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O SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO, enquanto Instituição de Utilidade Pública, no ano civil de 

2019, englobou duas épocas diferentes, com duas gestões diferentes, procurou continuar e 

aprofundar o desenvolvimento das suas atividades nas suas várias vertentes, promovendo o 

desporto, cultura e recreio dos seus associados e da população em geral, colaborando ainda em 

eventos de interesse municipal. 

Com clara aposta na Formação e acreditando na força da juventude, procurámos contribuir para que 

os jovens tenham condições adequadas para potenciar o seu crescimento físico, psíquico e social, 

tornando-os membros ativos da sociedade que se quer global. 

Participar nas diversas atividades, competições e eventos, cerca de 240 Atletas (Séniores e Escalões 

Formação) em representação do SPORT BENFICA E CASTELO BRANCO 

CAMPEONATO DE PORTUGAL (SÉRIE C) 

• 38 Jogos oficiais nas duas épocas 

• Participação na Taça de Portugal  

• 6 Jogos particulares de pré-época 

• Participação Taça Honra A. F. C. B. 

Tendo em conta que o período em análise comporta duas épocas desportivas e duas gestões este 

relatório tem uma versão minimalista e segue a estrutura base do Relatório anterior.  
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FUTEBOL FORMAÇÃO 

Missão 

A principal missão da formação do Sport Benfica e Castelo Branco é proporcionar a todos os 

jogadores um contexto favorável para evoluírem como desportistas e como seres humanos 

retirando, das experiências vividas, ganhos que possam ser transportados para o dia a dia. 

Área Técnica e Formação Desportiva 

Todos os treinadores do S.B.C.B. têm formação certificada pela Federação Portuguesa de futebol 

UEFA C ou UEFA B e a maioria com habilitação superior na área do desporto o que confere um nível 

elevado de exigência e competência. 

O Director da Entidade Formadora exerce funções a tempo – parcial no clube e acumula funções 

como coordenador técnico da formação do clube. 

O S.B.C.B. proporciona a todos os jogadores a possibilidade de desenvolver as suas capacidades 

futebolísticas desde os 4 anos de idade até aos 19 anos porque tem todos os escalões no activo. 

Acompanhamento Médico 

As equipas da formação do S.B.C.B. têm ao seu dispor ao longo da semana um fisioterapeuta 

presente nos treinos. O fisioterapeuta contribui para a prevenção, avaliação e tratamento de lesões 

assim como no controlo da evolução após lesão. 

O S.B.C.B. em parceria protocolar com uma clínica médica tem acesso a serviços médicos sempre que 

seja necessário, nomeadamente, para a realização de exames e consultas médicas. 

O S.B.C.B. compromete-se a efectuar exame médico desportivo no inicio de cada época desportiva 

através do protocolo estabelecido com clínica médica privada. 

O exame médico – desportivo, o historial de lesões e vacinação é registado e arquivado na ficha 

biográfica de cada jogador juntamente com a ficha desportiva. 

 

Actividades desportivas (Encontros, Torneios e competições oficiais) 
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1 – Promover e fomentar a prática regular da actividade desportiva aos jovens praticantes de futebol 

sem carga competitiva, divertindo-se e praticando apenas em encontros desportivos – cerca de 20 – 

(sob a alçada da A. F. C. B., mas com a organização de cada encontro pertencentes aos Clubes). 

2 – Organização de Encontros sem carga competitiva nos escalões de Petizes, Traquinas e Benjamins 

(10 Encontros). 

3 – Proporcionar a realização de treinos regulares durante o período escolar normal (Janeiro a Julho 

e Setembro a Dezembro). 

4 – Proceder à captação de jovens na formação, que revelem qualidades técnicas físicas e mentais 

para a prática do futebol de competição. 

5 – Participar e competir no Campeonato Nacional Iniciados, bem como Distritais Benjamins, Infantis, 

Juvenis e Juniores assim como nas Taças da Associação de Futebol Castelo Branco nos escalões de 

Infantis (2 equipas), Juvenis e Juniores. 

6 – Participação em diversos torneios/Encontros a nível distrital e nacional, permitindo a troca e 

vivência de experiências, quer a nível do jogo, quer a nível do relacionamento social. 

Instalações 

Os treinos das equipas de formação decorrem na Zona Lazer (campos sintéticos) e no pavilhão 

Municipal. Ambos os espaços têm balneários para os jogadores se poderem equipar e também casas 

de banho para os pais e acompanhantes poderem usufruir caso necessitem. 

Lazer 

- Promover a ocupação dos tempos livres dos moradores de influência da sede e aos sócios, 

organizando: 

• Cedência de sala para realização de sessões de ginástica 

• Cedência de sala para realização de sessões “Bordados de Castelo Branco” 

• Cedência de sala para ensaios de Tuna académica. 

Transportes 

- Manter a frota automóvel operacional e em condições de segurança. 
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- Colaborar com diversas Entidades/Instituições, cedendo as nossas viaturas sempre que solicitadas 

para o efeito /Ex. Junta Freguesia, Associações de Estudantes, outros grupos). 

Multimédia 

- Continuação da loja S.B.C.B. (junto ao Estádio Municipal) 

- S. B. C. B. disponível nas redes sociais (Facebook, Instagram e Twiter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


