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IINN TTRR OODDUU ÇÇÃÃ OO   

 O Relatório de Atividades e Contas do ano de 2016 constitui para a atual 

Direção do Sport Clube Vianense a segunda oportunidade de, - formalmente -, dar a 

conhecer, aos associados, a atividade desenvolvida, bem como a evolução da situação 

financeira, desde o p.p. dia 21 de outubro de 2015, (data da tomada de posse). 

A análise, tão detalhada e rigorosa quanto foi possível, da situação do Clube nas 

áreas administrativa, desportiva e financeira foi o primeiro objetivo, pois só com esse 

retrato materializado, seria possível elaborar um Plano de Atividades e Orçamento 

para 2016 com critérios e prazos rigorosos, de acordo com as necessidades mais 

prementes, e enformado pelas linhas de ação que integraram o Programa de Ação com 

que os atuais Órgãos Sociais se apresentaram ao ato eleitoral. 

Tomando, sempre, como referência, da gestão a efetuar, o cumprimento 

integral de Estatutos e Regulamento Interno, definimos como eixos centrais da nossa 

ação, na área administrativa, a reorganização administrativa e informatização de toda 

a atividade; na área financeira, a transparência na gestão, a orçamentação rigorosa, o 

cumprimento com fornecedores e colaboradores; na área de marketing, comunicação 

e imagem, a criação de novos canais de comunicação, a angariação de sócios, a 

implementação de um plano de organização de eventos, a realização de ações de 

promoção e divulgação das atividades do Clube e de recrutamento de praticantes; e na 

área desportiva, a aposta nos atletas formados no Clube e no distrito na constituição 

do plantel do Futebol Sénior, e a definição de um modelo próprio para a Academia. 

Da avaliação da atividade desenvolvida e das contas apresentadas ressalta, 

claramente, a urgência em consolidar a estrutura de custos às receitas ordinárias e 

fixas, a necessidade de encontrar novas fórmulas de angariação e incremento da 

receita para abatimento do passivo, - que condiciona, fortemente, o exercício e limita, 

sobremaneira, o (re)lançamento do Clube -, e, sobretudo, a convicção profunda de que 

o fator decisivo para a concretização do lema “Renascer de um Clube para uma 

Região” será o envolvimento, participação e colaboração dos sócios, adeptos e 

simpatizantes, e dos parceiros institucionais e particulares, públicos e privados da 

atividade desenvolvida pelo Sport Clube Vianense. 
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RREELLAATTÓÓRR IIOO   ddee   AA TTII VVIIDD AADD EESS  

11..  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  ee  FFIINNAANNCCEEIIRROO  

A Direção desenvolveu um plano de encontros com parceiros institucionais e 

particulares, públicos e privados, abaixo detalhados, para operacionalização do 

Programa de Ação, para recolha de informação sobre a relação institucional e / ou 

comercial com o Clube, para discussão de acordo para estabelecimento / 

restabelecimento da relação, (institucional e/ou comercial), e/ou plano de pagamento 

e para estabelecimento de protocolos de colaboração. 

a) Município de Viana do Castelo 

b) Associação de Futebol de Viana do Castelo 

c) Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

d) Escola Superior de Desporto e Lazer do Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo 

e) Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

f) Escola Superior de Educação de Viana do Castelo 

g) Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viana do Castelo 

h) Escola Superior Agrária de Ponte de Lima 

i) Autoridade Tributária – Serviço de Finanças de Viana do Castelo 

j) Instituto da Segurança Social - Centro Distrital de Viana do Castelo 

k) Instituto de Emprego e Formação Profissional 

l)  Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste  

m) Gabinete Social de Atendimento à Família 

n) Ao Norte – Associação de Produção e Animação Audiovisual 

o) Firma “Blisq Creative” 

p) Firma “Global Stadium” 

q) Firma “A.F. Costa L.da” 

r) Firma “Brandstore” 

s) Firma “Lavandaria Sereia” 

t) Firma “Gráfica Casa dos Rapazes” 

Procedeu à atualização do ficheiro de sócios e à requalificação da frota automóvel. 
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22..  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEESSPPOORRTTIIVVOO  

aa))  DDAANNÇÇAASS  ((DDEESSPPOORRTTIIVVAA  ee  ddee  SSAALLÃÃOO))  

A Secção de Danças do Sport Clube Vianense tem, em atividade, setenta e dois 

(72) atletas, distribuídos pelos escalões de Infantis (5), Iniciados (4), Juvenis (8), 

Cadetes (3), Juniores (8) e Séniores (19), sob a orientação dos técnicos Vanda Pego, 

José Oliveira e Carla Carvalho. 

Durante o ano de 2016 participou em Campeonatos (Campeonato da Europa e 

Taça de Portugal), Torneios (chá chá chá, danças latinas e clássicas), Formações 

(Federação Portuguesa de Dança Desportiva, workshops de riso e tango argentino), 

Demonstrações (Festival de Dança de Viana do Castelo, Active Fest), Convívios (Dia dos 

Namorados, Carnaval dos Dançarinos), Reuniões e Assembleias (Confederação 

Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto). 

 

bb))  FFUUTTEEBBOOLL  

O Sport Clube Vianense tem, em atividade, catorze (14) equipas dos escalões de 

Séniores, Juniores, Juvenis (2), Iniciados (2), Infantis (2), Benjamins (2), Traquinas (2) e 

Petizes (2), e duzentos e vinte (220) atletas, distribuídos pelos escalões de Petizes (18), 

Traquinas (20), Benjamins (24), Infantis (37), Iniciados (49), Juvenis (45), Juniores (27) e 

Séniores (24), sob a orientação de vinte (20) técnicos com formação técnica e 

pedagógica, e com o acompanhamento de dezoito (18) diretores-adjuntos, dois (2) 

médicos e quatro (4) fisioterapeutas. 

As equipas de Séniores/A e Juniores C/Iniciados participaram no Campeonato 

de Portugal Prio e no Campeonato Nacional, respetivamente, as equipas de 

Juniores/Sub19 e Juvenis/Sub17 participaram no Campeonato Distrital da 1.ª Divisão, 

as equipas de Juvenis/Sub16 e Iniciados/Sub14 participaram no Campeonato Distrital 

da 2.ª Divisão, as equipas de Infantis e Benjamins participam no Campeonato Distrital 

e, finalmente, as equipas de Traquinas e Petizes participam nos Convívios pela 

Associação de Futebol de Viana do Castelo e pelos Clubes filiados. 
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As várias equipas têm, ainda, realizado jogos de preparação e convívios com 

Clubes de outras Associações, e têm participado em vários Torneios no nosso país. 

O Sport Clube Vianense organizou no mês de junho a 24.ª edição da Vianense 

Cup / Torneio Rodrigo Badana, com a participação de 32 equipas e mais de 600 atletas. 

 

cc))  JJUUDDOO  

O Sport Clube Vianense tem, em atividade, cento e seis (106) atletas, 

distribuídos pelos escalões de Infantis (25), Iniciados (19), Juvenis (10), Cadetes (9), 

Juniores (9) e Séniores (16), sob a orientação dos técnicos José Oliveira e David Costa. 

Participou em Campeonatos Zonais, Nacionais e Internacionais, Torneios (Open 

de Coimbra, Taça da Europa de Juniores, Liga Luso-Galega, Gran Master de Veteranos, 

Open Internacional Euro-Cidades, Torneio Internacional “Cidade de Vigo”, Torneio 

Costa Verde) e Opens (Cadetes, Juvenis, Juniores, Seniores, Universitários, Veteranos, 

Katas), Demonstrações (Zumbathon, Nariz Vermelho), Formações (Clinics da 

Associação Nacional de Treinadores de Judo), Ações de Formação e Assembleias da 

Associação Nacional de Treinadores de Judo e da Federação Portuguesa de Judo. 

Organizou vários Torneios, (Rota da Costa Verde, Comemorativo do 118.º 

aniversário), e participou em ações de formação, estágios e treinos. 

Merecem destaque os resultados dos atletas António Costa, com a obtenção do 

1.º lugar do Campeonato Nacional de Veteranos na categoria de 90 kg, e Gabriel 

Fonseca, com a obtenção do 1.º lugar do Campeonato Zonal de Juvenis na categoria de 

- 34 kg. 

 

33..  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  MMAARRKKEETTIINNGG,,  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  ee  IIMMAAGGEEMM  

Em 2016, a Direção do Sport Clube Vianense realizou várias ações de divulgação 

e promoção em Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos da Igreja – Meadela, e os Jantares 

de Natal da Família Vianense e comemorativo do 118.º aniversário. 

Coordenou a participação na Feira Medieval e na Romaria da Senhora da 

Agonia. 
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RREELLAATTÓÓRR IIOO   ddee   CCOO NNTTAASS   

O presente documento serve para apresentar o exercício financeiro 

correspondente ao ano de 2016.  

A Direção do Sport Clube Vianense aprovou um conjunto de pressupostos que 

foram executados durante o exercício em análise. 

O primeiro pressuposto foi procurar equilibrar as receitas e as despesas do 

exercício, para o que foi necessário desenvolver um conjunto de ações tendentes a 

reduzir as despesas e a majorar as receitas. O segundo pressuposto foi cumprir com 

todos os fornecedores e colaboradores. Nenhum colaborador ou fornecedor deixou de 

receber pelos serviços que prestou ao Clube durante a vigência desta Direção. O 

terceiro pressuposto foi escalonar os credores do Clube procurando restabelecer 

relações com eles e encontrar formas de recuperar as dívidas do Clube. 

O relatório só se refere a custos e proveitos do período em análise. 

Destacamos que na rubrica “Subsídios, doações e legados à exploração” está 

incluída a transação da Sede do Clube à Rua Manuel Espregueira, que a rubrica 

“Outros rendimentos e ganhos” inclui a verba, entregue em 2014, correspondente a 

um terço do adiantamento do “Protocolo de formação desportiva com o Município de 

Viana do Castelo”, bem como o donativo da SL Benfica, Futebol SAD; que não foi 

lançada qualquer verba na rubrica “Gastos, reversões e depreciação e de 

amortização”, e que não está incluído neste relatório o abatimento de passivo 

efetuado durante o ano de 2016, porque não foi possível concluir o balancete inicial, 

pelo que a Direção propõe que a Assembleia Geral delibere sobre o procedimento a 

adotar para a regularização de todos os saldos. 
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