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Senhores Associados,  
 
Numa perspetiva global daquilo que foi a última época desportiva e o plano de 
atividades, parece-me evidente que, não sendo uma execução perfeita, de 
excelência ou sem erros, foi bem sucedida e cumpridos as mais importantes linhas 
de orientação aprovadas, tanto no que respeita à atividade desportiva, como aos 
objetivos financeiros previstos. 
Numa época que podemos considerar como o início de uma nova era, no que 
respeita à modernização, à qualidade e quantidade no futebol e das suas variantes, 
tentámos, e penso que conseguimos, acompanhar o grau de exigência que nos foi 
superiormente imposto.  
Áreas como as da formação de dirigentes e de técnicos foram, dentro do quadro 
que foi possível implementar, uma das nossas grandes apostas, tendo sido 
cumprido um ambicioso plano de formação. 
Eventos nacionais que contribuem consideravelmente para a promoção e 
divulgação desta atividade desportiva, foram também alvo da nossa ação, com a 
realização de vários em todo o distrito. 
 Os contributos e ajudas aos clubes também não foram esquecidos. Mantiveram-se 
alguns incentivos e instituíram-se outros dentro daquilo que foi a nossa 
disponibilidade. 
Por tudo isto julgamos de muito positiva a última época desportiva, embora nem 
tudo tenha sido exemplarmente feito. 
Para a época em curso, os reflexos do reforço de meios no âmbito dos recursos 
humanos e materiais que a FPF entendeu, e bem, instituir para as Associações 
Distritais ou Regionais de Futebol, vão com toda a certeza, influenciar, para melhor 
o desempenho desta AF. 
Estou convicto que essa ajuda, conjuntamente com a nossa capacidade de captação 
de receitas extraordinárias e a colaboração das autarquias do distrito e dos nossos 
patrocinadores, vamos conseguir criar mais e melhores condições aos nossos clubes 
para o desempenho da sua atividade, enquanto entidades que têm por missão a 
integração federada de mais atletas e a sua formação. 
Apenas uma sentida palavra de agradecimento a todos os dirigentes que sempre 
souberam compreender e colaborar mesmo nas situações em que as decisões não 
foram as mais desejadas por eles. 
 

Atividade desportiva 

 
Na época 2017 / 2018, tivemos uma subida do número de atletas inscritos, mais 
concretamente 2921, o que no contexto actual económico e financeiro é bastante 
considerável tendo em linha de conta a nossa realidade regional. 
 
Destacamos a excelência do trabalho desenvolvido pelo Gabinete Técnico e pelos 
elementos que aí deram a sua colaboração. Uma palavra de enorme apreço para 
com todos os atletas, pelo empenho, dedicação e postura, ao longo de toda a fase 
de preparação e competição. Queremos agradecer a colaboração dos clubes, dos 
seus dirigentes, técnicos e familiares dos jovens, sem a qual não seria possível 
efectuar todo um trabalho que visa, essencialmente, oferecer aos jovens atletas 
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outras experiências em termos futebolísticos, de forma a contribuir para a sua 
natural formação e evolução. 
 
É com júbilo que registamos a manutenção do Sporting Clube da Covilhã na II Liga. 
Trata-se de um contributo fundamental para a visibilidade e prestígio do futebol da 
Beira Interior.  
 
Apraz-nos salientar a manutenção no Campeonato de Portugal da Associação 
Recreativa e Cultural de Oleiros, Sertanense Futebol Clube e do Sport Benfica e 
Castelo Branco. 
De lamentar a descida aos distritais do Grupo Desportivo Aguias do Moradal. 
De registar a participação em Provas Nacionais do Sporting Clube da Covilhã no 
Campeonato Nacional de Juniores A da II Divisão, o Clube Academico do Fundão no 
Campeonato Nacional de Juvenis e Sertanense Futebol Clube no Campeonato 
Nacional de Iniciados. 
 
Na modalidade de Futsal, apraz-nos registar a manutenção da Associação 
Desportiva do Fundão na Liga Sportzone, bem como a manutenção da Associação 
Recreativa da Boa Esperança e União Desportiva Cariense na 2ª. Divisão Nacional e, 
lamentamos a descida aos distritais da Associação Desportivo e Recreativo do 
Retaxo. 
 
Realçar ainda a participação nas provas Nacionais da equipa do Grupo Desportivo 
de Valverde na Taça Nacional de Futsal Seniores Femininos, a equipa do Grupo 
Desportivo da Mata / AAUBI na Taça Nacional de Juniores e Juvenis de Futsal. 
 
A Associação Desportiva do Fundão manteve a manutenção no Campeonato 
Nacional de Juniores de Futsal. 
 
Sublinha-se, ainda, a realização de quarenta e dois (42) Encontros Benjamins A e B 
de Futebol de sete. Correspondemos às expectativas dos Clubes e acentuamos, por 
esta via, o desenvolvimento da modalidade no Distrito, procurando aumentar o 
número de praticantes.  
 
Sob a nossa orientação foram organizados quatorze (14) Encontros para Traquinas 
e Petizes. Também aqui estivemos na vanguarda do que de melhor se faz por esse 
País fora.   
 
Em Futsal dezasseis (16) Encontros de Benjamins, nove (9) Traquinas e nove (9) 
Petizes. 
 
Participamos, ainda, em diversos Torneios Interassociações. 
 
Fazemos, ainda, menção ao facto da Direcção então em funções ter deliberado 
acolher 1 estagiário do curso Técnico de Apoio a Gestão Desportiva da Escola 
Secundária Amato Lusitano/3º Ciclo. Foi também um serviço que prestamos à 
comunidade, com incidência na formação e educação. 
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Da representatividade 

 
Tem sido uma grande preocupação desta direção acompanhar de perto e 

atempadamente, aquilo que vai sendo a evolução e os novos conceitos para o 

desenvolvimento do futebol e do futsal. E tem-no feito fazendo-se representar e 

participando de forma ativa em muitos eventos ligados a essa vertente, 

nomeadamente as organizadas pela FPF em Assembleias Gerais, Fóruns, 

Seminários, Workshops, etc. 

 

Com o intuito de adquirirmos conhecimentos que nos permitam inteirar 

permanentemente das vontades e interesses dos clubes, tentámos também 

participar no maior número de iniciativas por eles organizadas. 

 
 

PROPOSTAS: 

 
De Carácter Administrativo 
 
1. Que o Inquiridor Oficial e restantes Funcionários da AFCB, sejam distinguidos 
pela dedicação, proficiência e zelo que tem revelado no exercício das suas funções. 
 
2. Que seja exarado um voto de apreço pela acção desenvolvida pelo pessoal que 
integra os quadros de organização, fiscalização, bilheteiros e porteiros nos nossos 
campos de Futebol. 
 
De Carácter Protocolar 
 
1. Que sejam registados votos de muito apreço e agradecimentos aos vários Órgãos 
Sociais desta Associação: Assembleia Geral, Conselho de Arbitragem, Disciplina, 
Justiça, Técnico, Fiscal e Comissão de Apoio Técnico, Observadores e Árbitros pela 
prestimosa colaboração que nos dispensaram. 
 
2. Que sejam registados votos de muito apreço e agradecimentos aos membros do 
Gabinete Técnico desta Associação, treinadores e jogadores que estiveram ao 
serviço das nossas Selecções Distritais e seus Clubes. 
 
3. Que sejam registados votos de apreço a agradecimentos aos Dirigentes e demais 
colaboradores de todos os Clubes Filiados. 


