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1 - INTRODUÇÃO 

 

    A época desportiva de 2013/2014, a 3ª na história do VRL, fica associada à 
consolidação do projeto desportivo e associativo. 

   O 3º ano do VRL, 2º do mandato desta 1ª direção, visou assim a continuidade do 
crescimento do clube, ao nível do nº de sócios, atletas de competição, formação e 
lazer/manutenção. Este crescimento não está dissociado da continuidade do projeto do 
remo escola promovido pela Câmara Municipal, em estreita articulação/coordenação com 
os clubes Náuticos do “Centro de Mar”, envolvendo este projeto, no ano letivo 2013/2014 
cerca de 350 alunos, nº que para este ano “explodiu” para cerca de 600 .  

   O nº total de praticantes passou de 179 para 289 e o nº de sócios de 413  para mais de 
450, aumentando-se a taxa de utiização do Cento de Remo, para cerca de 600 utentes 
semanais. Este aumento relevante é por si só gratificante, constituindo um  estímulo para 
a continuidade do projeto VRL. 

   Esta direção e fruto do orçamento extrordinário de 130.800,00 €, apresentado para a 
época finda, e que teve uma execução de 105.885,29 €, canalisou necessáriamente parte 
dos seus esforços para o rigor devido à sua concretização. 

   Na vertente desportiva, as espectativas depositadas no aumento da competitividade, 
face aos bons resultados conseguidos nas duas épocas anteriores, foram integralmente 
concretizadas, conforme atestam os excelentes resultados conseguidos em todas as 
classes de remadores, nos Campeonatos Nacionais de Fundo, Verão e Taça de Portugal,  
que consolidaram o  VRL no Pódio do Remo Nacional, bem como as presenças em 
regatas internacionais, dos  nossos atletas,  Carlos Cruz, João Alpuim e Pedro Almeida. 

  Devemos ainda uma especial referencia ao dois primeiros atletas de remo adptado do 
VRL, Filipe Cerqueira e João Ribeiro, que no 1º ano de remo conseguiram brilhantes 
classificações no campeonato nacional de verão, ao conquistarem respetivamente o 2º e 
4º lugares nas suas categorias. Foi efetivamente uma época difícil de igualar mas que nos 
motiva a superar. 
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   Sendo a competição o “estandarte” máximo do Clube, conseguir manter-se na 
vanguarda do Remo Nacional, ao conquistar o 2º lugar do Ranking Nacional de Clubes, 
num universo de 25 clubes federados, é a prova do excelente trabalho que todos os 
agentes do clube têm realizado em prol do desenvolvimento e consolidação do projecto 
VRL.  

   O reconhecimento e respeito que o VRL conquistou em três anos de vida no seio do 
remo nacional e cidade de Viana do Castelo, impõe-nos a nós dirigentes um sentido 
acrescido de responsabilidade e de ambição, no sentido de procurarmos crescer ainda 
mais. 

   Falar do sucesso desportivo da época 2013-2014, implica referenciar 5 momentos que 
marcaram  esta época; 

 

Projeto “Remar  no Rio 2016”   

   O projeto “Remar no Rio” foi forjado pelo atleta Roberto 
Rodrigues e pelo Diretor Técnico do VRL Fernando 
Moreno, face à  grande ambição do atleta em competir 
num plano de provas internacionais, integrado na seleção 
nacional de remo, com o fim de trilhar o duro e 
imprevisível caminho do apuramento para os Jogos 
Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro.  

Lançado o desafio, desencadearam-se os contatos 
necessários com a autarquia de Viana do Castelo e algumas empresas que acreditaram 
nos objetivos propostos, criando-se assim as condições para sustentar institucional e 
financeiramente este projeto. Conseguidos os apoios necessários ao arranque deste 
ambicioso e inédito projeto a ele e em boa hora aderiu o também atleta Carlos Cruz, que 
nos dois últimos anos se vinha a demonstrar como uma nova promessa do remo nacional.  
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   Subscreveram este projeto a autarquia e as empresas, Crédito Agrícola, Intermarché de 
Mazares, Entre-Portas e Randstad. 

   Infelizmente o atleta Roberto Rodrigues e depois de 6 meses de treino intenso e total 
dedicação a esta causa, viu-se afastado deste projeto em Março de 2014, pela equipa 
técnica nacional, no decorrer do Campeonato Nacional de Remo Indoor. As condições em 
que tal aconteceu foram motivo de amplas contestações no seio do remo nacional. 
Decorrente desta situação o atleta Roberto Rodrigues, decidiu fazer uma paragem na 
presente época desportiva. O VRL manifesta aqui a gratidão a este atleta, pela ambição e 
iniciativa depositada neste projeto e o reconhecimento pela grandeza do seu currículo e 
ética desportiva, esperando que volte a competir no futuro próximo. 

    A esta data, o atleta Carlos Cruz mantém intactas as aspirações a este sonho 
desportivo, estando o protocolo afeto a este projeto em vias de ser renovado. 

 

I Troféu VRL Jovens Remadores – 17 Novembro/22 Dezembro 2013 e 01 Fevereiro 
2014 

 

 

 

 

 

 

 

Organizado pelo VRL, deu-se inicio ao 1º Troféu VRL Jovens Remadores, para atletas 
dos escalões de formação, escalões de Benjamins a Juvenis. Este troféu desenrola-se 
em três jornadas com competições diferencidas, provas de slalom em skiff, duatlo 
(ergometro e corrida) e provas em linha nas distâncias oficiais. 
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Resultado do excelente trabalho desenvolvido pelos treinadores dos escalões de  
formação, Rui Alves/Valentim Pereira/David Fernandes, o VRL conquistou de forma 
categorica este 1º Troféu, que pelo nível organizativo, pecularidade da competição e nº de 
participantes promete ser mais um evento de referencia na zona norte do país. 

 

 

 

I Regata Internacional de Fundo “Centro de Mar”  -  
22/23 Fevereiro 

Visando a consolidação desportiva do “Centro de Mar”, 
na vertente competitiva e da divulgação de Viana do 
Castelo como Cidade Náutica do Atlântico, foi  
organizada pelo VRL a 1ª regata deste novo evento 
que tem como ambição contituir-se como uma das 
principais competições desportivas regulares 
organizadas por clubes,  da península ibérica, ao nível 
da modalidade de Remo. 

Relativamente a esta 1ª edição da regata e com todas 
as dificuldades inerentes ao lançamento de um novo 
evento desportivo, pode-se afirmar que pelo nível da 
organização conseguido pelo VRL e qualidade dos 
participantes, a mesma é já uma referência nacional.  

Na 1ª edição da Regata Internacional de Fundo, participaram 11 clubes, sendo  3 
espanhóis (Galiza), estando envolvidos 181 atletas. A corroborar o sucesso desta 1ª 
edição temos a referir que a edição deste ano conta com 20 clubes participantes, sendo 7 
espanhóis, com 271 atletas inscritos.  
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       Campeonato Nacional Remo Indoor – 12 de abril 

   

Respondendo ao desafio lançado pela Federação 
Portuguesa de Remo, o VRL organizou o 1º campeonato 
nacional de remo Indoor em Viana do Castelo. 
Aproveitando as excelentes condições do novo Centro 
Cultural de Viana do Castelo, este evento, pelo nº recorde 
de participantes, mais de 480, e excelência da 
organização, mereceu um louvor por parte da F.P.R. e o 
reconhecimento da generalidade dos clubes participantes. 
Neste evento será ainda digno de realçe o nº de atletas 

inscritos pelo VRL, em todas as classes competitivas, 129, e os 35 pódios conseguidos. 

 

Taça Lisboa – 20 Julho 

 

O VRL conquistou pela primeira vez o título mais importante do remo nacional, ao 
vencer no campeonato nacional de velocidade o shell oito sénior masculino, competição 
que está associada à conquista de um dos troféus mais antigos em disputa no mundo, a 
Taça Lisboa, que se veio juntar à Taça do Centenário, Taça Lisboa (2004) vencida nesse 
ano pelo Clube Náutico de Viana. 
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    Na época desportiva 2013/2014,  54 equipas do VRL participaram em Campeonatos 
Nacionais atingindo 45 lugares no pódio dos quais 17 títulos de Campeão Nacional.  
    
    Venceu ainda importantes regatas como, o Troféu Jovem Remador 2014, a I Edição 
Regata Internacional “Centro de Mar”, a 33ª Regata Internacional Queima das Fitas, XX 
Memorial José Matos. 
   De igual modo, em muito nos prestigiou a participação ao mais alto nível internacional 
em 2014, dos atletas de formação do VRL, nos XX Jogos Náuticos do Atlântico em “Pays 
de La Loire" França;  
   Referência para a participação de Carlos Cruz, em representação da seleção nacional 
de remo, na Regata Internacional de Duisburg 2014 com medalha de bronze em 4-HPL, 
Regata Internacional Holand Beker 2014, Amesterdão, Holanda e Campeonato do Mundo 
Remo Sub 23 em Varese, Itália; 
   Igualmente integrado na seleção nacional, João Alpuim participou na Coupe de la 
Jeunesse 2014, tendo conseguido uma brilhante medalha de bronze em 4-H Juniores. 
   A participação dos atletas do VRL em regatas internacionais contou ainda com Pedro 
Almeida no Campeonato Europeu Universitário e com Mário Fernandes e Iva Correia no 
5º Euro Masters Rowing, em Munique, Alemanha. 
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23 Março 2014 

Campeonato Nacional de Fundo – Melres 

 

CLASSE DE EMBARCAÇÃO 

 

ESCALÃO 
CAMPEONATO NACIONAL DE 

FUNDO 

4 X  

Joana Borlido/Ana Borlido/Ana Ferreira/Rita Ferreira 

 

Juvenil Feminino 
1º Lugar 

CAMPEÃS NACIONAIS 

4 X 

Ana Frutuoso/Ariana Alves/Maria Leão/Telma Ferreira 
Juvenil Feminino 3º Lugar 

4 X 

João Borlido/Simão Marques/Simão Morais/Tiago 

Oliveira 

Juvenil Masculino 5º Lugar 

4 X 

Renato Matos/Diogo Marques/José Marinho/Rafael 

Sousa 

Juvenil Masculino 10º Lugar 

1 X 

Diogo Pereira 
Juvenil Masculino 3º Lugar 

4 X (MISTO COM CNIDH) 

Joana Martins 
Júnior Feminino 

 

1º Lugar 

CAMPEÃ NACIONAL 

2 X 

Guilherme Esteves/João Alpoim 
Júnior Masculino 3º Lugar 

8 + 

Rui Lima/Orlando Carvalho/Simão Quesado/Nuno 
Júnior Masculino 3º Lugar 

     2 -  Atletas intervenientes e classificações nos campeonatos Nacionais, Taça de 

Portugal e Master´s 
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Dias/José Rocha/Pedro Alves/Gonçalo Arieiro/João 

Passos/Tim.João Vieira 

8 + 

Carlos Felgueiras/Paulo Lima/Mário Vieira/Raul 

Pinto/Leonel Queiroz/Francisco Costa/Manuel 

Nascimento/Mário Fernandes/Tim. Ricardo Pinto 

 

Veterano Masculino 2º Lugar 

4 X 

Patrícia Borlido/Carla Pereira/Lígia Sá/Iva Correia 
Veterano Feminino 3º Lugar 

4 X 

Joana Cardoso/Sara Freixo/Mafalda Felgueiras/Sara 

Leitão 

Sénior Feminino 4º Lugar 

2 X 

Carlos Cruz/Américo Pereira 
Sénior Masculino 2º Lugar 

8 + 

Pedro Silva/Raul Valente/Pedro Vitor/Miguel 

Araujo/Tiago Torre/João Costa/Carlos Lima/Bruno 

Gonçalves/Tim. João Vieira 

 4º Lugar 

8 + 

Pedro Almeida/Cláudio S.João/Diogo Freixo/Bruno 

Amorim/Vitor Pinto/Luís Santos/Armindo Barbosa/ /Tim. 

Ricardo Gonçalves 

Sénior Masculino 
1º Lugar 

CAMPEÕES NACIONAIS 
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12-13 de Julho 2014 

 

Campeonato Nacional de Verão Infantis/Iniciados/Juvenis/Veteranos 

 

CLASSE DE EMBARCAÇÃO 
ESCALÃO 

 

CAMPEONATO NACIONAL 

VERÃO 

- CLASSIFICAÇÂO - 

1 X 

Gonçalo Vieira 
Benjamim Masc. 6º Lugar 

1 X 

Gleb Miziuc 
Infantil Masc. 10º Lugar 

2 X 

Bruna Parente/Ana Araújo Ferreira 
Infantil Feminino 

1º Lugar 

CAMPEÃS NACIONAIS 

4 X 

Mariana Ferreira/Maria Costa/Alba Villanueva/Anabela 

Lima 

Iniciado Feminino 
1º Lugar 

CAMPEÃS NACIONAIS 

1 X 

João Pereira Santos 
Iniciado Masculino 2º Lugar 

2 X 

André Pinto/André Quesado 
Iniciado Masculino 

1º Lugar 

CAMPEÕES NACIONAIS  

4 X 

Eduardo Pinto/Filipe Carvalho/Alexandre Castro/João 

Franco 

Iniciado Masculino 
1º Lugar 

CAMPEÕES NACIONAIS 

2 X 

Telma Ferreira/Ariana Alves 
Juvenil Feminino 2º Lugar 

2 X 

Maria Leão/Ana Frutuoso 
Juvenil Feminino 3º Lugar 

4 X 

Joana Borlido/Ana Borlido/Rita Ferreira/Ana Ferreira 
Juvenil Feminino 

1º Lugar 

CAMPEÃS NACIONAIS 



 

10 
 

1 X 

Diogo Pereira 
Juvenil Masculino 2º Lugar 

4 X 

Tiago Oliveira/João Borlido/Simão Morais/Simão 

Marques 

 

 

JUVENIL MASCULINO 
1º Lugar 

CAMPEÕES NACIONAIS 

8 + 

Gonçalo Resende/Rafael Sousa/André Araujo/Renato 

Matos/José Marinho/Diogo Marques/Diogo Torres/David 

Barbosa/Timo. Rita Ferreira 

Juvenil Masculino 5º Lugar 

 

 

2 X 

Carla Pereira/Iva Correia 
Veter. Feminino (A) 

1º Lugar 

CAMPEÃS NACIONAIS 

4 X 

Mário Fernandes/Raul Pinto/Mário Vieira/Manuel 

Nascimento 

Veter. Masculino (C) 
1º Lugar 

CAMPEÕES NACIONAIS 

4 + 

Alexandre Gonçalves/Miguel Alves/Paulo 

Lima/Carlos Felgueiras 

Veter. Masculino (C) 
1º Lugar 

CAMPEÕES NACIONAIS 

4 + 

Cândido Morais/António Malheiro/José Vieira 

Ribeiro/José Ribero 

Veter. Masculino (G) 2º Lugar 

1 X 

Lígia Sá 
Veter. Feminino (B) 2º Lugar 

2 X 

Miguel Alves/Rui Costa 
Veter. Masculino (C) 3º Lugar 

1 X 

Mário Fernandes 
Veter. Masculino (E) 

1º Lugar 

CAMPEÃO NACIONAL 

4 X 

Carla Pereira/Iva Correia/Patrícia Borlido/Ligia Sá 

 

Veter. Feminino (B) 

1º Lugar 

CAMPEÃS NACIONAIS 
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8 + 

Carlos Felgueiras/Renato Cadilha/Paulo Lima/Leonel 

Queirós/Raul Pinto/Manuel Nascimento/Mário 

Vieira/Alexandre Gonçalves/Timo. Ricardo Pinto 

 

 

Veter. Masculino (B) 

 

1º Lugar 

CAMPEÕES NACIONAIS 

 

19-20 Julho 2014 

  

 Campeonato Nacional de Verão Juniores, Seniores e Adaptado 

 

CLASSE DE EMBARCAÇÃO 

 

ESCALÃO 

 

CAMPEONATO NACIONAL VERÃO 

- CLASSIFICAÇÂO - 

4 X (MISTO COM CNIDH) 

Joana Martins 
Júnior Feminino 

1º Lugar 

CAMPEÃ NACIONAL 

1 x 

Joana Martins 
Júnior Feminino 3º Lugar 

1 X 

Gonçalo Arieiro 
Júnior Masculino 7º Lugar 

2 x 

Guilherme Esteves/João Alpoim 
Júnior Masculino 3º Lugar 

2 x 

João Costa/Américo Pereira 

Sénior Masculino 

Abs. 
3º Lugar 

2 x 

Pedro Vítor/Miguel Araujo 

Sénior Masculino 

Lig. 
2º Lugar 

4 – 

Pedro Silva/Ricardo Gonçalves/Carlos Lima/Tiago 

Torres 

Sénior Masculino 

Lig. 
2º Lugar 

4 – 

Pedro Silva/Ricardo Gonçalves/Carlos Lima/Tiago 

Torres 

Sénior Masculino 

Abs. 
3º Lugar 
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8 + 

Pedro Almeida/Luís Santos/Bruno Amorim/Diogo 

Freixo/Vítor Pinto/Cládio S. João/Roberto 

Rodrigues/Vítor Correia 

Sénior Masculino 

Abs. 

1º Lugar 

CAMPEÕES NACIONAIS 

1 x 

Filipe Cerqueira 

Adaptado 

 
2º Lugar 

1 X  

João Ribeiro 

Adaptado 

 
4º Lugar 

 

27 de Setembro de 2014 

A Taça de Portugal é uma competição com periodicidade anual e que tem por objetivo a 
promoção da modalidade através da disputa de regatas numa distância de 500 metros, 
diferente dos habituais 2000 metros.  

Realizou-se em Coimbra no dia 27 setembro e fechou o calendário competitivo 2014.   

O Viana Remadores do Lima foi a formação que averbou mais pódios (7, dos quais 3 
foram vitórias), seguido do Clube Naval Infante D. Henrique  (6 pódios e 2 vitórias), e Real 
Clube Fluvial Portuense  (com 3 pódios e uma vitória),  

No final do sector feminino o VRL obteve 22 pontos contra os 34 do CNIDH. Nos 
masculinos o VRL conseguiu 64 pontos, enquanto o CNIDH obteve 36 pontos. No 
somatório o VRL obteve 86 pontos enquanto o CNIDH obteve 70 pontos. 

CLASSE DE EMBARCAÇÃO ESCALÃO 
TAÇA DE PORTUGAL 

- CLASSIFICAÇÃO - 

 

2 X 

Joana Martins/Mafalda Felgueiras 

Absoluto 3º Lugar 

 

4 X 

Rita lomba/Rita Meira/Joana Cardoso/Sara Leitão 

Absoluto 2º Lugar 
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2 X 

João Alpoim/Guilherme Esteves 

Absoluto 2º Lugar 

 

1 X 

Carlos Cruz 

Absoluto 1º Lugar 

 

4 – 

Luís Santos/Vítor Pinto/Cláudio S. João/Pedro Almeida 

Absoluto 3º Lugar 

 

4 X 

Américo Pereira/João Costa/Diogo Freixo/Vítor Correia 

Absoluto 1º Lugar 

 

8 + 

Gonçalo Arieiro/Raúl Valente/Pedro Vitor/Miguel 

Araújo/Pedro Silva/Ricardo Gonçalves/Carlos 

Lima/Tiago Torres/Timo. Rui Lima 

Absoluto 1º Lugar 

 

05 – 08 Setembro de 2013 

 

 Participação dos atletas, Mário Fernandes  e Iva Correiano Campeonato do Mundo de Veteranos em 
Munique, Alemanha : 

 

CLASSE DE EMBARCAÇÃO 

 

ESCALÃO 

 

EURO MASTERS 

 - CLASSIFICAÇÂO - 

 

Mário Fernandes 
 
 
 

 

M 1X D 

M 8+ C 

    MISTO 4X C 

         M 2X E 

4º Lugar 

2º Lugar 

4º Lugar 

5º Lugar 
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Iva Correia 

       W 1X A 

M 8+ C (Timonei.) 

   MISTO 4X C 

2º Lugar 

2º Lugar 

4º Lugar 

 

Resultados do  Ranking Nacional Clubes 2014 

VRL conquista os seguintes pódios por clube: 

Remo Feminino 

3º Lugar -  Campeonato Nacional Fundo Seniores 

1º Lugar -  Regata Nacional Fundo Juvenis 

2º Lugar -  Regata Nacional Infantis 

3º Lugar - Regata Nacional Iniciados 

1º Lugar - Regata Nacional Velocidade Juvenis 

Geral Feminino: 

CNIDH: 344 pontos 

VRL: 233 pontos 

SCP: 150 pontos 

 

Remo Masculino 

2º Lugar - Campeonato Nacional Fundo Juniores 

1º Lugar - Campeonato Nacional Fundo Seniores 

1º Lugar -  Regata Nacional Iniciados 

1º Lugar - Regata Nacional Velocidade Juvenis 
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1º Lugar -  Campeonato Nacional Velocidade Séniores 

3º Lugar - Campeonato Nacional Remo Adaptado 

 

Geral Masculino: 

CNIDH: 772 pontos   VRL: 598 pontos   AAC: 500 ponto 

 

3 – ACÇÕES E INICIATIVAS MAIS SIGNIFICATIVAS NA ÉPOCA 2013-2014 

COMPLEMENTARES ÀS COMPETIÇÕES NACIONAIS 

 

Janeiro 

Publicação da 1ª Newsletter do VRL, projeto que teve um impacto assinalável na 
visibilidade do clube e que se manteve até aos campeonatos nacionais de verão, com 
a publicação de 6 numeros. Infelizmente e dada a indisponibilidade, por razões 
profissionais, do seu mentor e autor, o diretivo Rui Santos, não foi possível dar 
seguimento a esta importante publicação, constituindo hoje uma lacuna que estamos a 
procurar colmatar.  

Continuidade da atividade regular, dando sequência ao Protocolo estabelecido, com a 
instituição APPACDM. 
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18 Janeiro 

Sessão de motivação dirigida aos atletas de formação doVRL, com a participação do 
atleta português mais medalhado, e com mais de uma centena de títulos nacionais 
conquistados,  Henrique Baixinho.    

17 Fevereiro 

Participação da equipa técncica do VRL no I Congresso de Atividades Náuticas para 
Pessoas com Deficiência, no Parque das Nações, Lisboa. 

 

29 Março 

 

Caminhada da Primavera, com o apoio da coletividade 
Viana Trilhos. Evento que juntou cerca de 50 
participantes, entre atletas veteranos, grupo de lazer, 
sócios e amigos do VRL.  
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Abril 

Adesão do VRL ao Catálogo 2014 “Viana Terra Náutica”, que visa a promoção 
turistica/desportiva da região. 

 

01 Maio 

Recepção a um grupo de cerca de 40 autocaravanas de todo o país, com cerca de 80 
pessoas, ação que contituiu mais um execelente momento de confraternização e de 
divulgação das atividades do VRL. 

 

15 Maio 

Atividade de Remo, Indoor e no rio, com o ATL do Centro Paroquial de S. M. Maior, 
envolvendo 40 crianças dos 6 aos 10 anos. 

28 Maio 

Participação no seminário, “Dinâmicas Regionais e Internacionalização da Oferta de 
Atividades de Mar, Rio & Natureza no Alto Minho | Sessão de Apresentação e Debate 
para Profissionais de Turismo, no Centro Cultural de Viana do Castelo. 

06 Junho 

Apoio e participação do VRL no Encontrão Anual da Escola Pedro Barbosa, que à 
semelhança dos anos anteriores realisa uma reunião da várias turmas desta escola, 
numa jornada desportiva. 

09 Julho 

Apoio a evento com a empresa Entre-Portas, que constou de uma descida do rio em 
yollete, de Lanheses até ao Centro de Remo. Excelente ação de divulgação da 
modalidade e do VRL, com envolvência de 15 pessoas afetas a uma entidade empresarial 
de Viana do Castelo. 
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12 Julho 

Apoio e colaboração na organização, no Parque da Cidade em Viana do Castelo, do 
primeiro evento organizado pela MOBILITAS - Associação de Apoio a Pessoas com 
Mobilidade Reduzida, denominado “AMAZING LIFE", e que consistiu num dia repleto de 
atividades, como o “cityrun”, “citybike”, insufláveis, entre outras atividades destinadas a 
adultos e crianças. Esta associação pretende encontrar alternativas ao nível do desporto 
e do lazer que motivem a participação e integração deste grupo de pessoas, contribuindo 
para reforçar a sua auto-estima, confiança e qualidade de vida.  
  
25 Julho 

Atividade com a Casa dos rapazes, que proporcionou  uma experiência de Remo em 
regime indoor e também no rio, envolvendo cerca de 30 jovens. 

 De Julho  a  Setembro de 2014 

Enquadrado numa política de divulgação da modalidade e de serviço público, o VRL 
apoiou diversas instituições; Câmara Municipal, Juntas de Freguesia,  Agrupamentos de 
escuteiros, na organização das Férias Desportivas de Verão e ATL´s , envolvendo mais 
de 400 jovens. 

09 Agosto 

Apoio do VRL à organização da 7ª etapa do Circuito NGPS , passeio de BTT sem cariz 
competitivo, realizado em total autonomia e com recurso ao GPS. 

12 Agosto 

Participação/Colaboração com a Federação das Associações Juvenis do Distrito de Viana 
do Castelo, nas comemorações do Dia Internacional da Juventude em Viana do Castelo. 

Setembro de 2014 

Início do Programa “Desportos Náuticos nas Escolas”, promovido pela Autarquia de Viana 
do Castelo, conjuntamente com os clubes nàuticos. Inserido nos curriculos escolares dos 
agrupamentos escolares do Concelho de Viana do Castelo, este programa, no seu 2º ano 
de implementação,  envolve no ano letivo 2014/2015, 54 turmas do ensino básico. O exito 

http://www.circuitongps.com/
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deste programa mede-se pelo expressivo aumento do nº de alunos relativamente ao ano 
transato, de 395 para 1063. 

Outubro 

Inicio da atividade regular de aulas de Zumba/Fitness, no salão nobre do VRL. Esta ação 
insere-se na politica do clube em rentabilizar as instalações, divulgando em simultâneo as 
atividades da nossa associação. 

01 de Novembro de 2014 

Inicio do serviço de Massagens e Osteopatia, nas instalações do VRL, com preços 
especiais para atletas e sócios. 

 08 de Novembro de 2014 

Tradicional Magusto nas instalações do VRL, tendo-se procedido a um são convivio entre 
dezenas de atletas, sócios e direção. Procedeu-se igualmente ao batismo dos jovens 
atletas que integraram os cursos de iniciação ao remo. A descida do rio não se 
concretizou devido às condições climatéricas desfavoráveis. 

14 Novembro 

Participação, com Stand de divulgação das atividades do VRL, na “Mostra Juventude 
Associativismo e Desporto, no Centro Cultural de Viana do Castelo. 

09 Dezembro 

2ª Sessão de Remo Indoor, no Estabelecimento Prisional de Viana do Castelo, integrado 
no projeto de Dinamização da Prática do Remo no Meio Prisional, projeto de promoção do 
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desporto e estilos de vida suadável na população prisional. A 1ª Sessão teve lugar no dia 
14 de Outubro. 

20 de Dezembro de 2014 

Convívio de Natal, com ampla participação dos atletas, pais e sócios , tendo-se procedido 
à entrega de diplomas e placas de mérito desportivo aos atletas que se sagraram 
campeões nacionais e que se distinguiram na ápoca desportiva, bem como ao “Baptismo” 
dos jovens remadores que iniciaram e concluiram os curso de formação em remo, 
sedimentando-se assim a coesão do clube.  

Regista-se neste evento a participação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana 
do Castelo, Engº José Maria Costa e do Vice – Presidente e responsável pelo pelouro do 
desporto da autarquia, o Sr. Engº Vitor Lemos, que dignificaram a entrega dos diversos 
diplomas. 

Protocolos:  

No ano de 2014 procedeu-se à renovação do Protocolo com a firma “Centro Óptico de 
Viana” e à assinatura de novos Protocolos, com a Cruz Vermelha Portuguesa, Clínica de 
Fisioterapia Dr. Carlos Rio, Clínica de Viana e empresa Auto – Araújo, que acresceram ao 
Protocolo já assinado em 2013 com a APPACDM,  visando-se a diponibilidade de novos 
benificios para o clube e sócios. 

 Uilização das Instalações: 

Dando sequência à politica da direção em rentabilizar as instalações do clube, e em 
simultâneo ao incremento da visibilidade desta associação no seio da sociedade 
vianense, começamos em 2014 a promover a utilização da nossa sala polivante, tendo 
esta registado as atividades a seguir descritas: 
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Dia 

 

Entidade 

 

Sala 

 

Valor  

24/02/2014 Museu Ílhavo(entrev. Pescadores)  10€ 

28/03/2014 O Clube Minho Clássico  20€ 

07/04/2014 EntrePortas Imobiliária Lda  35€ 

12/04/2014 F.P.Remo  Grátis 

12/04/2014 Antremo  Grátis 

19/05/2014 CIM(presidentes)  Grátis 

24/05/2014 Assoc.Atletismo Viana do Castelo  Grátis 

29/05/2014 Seminário CIM(democratização Náutica) Auditório + ginásio 

manutenção 

Grátis 

10/06/2014 Almoço Bar Viana Remo Ginásio de 

Manutenção 

35€ 

 

10/06/2014 Lançamento Livro” a muitas mãos”Ângela 

Cerqueira, Paula Rolo 

Auditório + ginásio 

manutenção 

25€ 

19/07/2014 Assoc.Judo(Reciclagem Arbitragem Auditório 70€ 

09/08/2014 Viana Adventure 

(Circuito NGPS – 7ªEtapa) 

Ginásio manutenção 

(receção partic.) 

vestiários+balneários

+ 

lavagem bicicletas+  

0,50€  x 

NºInscritos 

+ 

30€ 

 

31/08/2014 Festa Aniversário Associado VRL Ginásio Manutenção 35€+15€ 

 

06/09/2014 Almoço Bar Viana Remo Ginásio Manutenção 35€ 

 

21/09/2014 Minho Clássico Visita Guiada às 

Instalações 

grátis 
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22/09/2014 Dep.Desporto Câmara Municipal Auditório-150 

pessoas 

(abert. ano 

escolar.náutica) 

grátis 

04/10/2014 Bar Viana Remo Almoço para 50 

pessoas no ginásio 

de manutenção 

35€ 

05/10/2014 Carla Pereira Festa Aniversário 35€ 

25/10/2014 Clube Minho Clássico Sala polivalente- 

jornadas técnicas  

80€ + 15€  

25/10/2014 Bar Viana Remo Ginásio manuteç. 

C.M Class 

60€ 

20/11/2014 Cim Alto Minho Jornadas Economia 

do Mar 

Sala 

polivalente+ginásio 

manutenção 

  

- 

29/11/2014 Antremo Jornadas Técnicas 

Remo(sala 

polivalente) 

50€ 

04/12/2004 

 

Refood 

 

 

Sala Polivalente  - 

10/12/2004  

Amaral & Fernandes, Lda 

Apresentação(sala 

polivalente) 

50€+15€ 

13/12/2004 Bar Viana Remo Jantar/fado(ginásio 

manutenção) 

35€ 
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17/12/2004 In.Cubo em parceria c/ GAC Alto Minho Sala 

polivalente/ginásio 

manutenção 

 - 

 

Agradecimentos 

A Direcção do VRL não pode deixar de registar neste relatório o apoio dado pelo grupo de 
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e nas diversas tarefas de manutenção das instalações e equipamentos, sem o qual o 
trabalho dos treinadores e atletas ficaria gravemente prejudicado. 

Um agradecimento especial à Câmara Municipal de Viana do Castelo, União de 
freguesias de Monserrate, St. Maria Maior e Meadela, Mazarefes, Anha e empresas Caixa 
Agrícola,  Intermarché de Mazarefes, Centro Óptico de Viana, Clínica Drº Carlos Rio, 
Sanitop, Entre-Portas e EG, Eletricidade Geral. 

No âmbito da actividade desportiva a direcção agradece o empenho e profissionalismo de 
toda a equipa técnica; Fernando Moreno, Raúl Pinto, Rui Alves, Valentim Oliveira e David 
Fernandes, sem os quais os sucessos desportivos conseguidos não seriam possíveis.  
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4 - PLANO DE ACTIVIDADES - época desportiva – 2014-2015 

 

4.1 – COMPETIÇÃO 

Em termos competitivo, o VRL 
começou a presente época com 
uma participação internacional, no 
fim-de semana de 25 e 26 outubro, 
na XIX Regata Internacional Cidade 
de Barcelona. Uma organização do 
Real Clube Marítimo de Barcelona 
e Conselho Municipal de Barcelona. 
A regata contou com duas 
participações internacionais, o 
Viana Remadores do Lima 

(Portugal), que se fez representar por duas equipas, uma masculina de Shell de oito e 
uma feminina de 4 X , e o Clube Aviron Nantes (França) e vários clubes espanhóis, 

ultrapassando a centena de atletas. 
 

Nos dias 25 de Outubro, 22 de 
Novembro e 03 de Janeiro, 
organizamos a “2ª Edição do Troféu 
VRL Jovens Remadores”, evento 
desportivo que pelas suas 
peculiares caracteristicas (provas 
de pericia, duatlo e provas em linha 
nas distancias oficiais), conquistou 
já o seu lugar no mapa de eventos 
de remo da Zona Norte. O nº médio 
de jovens atletas, escalões de 
benjamins a juvenis, participantes 

neste evento ultrapassou as duas centenas. 
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Numa clara demonstração de superioridade, em nº e qualidade dos seus jovens            
atletas, o VRL conquistou pelo 2º ano consecutivo este troféu. 

 
 

Participamos também no dia 02 de 
Novembro, na regata de fundo, 
Marin – Poio – Pontevedra Rowing 
Cup, Gran Premio Deputacion de 
Pontevedra – Copa Ibérica de 
Remo Olímpico, com uma 
tripulação de Shell de Oito Absoluto 
e uma triplulação de, 4 X Junior 
Feminino e Masculino. As vitórias 
conseguidas pela equipa de 8 + 
Abs. e 4 X masculino Junior, foram 

um feito digno de registo, face à qualidade e nº de equipas presentes, registando-se o 
prémio atribuido, 1 lancha semi-rigida, que veio enriquecer o património do clube. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Integrado no Plano de Atividade aprovado no ano transato e dando sequência aos 
compromissos de promoção do remo na cidade, plano estabelecido no âmbito do 
“Projecto Centro de Mar”,  organizou-se, no passado fim-de semana, dias 28 de 
Fevereiro e 01 de Março a II Edição da Regata Internacional de Fundo, que constitui o 
principal evento desportivo por nós organizado. Conforme já referido neste relatório, o 
nº de clubes, 20  e atletas  inscritos, 271, bem como a sua qualidade, dada a  presença 
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dos melhores atletas nacionais e de vários atletas masculinos e femininos, juniores e 
seniores, da equipa nacional espanhola, bem como treinadores, que trabalham para 
conseguir entre outros objectivos, o apuramento para os próximos jogos olímpicos, 
motivaram diversos elogios que nos tem chegado por vários meios, a ponto de 
podermos já considerar este evento de remo como um dos principais da Penísnsula 
Ibérica. Na edição de 2015 tivemos o privilégio de ter entre nós vários campeões do 
mundo e finalistas em vários mundiais, destacando-se o campeão do mundo em 2014, 
Álvaro Garcia, Sub 23 4-HPL.  

Nesta Edição o VRL conseguiu a 3ª posição coletiva, logo atrás das fortes equipas de 
Sevilha, Real Clube Labradores e Clube Náutico de Sevilha. 

 

O plano de atividades competitivo do VRL completa-se ainda com a 
participação nos seguintes eventos: 
 

14 Março – Campeonato Nacional de Fundo – Avis 

     11 Abril 

 

Iremos  organizar,  pelo 2º ano consecutivo,  o Open – 
Campeonato Nacional de Remo Indoor, Edição 2015, 
com a Federação Portuguesa de Remo e apoio da 
Câmara Municipal de Viana do Castelo, evento que este 
ano terá lugar no Pavilhão Municipal de Monserrate. 
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19 Abril – Campeonatos Nacionais de Yolle – Fundo - Lisboa 
 
25 Abril – 40ª Regata 25 Abril 
 
03 Maio – Regata Internacional Ponte da Amizade – Cerveira 
 
09 Maio – Regata Internacional Queima das Fitas – Coimbra 
 
17 Maio – Regata Internacional Gondomar - Gondomar 
 
30/31 Maio – Regata Internacional Litocar – Montemor 
 
 Com o objetivo de estabelecer contactos com clubes/equipas de referencia 
europeus, visando a possibilidade da sua comparência e engrandecimento da nossa 
regata Internacional de Fundo, prevê-se ainda nesta data a participação,  na Regata 
Internacional de Macon – França. 

 

     03/04/05 Julho – Campeonatos Nacionais de Verão 

13-17 Julho – Jogos Náuticos do Atlântico 2015 – Orio - País Basco - Espanha 

21 Agosto -  Organização da I Edição da Regata VRL – Srª Agonia 

Na vertente competitiva o VRL promoverá sempre junto dos seus atletas a ambição 
competitiva, com o intuito de poderem vir a alcançar um lugar na seleção nacional. 
A esta data contamos com a presença de 1 atleta Sénior Sub 23, Carlos Cruz, nos 
trabalhos de seleção. Neste particular regista-se estar em vias de ser concretizado a 
renovação do projecto em curso denominado “Remar no Rio 2016”, que envolve 
parcerias (protocolo a assinar) com a autarquia e meio empresarial, para garantir as 
condições logisticas e financeiras necessárias para que este atleta consiga os seus 
objetivos de lutar por um apuramento para as Olimpiadas do Rio de Janeiro 2016. 
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4.2 – CONVÍVIO/LAZER/MANUTENÇÃO/FORMAÇÃO 

- Promoção da cooperação com a associação “Viana Trilhos”, prevendo-se no inicio 
da primavera uma caminhada de convivio na Serra de Stª Luzia. 

- Organização da II descida de S.Martinho no rio Lima,  evento preveligiado para a 
promoção do convivio ente o grupo de veteranos e lazer/manutenção. 

- Perante  o sucesso que têm sido os cursos de formação, iremos continuar a 
fomentar este processo de aprendizagem, estando previstos novos cursos, entre os 
meses de Setembro e Dezembro. 

- Participação do grupo de lazer/manutenção na meia maratona Manuela Machado.  

 

4.3 - INICIATIVAS 

PROMOÇÃO/DIVULGAÇÃO 

- Concluido o processo de submissão do pedido de concessão do estatuto de 
utilidade pública, junto do IPDJ, aguardamos a respetiva atribuição. 

- Iremos desencadear ações junto das escolas de 2º ciclo,  para promoção e 
angariação de novos jovens para a prática do remo, prevendo-se ainda campanhas 
especificamente orientadas para a promoção do remo feminino. 

- No Verão, entre a segunda quinzena de Julho e 1ª semana de Agosto, vamos 
continuar a organizar as “Férias Desportivas”, dando ainda apoio ao Agrupamento do 
Atlântico, União das Juntas de Freguesia de Monserrate/St. Maria Maior/Meadela e 
Câmara Municipal de Viana do Castelo, bem como às demais instituições que sempre 
nos solicitam apoio nos eventos que têm organizado no âmbito das férias desportivas 
de Verão. 

     - Promoção do remo na vertente do lazer/Turismo através da elaboração do 
Catálogo da Oferta Náutica 2015, com o objectivo de promover os produtos náuticos 
de qualidade existentes na região. Acção desenvolvida em conjunto com a CIM, no 
âmbito do “Centro de Mar” e implementada nos meses de verão, Julho, Agosto e 
Setembro. 
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5 – ENQUADRAMENTO TÉCNICO 

 

O treino, formação e desenvolvimento do programa competitivo para a época 
desportiva de 2014/2015  estão assegurados pela mesma equipa técnica que deu 
provas na época passada, com a saída do técnico Rául Pinto e a entrada do técnico 
Eduardo Silva, e que na 1ª parte desta época demonstraram já grande competência e 
dedicação, conforme atestam os bons resultados já conseguidos em Barcelona, 
Pontevedra, Regata de Natal, II edição do Troféu Jovens remadores e II Edição da 
Regata Internacional de Fundo “Centro de Mar”. 

 

O enquadramento técnico é assim constituido: 

Pelo treinador José Moreno, com a categoria oficial de “Grau 3”, que enquadra os 
escalões masculinos de Juniores/Seniores e Veteranos. Dá ainda apoio ao Vice-
Presidente António Cruz, na coordenação do grupo de lazer. 

Pelo treinador Eduardo Silva, com a categoria oficial de “Grau 3”, que enquadra os 
escalões femininos de Juniores/Seniores e Veteranas. 

Pelo treinador Rui Alves, com a categoria oficial de “Grau 2”, que enquadra os 
escalões de Iniciação e Juvenis.  

Pelo treinador David Fernandes, com a catergoria oficial de “Grau 2”, que enquadra 
os escalões de Iniciação/Benjamin. 

Pelo treinador Valentim Pereira, com a categoria oficial de “Grau 1”, que enquadra 
os escalões de Iniciação/Infantis/Iniciados. 
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6- APETRECHAMENTO 

 

Concluido que está o programa de apetrechamento iniciado em 2013, 
enquadrado no financiamento do “Projeto Centro de Mar”, que contemplou a 
ambicionada obra do novo Centro Náutico, e concurso público promovido pela 
Autarquia para fornecimento ao VRL de uma nova frota, para formação/lazer/remo 
adaptado/Competição, material de substituição, lancha de apoio na água e novo 
atrelado de transporte de embarcações, não estão previstos para esta época novos 
investimentos, apenas havendo a considerar a reorganização da frota de lanchas de 
apoio e os custos de manutenção de todo este vasto material, bem como das 
viaturas do clube, estimando-se uma verba de 4.000,00 € para o efeito. 
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7 - RELATÓRIO DE CONTAS – exercício 2014 - 

 

  O relatório de contas que apresentamos a todos os associados do VRL, relativo ao 
exercício de 2014, demonstra uma execução financeira global de 105.885,29 Euros, 
e um resultado líquido positivo de 4.883,21 Euros, valores que traduzem o rigor na 
apresentação dos orçamentos e a contenção responsável nos gastos e 
investimentos. A preocupação de garantir o equilíbrio financeiro, sem por em causa 
a sustentabilidade do crescimento e manutenção/preservação do património do 
clube, e a promoção da modalidade do remo na cidade em geral, foi assim o nosso 
objectivo. 

 

8 - ORÇAMENTO 2015 

 

  O orçamento para o exercício de 2015 reflete o grande crescimento do clube que 
se traduz no incremento das actividades desportivas e sociais, custos  inerentes à 
exploração do novo edifício (energéticos e de manutenção) e compromissos 
protocolados com a Câmara de Viana do Castelo, relativos ao enquadramento 
técnico do remo escolar, eventos e a renovação do Projecto “Remar no Rio 2016”. 

Dado o crescimento alcançado pelo clube e os compromissos assumidos com o 
projeto das escolas, o VRL tem hoje um técnico e um assistente operacional a 
tempo inteiro, representando estes compromissos, conjuntamente com os encargos 
devidos aos restantes treinadores e monitores, um peso assinalável na gestão 
financeira do clube, conforme é traduzido no orçamento em anexo. 
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  Assim, o orçamento estimado conforme descriminado na tabela anexa, é de 
94.600,00 Euros, e as despesas de 94.290,00 Euros, valor que traduz a dimensão 
que o clube atingiu no quadro de uma aposta concertada com a Câmara Municipal 
de Viana do Castelo, para a promoção das actividades náuticas, no âmbito do 
Projecto do “Centro de Mar”.  

  O “esforço” da Câmara Municipal neste orçamento, considerando o Protocolo de 
Colaboração Desportiva assinado e que visa a contribuição para os encargos 
energéticos/enquadramento técnico face ao projeto “Náutica nas Escolas”, para a 
organização dos eventos desportivos e renovação do projecto “Remar no Rio 2016”, 
é de 42.500,00 Euros, correspondendo a cerca de 42% do valor global 
apresentado. 

 

A Direção do VRL 


