
 
 
 

PLANO DE ACTIVIDADES DA ARBL 
 

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008 
 
 
 
1 - ACTIVIDADE DESPORTIVA 

 
Torneio de Abertura 
Campeonato de Equipas Open 
Campeonato de Pares de 2as Categorias 
Taça de Portugal (fase regional) 
Campeonato de Equipas de 2as Categorias 
Torneio de Selecção para o Campeonato Nacional das Regiões 
Torneio “Sunday Times” 
Campeonato de Pares Mistos 
Campeonato de Pares Open 
Campeonato de Equipas Mistas 
Campeonato de Clubes 
Torneio de Encerramento 
 
Atribuição de prémios aos três primeiros classificados das provas de pares, e troféus aos 
três Clubes melhor classificados dos Campeonatos de Equipas. 
 
Atribuição de medalhas personalizadas aos três praticantes mais pontuados no conjunto 
das Provas da ARBL. 
 
Coordenação com a Direcção da FPB e com os Clubes Associados para elaboração do 
calendário da época 2008. 
 
Reformulação do figurino de disputa do Campeonato de Equipas Open, de modo a 
tornar esta prova mais interessante e competitiva. 
 
Realização do Campeonato de Clubes da ARBL para a categoria de iniciados 
(praticantes inscritos na FPB há menos de dois anos). 
 



 
2 – LOCAIS E CONDIÇÕES DAS INSTALAÇÕES 
 
Utilização dos espaços que proporcionem aos Praticantes as melhores condições para a 
prática da modalidade, de acordo com os critérios definidos no Programa de Acção da 
Direcção. 
 
Implementação de medidas no sentido de que a Lei da protecção da exposição 
involuntária ao fumo do tabaco (Nº 37/2007) seja cumprida nas instalações em que se 
realizam os Campeonatos Regionais. 
 
 
 
3 – DISCIPLINA, “FAIR PLAY” E ARBITRAGEM 
 
Divulgação dos comportamentos conformes ou contrários à ética e ao “Fair Play” e 
sensibilização dos Praticantes e Árbitros para o cumprimento das normas do CIB, em 
especial, das relativas a Conduta e Etiqueta. 
 
Implementação de um sistema de prémios que recompensem, além do sucesso nas 
competições, também o “Fair Play”, de acordo com as orientações do Código da Ética 
Desportiva. 
 
Em coordenação com a FPB, estabelecimento de um programa de formação teórica e 
prática de árbitros. 
 
 
 
4 - CAPTAÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL 
 
Realização de cursos de formação de monitores. 
 
Lançamento do Programa de Apoio à Captação e Formação de Novos Praticantes 
(concessão de apoios materiais à actividade desportiva, de captação e formação de 
praticantes dos Clubes Associados da ARBL e de outras entidades de natureza 
associativa). 
 
Edição de folheto de divulgação do bridge e de apoio à captação de novos praticantes.  
 
 
 
5 - COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

 
Reformulação do site da ARBL, no sentido de o tornar mais atractivo, mais informativo 
e de mais fácil utilização, de forma a melhorar a comunicação entre os Clubes 
Associados, os Praticantes e a Direcção. 
 
Desenvolvimento da base de dados de praticantes, nomeadamente através do 
levantamento exaustivo dos endereços de correio electrónico, e colocação da mesma ao 
serviço dos Clubes Associados 
 
Presença institucional na revista Bridge Desportivo, editada pela FPB. 



 
Edição e distribuição aos Clubes e Praticantes da ARBL do Regulamento e Calendário 
das Provas da ARBL da Época de 2008. 
 
 
 
6 – APOIO JÚRIDICO AOS CLUBES 
 
Apoio jurídico e material aos Clubes Associados nas tarefas de elaboração dos estatutos 
dos Clubes de Bridge e dos regulamentos internos dos Núcleos de Bridge, tendo em 
vista a melhoria da organização e funcionamento internos e a criação de mecanismos de 
representação dos praticantes licenciados. 
 
  
 
7 – APOIOS A PRATICANTES 
 
Apoio financeiro aos praticantes que se deslocam para participarem em Campeonatos 
Nacionais, em representação dos Clubes Associados ou da ARBL. 
 
 
 
8 – MATERIAL E EQUIPAMENTO 
 
Renovação gradual do material adquirido em 2005 (carteiras e baralhos), de forma a 
manter o equipamento utilizado em boas condições. 
 
O restante material necessário (bidding boxes, mesas e cortinas) continuará a ser 
alugado aos Clubes onde se realizam as provas, pugnando para que este equipamento 
seja fornecido em bom estado de conservação. 
 
 
 
9 – APOIO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO 
 
O apoio logístico e administrativo às provas desportivas contratado em 2006 tem-se 
revelado económico e eficaz, pelo que deverá ser mantido em 2008.  
  
 
 
 
Lisboa, 6 de Dezembro de 2007 
 
A Direcção da ARBL 


