facebook atingiu o limite de 5000 amigos suportados por esta rede social e é a 

principal plataforma de comunicação e divulgação em tempo real de eventos e atividades com o cunho da Alma 

do Bairro Sul. 

 

Por outro lado, o Website mantém-se como principal via de comunicação e consulta histórica das atividades da 

associação. Este espaço Web viu neste último ano, duplicar o número de visitas e em meados das últimas 

festividades de São Pedro, bateu o record de visitas num só dia. 
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Confirmada que está o impacto positivo de comunicação e divulgação do Leões da Lapa através do Facebook e 

Website, a direção neste último 2013, decidiu apostar em dois novos meios de comunicação, mais visuais e a 

através de vídeo: Leões da Lapa TV (MEO Kanal) e Youtube: 

 

Recorde-se que pela primeira vez na história do Leões da Lapa, esta Associação transmitiu via Youtube uma 

mensagem de boas festas que contou com a participação dos membros da Direção e do Eng.º Aires Pereira, 

Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. 

 

 

Assim sendo, relativamente à comunicação e imagem da associação, o objetivo foi reforçar a aproximação das 

pessoas, sócios e simpatizantes afetos ao Bairro Sul da Póvoa de Varzim e uma das mais antigas associações do 



 

            

 

Relatório de Atividades e Contas de 2013                     Página 11 

 

LEÕES DA LAPA FUTEBOL CLUBE 

A ALMA DO BAIRRO SUL 

concelho. Estas multiplataformas apresentadas anteriormente para interface pública e tecnológica de 

comunicação e divulgação, com muitos e diversificados acessos diários, permitem aproximar todos os dias, a 

nossa Associação a toda a comunidade poveira espalhada pelos quatros cantos do mundo. 

 

Parceiros da Associação 

Manteve a Associação a aposta em ter protocolos com empresas locais dos diversos ramos de atividade, para 

poder oferecer um vasto leque de parceiros e assim ainda mais vantagens aos nossos associados. 

Com estes protocolos desejamos que todos os nossos associados possam usufruir cada vez mais de vantagens 

económicas com o seu cartão de sócio. 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

        

  

 
 

 
   

       

  

 
  

 

 
 

       Estatuto de Utilidade Pública 

Finalmente e ao fim de vários anos, foi possível, com a colaboração e empenho de algumas pessoas, Sr. Eng.º Aires 

Pereira, Sr. Eng.º Campos Cunha e Dr. Afonso Oliveira, concluir-se o processo de atribuição do estatuto de 

Utilidade Pública ao Leões da Lapa Futebol Clube. 

Processo iniciado em Outubro de 2010, passou pelas anteriores direções todo o principal trabalho de candidatura 

a este estatuto, fato pelo qual temos de deixar aqui expresso o mérito e o agradecimento aos elementos das 

anteriores direções pelo trabalho desenvolvido. O processo entretanto encontrava-se parado desde Abril de 2011, 

tendo agora sido retomado e concluído com a colaboração das pessoas já anteriormente referidas. 
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Com este reconhecimento, fica o Leões da Lapa Futebol Clube, com mais um reconhecimento do seu trabalho ao 

longo destes anos de existência, mas também lhe confere legitimidade para no futuro poder usufruir de benefícios 

que podem ser relevantes para a sua atividade. 
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Lançamento do Livro 50 anos 

Cumprindo umas das ideias principais desta direção, embora não no ano da comemoração dos cinquenta anos do 

Leões da Lapa Futebol Clube, mas no decurso do ano da comemoração, consegui a direção elaborar um 

documento histórico que relata algum dos historial do Leões da Lapa Futebol Clube. Temos consciência que muito 

mais haveria para contar e deixar registado, sabemos também que muitas outras pessoas poderiam e talvez 

deveriam ter lugar neste livro, no entanto houve a necessidade de tomar decisões e fazer opções, que na maior 

parte das vezes não agrada todos. Este trabalho não foi nada fácil, pois muita das matérias e materiais contidos no 

livro não estavam na posse da Associação nem nos seus arquivos, o que levou a realizar uma pesquisa junto de 

pessoas que passaram pelo Leões da Lapa Futebol Clube. 

Que nos perdoem aqueles que ficaram de fora deste livro, mas dentro das nossas possibilidades e capacidades, 

consideramos que foi uma excelente ideia e um bom trabalho realizado, uma vez, que essencialmente quisemos 

deixar um registo de agradecimento a todos aqueles que ao longo dos cinquenta anos do Leões da Lapa Futebol 

Clube deram o seu contributo para o crescimento e principalmente para a existência desta grande Instituição. 

Deixar um agradecimento a todos os que colaboraram na elaboração deste livro, quer na cedência de material, 

quer nos depoimentos prestados e à Dona Angélica Santos pelo trabalho de edição, redação e recolha de todos os 

materiais e depoimentos. 

Por fim e porque não poderíamos esquecer o agradecimento ao Município da Póvoa de Varzim e à Junta de 

Freguesia da Póvoa de Varzim, pelo apoio financeiro concedido e que foi indispensável para a realização desta 

obra. 
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Relativamente aos bens patrimoniais do Leões da Lapa Futebol Clube, temos de referir que ao longo ano foi 

possível aumentar os bens materiais, com ofertas e aquisições, que destacamos a seguir: 

 200 Cadeiras oferecidas pelo Casino da Póvoa de Varzim 

 14 Mesas redondas de jantar feitas e oferecidas pelo Município da Póvoa de Varzim 

 Aquisição de 250 copos balão de pé 

 Aquisição de 250 Flutes 

 Aquisição de 200 conjuntos de pratos 

 Aquisição de diversos utensílios de cozinha 

 Aquisição de 200 conjuntos de talheres 

 Aquisição de um exaustor 

 Aquisição de uma varinha magica industrial 

 3 Frigoríficos oferecidos por diretores, sócios e amigos 

 1 Arca frigorifica horizontal 

 Aquisição de 14 mesas de formação 

 Aquisição de 30 cadeiras de formação 

 Aquisição de um quadro branco de formação 

 Aquisição de um Projetor 

 Aquisição de uma Carrinha de 9 lugares 

 

Um voto de louvor a todos os diretores e colaboradores e ao Vice-presidente da Área Administrativa e Património 

Sr. António Lima. 
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ÁREA CULTURAL E RECREATIVA 

A área cultural e recreativa é a área mais abrangente e responsável pela maior parte das atividades da Associação, 

sendo essas de elevada importância, que demonstraram a capacidade do Leões da Lapa Futebol Clube para a 

organização e participação em várias atividades a que se propõe e que lhe são propostas. Esta área é também 

importante para manter vivas as tradições da nossa Cidade e do nosso Bairro. 

Cantar das Janeiras 

Como as tradições ainda são o que eram, para o Leões da Lapa Futebol Clube, tudo o que for possível fazer para 

não só manter as tradições bem vivas, mas também para as transmitir aos mais novos e assim se possam 

perpetuar nos anos, não renegamos esforços para o fazer e mais uma vez assim foi, no final da tarde e noite do dia 

5 de Janeiro, dia de Ceia de Reis, o Leões da Lapa Futebol Clube e o Rancho Tricanas da Lapa saíram a rua, 

ostentando os trajes tradicionais e com um grupo numeroso de gente muito nova, nova e de mais idade, 

percorreram as ruas da zona Sul da cidade, entrando nos estabelecimentos comerciais e também nas casas 

particulares que o permitiram e nos quiseram ouvir, entoando os tradicionais cânticos.         

 

       



 

            

 

Relatório de Atividades e Contas de 2013                     Página 16 

 

LEÕES DA LAPA FUTEBOL CLUBE 

A ALMA DO BAIRRO SUL 

Jantar de Encerramento das Comemorações do Jubileu de Ouro 

O encerramento do Jubileu de Ouro do Leões da Lapa Futebol Clube, terminou em grande festa e com algumas 

novidades para a comunidade do Bairro Sul. Este evento, reuniu cerca de 150 pessoas e serviu para homenagear 

com a entrega de diplomas de sócio honorário aos Ex-Presidentes e também contou com a presença de várias 

dezenas de associados que completaram 25 anos de filiação e que por isso receberam os respetivos emblemas de 

prata da associação. 
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Testamento do Judas 

Uma das tradições mais antigas da cidade, e que mais uma vez, o Leões da Lapa Futebol Clube não pretende 

deixar desaparecer, esforçando-se cada vez mais para que a mesma mantenha os seus traços originais. Este ano, 

no dia 30 de Março, Sábado de Aleluia um pouco antes da meia-noite, saiu às ruas do Bairro Sul um grupo homens 

carregando Judas Iscariote na carrela, fazendo barrulho e chamando a população para assistir ao enforcamento e 

leitura do testamento por este deixado.  

 

Estando já o Judas Iscariote, pendurado com uma corda ao pescoço na forca, foi lido o seu testamento, que recria 

quadras engraçadas dirigidas, aos membros da Associação, aos habitantes e comerciantes do Bairro Sul e a 

individualidades da nossa Cidade. 
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Comemoração do 51º Aniversário 

Primeiro ano após o meio século de vida destas Associação, e mais uma vez, elaborou-se um programa 

comemorativo condizente com a grandeza do Leões da Lapa Futebol Clube. Começamos as comemorações, no dia 

21 de Abril, com a realização de um rastreio dentário á população. Um iniciativa da Área Social em conjunto com 

um dos parceiros do Leões da Lapa Futebol Clube. 
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Na tarde de 21 de Abril realizou-se o espetáculo cultural, com a participação da nossa Escola de Dança, do Rancho 

Tricanas da Lapa, e do Rancho Poveiro, que muito nos honrou a sua presença e a quem agradecemos. 
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As comemorações continuaram no dia 27 de Abril com o habitual hastear da bandeira e a realização da Missa 

Solene na Igreja da Nossa Senhora da Lapa, presidida pelo Padre Nuno Rocha.  

  

 

Terminou o dia com a realização de um jantar de aniversário no salão nobre, com a presença de muitos associados 

e amigos, órgãos sociais e representantes das instituições da cidade. 
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Dia no Parque 

Organização do Município da Póvoa de Varzim, que contou com a participação do Leões da Lapa Futebol Clube, 

nomeadamente com a animação do dia 9 de Junho que ficou a cargo da Escola de Dança M4M Leões da Lapa 

Futebol Clube. Animação essa, bastante apreciada e saudada por todos, como tendo sido dos momentos mais 

participativos do evento. Esta animação ao cargo da nossa Professora Denise Martins, focou essencialmente a 

musica associada ao exercício físico, por isso preparou uma aula de zumba e outros ritmos latinos, que animaram 

todos os presentes, fazendo com que a maioria se associasse a esta aula. 
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Homenagem Sr. Francisco Regufe 

Homenagem da Junta de Freguesia da Póvoa de Varzim ao Sr. Francisco Regufe, a que o Leões da Lapa Futebol 

Clube não poderia faltar, não só por considerar a mesma inteiramente justa, mas principalmente por tudo aquilo 

que o Sr. Francisco Regufe representa para a Associação. 

Homem que muito deu à Associação, não só na colaboração, mas principalmente pelo legado de músicas que 

orquestrou para as nossas Rusgas de São Pedro e para o nosso Rancho Tricanas da Lapa. 

Mais uma vez deixamos aqui registados o nosso muito obrigado ao Sr. Francisco Regufe por tudo aquilo que fez 

pelo Leões da Lapa Futebol Clube.  
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São Pedro 

 

Ano de grande desafio para a Direção, não só pelas já conhecidas contingências financeiras, mas principalmente 

porque a Direção decidiu renovar todos os arcos das nossas rusgas Infantil e Sénior. Esta tarefa nem sempre é fácil 

e exige trabalho árduo, desde da conceção à construção dos cerca de 100 novos arcos, alusivos ao tema do Mar e 

de São Pedro. Mas, mais uma vez o Leões da Lapa Futebol Clube, contou com o empenho, colaboração e 

dedicação de uma grande e fantástica equipa decidida a realizar esta tarefa com todo o brilhantismo que o Bairro 

Sul merece e está habituado. Tal tarefa contou com a entrega e dedicação de uma equipa, quase sempre a tempo 

inteiro a trabalhar todos os dias desde Março, constituída pelos diretores André Lima e António Lima, os 

colaboradores Raul Lima, Rodolfo Maia, José Carlos Correia, Carlos Gomes e Mário Alves. Para além deste grupo 

de trabalho muito profissional e permanente, temos de agradecer e salientar um outro grupo de diretores Luísa 

Couto, Rafaela Cadilhe, Cátia Novo, Agostinho Regufe, Tozé Graça, António Lopes, António Graça, Cesar Lima, 

Sérgio Silva, Jeremy Francisco, Bruno Bernardo, Inácio Nunes, Cunha Marques, Vanessa Neves e colaboradores 

Miro Cruz, Ricardo Nunes, Vítor Magalhães, Sónia Oliveira, Aurélio, Débora Milhazes, Sara Moura, Alexandra 

Teixeira, Alexandrina Craveiro, Cátia Vareiro e Vera Martins, que ao longo dos dias de trabalho foram colaborando 

nas mais diversas tarefas. 

A esta grande equipa o Leões da Lapa Futebol Clube, está agradecido e muito grato, pois foram eles os grandes 

obreiros do excelente trabalho realizado e que levou mais uma vez ao êxito do Bairro Sul nas principais festas da 

cidade.  
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Por tudo isto, agradecendo e reconhecendo o trabalho e empenho de todos, deixámos aqui registado um voto de 

louvor a este coletivo. 

 

Merchandising 

Todos os anos nesta altura a Póvoa de Varzim, mais propriamente o Bairro da Lapa cobre-se de verde e 

branco. O Leões da Lapa Futebol Clube lança uma linha de vestuário para a época festiva que em todos 

os anos é um sucesso. Com cerca de 500 peças todas personalizadas e em vários modelos, com o tema 

da marcha desses ano (marcha 2013 - Brilhante Bairro Sul), tanto para os homens, como também para as 

mulheres e crianças. São artigos característicos e que são muito requisitados e usados nos dias que 

antecedem e nos próprios dias das festas de S. Pedro. 
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Iluminação das ruas 

Neste capítulo, tem a direção do Leões da Lapa Futebol Clube a sua principal preocupação apresentar uma 

iluminação digna e bonita, condizente com o brio do nosso Bairro, mas que não ultrapasse o rigor financeiro que 

está decidido, por isso muitas vezes é necessário efetuar alterações e cortes. No entanto, este ano decidiu a 

direção dar um maior destaque ao arco de entrada do nosso Bairro e com muita arte e engenho apresentamos um 

painel luminoso de uma grandeza nunca antes visto e que foi elogiado e admirado por todos os que nos visitaram.  
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Inauguração do Trono 

Primeiro momento alto das festas de São Pedro, em que é apresentado a todo o Bairro e ao concelho, o trabalho 

de uma v;ゲデ; Wケ┌ｷヮ;が Iﾗﾏ;ﾐS;Sﾗ ヮWﾉﾗ さ;ヴケ┌ｷデWデﾗざ Sﾗ ﾐﾗゲゲﾗ Tヴﾗﾐﾗが M;ｷﾗ Aﾉ┗Wゲく N; ﾐﾗｷte do dia 27 de junho é 

levada a cabo a tradicional colocação do São Pedro, no seu grandioso trono do Bairro Sul. Ao som do Rancho 

Tricanas da Lapa, o São Pedro é trazido da Igreja da Lapa para o trono e colocado no seu lugar de destaque. De 

seguida o Rancho Tricanas da Lapa percorre a rua 31 de Janeiro até ao grandioso arco de entrada, onde se exibe 

na presença de centenas de pessoas e cativa todos que por aqui passem. 

  

Noitada de São Pedro 

Noite principal das festividades, noite longa em que todas as emoções estão à flor da pele, noite em que o 

trabalho de meses vai ser apresentado e julgado pelos principais juízes, que são o povo do Bairro Sul. 

Mais uma vez a rua da nossa sede estava repleta de gente, curiosa por ver o trabalho que tínhamos para 

apresentar. Melhor não poderia ser, centenas de pessoas a vibrar aquando da saída das nossas rusgas ostentando 

os novos arcos. Como é hábito, começamos por percorrer as ruas da zona das Caxinas e Poça da Barca, sempre 

acompanhados por um mar verde e branco de gente eufórica e alegre. Assim foi durante toda a noite na visita aos 

outros bairros, onde fomos muito bem recebidos e onde nada de anormal aconteceu, tendo sempre imperado a 

serenidade, o respeito, a dignidade e a alegria. No final da noite foi espetacular ver o brilhar do nosso bairro, na 

apoteótica receção das gentes do Bairro Sul na nossa entrada triunfal para a atuação das nossas rusgas.  
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Estádio do Varzim 

Ponto alto das comemorações de São Pedro, onde mais uma vez as nossas Rusgas foram espetaculares, com uma 

exibição que encheu de orgulho todas as pessoas do Bairro Sul. Acompanhada por uma brilhante participação de 

todos os apoiantes do Bairro Sul, que na bancada do estádio do Varzim, proporcionaram um espetáculo 

fascinante. 

 

  

 

Cortejo de Usos e Costumes 

Realizou-se novamente este desfile, este ano através de um pedido da Junta de Freguesia da Póvoa de Varzim, o 

Leões da Lapa Futebol Clube participou com a sua Rusga Sénior, num dia de muito calor, com centenas de pessoas 

a acompanhar o desfile, mais uma vez o nosso Bairro foi apreciado e aplaudido por todos aqueles que assistam ao 

desfile tradicional da Póvoa de Varzim. 
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Cortejo Luminoso 

Fecho das grandiosas festas de São Pedro, com o desfile noturno das rusgas pela Marginal da Póvoa de Varzim. 

Mais uma noite onde não faltou apoio dos simpatizantes do Bairro Sul e onde as nossas Rusgas foram mais uma 

vez brilhantes, não só pela beleza das nossas tricanas, mas também pela beleza dos nossos arcos, que este ano 

foram considerados por todos os intervenientes dos outros bairros e pelo povo em geral, como os mais belos 

arcos apresentados nas festas de São Pedro. Dia 30, as nossas rusgas e mais de uma centena de figurantes e 

colaboradores desfilaram pela Avenida dos Banhos rumo à nossa zona Sul, deixando todos os presentes 

maravilhados com tamanha beleza das nossas tricanas e toda a nossa ornamentação. 

  

 

Afurada に Vila Nova de Gaia 

A já tradicional participação da nossa rusgo e do Rancho Tricanas da Lapa, nas festas de S. Pedro da Afurada. Local 

de características muito parecidas com as nossas, muito viradas ao Mar e as Bravos Pescadores. A nossa 

participação é sempre acompanhada por um mar de gente, quer no desfile, quer depois na atuação onde 

cantamos e encantamos todos os presentes, que sempre ficam maravilhados com a nossa apoteótica participação.  

Não podíamos deixar de registar neste documento o agradecimento da Direção a todos (e foram muitos), os 

Diretores, Colaboradores e amigos do Leões da Lapa Futebol Clube, pelo empenho, dedicação e paixão com que 

se disponibilizaram para a realização de todas as tarefas que foram necessárias, para que o Bairro Sul fosse mais 

uma vez brilhante nas grandes festas de São Pedro. A todos, a Direção do Leões da Lapa Futebol Clube agradece.  
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Mostra das Associações 

Atividade já habitual no nosso calendário cultural, com o Leões da Lapa Futebol Clube a estar presente no stand 

que lhe foi destinado pelo Município, aproveitando para se dar conhecer e também mostrar o seu belo espólio, 

não só de troféus conquistados pelas suas atividades desportivas, mas também os seus belos trajes do passado e 

do presente, usados pelo Rancho Tricanas da Lapa e pelas Rusgas do Bairro Sul. Aproveitando também, para 

vender algum do material de Merchandising que temos, com especial ênfase para o livro comemorativo e que 

assinala os 50 Anos da Associação. 

 

 

7ª Festa do Mar 

Mantendo a tradição. Mais uma vez o Leões da Lapa Futebol Clube e o Rancho Tricanas da Lapa levaram a cabo a 

realização da 7ª Festa do Mar, certame este, que conjuga a Gastronomia local e a Cultura, cativando cada vez mais 

quem nos visita. Mais uma vez, um grande grupo de Diretores e Colaboradores se juntaram e se dedicaram de 

corpo e alma a este evento.  
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Com um programa a que a maioria já esta habituado, não deixámos de ter no Sábado as Rusgas do Bairro Sul e no 

Domingo o Rancho Tricanas da Lapa, apresentando na Sexta-Feira a nossa Escola de Dança M4M Leões da Lapa 

Futebol Clube. 

  

  

Em termos gastronómicos, manteve a Associação a sua habitual preocupação, não só apresentando preços 

acessíveis, como também uma completa e deliciosa lista de iguarias com destaque para os tradicionais pratos 

poveiros, como a sardinha prata do nosso mar assada na brasa, a espetada de lulas com camarão, a sapateira 

recheada, o camarão grelhado e outros, e nas sobremesas o destaque evidente vai para a nossa rabanada poveira. 
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Um agradecimento importante, não só aos diretores, colaboradores, componentes das Rusgas e do Rancho, que 

muito se dedicaram para a realização deste evento, mas também aos nossos amigos agricultores que através da 

HORPOSIM mais uma vez nos ajudaram com a oferta de uma grande parte dos produtos hortícolas que utilizamos. 

Mas como não poderia deixar de ser, também o nosso agradecimento aos nossos pescadores, que em altura de 

crise e escassez de sardinha, tudo fizeram para que a mesma não nos faltasse. Por fim, um agradecimento ao 

Município por permitir e apoiar dentro das possibilidades este nosso evento. 

 

Noite de Fados de São Martinho 
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Rancho Tricanas da Lapa 

O Rancho Tricanas da Lapa é uma das secções com mais atividade durante todo o ano, desde ensaios 

semanais de coro, orquestra e roda, a exibições. São cerca de 30 as atuações que este tão aclamado 

Rancho, exibe para milhares de pessoas, neste ano de 2013. 

 

Em Fevereiro a tarde de dia 3 de foi aquecida e enriquecida com a presença do Rancho Tricanas da Lapa. 

Já é um marco na história da Associação a nossa presença nas festas de S. Brás, a quem desde já 

agradecemos o convite. 
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Padim da Graça em Braga também foi palco para a receção do nosso Rancho. Durante cerca de 1h, na 

tarde do dia, 6 de Abril,  deliciamos todos com os mais variadíssimos cantares Poveiros. A admiração e a 

satisfação de quem nos vê, é sempre uma mais valia na nossa história, obrigado à Comissão de Festas. 

 

Dia 16 de Junho em Amares também foi palco para mais uma atuação do Rancho Tricanas. Acalorados 

por todos em jeito de admiração devido aos nossos trazes e ás nossas Danças e Cantares, foi mais um 

sucesso na história da Associação. 

 

A 23 de Junho é como estar em casa para o Rancho Tricanas da Lapa. Afurada é o sítio onde o nosso 

rancho mais se identifica quando dança fora das terras Poveiras. Num festival bastante extenso, nós 

ゲﾗﾏﾗゲ ゲWﾏヮヴW ; さヮヴ;デ;ざ S; I;ゲ; ﾃ┌ﾐデ;ﾏWﾐデW Iﾗﾏ ﾗゲ ﾐﾗゲゲﾗゲ ;ﾏｷｪﾗゲ Sﾗ R;ﾐIｴﾗ S; I;ゲ;く O ﾐﾗゲゲﾗ ﾏ┌ｷデﾗ 
obrigada à comissão de Festas pelo carinho de longos anos. 
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A presença do Rancho Tricanas da Lapa está cada vez mais solicitada para exibições em festas 

particulares e casamentos. Estivemos presentes no dia mais importante da nossa querida diretora e 

amiga Sílvia Raquel e também do Francisco um casal amigo das Festas Sto. Antoninas de Famalicão. A 

eles muitas felicidades e o nosso muito obrigado por nos deixarem fazer parte deste dia tão marcante 

para todos. 

  

A época alta para exibições, que normalmente é no Verão, entre Junho a Setembro, o Rancho Tricanas da 

Lapa redobra o esforço e atua em várias localidades vizinhas do interior. A temperatura é elevada mas 

mesmo assim, as exibições e o desempenho transmite-se sempre igual ou melhorado. Ponte de Lima 

mais propriamente S. Martinho da Gândara, Aveleda, Póvoa de Lanhoso, entre outros fora palcos que 

nos recebeu nesta época de 2013. 

 

Com cariz solidário o Rancho Tricanas da Lapa atuou não só na Freguesia da Póvoa de Varzim a convite 

do Varzim Sport Clube, como também na Freguesia de Terroso. Animamos, encantamos e deliciamos 

todos de uma forma graciosa e única como só nós o sabemos fazer. Para além disso arrastamos 

multidões não só na Póvoa como também para diversas exibições. Obrigada a todos que nos 

acompanham e nos fazem sentir em casa. 
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Festas de Nossa Senhora da Assunção 

Depois de uma paragem de um ano nas Festas da Nossa Senhora da Assunção, o Rancho Tricanas da 

Lapa volta a abrilhantar as mesmas. Com um enorme orgulho estivemos presentes na festa mais 

característica e mais emblemáticas da Póvoa de Varzim. O nosso muito obrigado á Irmandade da 

Senhora da Assunção que mais uma vez mostrou desempenhar muito bem o seu papel de anfitriã e nos 

presenteou com uma bela imagem da Nossa Senhora da Assunção. O nosso muito obrigado ao povo da 

Lapa, ao Padre Nuno Rocha e á Irmandade das Festas de Nossa Senhora da Assunção. 
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Festas do Senhor do Bonfim 

As festas do Senhor do Bonfim em Setembro são para nós de grande valor, onde nós nos exibimos á 

muito tempo nesta festa. Já de lugar さcativoざ, o Rancho Tricanas da Lapa atua e participa na procissão 

envergando o nosso estandarte. O convite é renovado ano após ano e o carinho de todos também. Um 

bem-haja à Comissão de festas pelo honroso convite. 

 

 

 

Nas festas de Natal, jantares e convívios de empresas também somos solicitados e requisitados para 

I;ﾐデ;ヴが WﾐI;ﾐデ;ヴ W ;デY S;ﾐN;ヴ Iﾗﾏ デﾗSﾗゲ ﾗゲ ヮヴWゲWﾐデWゲく Aゲ MﾗSｷﾐｴ;ゲ Pﾗ┗Wｷヴ;ゲ ゲ?ﾗ さﾗ ヮヴ;デﾗ Sﾗ Sｷ;ざ ﾐWゲデWゲ 
convívios. O Restaurante 31 de Janeiro foi um dos palcos que nos recebeu numa noite fria de Dezembro. 

Um obrigada a todos que de uma forma ou de outra nos convidam a animar as suas festas. 

Durante todo o ano, também tem uma participação ativa (como podem ver ao longo do relatório), nos 

aniversários, eventos e a grandiosa Festa do Mar.  
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Festa de Natal 

A festa de Natal realizou-se no dia 23 de Dezembro é um dia de agradecimento, de amor, de convívio, de 

união e de graças, não só pela época em que estamos mas também pela amizade que nos move. A 

Direção do Rancho Tricanas da Lapa agradece a todos de forma coletiva o esforço, o desempenho e a 

entrega ao longo do ano, oferecendo o típico Bolo-Rei e um lembrança a cada componente e 

colaborador do Rancho e da Festa do Mar, por tudo o que foi feito no ano que então termina. A 

lembrança é simbólica mas de grande valor sentimental.  

 

 

Um bem-haja a todos os componentes, orquestra, coro, ao seu diretor Inácio Nunes e ao ensaiador Tozé 

Graça. 
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ÁREA DESPORTIVA 

Esta é a área que movimenta mais pessoas ao longo do ano, com a participação e organização de eventos 

desportivos. Área que engloba a atividade desportiva que é a essência e a raiz do Leões da Lapa Futebol Clube. 

No que concerne, á área desportiva neste momento é composta pelas modalidades de futebol, danças e 

speedball. Lamentavelmente continuamos a não poder apresentar equipas nas modalidades de Ténis de Mesa e 

Atletismo. 

Escola de Dança 

Mais um ano passou e a parceria efetuada para a realização do projeto da escola de dança M$M Leões da Lapa 

Futebol Clube, tem sido muito interessante e proveitosa para ambas as partes, não só pelo número de alunos, 

mas também pela qualidade das aulas e dos espetáculos que têm apresentado. 

 

Mahjong 

Este ano a Área Desportiva decidiu alargar os horizontes e conseguiu arranjar um evento relacionado com o 

Campeonato Europeu de Mahjong, prestando apoio e também tendo como ponto alto as refeições oferecidas pela 

organização aos participantes, que decorreu no Salão Nobre do Leões da Lapa Futebol Clube. Este evento foi 
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considerado por todos, organizadores e concorrentes, como um dos melhores de sempre, comparativamente com 

edições anteriores. 

 

Speedball 

Este ano o Leões da Lapa Futebol Clube associou-se a um grupo de atletas que praticava esta modalidade e 

unindo esforços foi criada a equipa MXFIVE Leões da Lapa Futebol Clube. Equipa que participou pela primeira vez 

no campeonato regional da modalidade e que conseguiu o brilhante 3º lugar na classificação final. 

Pela experiência do ano, está já garantida a continuidade da parceria, contando que o resultado final possa ser 

ainda melhor no próximo ano. De salientar que esta equipa treina todas as semanas em Gaia, uma vez que na 

Cidade da Póvoa não existe um espaço condizente com as necessidades de treino e jogo para esta modalidade. 

  

Futebol 

Como já vem sendo hábito o Leões da Lapa Futebol Clube participou no Campeonato Inter-Freguesias da Póvoa de 

Varzim, fazendo-se representar em todos os escalões, Escolinhas, Infantis, Juvenis, Seniores e Feminino. 

No entanto, este ano primou pela existência de muita mágoa, pois a organização do campeonato decidiu excluir a 

equipa sénior do Leões da Lapa Futebol Clube, por uma irregularidade denunciada por outra associação. Como na 

altura foi do conhecimento de todos, a Direção tudo fez para evitar esta situação. 
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Contudo, quando nestes eventos existem pessoas e organizações mais preocupadas com a sua promoção pessoal 

em detrimento da dedicação ao associativismo e às causas sociais, o desfecho não poderia ter sido outro.  

Mesmo assim, temos de realçar o apoio do Vereador do Desporto do Município, que tudo fez para que esta 

situação não tivesse o final que acabou por ter. Registamos com agrado as palavras proferidas pelo Sr. Vereador, 

dizendo que uma situação como esta não mais voltaria a acontecer, pois o objetivo principal do Campeonato de 

Futebol Inter-Freguesias é proporcionar a prática do desporto a todos os poveiros, referindo ainda que muita coisa 

teria e terá que ser alterada na organização deste Campeonato. 

 

Continuando com o que é mais importante, as equipas do Leões da Lapa Futebol Clube terminaram o 

Campeonato de 2012/2013 com resultados muito positivos, com especial destaque para o escalão Feminino que 

pela primeira vez chegou á final da Taça da Póvoa, acabando infelizmente por sair derrotada. 
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Também a participação dos mais novos no 24º Torneio Ovo de Pascoa, foi muito positivo, não só pela classificação 

e pelos bons jogos apresentados, mas também por terem conseguido arrecadar diversos prémios nos dois 

escalões. 

 

 

 

Torneio Internacional 

Inserido na participação do Leões da Lapa Futebol Clube, na comemoração do dia do parque, decidiu a 

Área Desportiva organizar o 3º Torneio Ibérico.  

 

 

Assim, com a colaboração do Município da Póvoa de Varzim e o patrocínio da Liberty Seguros, convidou 

O U.D.C. Argivai, o A.C.D.S. Laúndos e o C.D. La Guia (Espanha) e no dia 8 de Junho realizaram os jogos 

no Complexo Desportivo Municipal. A equipa do Leões da Lapa Futebol Clube acabou por vencer o 
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torneio, onde principalmente foi incutido nos atletas o espirito de fraternidade e camaradagem, pois o 

convívio entre todas equipas presentes era muito importante, ainda mais por temos presente uma 

equipa de Espanha. 

  

 

Torneio Internacional de Futebol Feminino 

Organização da Associação de Futebol Popular da Póvoa de Varzim, onde o Leões da Lapa Futebol Clube 

participou com todo o gosto e prazer. Torneio de Futebol Feminino com a participação da Equipa 

Feminina Norte Americana New Scotland. 

 

Não só por ser uma experiencia nova para as nossas atletas femininas, mas também porque 

consideramos que são estas vivências que enriquecem o ser Humano, uma vez que a partilha e a troca 

de experiencias trazem sempre algo de muito positivo. 
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Tanto assim, é que não só as nossas atletas ficam muito contentes com a participação, mas também os 

sócios, adeptos e simpatizantes do Leões da Lapa Futebol Clube, reconheceram essa importância, pois 

compareceram em grande número no complexo municipal para assistir ao jogo.  

 

Gala Futebol 

  

Miguel Guarda Redes Varzim; Lúcio Esteves Ex- Guarda Redes Varzim e Seleção Nacional; José Alberto 

Torres Ex- Jogador do Varzim e Guimarães e Treinador de Futebol, foram os convidados do Leões da Lapa 

Futebol Clube para um convívio, com o mote a ser o futebol e também para agraciarem os galardoados. 

Reunidos no Salão Nobre da Sede do Leões da Lapa Futebol Clube, todos os atletas de todos os escalões, 

aproveitaram a presença dos ilustres convidados para colocarem questões, duvidas e solicitarem alguns 

WゲIﾉ;ヴWIｷﾏWﾐデﾗゲが ; デﾗSﾗゲ WゲデWゲ さIヴ;ケ┌Wゲ S; Hﾗﾉ;ざく 

Nesta gala, aproveitou o Leões da Lapa Futebol Clube, através da sua Área Desportiva para distinguir os 

que mais se destacaram ao longo da época. Assim, o título de melhor treinador foi atribuído ao Tozé 

Graça, Treinador dos Infantis e do Feminino, o dirigente do ano foi atribuído ao José Maria Penas, que 

colabora com todos os escalões, o prémio revelação do ano nos vários escalões foi atribuído a Jorge 

Karseladze das Escolinhas, Pedro Emanuel Assunção Maio dos Infantis, José Fernando Oliveira Neves dos 

Juvenis, José Aleixo Santos Buzzone dos Seniores, Maria Arteiro do Feminino. Já o premio Alma do Bairro 
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Sul, foi atribuído a Miguel Teixeira Casanova das Escolinhas, José Pedro Regufe Nunes dos Infantis, Rui 

Miguel Ramos Soares dos Juvenis, Rui Jorge Agra Fernandes dos Seniores, Ana Carneiro do Feminino. 

 

 

Festa de Natal 

Como a tradição para o Leões da Lapa Futebol Clube ainda é o que era, mais uma vez, fez questão de a manter, 

realizando do dia 23 de Dezembro, um encontro entre os diretores desta Área, os elementos das equipas técnicas 

e os atletas, para não só aproveitar o espirito natalício, mas também presentear todos com o tradicional Bolo-Rei 

e a entrega de uma peque lembrança a todos.  

 

Foi mais um convívio onde ficou bem patente o prazer e o gosto com que os nossos atletas e equipas técnicas têm 

em representar esta instituição. 
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Um voto de Louvor ao Vice-Presidente da área desportiva, Sr. Agostinho Regufe e também a todos os 

colaboradores desta área, às equipas técnicas dos escalões, delegados, à professora de dança e claro a todos os 

nossos atletas e alunos. Por último, um agradecimento especial a todos os patrocinadores desta área. 
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ÁREA SOCIAL 

Área recente no Leões da Lapa Futebol Clube e que começa a ter uma atividade mais regular, tendo-se iniciado 

com a realização de uma recolha de alimentos, para distribuir à Conferência Vicentina da Lapa. 

Recolha de vestuário e utensílios de casa 

Numa altura em que a renovação de utensílios de casa e roupa são tradição na Póvoa de Varzim, a área Social do 

Leões da Lapa decide fazer uma recolha na Sede Social. Páscoa época de sacrifício, de quaresma e de Boa Nova, 

adesão para com o mais próximo foi bastante. Depois de uma revista minuciosa das roupas e utensílios, para que 

tudo fosse entregue com as mínimas condições para os que mais precisam, o Leões da Lapa teve uma equipa de 

trabalho na sua separação e contagem. Após análise e devido ao tão diversificado leque de roupas (desde os 0 

meses aos tamanhos maiores em séniores), o Centro Cultural de Terroso foi por nós o escolhido para a entrega. 

Além de uma ajuda para com os utentes do Lar, ficou a amizade e o agradecimento entre ambas as Associações 

que até gerou um convite para o Rancho Tricanas da Lapa (ver na seção do rancho, exibições solidárias). 

  

  

Recolha de brinquedos 

O atrativo mais querido e solicitado pelas crianças são os brinquedos! Para nós os desejos dos mais 

pequenos também não passam ao lado da nossa equipa da área Social. Mais uma vez o Povo da Lapa foi 

peça ativa nessa mesma atividade e decidimos juntar mais os nossos atletas, de vários escalões, 

convidando todos a trazerem um brinquedo (em perfeitas condições) que tinham em casa. Instituto 
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Maria da Paz Varzim foi o regaço que acolheu mais de 2 carrinha repletas de brinquedos que deliciaram 

os mais pequenos! 

 

 

Recolha porta a porta 

Natal, época de partilha, de corações abertos mas também de dificuldades para muitos. Respondendo a 

um pedido de ajuda da Unidade Vicentina da Póvoa de Varzim, da Zona Sul da cidade, o Leões da Lapa 

decidiu fazer uma recolha porta a porta pelas ruas da cidade. Depois de muito esforço e durante cerca 

de uma semana, uma equipa de cerca de dez pessoas por dia, recolheu alimentos. O frio e a chuva que 

se fez sentir não foi impedimento para a concretização da mesma. Um muito obrigado a todos que nos 

ajudaram tanto na oferta como na recolha.  
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C;ﾏヮ;ﾐｴ; さAﾐｷﾐｴ;ゲ R┌ゲゲ;ざ 

Chegou até nós um alerta do estado de visão de uma bairrista sulista. A situação da nossa Aninhas 

Russa, foi deveras motivo para a nossa preocupação, e as redes sociais foram o nosso ponte de partida 

para a divulgação e o pedido de ajuda. A Aninhas precisava de uma consulta oftalmológica e de uns 

óculos, pois os dele tinham-se partido. Em tempo record, ou seja, em menos de 1 hora da publicação já 

tínhamos um patrocinador para oferecer os mesmos. Depois de uma consulta no Dr. Sousa Neves, a 

receita dos mesmos foi entregue na Euracini Óptica que os fez e que contribui-o com 50% do valor 

juntamente com a Apropesca. A todos os intervenientes nesta história com um belo fim o nosso muito 

obrigado! 

  

Um voto de Louvor à Vice-Presidente da Área Social Da. Raquel Regufe, Diretores Cátia Novo e Sr. Cunha Marques 

e ao colaborador Sr. José Maria Braga e restantes diretores e colaboradores, pelo trabalho desenvolvido e pelo 

empenho demonstrado no desenvolvimento desta área. 

 

Conclusão 

Terminada a apresentação do relatório de atividades do ano de 2013, a Direção do Leões da Lapa Futebol Clube, 

que agora cessa funções, considera que apesar de todas as dificuldades que enfrentou, conseguiu realizar as 

atividades a que se tinha proposto com dignidade e grandeza que esta instituição merece. 

Por tudo isto, deixámos um agradecimento e um voto de louvor a todos os diretores do Leões da Lapa Futebol 

Clube e do Rancho Tricanas da Lapa que ao longo do ano e colaboraram com a causa do associativismo, não 

renegando esforços para concretizar todas as atividades com empenho, dedicação e alma.  

Aproveitamos para registar um voto de Louvor a todos os colaboradores, sócios, simpatizantes, amigos do Leões 

da Lapa Futebol Clube e a todas as entidades públicas e privadas pela ajuda e apoio que prestaram. 

 

NOTA: As fotografias utilizadas neste relatório são da Rafaela Cadilhe e Xavier Press Luis  
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Mensagem da Direção 

Neste final de ano que coincide com o final do mandato, a Direção do Leões da Lapa Futebol Clube e do Rancho 

Tricanas da Lapa está satisfeita pelo trabalho desenvolvido, apesar de todas as diversidades e de todas as 

dificuldades, em especial as financeiras, consideramos que o trabalho desenvolvido foi bastante positivo, não só 

nas atividades realizadas, como também nas melhorias que conseguimos para a Associação. Neste campo, 

gostaríamos de salientar alguns aspetos que consideramos relevantes no mandato que agora termina. Assim, a 

remodelação efetuada ao nível das instalações com especial destaque para o salão nobre, que é sem dúvida o 

mais visível, por ser com frequência utilizado, ficando o mesmo, dotado de bens e equipamentos importantes 

para a realização de variados eventos, melhorando-se assim o seu aspeto e comodidade.  

Também o património móvel foi alvo da nossa preocupação, com maior destaque a aquisição de uma viatura para 

substituir outra que vinha dando sinal de necessitar ser substituída. Não obstante, todas as outras viaturas da 

Associação também foram objeto da nossa preocupação, tendo a direção investido algum dinheiro na melhoria 

das condições das mesmas, nomeadamente com colocação de bancos novos e reparação de outros, fazendo com 

que as condições de transporte e segurança dos nossos atletas fossem asseguradas.  

Obviamente não poderíamos deixar de nos referir à principal obra estruturante que se encontra em curso na sede, 

que é a construção de um primeiro andar completamente novo, que irá permitir á Associação não só oferecer 

melhores condições aos seus associados, mas também melhorar a logística das nossas habituais atividades. Para 

além disso, irá permitir que surjam outras atividades e eventos que possam contribuir financeiramente para a 

sustentabilidade da Associação. Relativamente à Área cultural e Recreativa, o foco principal deste ano foi sem 

sombra de dúvida, o trabalho realizado na construção de novos arcos para as nossas rusgas de São Pedro, tarefa 

de muito trabalho que surpreenderam todos, mas que só foi possível pela excelente equipa reunida de diretores e 

colaboradores. 

Facto também relevante, foi o regresso do Leões da Lapa Futebol Clube e do Rancho Tricanas da Lapa, na 

plenitude às festas de Nossa Senhora da Assunção. Em boa hora, houve conjugação de vontades para ultrapassar 

esta situação, nada dignificante para as instituições. 

Na área desportiva, apesar de não termos conseguido reativar as modalidades de Atletismo e Ténis de Mesas, que 

mais uma vez frisamos, não foi por falta de equipamentos, materiais ou condições, mas sim por falta de pessoas 

disponíveis para abraçar estes projetos e dispensar algum do seu tempo para ajudar a Associação a recuperar 

essas quase míticas modalidades. No entanto, deixamos aqui um apelo a quem tiver essa disponibilidade, pois a 

Associação precisa e o Bairro Sul agradece. 

Quanto ao futebol, foi um ano agridoce, isto porque como é do conhecimento de todos existiu a situação da 

exclusão da equipa de futebol sénior do Campeonato Inter-Freguesias da Póvoa de Varzim, que a todos nós muito 

custou. Pois estamos na Associação e neste caso no futebol, com paixão e principalmente para ajudar a criar 

hábitos da prática desportiva, e também para ajudar a formar Homens e Mulheres que amanhã serão o garante da 

continuidade da Associação. E por falar em mulheres, tivemos no escalão Feminino o nosso doce, que foi a 

chegada à final da Taça da Póvoa, fato que aconteceu pela primeira vez na história do Leões da Lapa Futebol 

Clube.  

No que à Área Social diz respeito, temos de salientar o trabalho social realizado neste ano, que embora seja 

sempre um trabalho pouco valorizado e de pouca visibilidade é sem sombra de duvida um trabalho gratificante e 

de elevado valor, pois o facto de à nossa medida e dimensão podermos colaborar ou ajudar em qualquer 
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problema de um nosso Sócio, Amigo ou Simpatizante é razão suficiente para nos sentirmos realizados e convictos 

que as nossas pequenas tarefas, são sempre enormes momentos de alegria, como foi o caso da Da. Aninhas Russa 

e a recolha de alimentos porta a porta para ajudar a conferência vicentina da Lapa. 

Em resumo, a Direção do Leões da Lapa Futebol Clube e do Rancho Tricanas da Lapa que agora cessam funções, 

considera que o trabalho realizado foi bastante positivo e condizente com a grandeza e dignidade da Associação 

mais representativa do Bairro Sul da Cidade da Póvoa de Varzim. 

Para terminar queríamos apenas relembrar e reforçar aquilo que foi já por nós referenciado no relatório do ano 

anterior, mas que foi sem dúvida a nossa linha orientadora e lema da nossa direção. 

さO C;ﾏｷﾐｴﾗ a;┣-ゲW I;ﾏｷﾐｴ;ﾐSﾗざ  

Ficou bem provado que assim o é, pois com dedicação, empenho e espirito de equipa da Direção e Colaboradores, 

com o apoio dos sócios e simpatizantes do Leões da Lapa Futebol Clube, estamos convictos que fomos capazes de 

percorrer parte do caminho e temos a certeza que esse caminho está disponível e identificado para se seguir 

caminhando. 

A todos os colaboradores, sócios e simpatizantes o nosso muito obrigado por tudo e terminamos, manifestando o 

nosso sentimento de dever cumprido dizendo, 

VIVA O LEÕES DA LAPA, 

VIVA O RANCHO TRICANAS DA LAPA, 

VIVA O BAIRRO SUL  
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Plano de 

Atividades para 

o ano de 2014 
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Área Administrativa e Património 
 

 Continuar com o trabalho de remodelação das instalações e equipamentos 

 Acompanhamento e fecho da obra do edifício da Sede Social 
 

Área Cultural e Recreativa 

 Comemoração do 52º Aniversário 

 Participação nas Festas de São Pedro 

 Realização de jogos tradicionais 

 Testamento do Judas 

 Participação na Mostra das Associações 

 Realização de eventos e jantares 

 Realização de espetáculo de aniversário 

Rancho Tricanas da Lapa 

 Aumentar e diversificar as atuações 

 Cantar as Janeiras 

 8ª Festa do Mar 

Área Desportiva 

 Participação no Campeonato Inter-Freguesias 

 Realização de Torneio de Futebol de Aniversário 

 Participação no Campeonato Regional de Speedball 

 Participação no Torneio Ovo de Pascoa 

 Participação no Torneio Juvenil em França 

Área Social 

 Campanha Solidária de recolha de alimentos 

 Rastreio Dentário 

 Rastreio de Saúde 

 Recolha de Sangue 

 Campanhas sociais de auxílio à comunidade 
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RELATÓRIO DE CONTAS DO LEÕES DA LAPA FUTEBOL CLUBE DO ANO 2013 

     ÁREA ADMINISTRATIVA E PATRIMÓNIO 

     

  
2013 

 
Rubrica Receita Despesa Saldo 

1 Quotas / Donativos / Comissões       

 
Quotas / Gastos ヴくΓΓΒがヰヰ オ -ヴΒヱがΓΑ オ   

  
ヴくΓΓΒがヰヰ オ -ヴΒヱがΓΑ オ ヴくヵヱヶがヰン オ 

2 Concessão do Bar ヲくヴヶヰがヰヰ オ     

 
Artigos para remodelação do Bar ヰがヰヰ オ -ンヴヰがヱヲ オ   

 
Artigos para funcionamento do Bar ヰがヰヰ オ -ΓΑヶがヶΒ オ   

 
Receitas do Bar Βくンヵヰがンン オ     

 
Despesas do Bar   -ヶくヴΒΓがヵヵ オ   

  
ヱヰくΒヱヰがンン オ -ΑくΒヰヶがンヵ オ ンくヰヰンがΓΒ オ 

3 Sede Social / Salão / Oficinas       

 
Aluguer Suma ヲくヱヰヰがヰヰ オ     

 
Aluguer Garagem ンくヴヰヵがヰヰ オ     

 
Aluguer Salão Sócios e Colaboradores ヴヵヰがヰヰ オ     

 
Aluguer Salão Curso IEFP Γくンヱヲがヴヱ オ     

 
Aluguer Sala Escola Litte Kid's ンヲヰがヰヰ オ     

 
Seguros Instalações (Pagamentos e Reembolsos) ヱくンΒヲがヲヶ オ -ΑヶヴがΓΑ オ   

 
Telecomunicações (Pagamentos e Reembolsos) ヵがヴヰ オ -ヱくΑヴヱがΓヰ オ   

 
Água e Saneamento Básico ヰがヰヰ オ -ヴΓンがヰヶ オ   

 
Luz (Consumos / Reembolsos) ヲΒヰがヴン オ -ヴくΒヵンがヶヰ オ   

 
TMN - Acordo Pág. / Rec. Luís Oliveira Γヰヰがヰヰ オ -ヴΑΒがヶヰ オ   

 
Limpeza Sede ヰがヰヰ オ -Γヶヰがヰヰ オ   

 
Motorista Carrinha 15 Lugares   -ンンΑがヵヰ オ   

 
Contabilidade   -Γヲヲがヵヰ オ   

 
Despesas de Representação   -ヲヱがヶヰ オ   

 
Multa (Carrinha XZ-37-89)  ヴヲΑがヵヰ オ -ヴヲΑがヵヰ オ   

 
Portagens (Carrinha XZ-37-89) / Reembolso ヶΑヵがヲヶ オ -ヱヱがΒΒ オ   

 
Obras Sede - Apoio CMPV / Gastos ヱヲくヵヰヰがヰヰ オ -ヱくΓヴΓがヴン オ   

 
Mobiliário, Aparelhos e Acessórios   -ヲくヱヶヶがヲヲ オ   

 
Saldo Conta Bancaria Pavilhão (Encerramento) ヲヰヰがンΑ オ     

 
Retenções na fonte de IRS HRinformática   -ヶがヱΓ オ   

 
Cachecóis, Medalhas, Guiões, cd's ヲΑがヰヰ オ     

 
Outras Despesas   -ヲくヵヱヲがヲヴ オ   

  
ンヱくΓΒヵがヶン オ -ヱΑくヶヴΑがヱΓ オ ヱヴくンンΒがヴヴ オ 

4 Carrinhas (4)       

 
Aquisição / Apoio / Comparticipações (Carrinha 15Lugares) ンくΓヶヵがΑヲ オ -ヶくΑΑヰがΓン オ   

 
Aquisição Carrinha Peugeot   -ヶくヵヰヰがヰヰ オ   

 
Venda Carrinha Volkswagem ヱくヰヰヰがヰヰ オ     
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Gasóleo   -ヲくヲヲΑがΓΒ オ   

 
Seguros e Imposto Sobre Veículos   -ヲくヶΒヲがヴヴ オ   

 
Vistorias   -ヲヶΑがΑΓ オ   

 
Reparações   -ΓヴΑがヲΒ オ   

 
Retenção IRS Mecânico   -ンンがンヴ オ   

 
Aluguer Carrinha 15 Lugares Βヴヰがヰヰ オ -ヲΒΓがヴヴ オ   

  
ヵくΒヰヵがΑヲ オ -ヱΓくΑヱΓがヲヰ オ -ヱンくΓヱンがヴΒ オ 

5 Secretariado       

 
Economato / Consumíveis / CTT   -ヲヵΓがヲヵ オ   

 
Assembleias Gerais / Auto de Posse   -ヶヱがヵヰ オ   

 
Festa de Natal (2012)   -ヴヶヰがヶヰ オ   

 
Festa de Natal (2013)   -ヱΑンがΑヶ オ   

 
Juros e Despesas Bancárias ヲヱがΑΑ オ -ΓΒがヶヵ オ   

  
ヲヱがΑΑ オ -ヱくヰヵンがΑヶ オ -ヱくヰンヱがΓΓ オ 

     

 
Resumo 2013 

  

 
Total Receitas ヵンくヶヲヱがヴヵ オ 

  

 
Total Despesas -ヴヶくΑヰΒがヴΑ オ 

  

 
Saldo ヶくΓヱヲがΓΒ オ 

  

 
    

   
 
 

ÁREA CULTURAL E RECREATIVA 

     

  
2013 

 
Rubrica Receita Despesa Saldo 

1 50º Aniversário       

 
Hastear da Bandeira / Missa / Jantar / Espetáculo Βヱヲがヵヰ オ -ヲくヵΑンがヱΑ オ   

  
Βヱヲがヵヰ オ -ヲくヵΑンがヱΑ オ -ヱくΑヶヰがヶΑ オ 

2 51º Aniversário       

 
Hastear da Bandeira / Missa / Jantar / Espetáculo ヲンヰがヰヰ オ -ヱくヰΓヶがンヱ オ   

 
Apoio CMPV ヵヰヰがヰヰ オ     

  
Αンヰがヰヰ オ -ヱくヰΓヶがンヱ オ -ンヶヶがンヱ オ 

3 Festas de São Pedro 2013       

 
Apoio Câmara Municipal ヱΒくヶヰΑがヰヰ オ     

 
Outras Receitas e Despesas ヱヰくΑヶヱがンヰ オ -ヲΓくΑヰヶがΒΑ オ   

 
Apoio JFPV ヴヰヰがヰヰ オ     

  
ヲΓくΑヶΒがンヰ オ -ヲΓくΑヰヶがΒΑ オ ヶヱがヴン オ 

4 Testamento do Judas       

 
Gastos   -ヴヶがヶヰ オ   

  
ヰがヰヰ オ -ヴヶがヶヰ オ -ヴヶがヶヰ オ 
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5 Rancho Tricanas da Lapa       

 
Apoio MPV Cantar Janeiras 2012 ヱヲヵがヰヰ オ     

 
Cantar as Janeiras 2013 ΑヱヰがΒヴ オ     

 
Exibições ヵくΑンヰがヰヰ オ     

 
Donativos/Sorteios ヱヰヰがヰヰ オ     

 
Gastos com o Pessoal (Lanches, Jantares, Agua, Outros)   -ヱΑΒがヴΒ オ   

 
Telecomunicações   -ヲΓヵがヰヰ オ   

 
Correspondência   ヰがヰヰ オ   

 
Aquisição / Arranjo de Instrumentos e Acessórios   -ΓΓがヰヰ オ   

 
Transportes para Exibições   -ヱくヱヰヰがヰヰ オ   

 
 Músicos   -ヲくヴヶヵがヰヰ オ   

 
Festa do Mar 2013 ΒくΑヲΑがヵヰ オ -ヶくンヶヵがΓヵ オ ヲくンヶヱがヵヵ オ 

 
Festa de Natal 2012   -ヲヰヰがヰヰ オ   

 
Tecidos e Bordados - Trajes   -Γヶがヰヰ オ   

 
Oferta lembranças a componentes   -ヲヴがヶヰ オ   

 
Passeio Anual (Reembolsos - Gastos) Αヰがヰヰ オ -ンくヰヶヰがヰヰ オ   

  
ヱヵくヴヶンがンヴ オ -ヱンくΒΒヴがヰン オ ヱくヵΑΓがンヱ オ 

6 Noite de S. Martinho       

 
Receitas / Gastos ヱくヲΒΓがヰヰ オ -ΑΑヰがΓヵ オ   

  
ヱくヲΒΓがヰヰ オ -ΑΑヰがΓヵ オ ヵヱΒがヰヵ オ 

7 Livro Comemorativo 50 Anos       

 
Receitas / Gastos ヲヱヰがヰヰ オ -ヶくヱヵヰがヰヰ オ   

 
Apoio CMPV ヴくヵヰヰがヰヰ オ     

 
Apoio JFPV ヱくヵヰヰがヰヰ オ     

  
ヶくヲヱヰがヰヰ オ -ヶくヱヵヰがヰヰ オ ヶヰがヰヰ オ 

8 Passeio anual direção       

 
Receitas (reembolsos)  ヴヲヰがヰヰ オ     

 
Gastos   -ヲくヵΓヶがヵヰ オ   

  
ヴヲヰがヰヰ オ -ヲくヵΓヶがヵヰ オ -ヲくヱΑヶがヵヰ オ 

     

     

 
Resumo 2013 

  

 
Total Receitas ヵヴくヶΓンがヱヴ オ 

  

 
Total Despesas -ヵヶくΒヲヴがヴン オ 

  

 
Saldo -ヲくヱンヱがヲΓ オ 
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ÁREA DESPORTIVA 

     

  
2013 

 
Rubrica Receita Despesa Saldo 

1 Futebol       

 
Infantis: Apoios / Comparticipação Atletas/ Gastos ヶンヰがヰヰ オ -ΓヶヰがΒン オ   

 
Juvenis: Apoios / Gastos ヱくヵヲヵがΒヲ オ -ヱくヵヲヵがΒヲ オ   

 
Escolinha: Apoios / Gastos   -ンヴΒがΓヰ オ   

 
Feminino: Apoios / Gastos ΒヱンがンΒ オ -ヱヰがヴヶ オ   

 
Seniores: Apoios / Gastos   -ヱΒヴがヱヲ オ   

 
Árbitros: Receitas / Pagamentos ヱくヲヲヰがヰヰ オ -ヱくヲヲヰがヰヰ オ   

 
Participação Inter - Freguesias 2012/2013       

 
Lavandaria   -ヵンヶがΓヰ オ   

 
Festa de Encerramento do Desporto   -ヲヴヱがΑヶ オ   

 
Gastos Diversos   -ΒΓヶがΓΒ オ   

  
ヴくヱΒΓがヲヰ オ -ヵくΓヲヵがΑΑ オ -ヱくΑンヶがヵΑ オ 

2 Escola de Dança       

 
Comparticipação ヶヰヶがヵヰ オ     

 
Gastos: Seguros / Propaganda/Festa Encerramento Ano   -ンΒヶがヰΒ オ   

  
ヶヰヶがヵヰ オ -ンΒヶがヰΒ オ ヲヲヰがヴヲ オ 

3 SpeedBall       

 
Apoio Publicitário ヲヰヰがヰヰ オ     

 
Gastos: Inscrições / Material   -ヲヰヰがヰヰ オ   

  
ヲヰヰがヰヰ オ -ヲヰヰがヰヰ オ ヰがヰヰ オ 

4 Mahjong Open 2013       

 
Receitas / Gastos ヱくヰヰヰがヰヰ オ -ンΓヴがΒΓ オ   

  
ヱくヰヰヰがヰヰ オ -ンΓヴがΒΓ オ ヶヰヵがヱヱ オ 

     

     

 
Resumo 2013 

  

 
Total Receitas ヵくΓΓヵがΑヰ オ 

  

 
Total Despesas -ヶくΓヰヶがΑヴ オ 

  

 
Saldo -Γヱヱがヰヴ オ 
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SECÇÃO SOCIAL 

     

  
2013 

 
Rubrica Receita Despesa Saldo 

1 Ação Social       

 
Campanha Angariação de Óculos ヱヲヵがヰヰ オ -ヱヲヵがヰヰ オ   

  
ヱヲヵがヰヰ オ -ヱヲヵがヰヰ オ ヰがヰヰ オ 

     

     

 
Resumo 2013 

  

 
Total Receitas ヱヲヵがヰヰ オ 

  

 
Total Despesas -ヱヲヵがヰヰ オ 

  

 
Saldo ヰがヰヰ オ 

  

 
    

  

     

     

     

     

 

Conclusão 2013 
  

 

Saldo Final 2012  ヶくヴヴヵがΓΒ オ 

  

 

Receitas  ヱヱヴくヴンヵがヲΓ オ 

  

 

Despesas -ヱヱヰくヵヶヴがヶヴ オ 

  

 

Saldo Final 2013 ヱヰくンヱヶがヶン オ 
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DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

  DIREITOS A RECEBER       

1 Leasing Carrinha 15lugares (Protocolo CMPV) Γくヰヱンがヰヰ オ     

2 Acordo Judicial (Divida Luis Oliveira) Βヰヰがヰヰ オ     

3 Direitos Desportivos (Acordo Pagamento Invicta Futsal) ヲくヲヰヰがヰヰ オ     

4 Curso IEFP - Retenções na Fonte ヲくヱヶヰがヰヰ オ     

5 AFPPV - Participação Campeonato 2012/2013 ヱくヵΒヵがヰヰ オ     

     

 
TOTAL DIREITOS ヱヵくΑヵΒがヰヰ オ 

  

     OBRIGAÇÕES A PAGAR       

1 Leasing Carrinha 15lugares (25 Rendas) -ヱヴくΒヵΓがンヶ オ     

2 Festa Natal 2013 -ヱくヱΒヶがヰヶ オ     

3 EDP Fatura Nov / Dez -ΒヲヶがンΒ オ     

4 Futebol Feminino -ヴヲヰがヰヰ オ     

5 PT Comunicações - Dezembro -ヱヲヵがΑン オ     

6 Gasóleo - Dezembro -ヱΒヰがヰヲ オ     

7 Mecânico -ΒンΒがヰン オ     

     

 
TOTAL OBRIGAÇÕES -ヱΒくヴンヵがヵΒ オ 

  

     

 
SALDO DIREITOS E OBRIGAÇÕES -ヲくヶΑΑがヵΒ オ 

  

      
  



 

            

 

Relatório de Atividades e Contas de 2013                     Página 60 

 

LEÕES DA LAPA FUTEBOL CLUBE 

A ALMA DO BAIRRO SUL 

Apresentação gráfica comparativa do biénio 2012/2013 

     Área Administrativa e Património 

     Receitas Totais 2012 ヲΒくンンΒがヲΑ オ 
  Despesas Totais 2012 ンヴくヲΒヶがヰΒ オ 
  Receitas Totais 2013 ヵンくヶヲヱがヴヵ オ 
  Despesas Totais 2013 ヴヶくΑヰΒがヴΑ オ 
   

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     QUOTAS 
    Receita 2012 ヴくヵヴヴがヰヰ オ 

   Receita 2013 ヴくΓΓΒがヰヰ オ 
   Despesas 2012 ヵヱヶがヰΑ オ 
   Despesas 2013 ヴΒヱがΓΑ オ 

    

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

0,00 オ 

20.000,00 オ 

40.000,00 オ 

60.000,00 オ 

Receitas Totais 
2012 Despesas Totais 

2012 Receitas Totais 
2013 Despesas Totais 

2013 

28.338,27 オ 34.286,08 オ 

53.621,45 オ 

46.708,47 オ 

0,00 オ 

1.000,00 オ 

2.000,00 オ 

3.000,00 オ 

4.000,00 オ 

5.000,00 オ 

Receita 2012 
Receita 2013 

Despesas 2012 
Despesas 2013 



 

            

 

Relatório de Atividades e Contas de 2013                     Página 61 

 

LEÕES DA LAPA FUTEBOL CLUBE 

A ALMA DO BAIRRO SUL 

BAR 
    Receitas 2012 ヵくヴヱヲがヰヰ オ 

 
NOTA:   

Receitas 2013 ヱヰくΒヱヰがンン オ 
 

Nos primeiros 6 meses o Bar esteve dado á 
exploração e para além disso, também esteve 

3 meses encerrado 

Despesas 2012 ヰがヰヰ オ 
 Despesas 2013 ΑくΒヰヶがンヵ オ 
 

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     SEDE SOCIAL/SALÃO NOBRE/OFICINA 
   Receitas 2012 ヱンくヶΓヰがヰΒ オ 
   Receitas 2013 ンヱくΓΒヵがヶン オ 
   Despesas 2012 ヱΑくヶヵヵがヲヵ オ 
   Despesas 2013 ヱΑくヶヴΑがヱΓ オ 
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CARRINHAS 
    Receitas 2012 ヴくヶΒヶがΑヶ オ 

   Receitas 2013 ヵくΒヰヵがΑヲ オ 
   Despesas 2012 ヱンくヲヰヴがヵヶ オ 
   Despesas 2013 ヱΓくΑヱΓがヲヰ オ 
   

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     SECRETARIADO 
    Receitas 2012 ヵがヴン オ 

   Receitas 2013 ヲヱがΑΑ オ 
   Despesas 2012 ヲくΓヱヰがヲヰ オ 
   Despesas 2013 ヱくヰヵンがΑヶ オ 
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Área Cultural e Recreativa 

     Receitas Totais 2012 ヴンくヵΓΒがΑヶ オ 
  Despesas Totais 2012 ンΓくΑヶヵがΓヰ オ 
  Receitas Totais 2013 ヵヴくΒヲヴがヴン オ 
  Despesas Totais 2013 ヵヶくΒヲヴがヱヴ オ 
   

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Festa de São Pedro 
   Receitas 2012 ヲΒくヱヵヲがヴΑ オ 

   Receitas 2013 ヲΓくΑヶΒがンヰ オ 
   Despesas 2012 ヲΑくヱンΑがヶΑ オ 
   Despesas 2013 ヲΓくΑヰヶがΒΑ オ 
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   Rancho Tricanas da Lapa 
   Receitas 2012 ヱヲくヶヱヴがΓΓ オ 
   Receitas 2013 ヱヵくヴヶンがンヴ オ 
   Despesas 2012 ΓくヲヶΑがΒヶ オ 
   Despesas 2013 ヱンくΒΒヴがヰン オ 
    

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Jantares Festas Temáticas 
   Receitas 2012 ヱくヵΒヵがヵヰ オ 
   Receitas 2013 ヱくヲΒΓがヰヰ オ 
   Despesas 2012 ヱくΑヰヰがヲΒ オ 
   Despesas 2013 ΑΑヰがΓヵ オ 
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Área Desportiva 

     Receitas Totais 2012 ΓくΓヴΒがヱヲ オ 
  Despesas Totais 2012 ヱヱくヲンΑがンΒ オ 
  Receitas Totais 2013 ヵくΓΓヵがΑヰ オ 
  Despesas Totais 2013 ヶくΓヰヶがΑヴ オ 
  

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Futebol 
    Receitas 2012 ヶくヵヱヲがΒΑ オ 

   Receitas 2013 ヴくヱΒΓがヲヰ オ 
   Despesas 2012 ΒくヱヵΓがンヱ オ 
   Despesas 2013 ヵくΓヲヵがΑΑ オ 
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Escola de Dança 

Receitas 2012 ヲくヵンヵがヲヵ オ 
   Receitas 2013 ヶヰヶがヵヰ オ 

   Despesas 2012 ヱくヵΓΓがヴヴ オ 
   Despesas 2013 ンΒヶがヰΒ オ 
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TOTAL GLOBAL LEÕES DA LAPA FUTEBOL CLUBE 

     Receitas 2012 ΓヴくヶΒヵがヱヵ オ 
   Despesas 2012 ΓヴくヵヵヴがΓΓ オ 
   Receitas 2013 ヱヱヴくヴンヵがヲΓ オ 
   Despesas 2013 ヱヱヰくヵヶヴがヶヴ オ 
   

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     TOTAL DE RESULTADOS 
   

     Saldo Final 2012 ヶくヴヴヵがΓΒ オ 
   Saldo Final 2013 ヱヰくンヱヶがヶン オ 
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Orçamento     
para                
2014 
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Orçamento para o Ano de 2014 
 
 

Área Administrativa e Património Receita Despesa 

Quotas (Sócios)               ヵくヰヰヰがヰヰ オ    

Concessão de Bar da Sede               ヲくヵヰヰがヰヰ オ    

Aluguer espaço Suma               ヲくヱヰヰがヰヰ オ    

Aluguer Garagem               ンくヰヰヰがヰヰ オ    

Aluguer de Salão Sócios e Não Sócios                  ヵヰヰがヰヰ オ    

Seguros Instalações                 ヱくンヰヰがヰヰ オ  
Telecomunicações e TV                 ヱくヲヰヰがヰヰ オ  
Água e Saneamento Básico                    ヵヰヰがヰヰ オ  
Eletricidade                 ヴくヵヰヰがヰヰ オ  
Conservação e Manutenção                    ヲヵヰがヰヰ オ  
Limpeza Instalações                    ヶヰヰがヰヰ オ  
Motorista Carrinha 15 lugares                    ンヰヰがヰヰ オ  
Serviço Contabilidade                 ヱくヰヰヰがヰヰ オ  
Despesas / Juros Bancários                       ヶヰがヰヰ オ  
Material Escritório e Despesas Expediente                    ンヰヰがヰヰ オ  
Festa de Natal                 ヱくヲヰヰがヰヰ オ  
Aquisição Carrinha 15 lugares               Γくヰヱンがヰヰ オ             ヱヴくΒヵΓがンヶ オ  
Seguros Viaturas                 ヲくヱヰヰがヰヰ オ  
Vistorias/Manutenção/Impostos Carrinhas                 ヱくヲヰヰがヰヰ オ  
Aluguer carrinha 15 lugares               ヱくヰヰヰがヰヰ オ    

Despesas Diversas                    ヱヰヰがヰヰ オ  
TOTAL ÁREA            ヲンくヱヱンがヰヰ オ             ヲΓくヴヶΓがンヶ オ  

   

   

   Área Cultural e Recreativa Receita Despesa 

Aniversario                  ヵヰヰがヰヰ オ                   Αヰヰがヰヰ オ  
Festas de São Pedro            ヲΓくヰヰヰがヰヰ オ             ヲヴくヰヰヰがヰヰ オ  
Testamento do Judas                       ヵヰがヰヰ オ  
Realização de eventos/Jantares               ヱくヰヰヰがヰヰ オ    

Despesas Diversas                    ンヰヰがヰヰ オ  
TOTAL ÁREA            ンヰくヵヰヰがヰヰ オ             ヲヵくヰヵヰがヰヰ オ  
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   Rancho Tricanas da Lapa Receita Despesa 

Exibições               ヴくヰヰヰがヰヰ オ    

Cantar as Janeiras                  ヶヰヰがヰヰ オ    

Músicos                 ヲくンヰヰがヰヰ オ  
Transporte para exibições                 ヱくヵヰヰがヰヰ オ  
Festa do Mar               ヲくΒヰヰがヰヰ オ    

Despesas Diversas                    Βヰヰがヰヰ オ  
TOTAL ÁREA               Αくヴヰヰがヰヰ オ                ヴくヶヰヰがヰヰ オ  

   Área Desportiva Receita Despesa 

Futebol               ヱくヵヰヰがヰヰ オ                ヱくンヰヰがヰヰ オ  
Escola de Dança                  ヵヰヰがヰヰ オ    

Speedball     

Outras atividades                  ンヰヰがヰヰ オ    

Despesas Diversas                    ヶヰヰがヰヰ オ  
TOTAL ÁREA               ヲくンヰヰがヰヰ オ                ヱくΓヰヰがヰヰ オ  

   TOTAL GERAL       ヶンくンヱンがヰヰ オ        ヶヱくヰヱΓがンヶ オ  
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Em Assembleia Geral realizada no dia 31 de Janeiro de 2014, no salão nobre da sede 
social do Leões da Lapa Futebol Clube, o relatório de atividades e contas de 2013 foi 
aprovado por unanimidade. 


