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Duro rival en Lugo:
Calidade e experiencia chegada das illas
O equipo de Javier Sastre chega a Lugo con 17 trunfos na oitava posición,
tras derrotar a Lleida no último partido, e nun excelente momento de
forma con 3 vitorias consecutivas igual que o Cafés Candelas.
A ter en conta: O enorme talento ofensivo do equipo e a velocidade no
xogo.
Xogadores destacados: Joan Carles Biviá conta cun excelente 1x1 e unha
efectividade moi alta de cara ao aro.
Ex Breo: Roger Fornas e Mikel Úriz teñen pasado celeste.

Estación término: O Pazo
Último encontro de liga regular no templo celeste
Coa visita do Palma Air Europa, o Pazo dos Deportes despide a liga
regular e, quizais, a tempada 2016/2017. Para que isto ocorra, o que
significaría un ascenso directo alcanzando a primeira posición, o Breo so
debe pensar en gañar e agardar a que tropece o GBC.
O Pazo dos Deportes é, sen dúbida, o pavillón que mellor aspecto
rexistrou durante toda a liga regular da categoría. Con entradas que
superaron habitualmente os 4.000 espectadores, e cun ambiente
inigualable, o Pazo é factor clave para que o equipo chegue á recta final
coas opcións intactas e a obriga de soñar. Tralo encontro desta xornada,
quedan tres citas consecutivas lonxe do Pazo. Araberri, FC Barcelona B e
COB serán os rivais. A #mareaceleste xa prepara o desembarco nalgún
deses destinos. Unha Marea Celeste que nunca deixa so ao equipo e que
asinou momentos inesquecibles dunha tempada para a historia.

VISTE 50 ANOS DE BREO
Tes a túa disposición a camiseta que simboliza 50 anos de historias,
éxitos, decepcións, e un soño compartido.
A elástica do 50 aniversario está á venda na tenda on line de
cbbreogan.com por 35€. Unha edición limitada que o equipo luciu nun
encontro esta tempada e que viste a unha afección que ten a ilusión posta
no futuro pero que sinte orgullo do seu pasado.
Os beneficios da venda da camiseta son íntegros para o Breo.
Viste historia!

Toda unha vida en celeste
María José Castro -na imaxe con xogadores históricos do Breo- leva toda a
súa vida traballando a reo para o Breogán, nada menos que dende 1982.
Dende a parcela menos visible, a administrativa, pero tan importante como a
da pista, «Sesé» coñece a historia celeste do mellor xeito posible: dende
dentro.
No partido desta noite, e dentro dos actos do 50 aniversario do club, Sesé
será a persoa homenaxeada. A súa traxectoria meréceo sen dúbida. Sesé
coñece milleiros de historias e ten gañado centos de partidos xogados
dende as oficinas, onde en ocasións o rival do día a día, o dos números, é
máis complicado que ter en fronte a un rival de Euroliga.
Sesé saltará ao parqué tras décadas da súa vida entregadas ao Breo, sendo
parte imprescindible dun equipo histórico que fixo posible que sigamos en
pé 50 anos despois.
Grazas Sesé por ensinarnos tanto.

#amosandoLugo
O Cafés Candelas Breogán colabora coa difusión dos enclaves culturais da
provincia. O equipo visitou museos e exposicións realizando parte das súas
roldas de prensa nestas instalacións.
Dende o Museo Provincial, pasando polo Centro de Artesanía de Deseño, a Capela de
Santa María, a Casa dos Mosaicos, o Centro Arqueolóxico de San Roque, o MIHL, a Domus
do Mitreo ou o Museo de Anatomía Veterinaria do Campus Terra, o Breogán cubre un
percorrido de coñecemento e difusión do patrimonio que reflicte so unha pequena parte
do que Lugo ofrece aos visitantes e residentes.
Unha provincia con patrimonio histórico, natural, arqueolóxico, gastronómico… moito que
ver en Lugo e moito que amosar. Presumamos do noso!

SIGA ESE BUS!
O Cafés Candelas Breogán estreou o bus coa traseira rotulada no mellor
momento posible: cando máis de 300 seareiros seguiron ao equipo a Marín
onde colleitaron unha vitoria importantísima para as aspiracións celestes.
O bus leva a imaxe de tres xogadores do equipo (Stainbrook, Arco e Fakuade)
ademais do lema «Lugo Cambia» da Excma Deputación Provincial co que se
promociona a Provincia de Lugo, e os logos de Cafés Candelas e CB Breogán.
É tamén unha homenaxe a todos eses seguidores que non dubidan en facer
centos de kilómetros para apoiar a un equipo que cruza a Península levando a
Lugo e a súa historia no corazón.
O deseño foi elaborado pola empresa lucense Sindoo Estudio.

ROMPENDO BARREIRAS POLO AUTISMO
O @CafesCandelas Breogán sumouse á causa da
integración polo Autismo co gaio do Día Mundial do
Autismo, unha doenza que afecta a unha de cada cen
persoas e que precisa de ser coñecida para que a
sociedade busque a plena inclusión das persoas
afectadas.
O Breo xa ten colaborado coa Asociación Raiolas -á que dedicou un encontro- e
púxose a disposición doutra asociación que traballa en Lugo: Capaces.
Xogadores e técnicos asinaron o manifesto que pide a plena inclusión e prestaron a
súa imaxe para poñer un grao de area no traballo que aínda queda por diante.

Eles contan contigo
A Sociedade Protectora de Animais de Lugo
acolle a máis de 400 cans que agardan atopar
unha familia. O Cafés Candelas dedicou un
partido a difundir o seu traballo e visitou as
instalacións para coñecer mellor as necesidades
destes animais e os voluntarios que as atenden
no seu día a día.
O plantel do Breo ten unha sensibilidade
especial con esta causa e mesmo o adestrador,
Natxo Lezkano, ten experiencia en adoptar cans
na súa localidade de orixe.

protectoralugo.org

CERRAMOS UNICEF?
O Breogán únese ao compromiso de procurar que
UNICEF non sexa necesario. A colaboración de
todos pode facer posible o peche dunha das axencias
dependentes de Nacións Unidas que máis traballa
polos dereitos da infancia desfavorecida arredor do
planeta.
Un simple xesto como un SMS axuda a que quede menos para que UNICEF cerre as
portas,o que significaría que o obxectivo está cuberto.
Nos seus máis de 70 anos de traxectoria, UNICEF levou vacinas, alimentos e elementos
de primeira necesidade a millóns de nenos alí onde máis o necesitan, acadando
obxectivos impensables. Pero queda moito e so coa axuda de cidadáns, empresas e
institucións, chegará o momento no que UNICEF deixe de ser necesario.
Hoxe no Pazo sabemos que teremos o compromiso e solidariedade dunha afección que
sempre estivo do lado dos que máis o precisan. Un simple SMS pode salvar unha vida.

Reto superado!
Salva e o equipo propuxeron o reto, o breoganismo superouno unha vez máis.
Eran 1.000 as pulseiras que quería vender Arco en beneficio da Asociación
MEF2C, un raro síndrome catalogado dentro das enfermidades raras contra
o que loita Celia, unha nena de Castelló cunha historia conmoveu ao xogador
dende o día que coñeceu á nena a á súa familia. O Pazo respondeu e as 1.000
pulseiras vendidas son un gran de area máis para a procura dunha cura e un
empurrón na investigación para que o sorriso de Celia, e dos afectados por
doenzas similares, non se apague nunca.
Breogán e solidariedade, no mesmo equipo sempre.

Himno para
medio século
de sentimento

Ano sesenta e seis,
foi o nacemento dunha paixón
no Lugo amurallado.
Comezaban a remar,
miles de gorxas, un corazón
cara un mesmo lado.
O xurdir duns valores,
o medrar cunhas cores,
o ruxir dun león do equipo gañador.
E aquí seguimos en pé
e seguiremos unidos
co equipo de Galicia
o do fiel sentimento levámolo dentro.
E aquí seguimos en pé,
no fogar do Breogán
co celeste no peito
levando o escudo cara o mundo enteiro.

Dende as costas do parque da gran Rosalía
á beira do Miño do equipo de Galicia.
Alzaremos bandeiras, seguiremos en loita
de aquí á vitoria.
E aquí seguimos en pé
seguiremos unidos
co equipo de Galicia
o do fiel sentimento levámolo dentro.

David Prado, autor e intéprete dunha canción que
resume o sentimento compartido dunha grande
afección

E aquí seguimos en pé
no fogar do Breogán
co celeste no peito
á beira do Miño, fogar de Breogán.

