
 

Sede: Ladeira do Imaculado Coração de Maria nº 7, 9050-221 Funchal       Telefone: 291226553       Email: geral@abmadeira.pt 

Comunicado nº 032– 2020/2021 – CAMPEONATO DA MADEIRA SIDÓNIO 
FERNANDES 

Data: 21.10.2020 

 
 

Para conhecimento geral, a seguir se informa: 

CAMPEONATO DA MADEIRA SIDÓNIO FERNANDES – MINI8, MINI10 E MINI12 

 

 Informamos os clubes filiados que o Campeonato da Madeira Sidónio Fernandes para os 

escalões de Mini8, Mini10 e Mini12 terá início no fim de semana 7 e 8 de Novembro. 

 Em conformidade com resolução nº 727/2020, da Presidência do Governo Regional de 02 de 

Outubro de 2020, esta competição já poderá ser realizada nos moldes de 3x3 (Mini8 e Mini10) e nos 

moldes de 4x4 (Mini12). 

 À semelhança da época passada, esta competição será realizada no formato de quadro 

formal, com separação de géneros dos escalões de Min10 e Mini12, e no formato de quadro 

participativo, onde poderá haver equipas mistas nos escalões de Mini10 e Mini12.  

 Os clubes interessados em participar no Campeonato da Madeira Sidónio Fernandes 

deverão enviar, por email para sanpayo.araujo@abmadeira.pt  , a inscrição das suas equipas até 

ao dia 26 de Outubro (segunda-feira). 

No dia 27 de Outubro (3ª feira), pelas 19h00 na sede da ABM, será realizada uma reunião 

com os clubes que tiverem equipas inscritas na prova. 

 

CAMPEONATO DA MADEIRA SIDÓNIO FERNANDES – SUB14 A SENIORES 

 Devido ao início tardio da competição nos moldes de 5x5, o início do Campeonato da 

Madeira Sidónio Fernandes, para os escalões de Sub14 a Seniores, está previsto para o mês de 

Dezembro. 

 Os clubes interessados em participar na prova, deverão proceder à inscrição das suas 

equipas, por email para geral@abmadeira.pt, até ao dia 5 de novembro. O sorteio da prova 

realizar-se-á no dia 6 de novembro, pelas 12h00, na sede da ABM 

 Podem participar na prova os escalões: Sub14M, Sub14F, Sub16M, Sub16F, Sub18M, 

Sub19F, SM e SF. 

Funchal, 21 de Outubro de 2020 

A Direção 
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