Comunicado nº 1
12/03/2010
A Direcção, em reunião realizada no dia 5 de Fevereiro, com a presença de
todos os seus elementos, decidiu:
1 - Distribuição de responsabilidades:
José Cassapo – Relações Institucionais, Clinics e Formação - Sul
(jose.cassapo@anjb.pt)
Luís Sintra – Indicado para a CAJAP, Núcleos Regionais – Sul e Clinics
(luis.sintra@anjb.pt)
Francisco Santos – Tesouraria, Quotização e Formação - Norte
(francisco.santos@anjb.pt)
Pedro Ferreira – Secretaria, Admissão de Sócios e Núcleos Regionais – Norte
(pedro.ferreira@anjb.pt)
Paulo Alves – Informático e apoio técnico (paulo.alves@anjb.pt)
Rafael Chust – Equipamentos, Marketing e Publicidade (rafael.chust@anjb.pt)
Vasco Santos – Informático e apoio técnico (vasco.santos@anjb.pt)
2 – Indicação de 3 elementos para os Órgãos Sociais da CAJAP:
Presidente da Mesa da AG – Rui Valente
Vice-Presidente da Direcção – Luís Sintra
Conselho Consultivo – José Nina
3 – Clinic Jovem/ Festa do Basquetebol de 7 a 11 de Abril de 2010
Comissão organizadora:
José Cassapo, Luís Sintra, Francisco Santos, Rafael Chust e Vasco Santos.
Prelectores convidados:
José Araújo, João Crucho e Goran Nojic
Colaboradores/observadores convidados:
Rui Valente
Álvaro Martins
António Coelho
Valdemar Cabral

Fernando Resende
José Abreu
Paulo Marques
Rui Azevedo
4 – Criação de Comissão de Honra para as comemorações do 20º Aniversário da
ANJB, composta pelos Presidentes de cada Órgão em exercício.
5 – Para uma mais célere resposta a todos os pedidos de solicitação que nos sejam
enviados pelos Juízes, aconselhamos que se nos dirijam directamente para o E-mail
de cada um, mencionado no ponto 1 deste Comunicado consoante o tema a tratar.
Desta forma, ficará direccionado para o elemento responsável de cada área, que
dará resposta tão breve quanto possível.
6 – Como sabem, quando muda a Direcção da Associação, provoca eleições para os
Núcleos Regionais.
Neste sentido, apelamos a todos os Juízes para se reorganizarem e voltarem a
promover as Eleições em todos os Núcleos que já existiam, assim como, onde não
existem, a Direcção colaborará em todos os sentidos para serem eleitos, no mais
breve espaço de tempo.
O Responsável por esta área, Luís Sintra, irá contactar com todas as Regiões para
se inteirar da situação.
7 – Informamos todos os Juízes que a Direcção da ANJB enviou uma comunicação a
todos os CAD’s, informando da disponibilidade dos seus dirigentes em colaborar
gratuitamente em acções de formação e/ou reciclagens sempre que formos
solicitados.
Queremos estar presentes em todas as regiões, aproximando desta forma, todos os
Juízes da sua Associação.
A Direcção

