Comunicado nº 10
14/12/2010
1 – A Direcção da ANJB convidou o Associado João Veiga para integrar o Conselho
Nacional de Formação de Juízes da Escola Nacional de Basquetebol, convite esse que
foi aceite.
2 – Promoção de Novos Associados:
A Direcção da ANJB na perspectiva de angariação de novos Associados e também com
o intuito de acolher os novos Juízes, aprovou uma Promoção de Novo Sócio.
Esta promoção é valida de 1/J1/2011 a 30/6/2011 e consiste na Oferta de 1 Camisola
de Árbitro ou 1 Kit Oficial de Mesa, com a sua inscrição de Associado, ficando paga a
quota de 2011, pelo valor de 25€.
3 - No passado dia 29/11/2010, foi assinado um Protocolo, entre a A.N.J.B. e o I.D.P.,
I.P., proporcionado pelo esforço do Núcleo Regional da ANJB de Lisboa, o qual esta
Direcção muito agradece, e o Dr. Paulo Rocha (Coordenador do Serviço de Avaliação,
Aconselhamento e Controlo do Treino do I.D.P.,I.P.), com o objectivo de promover e
potenciar a actividade física de todos os associados.
De um modo geral, todos os associados podem beneficiar dos Serviços Integrantes do
Núcleo de Reabilitação e Traumatologia e dos Serviços Integrantes do Núcleo de
Avaliação e Controlo de Treino, nomeadamente o Serviço de Nutrição no Desporto; a
Sala de Treino dos Atletas e o Laboratório de Avaliação e Controlo do Treino,
respectivamente.
O Núcleo Regional da ANJB de Lisboa solicita a todos os associados
(independentemente de pertenceram ou não ao CAD de Lisboa), que pretendam
usufruir das instalações do Complexo Desportivo do Jamor (Piscinas do Jamor) com
frequência, e beneficiar das condições a título gratuito, que o confirmem para
anjb.lx@gmail.com com celeridade, de modo a que lhes sejam atribuídos cartões de
acesso às instalações e que seja operacionalizada toda a logística. Brevemente serão
enviadas aos associados informações específicas relativamente às instalações.
Durante o próximo ano, este Protocolo deverá ser extensível à zona Norte e Centro do
país, de acordo com as novas instalações do I.D.P., I.P. nas referidas áreas geográficas.
Deste modo, a Direcção pretende proporcionar a todos os associados, condições para
elevarem os seus níveis enquanto Juízes.

4 – A Direcção da ANJB deseja a todos os Associados, Juízes, Patrocinadores,
Comunicação Social e Amantes do Basquetebol, um Santo e Feliz Natal.
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