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IINN TTRR OODDUU ÇÇÃÃ OO   

Depois de pouco mais de um ano de mandato, até finais de 2016, em que os 

esforços desenvolvidos pelos Corpos Sociais do Sport Clube Vianense foram, 

essencialmente, focados, na recuperação do Clube nas suas mais diversas vertentes, 

nomeadamente, área administrativa e financeira, através da 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; em 2017 foi dado seguimento ao trabalho 

desenvolvido até então, com o objetivo de criar sustentação em todas as áreas 

referidas, explorando outras que, em conjunto, permitirão, num futuro próximo, 

garantir a sustentabilidade do Sport Clube Vianense. 

Se, aquando da apresentação da nossa lista ao ato eleitoral de 2015, o 

RENASCER DO CLUBE PARA A REGIÃO foi o mote, tentamos, mais uma vez, em 2017, 

manter-nos fieis a esse lema, e, salvo melhor opinião, parece-nos evidente que muito 

mais que uma frase, se tem traduzido em várias realidades do Clube e do que o rodeia. 

Apesar das dificuldades, estamos cada vez mais convencidos do potencial da 

marca SPORT CLUBE VIANENSE e do que a mesma poderá representar no contexto 

social, económico e desportivo da Região. 
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RREELLAATTÓÓRR IIOO   ddee   AA TT II VVIIDD AADD EESS  

11..  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  ee  FFIINNAANNCCEEIIRROO  

Foi dado seguimento ao plano inicial, consolidando as relações 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. 

Município de Viana do Castelo; Associação de Futebol de Viana do Castelo; 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo; Escola Superior de Desporto e Lazer do 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo; Escola Superior de Saúde do Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo; Escola Superior de Educação de Viana do Castelo; 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viana do Castelo; Escola Superior Agrária de 

Ponte de Lima; Autoridade Tributária – Serviço de Finanças de Viana do Castelo; 

Instituto da Segurança Social - Centro Distrital de Viana do Castelo; Instituto de 

Emprego e Formação Profissional:  Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste; 

Gabinete Social de Atendimento à Família; Ao Norte – Associação de Produção e 

Animação Audiovisual; Blisq Creative:  Global Stadium;  A.F. Costa L.da; Brandstore; 

Lavandaria Sereia; Gráfica Casa dos Rapazes, entre outras 

 

Tendo sido desenvolvido e fortalecidas outras como por exemplo, como, 

  Manuel Carvalhosa & Co, Lda;  Restaurante O Manel; Casa Peixoto; CJR – 

Cândido José Rodrigues, SA; Lopes & Caldas L.da; Tasquinha da Linda; Opticália; 

Solinca,; Quinta da Presa; Pêra Doce Produções; Toq´Na Bola, e muitas mais. 
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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 três 

(73) atletas, distribuídos pelos escalões de Benjamins (3), Infantis (6), Iniciados (4), 

Juvenis (8), Cadetes (2), Juniores (12, Séniores (22), e Veteranos (16), sob a orientação 

dos técnicos Vanda Pego, José Oliveira e Carla Carvalho. 

Durante o ano de 2017 participou em Campeonatos (Taça de Portugal e Taça da 

Europa), Formações, Demonstrações, Convívios, Reuniões e Assembleias. 

 

bb))  FFUUTTEEBBOOLL  

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

Séniores, Juniores(2), Juvenis (2), Iniciados (2), Infantis (3), Benjamins (2), Traquinas (2) 

e Petizes (2), e duzentos e cinquenta (250) atletas, distribuídos pelos escalões de 

Petizes (20), Traquinas (28), Benjamins (29), Infantis (42), Iniciados (49), Juvenis (45), 

Juniores (37) 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 disputa a 1ª divisão do Campeonato Distrital da 

Associação de Futebol de Viana do Castelo, e as equipas principais de Iniciados, Juvenis 

e Juniores participam nos respetivos Campeonatos Nacionais., as equipas de 

Juniores/Sub18, Juvenis/Sub16 e Iniciados/Sub15 participam no Campeonato Distrital 

da 1.ª Divisão, as equipas de Infantis e Benjamins participam no Campeonato Distrital 

e, a “novidade” equipa de Infantis em Futebol de 9 nas competições distritais e,  

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

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 25.ª edição da Vianense 

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

que marcou, mais uma vez a evolução qualitativa, competitiva e organizativa do 

evento. 

 

cc))  JJUUDDOO  

O Sport Clube Vianense tem, em atividade, cento e vinte e quatro (124) atletas, 

distribuídos pelos escalões de Benjamins (25), Infantis (14), Iniciados (12), Juvenis (12), 

Cadetes (11), Juniores (9) Sub23 /7), Séniores (15), e Veteranos (19), sob a orientação 

dos técnicos José Oliveira e David Costa. 

Participou em Campeonatos Zonais, Nacionais e Internacionais, Torneios e 

Opens, Demonstrações, Formações, Estágios e Assembleias da Associação Nacional de 

Treinadores de Judo e da Federação Portuguesa de Judo. 

Organizou vários Torneios e outros eventos. 

 

d) OUTRAS MODALIDADES 

Desde a primeira hora, que a Direção do Sport Clube Vianense tem como um 

dos seus objetivos aumentar as modalidades/secções no Clube, desde que 

autossustentáveis, de forma a tentar devolver parte do ecletismo que sempre 

caraterizou os 119 anos de história do nosso Clube. 

Temos a plena convicção que os passos dados nesta matéria em 2017 irão ter 

reflexos efetivos em 2018, com o surgimento de até três (3) modalidades/secções no 

Sport Clube Vianense. 
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33..  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  MMAARRKKEETTIINNGG,,  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  ee  IIMMAAGGEEMM  

Em 2017, a Direção do Sport Clube Vianense continuou a realizar ações de 

divulgação e promoção em Escolas Básicas do Concelho, e os Jantares de Natal da 

Família Vianense e comemorativo do 119.º aniversário. 

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

Agonia. 

Também nesta área foi notório o desenvolvimento verificado, com o aumento 

exponencial de seguidores na página oficial do Clube no Facebook, na criação da conta 

no Instagram e no reforço do Departamento, através de estagiários da área da 

Comunicação Social, Multimédia e Marketing Digital, que possibilitaram a utilização de 

recursos que aumentaram e melhoraram os conteúdos daquelas plataformas, 

chegando a informação do Clube a muitos mais sócios e adeptos. 

Em termos de marketing, foram desenvolvidos spots publicitários para 

promoção das camisolas do Clube, que, registaram durante 2017, um aumento 

substancial no número de unidades vendidas.  
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RREELLAATTÓÓRR IIOO   ddee   CC OO NNTTAASS   

O presente documento serve para apresentar o exercício financeiro 

correspondente ao ano de 2017.  

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

foram executados durante todo 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. O terceiro pressuposto foi escalonar os 

credores do Clube procurando restabelecer relações com eles e encontrar formas de 

recuperar as dívidas do Clube. 

Destacamos, no que se refere a “Disponibilidades”, o apoio do Município de 

Viana do Castelo, as receitas obtidas com “Cotas”, que reflete o aumento do número 

de associados, e o incremento significativo na angariação de “Publicidade”; enquanto, 

no que se refere a “Aplicações”, realçamos um valor aproximado de €70.000,00, 

(setenta mil euros), em despesas referentes a anos anteriores, cerca de 25% do valor 

total, e o aumento das despesas com a vertente desportiva, nomeadamente com 

quadro técnico, plantel e equipa médica, Associação de Futebol de Viana do Castelo e 

Deslocações e estadias, bem como o decréscimo com as despesas de funcionamento, 

“Eletricidade, gás e água”, neste caso em comparação com o exercício de 2016. 
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