
PLANO DE ACTUAÇÃO DA ARBN 2021/2024 

 

OBJECTIVOS: 

 

1 - Dignificação do bridge na sociedade e desenvolvimento da modalidade na Região Norte 

2 - Apoio aos Clubes na prática da modalidade e na formação de novos praticantes 

3  -  Realização das Provas Federativas Regionais 

4  - Formação e Arbitragem 

5  - Aspectos Gerais 

6  - Pelouros e Responsabilidades 

 

A – Promover directamente com os Clubes e outras Entidades oficiais ou privadas a modalidade 

bridgística, o aumento da visibilidade do bridge como modalidade de grande interesse social e cultural. 

 

B – Estreita relação com os Clubes, nomeadamente: 

- Apoio logístico; 

- Apoio à formação; 

- Coordenação de provas entre Clubes e ARBN; 

- Divulgação das provas dos Clubes; 

- Reuniões regulares com os Clubes; 

- Manutenção do acordo com o CBP. 

 

C - Provas Federativas Regionais 

Retomar as provas presenciais logo que a situação sanitária o permita. 

Realizar no 1º trimestre algumas provas on-line de modo a manter a actividade. 

Provas – Inter-regional de equipas 



               Torneio de Abertura 

 Campeonato Regional Individual 

 Campeonato Regional de Equipas Open 

 Campeonato Regional de Pares Open ( 3 sessões)  

 Campeonato Regional de Pares Mistos 

              Campeonato Regional 1ªs e 2ªs Categorias em simultâneo (3 sessões) 

 Taça de Portugal 

 Equipas Patton 

 Equipas BAM 

 Campeonato Regional de Pares por IMP´s 

 Torneio de Encerramento 

              Assegurar a realização na Região Norte de duas provas Nacionais. 

 

D – Formação 

 

Manter os compromissos assumidos com a operação na Escola de Amarante. 

Tentar replicar a operação no Porto onde existem condições de Clubes/torneios que apoiem a pós-

formação inicial. 

Promover e apoiar os Clubes na formação de novos praticantes e na evolução dos actuais. 

Arbitragem: 

Pugnar, nos torneios organizados pela ARBN e pelos Clubes associados, pelo cumprimento das regras 

em vigor, bem como pelo correcto comportamento social dos praticantes. 

Manter uma relação privilegiada com o árbitro nacional Dr. Pedro Álvares Ribeiro, mas assegurar o 

concurso de mais dois ou três árbitros que permitam uma independência de actuação nesta área. 

Criar condições para a formação de árbitros de clube que permitam aos associados a realização das suas 

provas de regularidade. 

Assegurar a independência da arbitragem na condução das provas sob a égide da ARBN. 



 

E  - Aspectos Gerais 

 

Providenciar para o correcto desempenho administrativo e financeiro da ARBN. 

Defender os interesses dos Clubes e praticantes da ARBN, nomeadamente, junto da FPB e outras 

Entidades Públicas e Privadas. 

Apoiar os praticantes que representem a ARBN nas provas nacionais a que tenham acesso por 

apuramento em provas da ARBN. 

 

F - Pelouros e Responsabilidades 

 

António Rocha Pinto - Presidente: Representação da ARBN; Formação; Coordenação e apoio à equipa. 

 

Miguel Lima – Área Desportiva: Organização e realização das provas; Calendário desportivo; Arbitragem. 

 

João Paulo Rocha Pinto – Relações Institucionais; Apoio à área desportiva. 

 

José Alberto Magalhães – Área Administrativa e Financeira. Comunicação. 

 

Álvaro César Machado – Gestão do site da ARBN; Novos Projectos. 

 

 

  

 

  

Porto, 14 de Dezembro de 2020 


