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Comunicado nº 068 – 2020/2021 – MINICESTO 2020  
Data: 04.12.2020 

 
 

Para conhecimento geral, a seguir se informa: 

MINICESTO 2020 

 

A situação pandémica que estamos a viver obriga-nos a repensar as nossas práticas e 

atividades. Sendo o Minicesto o torneio de minibásquete mais antigo do país realizado de forma 

ininterrupta, não queremos deixar de realizar uma atividade para celebrar este evento, nem que 

seja de uma forma simbólica. 

Assim, vimos por este meio convidar os clubes a participarem numa atividade nos moldes 

que a seguir indicamos.  

A Associação prontifica-se a passar por todos os clubes em horário dos treinos do 

minibásquete, para realizar durante o treino os seguintes concursos: 

- Concurso de skills (os realizados no início da época) 

- Concurso de lançamento na passada do lado direito 

- Concurso de lançamento na passada do lado esquerdo  

- Concurso de lances livres  

Como queremos dar um carácter coletivo aos concursos, estes serão realizados por equipas. 

Cada clube pode participar com mais do que uma equipa por escalão. 

Os concursos serão realizados por escalão Mini-12, Mini-10 e Mini-8 e apenas no escalão de 

Mini-12 haverá separação de géneros. 

As equipas de cada clube serão compostas por um mínimo de 4 participantes e um máximo 

de 8 participantes. 

Todos os participantes terão de estar inscritos na ABM. 

As atividades irão decorrer entre 10 de Dezembro e 25 de Fevereiro. Para tal e no intuito de 

calendarizar as nossas visitas aos clubes, solicitamos que nos informem os horários de treinos das 

vossas equipas de minibásquete, via email para sanpayo.araujo@abmadeira.pt . 

Os clubes que pretenderem realizar os concursos ainda no mês de Dezembro devem 

informar os horários dos seus treinos até ao dia 9 de Dezembro.  
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Os clubes que apenas pretenderem realizar os concursos a partir do mês de Janeiro 

deverão informar os horários dos seus treinos até ao dia 30 de Dezembro. 

Oportunamente será enviado o regulamento completo dos concursos.  

Até ao momento tivemos a adesão dos seguintes clubes para participarem nesta forma 

simbólica de celebrarmos o Minicesto 2020: 

 ACD São João 

 AD Galomar 

 CAB  

 CDE Francisco Franco 

 CD Mar e Serra 

 GB Atlântico 

 Outros clubes que tencionem participar poderão fazer a sua inscrição até ao dia 30 de 

Dezembro, informando nessa ocasião os horários dos seus treinos. 

 

Funchal, 04 de Dezembro de 2020 

A Direção 


