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Terminamos a apresentação dos atletas Planeta Basket Store com outro dos capitães da
Seleção Nacional, ele que é também capitão do SL Benfica. Falamos naturalmente do Tomás
Barroso.

Natural do Algarve, o Tomás iniciou a sua formação no Clube Basquetebol de Albufeira (CBA)
antes de rumar ao Imortal de Albufeira. Seguiu-se uma passagem por Espanha, pelo
Baloncesto Torrelodones que antecedeu a mudança para Lisboa e para as camadas jovens do
Sport Lisboa e Benfica. A falta de oportunidades na luz levou-o a mudar-se para a Figueira da
Foz e foi ao serviço do Ginásio Figueirense que se começou a evidenciar ao mais alto nível do
basquetebol nacional. Uma época bastou para regressar à luz e desta vez para a equipa
principal do SL Benfica. Foi ao serviço dos encarnados que fez carreira e agora que se prepara
para iniciar a 10ª temporada de águia ao peito, continua altamente motivado para levantar
troféus.

Reconhecido desde tenra idade pela capacidade de lançamento, o Tomás tem vindo a
acrescentar capacidades ao seu jogo, e agora que se aproxima dos 30 anos é um jogador
muito mais completo. Mas mais do que o jogador, importa também realçar o Homem.
Respeitado tanto dentro como fora dos campos, o Tomás reúne inúmeras qualidades humanas
que o ajudaram a capitanear não só o SL Benfica como a Seleção Nacional.

Praticamente recuperado da grave lesão que o afastou de grande parte da época passada, o
Tomás afirma-se preparado para tudo e é para nós uma enorme honra contar com ele na
nossa equipa. Bem-vindo Tomás!

Títulos colectivos
- 5 Campeonatos Nacionais
- 4 Supertaça
- 4 Troféus António Pratas
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- 5 Taças da liga
- 4 Taças de Portugal

Títulos individuais
- 1 concurso de triplos ganho
- 2 vezes All-star
- 1 prémio internacional de Fair Play

Internacionalizações
- Sub-20 - 8
- Seniores - 78
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