
INAUGURAÇÃO CENTRO NÁUTICO 08 JUNHO 2013 

Exmº Sr. Director Regional do IPDJ em representação de Sua Exª o Sr. 

Secretário de Estado do Desporto e Juventude; Sr. Presidente da CCDR-N;  

Exmª Srª Presidente da Assembleia Municipal;  Exmº Senhor Presidente da 

CMVC; Exmº  Sr. Representante da Junta de Freguesia da Meadela; Exmº 

Senhor Presidente da F.P. REMO; Exmªs Autoridades; Dirigentes 

Desportivos; representantes de clubes; Sócios; Atletas; Senhoras e 

Senhores;  

Hoje perante esta moldura humana que testemunha a abertura de mais 

um equipamento integrado na rede de infra-estruturas náuticas do Centro 

de Mar, cujo conceito o Sr. Presidente bem explanou, queremos prestar o 

devido Agradecimento a todos os Dirigentes, Sócios e Atletas dos Extintos 

Clube Náutico de Viana e da ARCO, pelo serviço público de excelência 

prestado, na área social e desportiva, à Cidade de Viana do Castelo, 

traduzido nos Estatutos de Utilidade Pública e de Mérito desportivos 

conseguidos.  

O VR L - Viana Remadores do Lima sucessora destas colectividades é assim 

hoje, uma associação desportiva com 1 ano de existência que carrega com 

orgulho um passado escrito ao longo de um cúmulo de mais de 100 anos 

de História, e herdeira de um vasto património histórico/desportivo e 

social. A construção deste belo edifício para a prática e desenvolvimento 

da modalidade do remo, tem para a comunidade do remo vianense um 

especial significado. Ele ficará para sempre ligado ao sucesso da fase final 

da cruzada que foi a fusão dos dois citados clubes, que lembramos a todos 

os presentes, levou mais de uma década. Este feito, conseguido por duas 

instituições de Utilidade Pública, que durante décadas foram rivais, é 

tanto quanto julgamos saber, único, num país pródigo em promover o 

divisionismo da nossa sociedade. O sucesso desta cruzada Merece sem 

dúvida ser realçado e aplaudido. Queremos ainda e aqui publicamente 

passar a mensagem de que para nós, esta obra já é e será, um factor de 

coesão de todos os que, directa ou indirectamente, viveram este 

processo, independentemente das opiniões e acções manifestadas.  



A construção deste edifício e o depositar da confiança no VRL para a sua 

dinamização, é sem dúvida para a comunidade do remo vianense, o 

reconhecimento devido pelo Município e um prémio amplamente 

merecido. Pela nossa parte estaremos ainda disponíveis para encontrar 

plataformas de concertação para a sua disponibilização a todas as 

instituições e associações que queiram promover o desporto e a cultura. 

Estamos contudo conscientes que o Centro de Mar, enquanto projecto 

âncora no Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar, não se esgota 

na obra construída. Muito há ainda a fazer para além da construção dos 

equipamentos. A aposta na organização, gestão e formação de recursos 

humano tem que lhe suceder, para que o investimento até aqui feito faça 

sentido. Os clubes que legitimamente vão desfrutar desta nova rede de 

equipamentos não poderão mais trabalhar da mesma forma. As apostas 

no desenvolvimento do turismo Náutico e nas demais vertentes 

associadas (por ex: remo adaptado, escolar, empresarial, etc:) terão que 

se conciliar com as tradicionais vertentes formativas e de competição. 

Com este desígnio estamos conscientemente comprometidos através do 

Protocolo de Colaboração assinado com a Câmara Municipal de Viana do 

Castelo e queremos aqui publicamente dele dar conhecimento. 

Exmºs convidados; 

Hoje o VRL tem já mais de 100 atletas federados (dos escalões de 

formação aos veteranos) e mais de 350 sócios. Na vertente competitiva 

encerramos a época desportiva passada no 5º lugar do Ranking Nacional 

de entre 23 Clubes. Perante as condições materiais agora postas à nossa 

disposição move-nos a Ambição de estarmos de forma sustentada e 

consistente no Pódio do Ranking Nacional de Clubes, a curto prazo.  

As nossas ambições de sucesso procuram a inspiração na honra de termos 

hoje entre nós, os dois melhores atletas Nacionais de remo de todos os 

tempos, falamos de Pedro Fraga e Nuno Mendes, 7º e 5º classificados 

respectivamente nas Olimpíadas de Pequim e de Londres, vice-campeões 

europeus (2010 e 2012), feito repetido no passado domingo, em Sevilha 

pelo Pedro Fraga, em Skiff (individual), ao sagrar-se novamente Vice-

Campeão Europeu.  



Igualmente nos inspira a presença do Vianense e ex: atleta de remo, Leão 

Pinto, hoje também uma referência Mundial na modalidade de BTT 

Maratonas.  

A presença destes campeões, não só na vertente desportiva mas também 

e do que deles conhecemos, na humildade, é para nós um motivo de 

orgulho e de reconhecimento do trabalho já desenvolvido pela Jovem e 

Veterana Instituição que é o VRL. Para vós só poderemos desejar a 

continuação dos maiores sucessos desportivos com um profundo 

agradecimento. 

O VRL agradece a todos quanto se envolveram de forma Directa e 

Indirecta nesta obra e em particular ao Exº Presidente da Câmara de Viana 

do Castelo, Engº José Maria Costa, pelo inexcedível empenho e 

entusiasmo nela depositado, cuja concretização é fruto de uma das 

apostas traçadas pelo Plano Estratégico do Município para a década 2010 

– 2020 – A Promoção do Cluster do “Conhecimento e Economia do Mar”.  

Naturalmente muitos mais agradecimentos são devidos e estes são 

transversais à CIM e em particular Aos Departamentos de Ordenamento 

do Território e Ambiente, Departamento de Educação, Cultura e 

Qualidade de Vida, Departamento de Obras Públicas e Departamento de 

Administração Geral, da CMVC, que foram nas suas competências 

específicas, inexcedíveis no apoio à concretização deste processo. 

Referência a todos os nossos patrocinadores, Juntas de Freguesia e sócios 

que nos tem apoiado, com um apelo de que o continuem a fazer, sem o 

qual a nossa modalidade não será sustentável. 

Sr.º Presidente da F.P.REMO, amigo pessoal de longa data e ex. 

companheiro na competição, o VRL expressa aqui a admiração e respeito 

pela coragem de assumir os destinos da nossa Federação num momento 

extraordinariamente difícil da mesma. Acreditamos que vão ter o sucesso 

que a nossa modalidade merece e que todo o mundo do remo espera. Da 

nossa parte manifestamos todo o apoio que esteja ao nosso alcance, e 

desde já a total disponibilização destas instalações para a preparação das 

nossas equipas nacionais envolvidas no Remo de Alto Rendimento. 



Ansiamos assim voltar a ter entre nós O Pedro e o Nuno e muitos outros 

na preparação para o apuramento para os Jogos do Rio de Janeiro. 

Por último o endereço dos parabéns ao Arqtº Rui Cavaleiro, Engº Tiago 

Gonçalves e respectivas equipas pela bela obra que nos proporcionaram. 

A todos vós e em nome da Comissão Instaladora do VRL um sentido 

OBRIGADO. 

 

 

 


