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Senhores Associados,  
 
No cumprimento das obrigações estatutárias, tem a Direcção da Associação de 
Futebol de Castelo Branco (AFCB) a honra de submeter à apreciação de V. Exas. o 
Relatório de Actividades e Contas da gerência relativo à época 2011 / 2012. 
 
 

Introdução 

 
Esta direcção iniciou funções em data muito aproximada ao fim da época 
desportiva, o que motiva algumas dificuldades na análise ao exercício a que reporta 
o presente relatório. 
 
No entanto, é fácil concluir quão meritória foi a acção de gestão da anterior 
direcção durante todo o período em que exerceu essas mesmas funções. 
 Tanto AFCB como todos os clubes filiados, tiveram dificuldades de execução dos 
respectivos planos de actividades, muito por influência directa da crise que se 
instalou no nosso país. 
 
Foi por isso, com toda a certeza, muito difícil recrear soluções de gestão que, com 
eficiência e eficácia, executassem um programa pré definido, com muito menos 
recursos que os esperados a montante, quando da elaboração do competente 
plano de actividades. 
 
Se é verdade terem acontecido pequenos desvios orçamentais, não deixa de ser 
louvável a execução do plano, que como aprovado, foi integralmente cumprido. 
Mantiveram-se todos os apoios ao futebol de formação e tomaram-se decisões 
importantíssimas relativamente ao bom funcionamento administrativo, funcional e 
de apoio aos clubes. 
 
Posso assim, sem quaisquer reservas ou rodeios, dizer que foi uma época 
desportiva muito difícil, face às adversidades atrás citadas, mas que a direcção 
cessante soube, com muita perspicácia, inteligência e trabalho, ultrapassar e 
conseguir os objectivos traçados, e que esta direcção, no curto espaço de tempo 
em funções tentou dar seguimento. 
 
 

Actividade desportiva 

 
Na época 2011 / 2012, tivemos uma ligeira subida do número de atletas inscritos, 
mais concretamente 2 598, 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 
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seus dirigentes, técnicos e familiares dos jovens, sem a qual não seria possível 
efectuar todo um trabalho que visa, essencialmente, oferecer aos jovens atletas 
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 Liga 
Orangina. Trata-se de um contributo fundamental para a visibilidade e prestígio do 
futebol da Beira Interior.  
 
Apraz-nos salientar a manutenção na 2ª. Divisão Nacional do Sertanense Futebol 
Clube.  
Registamos, ainda, a subida à 2ª. Divisão Nacional do Sport Benfica e Castelo Branco 
e à 3ª. Divisão Nacional o Grupo Desportivo Vitoria de Sernache.  
 
De registar a participação em Provas Nacionais do Sport Benfica e Castelo Branco e 
da Associação Recreativa Bairro do Valongo no Campeonato Nacional de Juniores 
da II Divisão, o Desportivo de Castelo Branco e Sporting Clube da Covilhã no 
Campeonato Nacional de Iniciados. 
 
Na modalidade de Futsal, apraz-nos registar a manutenção da Associação 
Desportiva do Fundão na 1ª. Divisão Nacional, e a Associação Recreativa da Boa 
Esperança na 3ª. Divisão Nacional. 
 
Realçar ainda a participação nas provas Nacionais da equipa da Casa do Benfica em 
Belmonte na Taça Nacional de Futsal Seniores Femininos, da equipa da Associação 
Desportiva do Fundão na Taça Nacional de Juniores e Associação Desportiva e 
Recreativa do Retaxo na Taça Nacional de Juvenis. 
 
Sublinha-se, ainda, a realização de doze (10) Encontros Benjamins A e doze (10) de 
Benjamins 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 sete (8) Encontros para Traquinas e sete 
(7) para os Petizes. Também aqui estivemos na vanguarda do que de melhor se faz 
por esse País fora.   
 
Na modalidade de Futsal, levamos a cabo a realização de cinco (6) Encontros de 
Benjamins e Traquinas, e o 1º. Torneio de Jornadas Concentradas em Infantis. Foi um 
momento marcante para imensos jovens. Pela cor, alegria e amizade gerada em 
torno de uma bola. 
 
Participamos, ainda, nos Torneios Inter-Associações de: 
 

 Sub/14 de Fut.11, realizado em Ponta Delgada - 13º lugar (22 equipas) 

 Sub20 de Futsal em Evora – 3º. Lugar no grupo 

 Sub/17 Fem de Fut.7 em Lisboa – 8º. Lugar (17 equipas) 
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Fazemos, ainda, menção ao facto da Direcção então em funções ter deliberado 
acolher 1 estagiário dos cursos tecnológicos da Escola Secundária Amato Lusitano/3º 
Ciclo. Foi também um serviço que prestamos à comunidade, com incidência na 
formação e educação. 
 

Da representatividade 

 
É de realçar a manutenção da postura independente e digna da Direcção, na gestão 
do Futebol Nacional, no âmbito da Federação Portuguesa de Futebol. Participamos 
nas Assembleias-gerais da Federação Portuguesa de Futebol, no Plenário das 
Associações e outras que se dinamizaram em benefício do Futebol.  
 
Procuramos interpretar em cada momento os interesses e as vontades 
manifestadas pelos nossos clubes filiados a quem se procurou servir, quer em 
assuntos de âmbito distrital, quer de âmbito nacional. 
 
Nunca é demais referir a disponibilidade manifestada pelo nosso representante no 
Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. João Manuel de 
Almeida Reis, sempre que foi solicitada a sua colaboração.  
 
Com o intuito de ajudar a reintegração de reclusos na sociedade, porque 
entendemos que também aqui o desporto tem um papel da maior importância, 
operacionalizamos o protocolo estabelecido com a Direcção-Geral dos Serviços 
Prisionais e Sindicato dos Guardas Prisionais.  
 
Acreditamos que os documentos anexos, respeitantes aos serviços de Secretaria e 
Tesouraria, possam dar uma ideia da acção desenvolvida ao longo da época de 2011/ 
2012, possibilitando, assim, uma amostragem do trabalho desenvolvido, 
disponibilizando-nos para prestar aos senhores delegados quaisquer elementos ou 
esclarecimentos que eventualmente entendam solicitar. 
 
Estamos conscientes que ao longo da época 2011/2012, o Futebol do Distrito saiu 
mais prestigiado, sendo por isso de realçar o contributo de todos os clubes filiados, 
mola impulsionadora da maior modalidade da nossa região. 
 
Por isso, o nosso muito obrigado pelo trabalho desenvolvido, pelo apoio prestado à 
Associação e pelo empenhamento de todos. 
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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. 


