COMUNICADO OFICIAL N.º 45
Para conhecimento de todos os clubes filiados, órgãos de comunicação social e demais
interessados, divulga-se o seguinte:

ESCLARECIMENTO OFICIAL
Com o intuito primordial de proceder a uma clarificação absoluta de todos os Clubes
filiados interessados nesta matéria concreta – e tendo por desígnio essencial
consciencializar os mesmos da acentuada importância que, no momento
extremamente delicado que atravessamos, revela ter a assunção de um conjunto de
medidas gerais e preventivas – vem por este meio a Direção da Associação de Futebol
de Castelo Branco comunicar que, e até indicação expressa em contrário proveniente
das instituições competentes, se considera totalmente desaconselhada, e no nosso
entender inclusivamente até proibida, a prossecução de quaisquer atividades em
contexto de treino, e pelo menos até ao novo reagendamento das competições em que
sejam intervenientes, por parte de todas as equipas que viram os seus jogos adiados
em virtude da respetiva interrupção das Provas Oficiais.
Neste sentido, e nos termos das disposições em vigor, cumpre referir que a entidade
legalmente habilitada para reconhecer o cumprimento – ou a falta dele – das
imposições decretadas é a Autoridade de Saúde, não sendo por isso legítimo esta AF
proferir parecer vinculativo acerca da problemática em apreço.
A tomada de posição ora adotada encontra a sua génese não apenas no
reconhecimento da obrigatoriedade de salvaguarda da sociedade civil, em geral, e de
todos os agentes desportivos, em particular, como também na necessidade de
demonstração uma vez mais de que o Futebol e Futsal – enquanto modalidades cuja
significância vai muito para além das fronteiras do fenómeno desportivo – se
posicionam, tal como desde o primeiro momento, na linha da frente no que toca ao
acolhimento de políticas de conduta que sirvam de exemplo para os demais setores de
atividade.
Por último, aproveitamos igualmente a oportunidade para endereçar uma palavra de
coragem, convictos de que desta provação coletiva decorrerão incrementos
substanciais no que concerne à situação epidemiológica que assola o nosso país,
permitindo, dessa forma, a retoma da prática desportiva com a maior brevidade
possível e sempre com respeito máximo pela saúde de todos.
Contamos com a vossa colaboração.
Castelo Branco, 27 de janeiro de 2021
A Direção da AF Castelo Branco

