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Para conhecimento geral, a seguir se informa: 

DIA NACIONAL DO MINIBASQUETE 

 

No dia 10 de Junho será celebrado o Dia Nacional do Minibasquete. A comemoração deste 

dia ia ser feita no decorrer do Jamboree Regional 2022, que iria se realizar na Ilha do Porto Santo, 

de 9 a 12 de Junho. Infelizmente, no início da semana passada tivemos a informação de que o forte 

vento que se fez sentir na Ilha do Santo fez com que a cobertura do Pavilhão Multiusos ficasse 

danificada. Desde esse momento estivemos em contacto permanente com as entidades que gerem 

a instalação e, esta manhã, foi-nos comunicado que não iriam conseguir resolver o problema da 

cobertura a tempo da realização deste evento. Assim sendo, a realização do Jamboree Regional 

ficará adiada para o início da próxima época, de 30 de Setembro a 2 de Outubro. 

                Uma vez que consideramos importante a comemoração do Dia Nacional do Minibasquete, 

a ABM irá organizar uma atividade no dia 10 de Junho, na Praça do Povo (zona do Heliporto), 

destinada a todos os atletas dos escalões de Minis. 

                Nesta atividade serão criados grupos com crianças dos vários clubes que participarão em 

várias atividades lúdico-desportivas, incluindo jogos de basquetebol. O propósito desta atividade é 

proporcionar um momento de convívio e diversão entre todos. 

                Todos os participantes na atividade receberão uma t-shirt alusiva ao Dia Nacional do 

Minibasquete. 

                De modo a programarmos a atividade, solicitamos aos clubes que nos informem por email 

para, geral@abmadeira.pt, o nº de atletas que irão participar por escalão (Mini8, Mini10 e Mini12), 

até ao dia 8 de Junho (Quarta-feira). 

                O início da atividade está previsto para as 9h30. Dependendo do nº de crianças 

participantes na atividade, poderá haver a necessidade de dividi-las em dois turnos, um de manhã e 

outro à tarde. 

                Apelamos à Vossa colaboração para a mobilização do maior número de crianças possível, 

para esta atividade. 

Funchal, 06 de Junho de 2022 

A Direção 


