Comunicado n.º 1 - ANJB

Caros Associados e Juízes,
Esta é a nossa primeira comunicação depois de termos sido eleitos para o triénio 2019/2022
no passado dia 29 de Junho.
Antes de mais pedimos desculpa de só agora o fazermos, mas o reconhecimento premente da
realidade da ANJB e o desenvolvimento de algumas tarefas imediatas, que não podiam esperar,
para tal contribuíram.
Mas aqui estamos nós finalmente para vos deixarmos uma mensagem de confiança no futuro
e de garantia de total empenho na defesa dos vossos interesses que se mostrem justos e
realizáveis!

Precisamos de todos!
É mesmo por aí que começamos… Precisamos mesmo de todos,
independentemente da idade, categoria ou região!

Quem somos e como chegar
até nós!
Direção: direccao@anjb.pt
Rui Vieira
rui.vieira@anjb.pt
presidente@anjb.pt
Nelson Guimarães
nelson.guimaraes@anjb.pt
Bruno Maciel
bruno.maciel@anjb.pt
José Gouveia
jose.gouveia@anjb.pt
Pedro Maia
pedro.maia@anjb.pt

Rui Ribeiro
rui.ribeiro@anjb.pt
Vitor Cardoso
vitor.cardoso@anjb.pt

Se não acreditássemos que podemos contribuir decisivamente
para o renascer da ANJB e para o seu fortalecimento, não nos
teríamos candidatado. Se o fizemos deve-se, acima de tudo, a
essa forte convicção, mas a realidade é que só o conseguiremos
convosco. A vossa adesão será a nossa força, a força da nossa
Associação, por isso vos apelamos a que se façam associados
ou, se já o foram, que recuperem em pleno essa condição.
Compreendemos perfeitamente que alguma inércia instalada ao
longo dos anos tenha feito com que muitos a dado momento não
acreditassem que valia a pena apoiar a ANJB, mas é
precisamente essa confiança que pretendemos reconquistar
por sabermos que só com todos poderemos ser mais fortes para
conseguirmos realizar tudo aquilo com que sonhamos para o
triénio de mandato.
Deste modo, iremos lançar a muito curto prazo uma campanha
de adesão, que incentive árbitros, oficiais de mesa e
comissários/observadores a juntarem-se-nos na defesa dos
seus direitos e na sua valorização, pois é esse o caminho que
contigo queremos percorrer.
Algumas tarefas afiguram-se imediatas ou muito urgentes.
Desde logo opinamos sobre as normas de observação e
classificação para 2019/2020, entretanto publicadas pelo CA
da FPB, assim como apresentamos uma proposta de
atualização das tabelas de arbitragem para a próxima época,

Assembleia Geral
Rui Valente
rui.valente@anjb.pt
presidente.ag@anjb.pt
Paulo Marques
Rodrigo Varandas
Conselho Fiscal
Hugo Silva
hugo.silva@anjb.pt
presidente.cf@anjb.pt

baseada no claro propósito de recuperar pelo menos em parte
aquilo que ao longo dos anos veio sofrendo alguns cortes, com
o argumento real de que na altura se aceitava mas que hoje em
dia já não faz qualquer sentido. A atualização do seguro
desportivo para a época que se avizinha é outra das nossas
prioridades máximas.
A verdade é que o nosso mandato se inicia numa altura de
preparação de nova época desportiva e isso envolve os mais
diversos aspetos e preocupações, daí todo o tempo ser pouco
para o que avizinha!
Mas temos muitos outros propósitos de concretização a curto
prazo, pelo desde já enunciamos alguns:


Revitalização dos Núcleos Regionais, como peça
essencial na agregação dos juízes nas diferentes regiões.



Contributo efetivo para a valorização técnica dos juízes,
como uma das principais vertentes da função
associativa, com especial destaque para o Clinic
Internacional, a realizar ainda em 2019, o Clinic Jovem e
para ações locais a programar nas próprias regiões.



Criação de um Gabinete de Apoio aos Juízes, disponível
para aconselhar e ajudar todos os que o requeiram nas
mais diversas áreas de intervenção.



Análise com o CA da FPB e com a Direção da Federação
de assuntos emblemáticos para os juízes, tais como
segurança, equipamentos e publicidade, para além
daqueles em que entretanto já nos envolvemos, com
resultados que sejam justos e credíveis.



Atualização do Protocolo com a Direção da Federação, no
interesse comum e da modalidade em geral.



Renovação do Portal da Associação, tornando-o apelativo
e útil.

Sandra Alves

Tiago Perdigão

Mantemos ainda o endereço da
Loja Online: loja@anjb.pt

Há, assim, um longo caminho a percorrer, que naturalmente não
se concretiza de uma assentada, mas sabemos bem o que
queremos e, essencialmente, que só convosco o poderemos
trilhar com sucesso.
Esperem notícias breves!

#Renascer com todos e para todos

