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Diz a sabedoria popular que a necessidade aguça o engenho. A necessidade de manter a
chama viva, de motivar os mais novos levou a Associação de Basquetebol da Madeira a criar o
jogo de MB – On, que tem permitido aos Minis da Região contatar com Minis de todos os
cantos do país.

Esta iniciativa que além de motivar os praticantes na melhoria específica dos exercícios
propostos tem felizmente contado com a participação de convidados, que tem transmitido antes
dos jogos, testemunhos pessoais muito enriquecedores.

O primeiro convidado Tiago Pinto do Queluz, realçou a importância que alguns exercícios
realizados no mini, continuavam a ter na sua carreira. O diálogo entre o Nuno Sá do CAB e o
Vlady Voytso, que nos relataram as suas vivências no primeiro treino, foi de uma enorme
sinceridade e riqueza. As sábias palavras do Sérgio Ramos, realçando as amizades que fez no
basquetebol e os exemplos duma jovem promessa, como o Carlos Mota e da experiente
Rosinha Rosário são mensagens que os participantes ouviram atentamente e tem aumentado
o número das visitas ao facebook da ABM; e tem provocado interacções entre os adeptos mais
novos e menos novos da nossa modalidade. Todas estas mensagens podem ser vistas no
facebook da ABM.

Nestas interacções chamou-me particularmente à atenção o comentário do Pedro Afonso no
facebook a propósito da intervenção do Tiago Pinto.

Escreveu o Pedro Afonso: “Grande Tiago Pinto a dar-nos o exemplo que poderemos influenciar
os mais novos, e retribuirmos o que os mais velhos, quando éramos uns miúdos, fizeram por
nós.
”

Se queremos que a nossa modalidade singre, esta é uma dimensão, a dimensão de saber
passar o testemunho, que nunca poderemos perder. Obrigado a todos os que têm, com as
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suas mensagens, contribuído para o sucesso do MB-On.
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