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Novo Rumo - Mensagem do presidente
No ano em que o Clube
Basquetebol de Tavira
comemora o seu 25.º
aniversário, esperamos
que com esta nova
publicação se inicie um
novo ciclo na vida do
Nosso clube.
Pretendemos com isto dar
a conhecer melhor a vida
do C.B. Tavira, quem são
os nossos atletas,
treinadores, as atividades
em que participamos, os
resultados das nossas
equipas, fotografias das
nossas atividades, etc.
Esta newsletter também
pretende ser um espaço
aberto aos sócios,
encarregados de

educação, atletas e
treinadores, onde podem
participar com as suas
ideias, sugestões e
criticas.
Apelamos assim a todos
que queiram ajudar e
colaborar com o clube no
sentido de o tornar maior
para engrandecimento do
basquetebol e da cidade
de Tavira.
Aproveitamos para
informar que há já 4 anos
que o C. B. Tavira é
distinguido como Escola
Nacional de Minibasquete.
Esta distinção vem
demonstrar a dedicação e
o esforço de todos, pais,
atletas, treinadores e

também de alguns
colaboradores em prol do
desenvolvimento dos
nossos jovens.
O futuro é dos jovens,
vamos todos colaborar.

Presidente do CBT, Sr. Manuel
Louro

Comemoração do 25.º aniversário
No dia 21 de outubro o C.B.
Tavira comemorou o seu 25.º
aniversário num jantar servido
no Restaurante Marisqueira
Quatro Águas, na presença de
atletas, ex-atletas, treinadores,
sócios, encarregados de
educação, direção do clube, o
Presidente da União de
Freguesias de Tavira, o Sr. José
Mateus e o Vereador com o
pelouro do Desporto, o Sr. José

Manuel.
Foi um momento de convívio entre
os diversos participantes, com
diferentes faixas etárias.
No final tivemos um magnífico
bolo de aniversário oferecido pela

Bolo de aniversário
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EVENTOS PASSADOS
Torneio da Casa do
Benfica do Montijo
No fim de semana de 23 e 24 de
setembro, o CBT esteve presente no
II Torneio de Apresentação da Casa
do Benfica do Montijo, no Pavilhão
Munícipal n.º1 do Montijo.
Na manhã de sábado a nossa equipa
de Mini 12 Mistos defrontou o Paço
de Arcos e o Gdessa vencendo os
dois jogos. No sábado à tarde as

Torneio Internacional
Cidade de Lagoa
No dia 24 de setembro, na nave
desportiva de Ferragudo, o CBT
participou no torneio internacional
da cidade de Lagoa, em 2 escalões:
mini12 e sub14.
No torneio de mini12, o primeiro
jogo foi contra os Tubarões onde
ganhámos por uma margem
confortável, onde as combinações
entre os atletas correram bem; no
segundo jogo jogámos contra o
Ferragudo onde entrámos
desconcentrados e no final pagámos
por isso, perdemos pela margem
mínima de 1 ponto.
Nas sub14 femininas, o primeiro jogo
foi contra o Real Peritos onde

nossas Sub19f defrontaram o CB
Montijo e o CD Olivais e Moscavide,
perdendo ambos os jogos.

tratados em todo o torneio.

No domingo as nossas Sub16f
defrontaram o CB Montijo “B”,
Basket Almada Clube e o CB Montijo
“A”, tendo vencido o 1.º jogo e
perdido os outros jogos.
De salientar e agradecer ao CB
Montijo o convite para o torneio e a
maneira como fomos recebidos e
ganhámos e o jogo até correu bem, no
segundo jogo em que jogamos contra o
Ferragudo, o jogo já correu menos bem
revelando algum cansaço e alguma falta
de agressividade. Algumas jogadoras
fizeram a sua estreia absoluta num jogo
de basquetebol que correu bem para
elas. A claque do CBT deixou mais uma
vez a sua marca no torneio nunca se
cansando de fazer “barulho” e de puxar
pela equipa.
No geral o Torneio
correu bem e deu
para avaliar a equipa
em competição, pois
foi mais uma boa
experiência.
Muito obrigado a
todos os que
participaram e os

Troféu recebido no Torneio da Casa
do Benfica do Montijo

Torneio de Lisboa
No fim de semana de 30 de setembro e
1 de outubro, o CBT esteve presente no
Torneio de Apresentação do Nacional e
do AC Moscavide.
A nossa equipa de Sub16/19f defrontou,
no sábado à tarde, o Nacional em
Sub16f e em Sub19f, tendo vencido o
1.º jogo e perdido o 2.º jogo.
No domingo de manhã defrontamos as
Sub16f do AC Moscavide, tendo
vencido o jogo.
Agradecemos ao Nacional e ao AC
Moscavide o convite para os respetivos
torneios.

Homenagem à atleta Sara Oliveira
No jogo de sub 14 femininos disputado a
15 de outubro entre o CB Tavira e CB
Albufeira, a atleta Sara Oliveira foi
homenageada pelo CB Tavira.
O CB Tavira, como forma de felicitar e
homenagear o desempenho da atleta na
Seleção Regional de Mini 12 Femininos
da A. B. Algarve ofereceu um diploma
de excelência.
De referir que o CBT já distinguiu com o

diploma de excelência na época
passada os atletas Raquel Teixeira,
Rodrigo Cristo, Inês Carlota e Maria
Neves.

Entrega de diploma à atleta Sara Oliveira
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Angariação de novos atletas
O CBTavira pretende que existam
mais atletas a praticar basquetebol.
Assim, pediu apoio aos atletas atuais
do clube com as seguintes
condições: quem trouxer um atleta
recebe uma bola de basquetebol, se
trouxer 2 recebe uma t-shirt com o
segundo atleta.
No mês de outubro a atleta Marta
Serrano recebeu pelo Presidente do
Clube, Sr. Manuel Louro, uma bola
de basquetebol por ter angariado o
atleta Rodrigo Piedade.

Os encarregados de educação
também se disponibilizaram para
ajudar na angariação de novos
atletas.

Começaram a ser distribuídos
panfletos nas escolas do 1.º ciclo de
Tavira, Cabanas, Conceição, Luz de
Tavira, Santa Catarina da Fonte do
Bispo.
Também se começaram a colocar
cartazes nos Pavilhões Desportivos
dentro da cidade de Tavira.

Cartaz do CBTavira

Datas importantes para o CBTavira
Como os atletas são importantes para
o CBT, pretende-se acarinhar todos,
dando os parabéns àqueles que
fizeram anos no mês de setembro e
outubro. Assim aqui vão as nossas
felicitações para os seguintes atletas:
- Francisco Myffemegger, pelo 16.º
aniversário a 9 de setembro;
- Iara Sofia Alves Celestino, pelo 16.º
aniversário a 5 de outubro;
- Ana Catarina Neves Gregório, pelo
15.º aniversário também a 5 de
outubro;
- Francisco Drago Rodrigues
Noronha dos Santos, pelo seu 9.º

aniversário a 6 de outubro;

- Bobi Asanov Shekirov, pelo 12.º
aniversário também a 5 de outubro.
Aproveita-se para informar quais os
atletas que irão fazer anos no
decorrer do mês de novembro. A
saber:
- Deyvid Rizou Durakov fez 12 anos a
4 de novembro;
- Carolina Palma Moreira fez 11 anos
a 7 de novembro;
- Jesualdo Filipe Diogo fez 16 anos a
9 de novembro;
- Rita Pereira Teixeira fez 14 anos a
11 de novembro;

Parabéns aos atletas

- Rita Alves Alfaiate vai fazer 9 anos a
19 de novembro;
- Ali Qasim vai fazer 15 anos a 24 de
novembro;
- Ruben Miguel da Fonseca Rufino
vai fazer 14 anos a 29 de novembro.
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Foto reportagem
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Clube Basquetebol de Tavira
Praceta das Bernardas, 10, r/c,
8800-685 Tavira

Nota de fecho
Esta publicação pretende acompanhar a vida do clube. O apoio e
contributo de todos é fundamental.
Assim, caso tenha alguma ideia, fotografia ou critica que

Tel: 966 631 338
Correio eletrónico: geral@cbtavira.com

considere que deva de ser divulgada, envie para
geral@cbtavira.pt.
Este espaço pretende ser aberto aos atletas, treinadores, sócios
e encarregados de educação.

cbtavira.com

Próximos jogos

Consultar a calendário atualizado
em :

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.g
o?s=1&show=clu&id=231&layout=
calendario

