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Planeta Basket vai acompanhar uma vez mais o jamboree. Paços Ferreira vai receber o 16º
Jamboree Nacional saiba quem vai enquadrar os 72 felizardos escolhidos para este evento.

Das 21 Associações do país, só três das Associações insulares, Madeira, Terceira e Faial e
Pico, não vão estar representadas no próximo jamboree em Paços de Ferreira que vai reunir
72 jovens do Minho ao Algarve passando pelos Açores.
O site Planeta Basket vai acompanhar de novo o evento. No primeiro dia do diário Sábado dia
20 de Junho vamos informar quem são os minis que vão desta vez ser tocados pela magia e
entusiasmo dum evento único: o Jamboree de Minibásquete. Hoje saiba quem os vai
enquadrar. A partir de Sábado acompanhe o evento e vamos dizer, bem-vindos a Paços de
Ferreira, bem-vindos ao Planetabasket, bem-vindos a mais um diário do Jamboree.
O sucesso do diário do Jamboree em Santa Maria em Abril leva-me a interromper a
sequência normal de colaboração com o habitual artigo de reflexão, para anunciarmos o diário
do Jamboree de Paços de Ferreira. Fica para depois do evento a promessa feita ao comentário
do José Marçal no texto “Estar atento aos sinais…” publicado em 26 de Maio.
A partir do dia 21, os pais dos participantes provenientes de todas as Associações do
Continente e Açores (São Miguel e Santa Maria) poderão acompanhar uma vez mais a par e
passo, através da iniciativa do Planetabasket, a magia do Jamboree.
Atentos às sugestões dos pais que nos acompanharam no último Diário do Jamboree iremos
publicar, na medida do possível mais fotografias, para que possam matar as saudades que vão
crescendo à medida que o tempo passa. Esperemos que há semelhança, do diário anterior,
vão comentando e no final deixem a vossa opinião sobre a forma como viram e viveram este
jamboree.
A equipa de enquadramento coordenada por San Payo Araújo e dirigida pelo Sérgio
Rosmaninho já está formada. Saiba quem são as mamãs de serviço, saiba quem são os
monitores e fixe desde já um nome que vai certamente ser incansável no apoio logístico.
A equipa do jamboree
Coordenação: San Payo Araújo
Direcção: Sérgio Rosmaninho
Apoio logístico: Armindo Calção
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Mamãs de Serviço: Elsa Basto e Maria João Costa
Monitoras: Ana Pinto, Elisabete Delicado, Romina Raulino, Marina Sousa, Joana Cartaxana,
Andreia Carriço, Patrícia Correia e Maria Pereira
Monitores: Nuno Rodrigues, “Grosas”, Ricardo Roseta, Rui Santos, João Moreno, Francisco
Pessoa, Rui Costa e João Bilou
Para finalizar um grande abraço a toda a família dos jamborees, nomeadamente aos muitos
monitores e monitoras que já deram vida a outros jamborees.
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