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Depois dum belo banho de mar na praia da Formosa e da refeição no Hotel Santa Maria,
tivemos mais actividades lúdicas à noite, que tem sido enriquecidas pelo Roberto Freitas um
músico de elevada sensibilidade e enorme talento.

São interacções como estas que contribuem para a criação da atmosfera de magia do
jamboree e fazem jus a um dos refrãos mais cantados pelos minis: Fazer amigos para
recordar.

A qualidade do complexo desportivo de Santa Maria com um amplo pavilhão e piscina no
mesmo espaço, tem facilitado a vida às mamãs de serviço, pois nas transições do treino de
basquete para a piscina, não há correntes de ar e frio pelo que não têm surgido problemas com
gargantas e constipações. O aquecimento do treino da manhã treino de hoje foi da
responsabilidade da equipa dos Almagreios: Duarte Anastácio, Márcio Ribeiro, Guilherme
Cardoso, Fábio Soares, Rui Lima, Diogo Santos, Ana Rita Reis, Rita Santos, Eliana Lopes,
Sara Chaves, Rita Ribeiro e Maria Pacheco. Esta equipa tem três monitores a Eduarda Lopes
de Cantanhede, a Sandra Sousa e o João Moreno único monitor deste grupo repetente nos
jamborees. Como monitor o João cresceu muito desde o jamboree de Olhão.

Na parte da tarde, adaptámos uma coreografia do Grosas, que serviu de aquecimento e logo
de seguida foram os jogos, porque o passeio à Ilha esperava por nós. São lindas as paisagens
de Santa Maria e é impressionante como numa ilha tão pequena existe um contraste entre a
parte plana e a zona da Serra. Uma das características da lha é que cada freguesia tem uma
cor. Em Espírito Santo as casas tem barras verdes, em Santa Bárbara azuis, em São Pedro
Amarelo e na Almagreira vermelho. Se os vossos filhos não vos souberem explicar o
significado e origem das cores é porque estavam distraídos durante o passeio.

Acreditamos que as vossas saudades estejam a crescer, mas os minis neste momento estão
cada vez mais integrados e como não querem perder pitada do que está a acontecer
esquecem-se de telefonar aos pais. O jamboree está neste momento em velocidade de
cruzeiro, mas o final aproxima-se rapidamente.
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As mini entrevistas

1. De onde vens e onde jogas?
2. Há quanto tempo jogas minibásquete?
3. Quem é o teu treinador?
4. Alguém na tua família jogou basquete ou foi a algum jamboree?
5. O que é que estás a gostar mais neste evento

Rita Pereira Sanches - Diogos

1. De Monção e jogo no Monção Basket Clube
2. Jogo há cinco anos
3. António Domingues
4. Não
5. De tudo e de ter ido à praia

Rodrigo César Rosa de Menezes Martins - Diogos

1. Terceira no Terceira Basket Clube
2. Um ano e meio
3, João Paulo Ávila
4. Não
5. Do momento ”Cabeça de alho chocho”

Catarina Maria Oliveira Ventura - Espíritos

1. Paços de Arcos e jogo na Simecq
2. Vai fazer em Junho 6 anos
3. Fernando Brás
4. O irmã a irmã que já foi ao Jamboree de Trancoso,
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5.

Conhecer novos amigos e fazer o que mais gosto jogar basquete

Henrique Eiró Medeiros Vieira - Espíritos

1. S. Miguel U. Sportiva
2. Vai fazer cinco anos
3. Ricardo Botelho
4. Meu pai e a minha mãe
5. Jogar basquete e as brincadeiras das actividades lúdicas
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