Manifesto Eleitoral – Lista Única
Caros Associados e Juízes,
Como é do vosso conhecimento, no próximo dia 29 de Junho de 2019, pelas
17h30m, na sede da Federação Portuguesa de Basquetebol, realiza-se a
Assembleia Geral Eleitoral para eleição dos corpos sociais da ANJB, triénio
2019/2022.
Acreditamos que este deverá ser um momento de viragem, fazendo renascer a
nossa associação, pelo que apelamos à vossa participação.

Precisamos de todos!
Face à inércia instalada nos últimos tempos no que diz respeito à vida
da nossa associação, um conjunto diversificado de pessoas
abrangendo várias regiões, decidiu avançar e abraçar um projeto que
entendemos dever ser um ponto de viragem no dia a dia da ANJB.
Mesa da Assembleia Geral:
Presidente: Rui Valente
Vice-Presidente: Paulo Marques
Secretário: Rodrigo Varandas
Direção:
Presidente: Rui Vieira
Vice-Presidente: Nelson Guimarães
Tesoureiro: Bruno Maciel
Secretário: José Gouveia
Vogal: Pedro Maia
Vogal: Rui Ribeiro
Vogal: Vítor Cardoso
Suplentes:
Cátia Lamy
Rui Belo
Conselho Fiscal:
Presidente: Hugo Silva
Vogal: Sandra Alves
Vogal: Tiago Perdigão

Pretendemos reconquistar a confiança de todos os juízes, dos
resistentes, dos que já foram sócios e deixaram de o ser e,
naturalmente, daqueles que ainda não privaram essa experiência,
porque sabemos que só com todos poderemos ser mais fortes.
Sim, é verdade, precisamos mesmo de todos os juízes e que todos
juntos possamos revitalizar a ANJB, dando-lhe a força necessária para
fazer valer os justos direitos dos juízes.
Pretendemos construir pontes para, em conjunto com a FPB e o seu
conselho de arbitragem, conseguirmos trazer aos juízes melhores
condições globais, justas e credíveis, ajudando a que possamos ter
cada vez mais e melhores juízes, dignificando a arbitragem e a nossa
modalidade de eleição, o Basquetebol!
Pretendemos inovar, criando um maior estreitamento entre todos e
um suporte efetivo aos que de nós necessitarem.
Pretendemos valorizar, preocupando-nos essencialmente o futuro,
sabendo que o conhecimento e a valorização técnica são bases
essenciais do desempenho que todos desejamos.
Lançamos um desafio a cada um de vós! Juntem-se a nós neste
movimento e tragam para a ANJB mais um amigo.

#Renascer com todos e para todos

