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ÉPOCA 2021/2022 
COMUNICADO Nº 7 

27/10/2021 

1. MINIBASQUETE – REUNIÃO DE CLUBES ABP 
 

Realizou-se no passado dia 14/10/2021, na sede desta associação, a Reunião de Clubes de Minibasquete que assinala o 

início da organização das atividades regulares deste setor. 

  

Marcaram presença os seguintes clubes: 

  

ACADÉMICO FC 

ASSOCIAÇÃO A360 

CAA SALESIANOS 

CB PENAFIEL 2012 

CD PÓVOA 

CDCJ PACENSE 

CLUB 5BASKET 

CPN 

FC GAIA 

FC PORTO 

FCS/TOG 

FIDES 

GDB LEÇA 

GUIFÕES SC 

JUVEMAIA ACDC 

MAIA BC 

NCR VALONGO 

SC COIMBRÕES 

SC VASCO GAMA 

UAA AROSO 

  

  

Dos assuntos abordados há a destacar os seguintes pontos: 

  

1. Agradecemos que tomem em boa consideração que toda a comunicação/informação escrita respeitante ao 
setor do MINIBASQUETE da ABP deve ser enviada para minibasquete@abp.pt, com o conhecimento 
a pauloneta@abp.pt; 
  

2. Foi já atualizado o documento que rege todas as atividades regulares sob a égide da ABP 
Minibasquete ABP 2021-22 - ORGANIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO 
(documento já disponível em https://www.abp.pt/wp-content/uploads/2021/10/Minibasquete-ABP-2021.22-
Organiza%C3%A7%C3%A3o-e-Regulamenta%C3%A7%C3%A3o.pdf) 
  
  

3. As CONCENTRAÇÕES REGULARES ABP serão iniciadas/calendarizadas a partir dos dias – 6 e 7 de novembro de 
2021 
(Mapa completo de datas disponíveis para agendamento está disponível na página 22 do documento acima 
referenciado); 

  

4. Página de calendarização das CONCENTRAÇÕES REGULARES 
ABP: http://www.abp.pt/agendamento/pages/presentation/presentation.php - Foi já disponibilizado a cada 
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clube o respetivo USERNAME e PASSWORD de acesso, para que cada clube possa desde logo criar as suas 
equipas e assinalar a disponibilidade em organizar e/ou participar nas CONCENTRAÇÕES; 
  

5. Todos/as os/as atletas intervenientes nas CONCENTRAÇÕES REGULARES ABP têm que estar obrigatoriamente 
inscritos/as; só serão nomeadas equipas para as CONCENTRAÇÕES REGULARES, a partir do momento em que a 
equipa tenha, pelo menos 10 atletas inscritos no SA – FPB. Para cada CONCENTRAÇÃO REGULAR, cada equipa 
deve fazer-se acompanhar duma listagem da comitiva e da identificação dos respetivos atletas (documento com 
fotografia); 
  

6. Na organização das CONCENTRAÇÕES REGULARES, deverão ser adotadas algumas medidas COVID-19, que 
contribuem para a minimização do risco de contágio (ler atentamente página 3 do documento acima referido). 
É imperioso que os clubes anfitriões/organizadores possuam uma listagem rigorosa de todos os intervenientes 
nos jogos, lembrando sempre que os atletas deste setor não estão vacinados e este facto constitui um risco 
acrescido em termos de potencial contágio; 

  

7. Todos os clubes organizadores devem indicar um elemento responsável pela organização das 
CONCENTRAÇÕES, elemento que deve assegurar a aplicação das orientações que constam no referido 
documento; são responsáveis ainda por, no final de cada concentração, enviar os boletins de jogo e relatório de 
concentração, digitalizados para minibasquete@abp.pt; 
  

8. Caso já tenham a convicção de organizar algum Torneio Internacional/Nacional ou Interdistrital de 
Minibasquete, agradecemos que nos comuniquem (indicar pelo menos provisoriamente o mês). A ABP tem por 
exemplo:   
12 Horas de Minibasquete – 19 e 20 de março de 2022; 
Dia Nacional de Minibasquete – 10 de Junho de 2022. 
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