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ASÍ ERAN
Coñece os
inicios dos
xogadores
do Breo no
baloncesto

Póster no interior

BENVIDOS AO SHOW!
Volve a emoción ao Pazo dos Deportes. As eliminatorias polo ascenso están de novo
aquí. Tres roldas ao mellor de cinco encontros e con vantaxe de cancha na primeira e,
de seguir adiante, nas dúas úl�mas sempre que o rival non sexa Oviedo, con vantaxe
garan�da como campión da Copa Princesa.
É o momento da #ac�tudeplayoﬀs !

O rival en cuartos
Palma Air Europa chega ao play oﬀ dende a oitava praza con 19 vitorias e 15 derrotas e tras
vencer nas úl�ma das citas de liga regular.
Torrente ofensivo: O equipo dirixido por Javier Sastre conta cun enorme talento ofensivo e
capacidade de xogar rápido.
Xogador franquicia: Joancarles Biviá é un xogador di�cil de frear no 1x1 e con capacidade de
anotación compulsiva.
Balance contra o Breo: O equipo celeste perdeu en Palma na primeira volta (96-86) con 24
puntos de Biviá, 17 de Fornas e 16 de Zengo�tabengoa como xogadores destacados. No
encontro da segunda volta disputado no Pazo, o Breogán venceu (88-62).
ExBreo: Dous xogadores de Palma ves�ron a celeste no pasado: Mikel Úriz e Roger Fornas.

Os que faltan
O equipo non estará ao completo
nesta recta ﬁnal da tempada. Un dos
homes máis importantes do equipo,
Michael Fakuade, terá que pasar por
quirófano para recuperarse dunha
doenza de xeonllo que lle ocasionou
moles�as importantes durante parte
desta campaña. O xogador será
intervido e terá unha longa
recuperación para volver á cancha o
antes posible.
Non queremos esquecernos de
xogadores que durante a tempada
aportaron o seu gran de area para
que o Breo acabase a liga regular na
segunda posición. Homes que xa non
visten a celeste como Aaron
Geramipoor e Jorge Romero. Xunto a
eles, imprescindible a axuda de
xogadores vencellados do
Estudiantes Lugo, que completaron
os adestramentos e ﬁxeron máis
doado o día a día ata chegar ata aquí.
A todos eles, GRAZAS!

STAINBROOK

MATT
The Big

É un dos xogadores do momento, chegou a
Lugo para gañar na cancha e fora dela
grazas ao seu carisma e compromiso
A súa transformación �sica na procura
dunha melloría no xogo levouno a
dominar as zonas da LEB.
Falamos con él, e non so de baloncesto
-Cómo comezou Ma� Stainbrook a xogar ao baloncesto?
-Inicieime cando �ña 5 anos. Na miña zona non había equipos para
esa idade así que �ven que comezar con rapaces que me levaban
máis de dous anos. Así comezou todo.
-Algún adestrador que o marcara na súa carreira?
-O meu coach no ins�tuto, Eric Flannery. Él �vo un grande impacto
sobre min. Amosou moita fe no que cría que podría chegar a ser
como xogador e traballou moito para facerme mellor.
-Qué me conta da súa experiencia en Lugo?
-Realmente estou a gozar de cada día que paso aquí. O día a día no
club está a ser moi bo e os afeccionados son moi agradables, así todo
é máis doado.

-É España como lle �ñan contado?
-A verdade é que é diferente á da imaxe que eu �ña. Dende fora cremos que é un país de praia pero non é
so iso. Ten moito máis, como cidades interesantes e moitas paisaxes de interior que realmente paga a pena
coñecer, e, por suposto, unha gastronomía espectacular.
-Qué é o que máis bota en falta do seu país?
-Sen dúbida aos meus pais e á miña familia. É di�cil estar lonxe deles durante tantos meses. Pero iso
tamén faite apreciar moito máis o tempo que podes pasar con eles durante o verán.
-Tivo recentemente aos seus irmáns de vista en Lugo, qué foi o que lles amosou?
-Paseamos por Lugo e coñeceron, como non podía ser doutro xeito, a Muralla Romana. Tivemos a
oportunidade de gozar xuntos da comida de Lugo en varios restaurantes e puideron diver�rse vendo ao
equipo no Pazo. Espero que poidan volver moi pronto.
-Como leva o seu español? E o galego?
-Penso que estou aprendendo bastante e noto como cada día comprendo mellor as cousas e agardo
con�nuar así. O galego algo peor, pero trato de comprender algunhas palabras. Quizáis menos xente se
dirixe a min en Galego. Pero trato de aprender o máximo das dúas linguas. É interesante e fai a vida máis
doada.
-Fálase moito do seu cambio �sico
dendeque chegou a Lugo pero,houbo
tamén un cambio a nível mental?
-Si, penso que as dúas partes van moi
unidas. Tratei de adaptar a miña
mentalidade para ser máis agresivo na
cancha e aproveitar a mellora �sica para ser
mellor durante o maior tempo posible.
-Mantén a súa idea de montar un
restaurante cando deixe o baloncesto
nofuturo?
-Por suposto, quero ter o meu propio
negocio e tratar de dar boa comida á xente.
É algo que teño en mente e agardo poder
realizalo.

PARTE DO ESPECTÁCULO. Cando os lentes
de Ma� caen durante o xogo (bastante a
miúdo, por certo) centos de seareiros
buscanos dende a grada e anímano a con�nuar

-Haberá algo que lembre a Lugo no menú
do restaurante de Stainbrook?
Si claro. Gústame moito a idea das tapas e
ademais é algo non coñecido en Estados
Unidos. Tamén chamaría moito a atención o
polbo á feira.

-Ten unha historia moi curiosa como taxista de Uber na súa etapa de estudante. A quen lle houbese gustado
levar no seu coche?
-Quizáis a Lebron James, estando en Cleveland, e sendo un admirador seu, aproveitaría a viaxe para
preguntarlle algunhas cousas sobre baloncesto.
-A quén admira no mundo da canastra?
-Teño especial predilección por Luke Walton, adestrador de Los Angeles Lakers. Tiven a oportunidade de
xogar para él no verán e os seus coñecementos sobre o baloncesto son incribles.
-E de fora das canchas?
-Admiro a Michael Symon, é un grande cociñeiro que ademais ten a habilidade de ensinar e transmi�r aos
demais a súa paixón pola cociña e as gañas de facelo ben.
-Qué lle diría a un neno que lle gustaría ser como Ma� Stainbrook?
-Que traballe duro polos seus soños. Que crea nel mesmo. Quizáis pode non ser o máis alto ou o máis
atlé�co, pero con traballo e dedicación pódese chegar lonxe. Que non deixe que ninguén lle faga desis�r
dun soño.
-Como lle gustaría ser lembrado en Lugo no futuro?
-Como un xogador que traballou para iden�ﬁcarse co espírito do equipo, que ﬁxo todo o posible para
acadar os éxitos que merece o Breogán.

UNHA CELESTE HISTÓRICA

O medio século do Breogán é unha cita
importante para o club e tódolos que levan o
sen�mento consigo.
Esta tempada existe a oportunidade de facerse
cunha elás�ca conmemora�va da efeméride.
Unha prenda que u�lizou o equipo nun dos
par�dos oﬁciais da presente campaña. Medio
século superando retos e gañando os corazóns
dos afeccionados nunha camisola edición limitada
e que está á venda por 35€ na tenda on line da
web oﬁcial cbbreogan.com.
Os beneﬁcios da venda serán íntegros para o
club.
Non quedes sen ela!

Comezando o camiño
THOMAS BROPLEH
Non o �vo doado na súa infancia o pequeno Thomas cando �vo
que saír do seu país fuxindo dun conﬂicto que asolou Liberia
durante moitos anos. Aínda así, o baloncesto cruzouse nalgún
momento da súa nenez na súa vida ata conver�lo na súa profesión.
O seu é un claro exemplo de que o deporte, ás veces, pode ser
moito máis que un xogo.
O duro pasado non lle ﬁxo perder o sorriso (que amosa na
fotogra�a acompañado do que acabaría sendo o seu modo de vida).

SERGI QUINTELA
O irmán maior de Sergi, Erik, �vo moito que ver nos inicios
de este xogador lucense no básquet. Sergi acostumaba
acompañar ao seu irmán aos adestramentos. E nesas
comezou a botar os primeiros �ros. Lembra especialmente
unha pequena canastra ubicada en Frigsa. Sergi
compa�bilizou durante os primeiros anos o baloncesto e o
fútbol. Era un neno �mido e inquedo e, como el mesmo di,
sempre era o "baixiño" do equipo.
Sergi valora especialmente a implicación dos seus pais,
sempre acompañándoos a adestramentos e par�dos.

JOSEPH FRANCH
Medrando nun entorno como o de Badalona, onde o deporte
referente é o baloncesto, os inicios de Franch parecían marcados. Se a
eso sumamos que o seu pai, os seus �os e o seu avó xa prac�caran este
deporte, non lle foi di�cil elexir a súa disciplina.
Con 5 anos apuntábase ao equipo do seu colexio. Pouco tempo
despois xa ves�a as cores verdinegras dunha das canteiras máis
prolíﬁcas deste deporte en Europa, a do Joventut de Badalona.
Na imaxe aparece cunha das súas primeiras equipacións.

SALVA ARCO
Unha recomendación médica derivada da súa
hiperac�vidade (que o levou a perder todos os
dentes nunha caída) acabou coa inscrición de
Salva Arco aos 5 anos nun equipo de básquet. Os
seus pais creron que era a única alterna�va para
que o neno gastase enerxía e deixase de
pendurarse das lámpadas e �rarse dende elas ao
sofá (literal).
Finalmente, co paso dos anos, a enerxía de
Salva serviu para labrar unha brillante carreira.

MARIO CABANAS
O fútbol marcou os primeiros anos depor�vos dun neno
galego chamado Mario. Os que o coñeceron na época o deﬁnen
como un moi bo xogador de fútbol, que exerceu dende
centrocampista ata de porteiro en varios clubs do entorno de A
Coruña. De feito, acadou destacados premios como Campionato
de España de fútbol sala cun equipo no que coincidiu con varios
xogadores que rematarían sendo profesionais do fútbol. Pero a
estatura �xolle cambiar de plans. Tiña 16 anos cando aparcou o
fútbol deﬁni�vamente para decantarse polo baloncesto. Na súa
traxectoria depor�va sempre que puido lucíu o número 10 ás
costas, como tamén fai hoxe en día no Breogán.
A día de hoxe, Mario mantén unha grande afección polo
balonpé e �ralle moito o branquiazul.

MATT STAINBROOK
Dende moi noviño, o �sico de Ma� foi o que marcou a
súa vida no deporte. No seu entorno vivíase o básquet e
por ese mo�vo con 5 anos comezou a pisar as canchas. Os
seus primeiros encontros disputábaos con compañeiros
maiores ca el. Aos cinco, xogaba con nenos de 7 anos.
Na fotogra�a podemos apreciar que ós seus
caracterís�cos anteollos non o acompañaban de
pequeno. A súa historia no baloncesto norteamericano
conver�uno nunha celebridade que hoxe poden disfrutar
os afeccionados breoganistas.

JUAN FERNÁNDEZ

Con 6 anos o pequeno Juan acompañou ao seu
pai, xogador do Boca Juniors, a un adestramento.
Alí chamou a atención. Moito. I é que ninguén
esperaba que o ﬁllo dunha estrela do básquet
arxen�no collese o balón e comezase a correr sen
sequera botalo. Nese momento decatáronse de
que non �ña moita prác�ca no deporte que o seu
pai dominaba.
Pero aquel foi o inicio dunha aprendizaxe que o
levaría a ter como ferramenta fundamental o bote
e a dirección do xogo.

RAFA HUERTAS
Os inicios de Rafa no deporte da canastra foron tardíos.
Con 10 anos acompañou ao seu irmán maior a xogar a
baloncesto. Non foi decisión súa. O pequeno Rafa era un
brincallón e os seus pais decidiron facelo así. O seu pai era
un profesional do fútbol e a Rafa dábaselle ben dar patadas
(en xeral) e aínda que �ña ap�tudes para o balonpé probou
sorte co básquet. Hoxe segue a pensar se ao seu pai lle
quedou a dúbida de ata onde podía ter chegado como
xogador de fútbol.
O seu primeiro club de básquet foi El Candado.
Na fotogra�a aparece posando, por primeira vez, coa
camiseta do Unicaja de Málaga, club que marcaría a súa
carreira profesional.

IVÁN CRUZ
Unha decisión do seu colexio de crear un novo equipo de
baloncesto animou a Iván a par�cipar por primeira vez como
xogador aos 10 anos de idade. A pesar dos seus actuais 2,08
metros de estatura, por aquel entón non destacaba en absoluto
entre o resto de compañeiros. Por este mesmo mo�vo, de neno
comezou xogando en posicións máis alonxadas do aro,
habitualmente de 3.
A pesar da súa xuventude, Iván conta con experiencia no
baloncesto norteamericano, dende onde chegou para defender
a celeste na cidade de Lugo.
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Celestes sen fronteiras
Exis�rá un
galego que non
atopara a outro
galego no si�o
menos pensado do
mundo?
Haberá algún
país do planeta
polo que non
pasara un lucense?

En azul, os países do mundo dende onde a web oﬁcial cbbreogan.com recibiu visitas
durante a presente tempada. Tras España, Estados Unidos, Portugal, Arxen�na,
Italia, Dinamarca, Reino Unido, México e Francia lideran a orixe das visitas. Non
faltan «clicks» dende lugares exó�cos como Kirguistán, Reunión, Irak, Birmania ou
Bangladesh.

Cremos que non. E deses viaxeiros, por pracer ou por obriga, un bo número son breoganistas e como
costume teñen o de levar o seu sen�mento consigo e, incluso, algúns fanno público.
Dous exemplos son os de Luis Anido e José Manuel Rebolo. O primeiro levou a camisola e a bufanda á illa
de «Náufrago» onde Tom Hanks compar�u naufraxio cun balón. O fallo do guión é que non era de básquet. E
o segundo atreveuse a achegarse coa celeste ao volcán colombiano Nevado Ruíz, sempre en ameaza de
erupción. Nada que asuste a alguén afeito á #mareaceleste
Grazas a tódolos celestes sen fronteiras!

David Prado: Cando a
inspiración nace do
sen�mento celeste

-Novo traballo e moitos proxectos. En qué andainmerso
David Prado?
-Estou feliz de cómo están a sair as cousas con este
traballo. Nunca pensei que me ía dar tantas alegrías.
O proxecto máis próximo é o directo que estamos a
preparar para o día 13 de maio cando pecharemos unha
serie de concertos cunha formación a trío que me levou por
cidades como Madrid, Barcelona ou Valencia. A medio
prazo xa pensamos facer unha grande despedida do disco
en setembro por todo o alto como merece este traballo que
nos deu ano e medio na estrada con moi boas sensacións.
-Con esa axenda chea de concertos e viaxes… cómo é
posible que te vexamos en tantas ocasións no Pazo ecoa
Marea Celeste?
-As dúas miñas paixóns son a música e o Breo, e trato de
compa�bilizalas sempre que se pode. Son dúas cousas que
enchen a miña axenda e marcan o meu día a día.

-O himno do 50 aniversario é xa imprescindible no Pazo e
un éxito entre a afección. Cal foi a inspiración para facelo
realidade?
-Cada vivencia como breoganista, cada frase que
berramos xuntos nos par�dos e que marcaron moitas das
nosas etapas como celestes.

-Sabes que dende que soou por vez primeira deixou de ser túa e pasou a ser de todos?
-Tíñao moi claro dende que pensei en facelo. O día que o interpretei no Pazo díxenlle a todos que esa canción
non a escribira eu so, senon todos e cada un dos breoganistas.
-Qué sen�u David Prado ao cantar ante 4000 persoas no Pazo?
-Foi un cúmulo enorme de emocións, entre a responsabilidade e a alegría. Foi incrible e algo que non
esquecerei na miña vida.
-Cal é o teu primeiro recordo como breoganista?
-O primeiro par�do ao que me levou o meu padriño. Foi ante o Valvi Girona anos atrás. Así comezou todo.
-Que me dis dos teus soños como ar�sta e como
celeste?
-O meu soño é poder seguir gozando moitos anos
da música e do Breogán.
Moitas grazas David. Desexámoste tódolos
éxitosque mereces. E son moitos!

«Cantar no Pazo foi
unha experiencia
incrible. Algo que
nunca esquecerei»
O día 13 de maio, cita no Clavi, en Lugo

Lugo Calidade
O equipo celeste coñeceu o proceso de elaboración do novo
ÉBO, de Cafés Candelas, sen lactosa e sen graxa, desenvolvido
pola Aula de Produtos Lácteos do Campus Terra da USC, onde
se inves�ga e se levan adiante produtos para marcas punteiras a
nível mundial
Catro mo�vos para o orgullo de Lugo: Cafés Candelas no eido
empresarial, a Aula Láctea na inves�gación e desenvolvemento, o
Breogán no ámbito depor�vo e o Campus Terra á vangarda
universitaria. Todos reuníronse nas instalación da Aula de
Produtos Lácteos para coñecer un novo produto que será
distribuído a nivel nacional e internacional co selo de calidade de
Cafés Candelas: o ÉBO sen lactosa e sen graxa, apto para os
intolerantes á lactosa e para todos aqueles que queiran coidarse.

Lobito cum laude

Non hai reto que asuste a Juan Fernández. O das canchas segue adiante coa ilusión e a garra do seu sangue arxen�no. No
persoal, Juan supera con nota o papel de pai e xa agarda polo seu segundo ﬁllo que, probablemente, vexa o ceo celeste por
primeira vez en Lugo. Pero Lobito acepta tamén o reto dos estudos e busca coroar a súa carreira de comunicación cunha
tese que está a completar na distancia, dende Lugo, para a Universidade de Temple en Philadelphia (USA).
O traballo inclúe varios documentos audiovisuais e reportaxes que o propio Lobito propuxo que �vesen a Lugo como
escenario. A Muralla Romana, a historia e outros aspectos sinalados da cidade serán expostos no seu traballo, que inclúe
entrevistas a expertos en arqueoloxía, historia e mesmo turismo.

Seguro que o esforzo de Lobito terá a súa recompensa. Nós agardamos ver moi pronto o seu traballo e desexámoslle todo
o mellor en tódolos seus retos. O éxito de Juan será tamén o noso.
Dale Lobo!

Baixamos ao Breo en Bus Urbano?
A MEDUSA (GARABOLOS)
AVDA. DA CORUÑA
RONDA – SAN FERNANDO
RONDA – FOGAR STA. MARÍA
RONDA – PORTA SANTIAGO
RONDA - RÚA VILALBA
RONDA – CAMPO CASTELO
RONDA – ARENAL
RONDA – SINDICATOS
AVDA DA CORUÑA

Existen dúas
liñas especiais
para o Pazo os
días que xoga o
Breogán con
prezos habituais
e con regreso
aos puntos de
inicio de
percorrido tralo
remate dos
par�dos.
Deixa o coche
na casa!

AS GÁNDARAS (RESIDENCIA)
SAGRADO CORAZÓN
RONDA FONTIÑAS
AVENIDA DE MADRID
SAN ROQUE
RONDA – ARENAL
RONDA– SINDICATOS
RONDA– SAN FERNANDO
RONDA – FOGAR SANTA MARÍA
RONDA– PORTA SANTIAGO
RÚA VILALBA
AVDA. RAMÓN FERREIRO

RÚA TUI
RÚA ARMÓRICA

FONTE DOS RANCHOS
RÚA AVIACIÓN ESPAÑOLA

RONDA DO CARME

AVDA. ALFONSO X

PAZO DOS DEPORTES

PAZO DOS DEPORTES

Saídas unha hora antes de
par�do da parada inicial

Bailamos?

A escola de danza ximnasia e
espectáculos «Gravi�y
Humans In Mo�on» é xa parte
do festa do Pazo dos Deportes
nas úl�mas tempadas

Profesores e alumnos, algúns dende idades moi curtas, xa saben o que é poñer en prác�ca o aprendido nas
súas clases de baile, sobre a pista dun Pazo ateigado de xente.
En Gravi�y ensinan un amplo abano de ac�vidades para tódalas idades. Dende Yoga a ritmos la�nos, dende
poldance ata defensa persoal, acrobacias de circo ou Hip Hop, non hai ritmo que se resista aos amigos de
Gravi�y.
Durante parte do descanso dos par�dos e nalgún tempo morto, os rapaces de Gravi�y seguirán, incansables,
convidando ao Pazo a bailar.

Sempre dispostos a xogar
O Cafés Candelas recibe visitas no Pazo
dos Deportes de escolares e grupos que
par�cipan en ac�vidades de ocio.
Entre outros, visitaron a pista e
compar�ron uns minutos cos xogadores os
asistentes aos campamentos de inglés da
academia Kids &Us, empresa
colaboradora co Breo. Houbo tempo para
compar�r pista, facer algunhas fotos e,
como non? prac�car o inglés. See you
soon!

GAME
READY

A tecnoloxía que recupera ao equipo
Grazas á colaboración da clínica Marzo Saúde, o Breogán
conta durante o tramo decisivo da compe�ción cunha
máquina que acelera a recuperación das doenzas que sofren os
xogadores derivadas da máxima esixencia compe��va.
Game Ready é un disposi�vo que aúna a compresión e o frío
intenso nas zonas localizadas que o xogador debe poñer a
punto e, baixo a supervisión do ﬁsioterapeuta Jaime Capellá,
varios membros do Cafés Candelas xa se beneﬁcian da súa
u�lización.
Game Ready acelera os procesos de curación naturais do
corpo reducindo dores, inﬂamacións, acelerando a función
linfá�ca e favorecendo o ﬂuxo de sangue osixenada nas zonas
a tratar.
Sen dúbida, a incorporación da tecnoloxía é sempre unha
axuda importante para os profesionais, tanto para os
ﬁsioterapeutas e persoal médico, como para os propios
depor�stas e pacientes en xeral.

