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DEPUTACIÓN CO BREO
O convenio de patrocinio que
posta por traballar pola provincia
de Lugo dende os valores do
traballo en equipo.

INSPIRADOS POLO
MELLOR CAFÉ
Cafés Candelas pon nome á nosa
ilusión polo basket, e sabor a
algún dos mellores momentos do
día.

CORAZÓN CELESTE
¿Cómo se combina xestión e
sentimento?
O exemplo dun presidente.

EMBAIXADORES DO
NOSO
O equipo compaxina actividade
social e loita nas canchas.
E moito máis...

APOSTA SEGURA
A Deputación cre no Breo como valor para a provincia
Son moitas as razóns polas que unha institución como a Deputación de Lugo aposta por un
modelo de patrocinio co C.B. Breogán:
Espello para os máis novos
Nun plantel profesional de baloncesto como é o do Cafés Candelas Breogán conviven
deportistas con diversas experiencias que poden transmitir aos máis novos da provincia de
Lugo. O seu sacrificio durante anos para chegar a dedicarse profesionalmente ao deporte, sen
esquecer os estudos, é un modelo moi interesante para os cativos. Ademais, a carreira de
deportista esixe hábitos saudables de vida como son a alimentación e o descanso adecuado.
Deporte accesible
Na provincia de Lugo son múltiples as asociacións que traballan de xeito desinteresado co
único propósito de facer a vida máis doada aos que o precisan. O Breogán dedica partidos a
difundir as súas actividades. As iniciativas están a ter unha grande resposta por parte da masa
social.
Redescubrimento dun enorme patrimonio
A provincia de Lugo reúne coma poucas os contrastes que ofrecen o mar, a montaña, os ríos e
as cidades e vilas. A ese patrimonio natural e xeográfico únese un importante patrimonio
cultural. O equipo visita e difunde puntos de encontro como os museos e os monumentos.
Ademais elabórase un traballo de difusión a través de redes sociais do patrimonio da
provincia.
A imaxe da provincia lonxe de Lugo
O Breo visita dezasete cidades de toda a xeografía peninsular e insular. O nome de Lugo e o
seu patrimonio vai sempre presente co equipo. O «Breogán de Lugo» é uns dos axentes clave
para que a provincia e a cidade de Lugo teñan visibilidade fora do noso territorio.
Patrimonio en sí mesmo
Xa son cincuenta anos de historia do Breogán. E medio século no deporte son moitos pola
intensidade coa que se viven. O Breogán é un patrimonio dos lucenses en sí mesmo. Símbolo
de loita e deportividade e traballo en equipo. o Breo é un símbolo e como tal merece ser
conservado, coidado e potenciado para orgullo dos lucenses. O Breogán é parte da nosa
memoria colectiva.
Un foro incomparable
Poucas actividades reúne en Lugo e en Galicia cada quince días a milleiros de persoas entorno
a un sentimento e unha actividade como a do Breogán. Un deporte familiar no que se xuntan
amigos, familias, veciños, compañeiros, para sufrir e gozar dun deporte único. O baloncesto
encarna valores positivos como o traballo en equipo, o compañeirismo e a loita común por
un obxectivo. Iso é o Breo.
A Deputación de Lugo quere que ese foro que une aos lucenses sexa extensivo a toda a
provincia e o patrocinio inclúe o achegamento de colectivos de moitos tipos aos partidos do
equipo celeste no Pazo. Escolares, asociacións, ongs... todos forman parte do noso Breo esta
tempada.

Inspirados polo mellor café

A empresa lucense Cafés Candelas aposta por segunda tempada consecutiva polo Breogán. A marca da nome ao equipo,
e sabor aos mellores momentos do día.
Levar na camiseta de xogo un patrocinador lucense, e unha marca que traballa día a día pola excelencia do seu produto,
é unha responsabilidade importante. Pero dende que Candelas patrocina ao Breo, tamén o equipo sente o respaldo do
noso. Dunha empresa que dende Lugo medra e leva un produto elaborado de xeito tradicional aos confíns do mundo.
Recentemente Cafés Candelas publicou o balance do último ano. A marca expándese constantemente e medrou un 6%
nos últimos doce meses. Ata na Gran Mazá Neoyorquina é posible pedir un Candelas.
Como reza un dos seus lemas, nós tratamos de sentir a inspiración axudados polos nosos seguidores, os nosos
patrocinadores, e polo mellor café.
Nós, por suposto, seguiremos iniciando cada xornada coa inspiración de Cafés Candelas
Parabéns Cafés Candelas, e #Liveinspired

Entrevista ao Presidente do C.B. Breogán

Jesús Lázare: «Buscamos construir o
club que máis me gustaría gozar como
afeccionado»
Case seis meses no cargo. Qué balance fai?
No persoal, fantástico. No que respecta ao traballo e o lóxico desgaste que conleva o posto, vese compensado porque
vinme gratamente arrodeado por moita xente, dende compañeiros do consello, empregados do club en tódalas áreas,
anunciantes que apostaron e que están a crer en nós, a afección que respondeu de xeito magnífico e a familia que segue
a ser un apoio fundamental.
No terreo institucional o balance tamén é bastante positivo. Creo que estamos a nivelar o problema da débeda que
tiñamos, aínda que queda moito traballo, pero estamos no bo camiño para chegar ao que pretendemos dende o inicio.
E no eido deportivo coido que temos un equipo moi competitivo e que pode darnos moitas alegrías, e que é quen de
enganchar o Pazo.
Tamén estamos acadando avances importantes no eido social para que o club este amáis implantado na sociedade
lucense que tanto nos apoia.
Confesa ser un afeccionado dos que sufren. Cómo se combina iso co cargo de presidente?
Lévase. Aprendes a controlar os sentimentos e o sufrimento en determinadas situación, aínda que ao chegar a casa
algunhas emocións son máis difíciles de dixerir, e doulle moitas voltas ás cousas. É complicado desconectar, pero non é
algo exclusivo do presidente, sei que aos empregados lles acontece o mesmo.
Como afeccionado cal foi o momento máis feliz e cal o máis triste que lembra?
Moi difícil elixir. Dos felices, como é obvio, os ascensos, as primeiras vitorias ante Madrid ou Barcelona, e últimamente
ver o Pazo cheo en play offs, como os das últimas dúas tempadas.
Dos tristes, todo o relacionado cos acontecementos posteriores ao Oximesa, ou o descenso en Valladolid ou o último
partido en Ourense na final de play off.

E como presidente?
O día no que acadamos pechar a maioría dos patrocinios e de completar o plantel, e tamén algunha vitoria que foi
especial. Quizais un dos máis tristes, a derrota no Pazo ante Araberri.
Coinciden as súas ilusións como afeccionado e como presidente?
Ao 95% sí. Tento transmitir e facer un club que creo que é o que me gustaría a min como afeccionado, porque lévoo
sendo os últimos 35 anos. Pero en ocasións hai que ser frío e separar a parte de afeccionado da de presidente.
Cómo lle gustaría que lembrasen no futuro o seu paso pola presidencia?
Por ser o presidente que cumpriu, ou como mínimo tentou, os propósitos relacionados co equilibro orzamentario
que manifestei cando cheguei ao cargo. Tamén por ser un presidente transparente en tódolos meus actos, e si todo
levase a un ascenso, pois, xa non digo máis!
Coñecemos o Jesús Lázare vencellado ao baloncesto tanto de base como o profesional, pero, qué outras cousas lle
gusta facer cando está lonxe dun pavillón?
Estou tan poucas veces lonxe dun pavillón.. que estar en casa é para min un refuxio. Ver series, películas…
Loxicamente chatear con amigos e familia, viaxar cando se pode, facer deporte aínda que por desgraza téñoo algo
abandonado e debo retomalo. Pero si digo a verdade, unha das cousas que máis gozo é poder estar preto dun
pavillón.

Lázare na homenaxe ao Presidente Fundador José Ramón Varela Portas

#50anosdeBreo

Journey of Your Dreams
Taking The First Step

Do you speak english?
Dentro do programa de promoción do deporte e de participación en actividades sociais

e

educativas patrocinado pola Deputación de Lugo, o Cafés Candelas Breogán lanzouse a impartir
clases de inglés. Os xogadores que teñen a lingua de Shakespeare como lingua materna, asisten a
aulas de centros lucenses e conversan con alumnos que aproveitan para practicar unha materia
vital para o seu futuro.
Xogadores como Matt Stainbrook e Aaron Geramipoor, que estiveron no IES Ánxel Fole, ou
Michael Fakuade, que participou nunha sesión en Salesianos Lugo, xa saben o que se sinte
exercendo a sempre difícil labor de mestre ante un grupo de alumnos.
Nas clases, os estudantes aproveitan para escoitar ao xogadores e facer preguntas de todo tipo.
Os xogadores aprecian a experiencia e confesan que, a pesares de que saben enfrontarse a
escearios con milleiros de espectadores nas canchas, o feito de dar clase ante medio cento de
alumnos, tamén é unha misión impoñente.

Eliminando
barreiras con
COGAMI
Intercambio de
experiencias vitáis
O Cafés Candelas e COGAMI amosaron a
importancia de eliminar barreiras e coñecer o
traballo que este tipo de institucións levan a cabo
para a inclusión de persoas con discapacidade.
Usuarios de COGAMi visitaron ao equipo durante
un adestramento e compartiron pista cos
xogadores e técnicos celestes. Poucos días despois
foron os membros do equipo lucense os que
visitaron as instalacións de COGAMI e coñeceron
o seu traballo e intercambiaron experiencias. Unha
das máis destacables foi a participación e o
coñecemento do Boccia, un deporte que se
practica en Xogos Paralímpicos e que require de
concentración, habilidade e moito adestramento.
Os membros do Breo, acompañados do presidente,
Jesús Lázare, e o vicepresidente da Deputación,
Álvaro Santos, atrevéronse a comprobar as
barreiras que ten que superar cada día unha
persoa que se despraza en cadeira de rodas,
percorrendo un circuíto proposto polos
responsables de COGAMI.
A guinda destes días de intercambio e aprendizaxe
mutua foi a presenza de usuarios da Asociación
Galega de Persoas con Discapacidade nun partido
do Breogán no Pazo, algo que se repetirá en
vindeiras citas.

O partido máis accesible do mundo
Un soño: O de chegar a todos. O de un día celebrar ese partido onde non existan as barreiras. O primeiro paso démolo o
pasado día 4 de febreiro no Pazo no encontro que enfrontou a Cafés Candelas e Força Lleida. Co apoio da Deputación de
Lugo, o Breo puxo en marcha diferentes colaboracións con colectivos e institucións como COGAMI, ASORLU e Museo
Provincial de Lugo, co propósito de amosar un baloncesto accesible e inclusivo.
Na experiencia contamos coa asistencia ao partido de un grupo de usuarios de COGAMI que, tras ensinarnos as súas
instalacións e actividades, quixeron asistir e animar ao Breo a pe de pista.
Tamén tivemos con nós a un grupo de invidentes que participan na iniciativa do Museo Provincial «Fotografía a Cegas»,
mediante a cal, acompañados por profesionais da fotografía, tratan de retratar o seu entorno e converter as palabras en
imaxes nunha colaboración que vai moito máis aló dos sentidos. Este grupo fixo unha parada no Pazo para asistir como
prensa acreditada a cubrir o acontecido no partido e poñer a funcionar as cámaras e a colaboración entre profesionais e
afeccionados invidentes. As fotos serán expostas próximamente, e o Breo terá o seu espazo nesta mostra tan especial.
E tamén estiveron os amigos de ASORLU, asociación de persoas xordas de Lugo, que ensinaron dende o medio da pista
aos máis de 4000 espectadores da grada, que o berro «ForzaBreo» non coñece barreiras e a lingua de signos serviu para
expresar o sentimento celeste derrubando limitacións.
Unha experiencia que pon as bases para que, un día, o Breogán, xogue o partido máis accesible do mundo.

• NAewsletter
LOITA
CONTINÚA

A batalla contra o cancro fíxose notar no Pazo
O Breogán colaborou coa AECC e dedicou o partido a informar sobre prevención con motivo
do Día Mundial de loita contra a doenza.
Voluntarios da Asociación Española de Loita Contra o Cancro repartiron nas portas de acceso
unha mazá a cada asistente ao partido do Cafés Candelas Breogán como símbolo da prevención
a través da alimentación saudable, unha das bases da loita ante un mal que se sitúa como unha
das principais causas de mortalidade entre a poboación.
A iniciativa contou coa colaboración da Deputación de Lugo e a empresa Frutas Lugo, que
aportou froita suficiente para que todos os asistentes ao encontro tiveran a súa mazá nunha
bolsa con información sobre como previr a doenza, como Bruno, Hugo e Víctor (na fotografía).
Tamén se despregou unha pancarta coas cores da AECC.

@aecclugo

O PREMIO DA AMIZADE

Alejandro Pérez saltou á pista, comezou fallando os primeiros lanzamentos, pero a fe e o sangue frío levárono a gañar a
TV de Star Center. Pero é posible que, si estiveche presente no Pazo, pasaras por alto un detalle dos que merecen unha
páxina coma esta e moitas máis. Alejandro vestía unha camisola na que se podía ler FORZA ALBIS. Era unha dedicatoria á
súa amiga Alba que loita e, sen dúbida vencerá, contra un cancro. Era un día especial: O Día Mundial contra esa doenza. O
Pazo amosaba a súa solidariedade coa AECC. Pero Alejandro tiña unha motivación extra desas que levan a gañar partidos,
senon campionatos: Dedicarlle ese momento especial a Alba. Felicidades e grazas Alejandro. E Forza Albis!

HONRANDO O
MEDIO SÉCULO
As homenaxes
José Ramón Varela
-Portas
Primeiro presidente da historia
celeste e un dos fundadores do que
hoxe é un soño para moitos. A
historia comezou con él hai medio
século.

Lisardo Gómez
Historia recente do Breo.
Adestrador lucense que fixo
soñar ao breoganismo co seu
compromiso e rozando o ascenso
coa punta dos dedos. Tivo que
deixalo antes de tempo por unha
doenza pero segue sendo un
habitual na grada.

Miguel Giao
O "Doc" do Breo durante
décadas. Un profesional que deu
todo polo club e coidou - e segue
a facelo- da saúde do club. Un
referente da nosa historia
respetado como profesional e
como persoa.

Pioneiros das
canchas
Un grupo de xogadores que estreou a
camisola do Breo aló polos anos 60. Un
equipazo con tódalas letras que sinte
como propio o celeste e o que significa
na historia de Lugo. Milleiros de
historias que contar e lembrar.

José Real
Un home que dende a súa
condición de invidente, da unha
lección de vida e de como sentir
unha paixón esquencendo as
barreiras. Toda a traxectoria do
Breo "vendo" o equpo do seu
corazón.

Tita Franco
Unha muller que sabe o que é o
baloncesto por vivilo dende tódalas
facetas posibles: Xogadora,
adestradora, árbitro, directiva e, por
suposto, afeccionada das que nunca
faltan á súa cita. Un referente da nosa
historia.

Julio Vila
Lembranza in memoriam dun dos
afeccionados máis queridos da
historia do club. O seu fillo Julio
representouno e comprobou o
cariño que o Pazo segue a ter
polo eterno Julio Vila.

Os maiores do Breo
Un xesto de recoñecemento a esas
persoas de avanzada idade que teñen
ao Breo presente ano tras ano e que
demostran que a idade non é ningún
problema para vivir intensamente o
sentimento celeste. Dona Olga Ulloa
(85) e Don José Martínez (97)
representaron aos maiores da Marea
celeste.

Heroes recentes
No cambio de século houbo un
grupo de xogadores que
defenderon ó Breogán na sempre
desigual loita ante os grandes.
Ricardo González e César
Sanmartín foron os encargados
de representar a unha xeración
irrepetible.

Narradores de
Historia
O Breogán non sería nunca o que é sin
os xornalistas que superaron tódolos
obstáculos para facer chegar dende os
inicios todo o que aconteceu neste
camiño de 50 anos. Paco Rivera e
Arcadio Silvosa (representado polo
compañeiro Pepe Seijo) recibiron o
recoñecemento por tantos anos
contando historias.

Paco García
O adestrador que máis partidos
dirixiu ao Breogán en medio
século de historia. Carisma e
traballo para, por dereito propio,
permanecer na lista de nomes
imprescindibles para
comprender a traxectoria do
equipo celeste nas últimas
décadas.

Feás, Chao e Melle
Tres homes que dedicaron a vida ao
baloncesto dende diferentes ámbitos,
especialmente a nivel federativo, e que
tiveron papeis importantes en momentos
complicados da historia breoganista
onde sempre estiveron para axudar.
Jorge Chao, xa falecido, foi representado
polo seu fillo Jorge, tamén moi
vencellado ao mundo da canastra.

O club manterá esta iniciativa aberta, cando menos, durante a presente tempada. Tamén houbo homenaxes ao Club,
como os que quixeron render a Xunta de Galicia ou o Diario el Progreso, ademais da Federación Española nos inicios
da tempada.

Non tódolos adestramentos son iguais

O Cafés Candelas Breogán, co patrocinio da Deputación de Lugo, traballa por achegar o

deporte a toda a provincia. Unha das iniciativas recentes foi a dun adestramento fora do Pazo,
concretamente no Polideportivo de Pobra de San Xiao en Láncara. Alí o equipo completou
unha sesión de traballo coa presenza na grada de douscentos escolares da zona. Antes de
volver ao Pazo, o equipo compartiu pista cos nenos e nenas do concello. Un pouco de
baloncesto, autógrafos, fotos e moitos sorrisos que foron o avance dunha visita dos escolares
ao Pazo a animar ao Breogán.
Na actividade tamén estivo o deputado de deportes da Excma. Deputación de Lugo, Pablo
Rivera.

Non hai descansos no Breo
Os intermedios nos partidos do Cafés Candelas Breogán entre primeiro e o segundo cuarto e entre terceiro
e último, acollen actividades frenéticas patrocinadas por Tobarix e Star Center.

Entre os dous primeiros períodos os voluntarios
proban dous coches RC cedidos polos
establecimento Tobarix, un comercio lucense que
é un soño para calquera amante do xoguete, do
Radio Control , dos drones, ou do modelismo, por
exemplo.
Os coches son unha reprodución dos utilizados
nos ralis por cracks do voante como Pedro Burgo
que corre nas probas máis esixentes a tamaño
real e quixo probar tamén sobre o parqué do Pazo
o poderío destas pequenas máquinas.

Os dous minutos entre o terceiro e último
cuarto é o turno para a Canastra Star Center.
Tres canastras dende diferentes posicións en 24
segundos para levar a casa un televisor de
última xeración. Cada anotación é celebrada
polo Pazo e xa son varios os que alcanzaron o
complicado reto. Todos confesan que ante 3000
ou 4000 espectadores é complicado manter o
pulso firme.

#EnTobarixogaoBreo

#CanastraStarCenter

O BREOGÁN

LANZA A REDE
A Marea Celeste parece atoparse cómoda no mar dixital onde as redes
teñen atrapados a milleiros de afeccionados
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TWITTER MANDA

Subtitle

Os datos de seguimento son altos si os
comparamos con clubes da mesma categoría.
Os 9.211 followers en Twitter (a 14 de febrero
de 2017) conforman unha cifra interesante,
pero o máis salientable de todo é o nivel de
actividade da comunidade de Twitter do CB
Breogán.
A plataforma Deportes & Finanzas,
especiaizada en estudo estatístico de
entidades deportivas a nivel mundial, publica
periódicamente os datos de seguimento da
rede do paxaro, e os datos de @CBBreogán
sitúanse, mes tras mes, entre os clubes de máis
actividade, e non so de LEB Oro, onde o
Breogán destaca sobre o resto, senon tamén
superando á mayoría de clubs ACB.

Subtitle

@cbbreogan

Hyundai i30, Move On
Hyundai Ditramotor, concesionario
oficial en Lugo e proveedor dos
vehículos oficiais do C. B. Breogán,
non deixa de traer boas novas. A
última, a chegada da renovada gama
i30, un modelo que os xogadores do
Breo quixeron coñecer xa na súa
presentación oficial nas instalacións
lucenses.

Ademais de poñer ao Breo sobre
rodas, Ditramotor segue
repartindo premios entre aqueles
que votan ao mellor de cada
partido, e entran nun sorteo dunha
fin de semana viaxando nun
flamante i30, con hotel e SPA
incluidos.
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