Comunicado nº 3
24/03/2010
1 – Reunião com a Direcção da FPB
No passado dia 23 de Março de 2010, a Direcção da ANJB – representada pelo seu
Presidente, José Cassapo, e pelos vogais Paulo Alves e Rafael Chust – deslocou-se à sede da
Federação Portuguesa de Basquetebol para uma reunião com a Direcção da FPB. A reunião,
solicitada pela Direcção da ANJB, visava apresentar os cumprimentos da Direcção recémeleita e discutir alguns assuntos do interesse dos juízes.
Durante a reunião foram focados diversos assuntos, em especial a captação e manutenção
em actividade de Juízes de Basquetebol.
Foram analisadas as condições actuais do Seguro Desportivo, que cobre os Juízes de
Basquetebol, tendo a Direcção da FPB, cedido à Direcção da ANJB a liberdade de encetar
negociações para que se encontre um Seguro que seja mais vantajoso e apropriado às
necessidades específicas dos Juízes.
Na sequência de alguns contactos preliminares, foi formalmente assegurado pelo Sr.
Presidente da FPB, Sr. Mário Saldanha, assim que a Federação mude para a nova Sede,
cederá sem encargos parte das actuais instalações para a instalação da sede da ANJB.
Foi também abordado com o Director Técnico Nacional, Manuel Fernandes, as necessidades
da ANJB para a realização do Clinic Jovem no decorrer das Festas do Basquetebol Juvenil em
Portimão, bem como o que a FPB pretende da ANJB. Foram também sugeridas algumas
acções de captação de novos sócios, aproveitando a estadia de cerca de 100 juízes durante a
Festa, as quais acolhemos com consideração.
Por último, recebemos a garantia pessoal do Sr. Mário Saldanha de que o pagamento aos
juízes relativos ao mês de Dezembro de 2009 será efectuado a partir do dia 29 de Março. Foi
também dada a garantia que o mês de Janeiro será pago no decorrer do mês de Abril. Foi
demonstrada sensibilização por parte da FPB em relação aos pagamentos aos Juízes,
estando garantida um contacto permanente com a futura Secretária-Geral da FPB, no
sentido de mantermos os juízes informados sobre o desenvolvimento deste delicado tema.
2 – Clinic Jovem ANJB / Festas do Basquetebol Portimão 2010 – Programa
Em anexo pode encontrar o programa do Clinic Jovem ANJB, que se realiza em Portimão nos
dias 9 e 10 de Abril, por ocasião das Festas do Basquetebol Juvenil 2010.
Podem assistir a este Clinic, todos os Juízes participantes nas Festas.

3 – Momento eleitoral na FPB
Na edição de hoje (24 de Março) do jornal desportivo “A Bola” surge uma notícia sob o título
“Mário Saldanha e José Curado contam espingardas”, onde é mencionado que a Associação
de Árbitros poderá inclinar-se a votar no candidato José Curado.
Vem a Direcção da Associação Nacional de Juízes de Basquetebol informar que não tomou,
não toma nem tomará qualquer posição pública sobre as eleições da FPB e as demais
eleições que irão decorrer nos próximos tempos na FPB.
Entendemos que no desempenho das nossas funções enquanto representantes dos Juízes,
somos absoluta e convictamente imparciais em relação às Direcções das entidades com
quem nos relacionamos.
Contudo, apelamos a todos os Juízes que se empenhem e participem no acto eleitoral que
vai decorrer no dia 24 de Abril 2010, demonstrando maturidade para que o mesmo sirva de
exemplo para os demais intervenientes nas diversas eleições que vão decorrer

A Direcção da ANJB

Clinic Jovem ANJB / Festa Nacional do Basquetebol
Juvenil - Portimão 2010
Programa
Prelectores: José Araújo, João Crucho e Goran Nogic
Observadores/Colaboradores: Álvaro Martins, António Coelho, Fernando Resende, José
Abreu, Paulo Marques, Rui Azevedo, Rui Valente e Valdemar Cabral
Comissão Organizadora: Francisco Santos, José Cassapo, Luis Sintra, Rafael Chust e Vasco
Santos
Alojamento: Apartamentos Amarilis (Praia da Rocha)
Recepção dos Juízes participantes: 7/4/10 4ª feira 21.30h Escola Martins Castelo Branco/ ou
Club Amarilis
Dias 8 e 9 Jogos das 9.00h às 20.00h
Dia 8/4/10 21.30h Cerimónia de Abertura - Arena de Portimão
Dia 9/4/10 6ª feira às 22.00h na Arena de Portimão - Prelector Goran Nogic
“Cooperação entre Juízes e Treinadores durante o Jogo”
Dia 10/4/10 Jogos das 9.00h às 17.30h
18.30h na Arena de Portimão - Prelector José Araújo
“Situações Técnicas de maior dificuldade de decisão” - (Árbitros)
18.30h no anfiteatro da Arena de Portimão - Prelector João Crucho
“Trabalho de Equipa” - (Oficiais de Mesa)
20.00h Encerramento do Clinic Jovem ANJB
11/4/10 Jogos Finais das 10.00 às 12.00H
12.00h Cerimónia de Encerramento
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