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#ACADEMIASCVOFUTURO

FORMAR PARA O FUTURO
O escalão de iniciados sub-14 dita a transição dos atletas para o futebol de
11 e, como tal, desde o início da época que o foco tem sido trabalhar com
os atletas a forma como olham e pensam o jogo, com o objetivo de cada
um melhorar individualmente a ocupação de espaços em campo, a tomada
de decisão e o jogo em equipa.
O compromisso, o rigor e a responsabilidade são aspetos fundamentais
para essa evolução, no contexto individual, coletivo e, acima de tudo, na
entreajuda e espírito de equipa.
Nesta etapa de formação, é importante desde cedo incutir valores,
princípios, regras, e uma mentalidade vencedora à imagem do SC Vianense,
sem nunca esquecer que além dos resultados desportivos a nossa principal
missão é ensinar, educar e formar homens para o futuro!
- Marco Brito, Treinador dos Sub-14 do SC Vianense

RESULTADOS: 05 E 06 FEVEREIRO

AGENDA: 12 E 13 FEVEREIRO

SUB-15 | GD Chaves 2 x SC Vianense 2

SUB-14 | SC Vianense x ADC Correlhã | 13 FEVEREIRO às 09H00

JUNIORES B | ARC Paçô 1 x SC Vianense 2

SUB-15 | SC Vianense x ADSP Vale do Conde | 13 FEVEREIRO às 11H00

SUB-19 | SC Vianense 0 x CD Cerveira 1

SUB-16 | Os Torreenses x SC Vianense | 13 FEVEREIRO às 10H00

SUB-19W | SC Vianense 1 x AD Paredes 1

SUB-17 | SC Courense x SC Vianense | 12 FEVEREIRO às 15H00

SUB-23 | ADC Perre 1 x FC Vila Franca 2

SUB-19 | SC Melgacense x SC Vianense | 12 FEVEREIRO às 15H00

VETERANOS | AD Darquense 3 x SC Vianense 1

SENIORES | Merelinense FC x SC Vianense | 13 FEVEREIRO às 15H00
VETERANOS | SC Vianense x ADC STª. Marta/GDC | 12 FEVEREIRO às 16H00

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA SELEÇÃO SUB-14

Na sequência da decisão tomada a 29 de dezembro, em

Mais uma vez, a Valéria Brito, jogadora da equipa

que foi aprovada a constituição da Sport Clube Vianense

feminina do Sport Clube Vianense, foi convocada para

– FUTEBOL SAD, e mandatada a Direção para negociar

para a Seleção Distrital Sub-14.

com

a

O treino de observação para o qual foi chamada, tem em

sociedade, realizar-se-á nova sessão extraordinária, no

vista a participação na fase final do Torneio Feminino

dia 10 de fevereiro, pelas 21h00, no ex. auditório da

Sub-14, que se realizará na Guarda, entre os dias 14 e 17

Associação Industrial do Minho, no Campo da Agonia.

de abril.

os

investidores

interessados

em

integrar

Dada a importância do assunto, apelamos à participação
de todos os sócios do Sport Clube Vianense.
A ordem de trabalhos pode ser consultada aqui.

SENIORES JOGAM EM MERELIM

PATROCINADORES NO LINKEDIN

Após folgarem no último fim de semana, devido à

No LinkedIn do Sport Clube Vianense, no início de cada

desistência do União da Madeira do Campeonato de

mês e de cada semana, damos destaque a um dos

Portugal, os nossos seniores voltam a entrar em ação!

nossos patrocinadores/parceiros.

O encontro da 20ª jornada será no terreno do
Merelinense FC, no dia 13 de fevereiro, pelas 15h00.
A primeira fase da competição está a aproximar-se do

Desta forma, quem nos segue pode ficar a conhecer
melhor as empresas que nos acompanham dentro e fora
das quatro linhas, e que são também fundamentais para o

final e a nossa equipa precisa de todo o apoio. Se tens

crescimento do clube.

disponibilidade, junta-te a nós!

Visita a nossa página e sabe mais.

HORÁRIOS

CONTACTOS

SEDE

LOJA

coordenadortecnico@scvianense.pt

2ª, 4ª e 6ª feira | 14h00 às 16h00

2ª a 6ª feira | 18h15 às 20h00

lojaestadio@scvianense.pt

3ª feira | 16h00 às 18h00
5ª feira | 10h00 às 12h00

socios@scvianense.pt
WWW.SCVIANENSE.PT

