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FOGAR DO

BREOGÁN
En pé dende 1966

Coa
complicidade
do Pazo

Sergi
#Kingtela
na procura
dun 3+1

F orça Lleida visita Lugo

O rival

Equipo moi traballado en defensa, moi �sico que normalmente busca moito o
xogo interior con pick and roll central, co que xeneran moito perigo.
Coa recuperación de Karena e Derksen -xogador éste que aporta moito en
moitas facetas- o equipo experimentou unha mellora importante.
Chega a Lugo sen presión e como un equipo moi perigoso que si ten un bo día en
ataque será moi di�cil de superar.
Ollo a homes como Feliu, Dukanovic, Jackson, ou Derksen.

Taquicardia
Breoganista!

Os ﬁnais de infarto teñen cor celeste
Parece que a parroquia breoganista está destinada a
vivir episodios alta tensión que xa forman parte da
filosofía celeste. O último, na pasada xornada na que o
equipo puxo ao límite a resistencia cardíaca da Marea
Celeste que sufriu por radio e por Internet uns
segundos finais non aptos para todos. Así o expresaron
en Twi�er

Sergi
Quintela
Un vicio: Coca-Cola
Unha virtude: A perseverancia
Un defecto: O mal humor polas mañás
Un medo: As arañas
Unha manía: Uso sempre os mesmos quencedores para os partidos
Que pensa cando ve unha foto súa? … Véxome sempre con moitas
olleiras!
Como era de neno? Inquedo e moi traste
Algo sen o que non podería vivir: A NBA
Algo que deteste: Perder
Alguén a quen admire: O meu irmán
Mellor momento do día: As horas de pasear co meu can
Unha comida: Os cogomelos
Sabe cociñar? Si, un pouco de todo
Un recuncho de Lugo: O paseo do Rato

De non ser xogador sería… Veterinario
Que música lle gusta? Un pouco de todo e sobre todo o hip hop
Primeira lembranza nisto do baloncesto: Os partidos co meu irmán na
casa dos nosos avós
A xogada perfecta é… Un 3 +1
Asistencia ou canastra? Un roubo de
balón
O ﬁnal perfecto? Un ﬁnal con ascenso
do Breo a ACB
Como lle gustaría ser lembrado?
Como un xogador que o deu todo na
pista
Que pregunta bota en falta neste
cuestionario?
O porque de «Sergi» e non «Sergio».

Os imprescindibles de Sergi
Literatura

Airbag (1997)

Cine

La llave de Sarah (2007)
Un clásico xa
da comedia
española con
inesquecibles
participacións
de actores
como Karra
Elejalde ou
Manuel
Manquiña.

Tatiana de Rosnay
escrebe sobre o
París invadido pola
Alemania Nazi e a
supervivencia dos
xudeus na coñecida
como "redada do
velódromo de
inverno".

Lugo, Breo e viceversa

A provincia de Lugo,
capital mundial do turismo slow
Díxoo un soado personaxe lucense (non diremos o nome porque non lembramos as
palabras exactas) na presentación dunha antiga campaña turística da provincia de
Lugo: “Os lucenses gardamos con receo e durante moitos séculos o noso maior
segredo: que vivimos nunha terra marabillosa. É hora de que compartamos isto co
mundo”.
Eu estou totalmente de acordo. Lugo é especialista en conservar marabillas, en
conservar, en xeral. Ás veces isto deixounos atrás no tempo en certas cousas (temos
que meditar sobre elo), pero outras permitiunos salvagardar formidables tesouros
que se distinguen a nivel mundial: a única muralla romana completa do planeta,
infinidade de reliquias arqueolóxicas, algunhas das mellores praias do mundo,
paraísos naturais (tres reservas da Biosfera), paisaxes impresionantes… e unha
velocidade de vida admirable para este mundo de hoxe.
Si… todos coñecemos a moda do turismo slow… non? Ese modo de viaxar sen reloxo,
sen presa, e gozando das pequenas cousas. Slow Food, Slow Fashion, Slow City…
viaxar a lume lento.

Eu son un fanático deste xeito de viaxar, cada vez máis e máis. Ás veces viaxo
doutros xeitos, pero cada vez máis a miúdo, cada certo tempo, necesito facer unha
viaxe “lenta e profunda”. Irme a un lugar que non coñeza, cunha boa marxe de días, e
perderme no tempo e no espazo. Fíxeno últimamente en Berlín, na Bretaña Francesa,
en Lisboa, en Hungría… e se non fose porque son de Lugo, encantaríame facelo nesta
provincia (fágoo, pero día a día) que segundo o meu parecer ben podería ser a capital
mundial do turismo slow.
Vivín experiencias de turismo lento en distintos países, sobre todo en Italia e en
Uruguai, e teño a certeza de que Lugo estaría merecidamente en calquera podio que
se propuxese para este �po de des�nos.
Un amigo napolitano
v eu hai dous anos a
v isitarme unha fin de
s emana, e ao final
q uedouse un mes… un
m es que sempre di que
s e lle quedou curto.
H ospedouse no barrio
d a Ponte e cada día
a proveitou o seu tempo
p aseando pola cidade
o u movéndose pola
p rovincia… e atopou esa
f amosa velocidade, esa
f amosa calidade do
t empo lucense.
Un café mirando ao Miño en Portomarín, unha ollada ao mar dos celtas desde
Fazouro, un vaso de viño e unha charla con algún amigo nos miradoiros da Ribeira
Sacra, unha camiñada polos bosques do Courel, unha viaxe no tempo polas pallozas
de Piornedo… un pouquiño de boa vida, despaciño, que o mundo non remata mañá…
GUIDO ÁLVAREZ PARGA @guidoalvarezp
Guía Oﬁcial de Turismo de Galicia e axente de viaxes en Galicia Inﬁnita
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Por Alberte López Muñiz

Adrián Chapela: camiño ao éxito
Comparte o posto de base nada menos que con Pedro Rivero,
o lucense segue evolucionando como xogador en Alacante, co
obxectivo do ascenso en mente e sen perder de vista o club da
súa cidade e do seu corazón
1. Adrián Chapela foise a Cambados en Prata, foi este un pasiño atrás para coller
impulso?
Dende o primeiro momento que fichei en Cambados tiña claro que quería coller confianza e ter
máis protagonismo, estoulles moi agradecido a todos os que forman o club, a Miguel Ángel
Hoyo, a Manu Santos... Medrei tanto dentro da pista coma fora.
2. Como foi a túa experiencia alí?
A verdade gañei moitas amizades, en Cambados a xente é moi próxima, cólleslle cariño a todo
o mundo. Nos dous anos que estiven alí ademais dous meus compañeiros (que eramos unha
piña e coido que iso é parte do éxito da nosa tempada tan boa o segundo ano), trabei amizade
cos directivos, a xente do lugar onde ía a comer…
3. Actualmente, xogas en Alacante. Como está resultando esta etapa fora de Galicia?
Pois ben, ao finalizar o ano en cambados tiña claro que se non saía nada decente en Ouro
quería estar nun equipo punteiro de prata e cando me chamaron de Alacante non o dubidei.
Aquí convivimos coa necesidade de gañar, algo parecido ao que ocorre en Lugo, queremos s
ascender.

4. En que cambiou o Adrián que se foi de Lugo do actual no seu xogo?
Sobre todo, penso que din un salto importante fisicamente falando. Os primeiros anos
faltábame sobre todo físico. Nesta melloría ten moito que ver a miña etapa en Cambados,
con Álvaro de Pedro (actual preparador físico de Melilla) que era un fenómeno, tanto no
traballo de tempada como no verán.
5. Compartes posto cun gran base das ligas FEB, e rival na final de 2015. É un espello
onde mirarse?
Si, a verdade é que si, é un exemplo no día a día. En parte fichei para poder coincidir con el, é
un profesional, é o primeiro en baixar o cu a defender, e é un exemplo para todos, sempre ao
100%. E tacticamente é coma un ordenador. Cada día aprendes algo novo del.
6. Falades moito desa fatídica final para o Breogán?
Algunha vez, cando falamos d ascenso saíu un par de veces o tema, Pedro rise un pouco
pero non falamos moito diso.
7. Que botas de menos de Lugo?
Pois a verdade é que a comida. Aquí non se come mal, pero a botas en falta cando non estás
en Galicia, as tapas, o polbo a feira, … é diferente. Falando con Pedro que estivo tempo en
Ourense, opina o mesmo.
8. Un lugar especial da cidade?
Eu creo que o paseo do Rato. Paréceme un lugar moi bonito, tamén a muralla, pero
persoalmente quédome co paseo do rato.

9. Do actual Breogán, que é o que máis che gusta ou che chama a atención?
O que máis me gusta é o seu xogo, é un xogo moi atractivo e dinámico. Pero o que me
chama a atención de verdade é Stainbrook, telo a el é como ter 3 bases. De feito notouse a
súa baixa. Chegou en mellor forma que o ano pasado, e é un luxo no poste baixo, non so no
1x1 se non por a súa visión de xogo.
10. Algunha anécdota (confesable) dos actuais xogadores do Breogán?
De Sergi teño moitas, e de Cristian algunha tamén, pero non as poido contar, que se non
igual me matan. Que as conten eles se queren… (ri)
11. Tendemos entón a luva a Sergi e Cristian! Toca facer unha promesa para a afección se
o final de tempada é todo o bo que se agarda, oxalá para os dous clubs.
O ano pasado fixen a promesa de facer o Camiño de Santiago, se sae o que todo o mundo
quere, fareino, e se se anima, irei con Sergi

Breves celestes

24 segundos
Ollo a #aPrincesaenLugo
Con mo�vo da celebración da Copa Princesa no Pazo o
vindeiro día 3, lanzaremos un sorteo en Twi�er entre
aquelas persoas que suban, mencionando a @CBBreogan
e usando a e�queta #aPrincesaenLugo , unha foto no
Pazo, no entorno ou na distancia, relacionado co Breo e o
evento. Os prepara�vos, as supersi�cións, os selﬁes, os
nervos, os do exilio... todos entrarán no sorteo dunha
mochila oﬁcial e un balón asinado polo Breo. Par�cipa!

O «paparazzi» Penelas
Antes do pasado par�do no Pazo ante
Valladolid, a parroquia breoganista dubidaba da
par�cipación de Stainbrook. O xogador chegou
recén aterrado da súa viaxe a Estados Unidos
onde �vo que presentarse para arranxar papeis
rela�vos ao seu visado. Felizmente o xogador
es�vo presente, aínda que evidentemente canso
trala longa viaxe. O xornalista Jesús Penelas
exerceu de paparazzi e avisou en Twi�er de que a
estrela celeste estaba no Pazo, para tranquilidade
da afección.

Novidades nas torres do Pazo
Recentemente os puntos de venda de bebidas e comida
situadas nas torres do Pazo engadiron a opción de
mercar ﬂocos de milho «palomitas» e cachorros quentes.
Non deixes de probalos!

O Breogán, lider tamén en Twi�er
Semana tra semana a conta oﬁcial do Breo en
Twi�er encabeza os rankings de mencións da liga
moi por riba da maioría dos seus compe�dores. A
masa social celeste, a máis ac�va con diferencia,
volveu a amosar a súa paixón na rede do paxaro. Os
datos do día en que o Cafés Candelas xogou ante CB
Prat, son espectaculares.

O Breogán quere ser «Príncipe
Azul» na Copa Princesa
A Copa Princesa de Asturias busca novo dono.
O vindeiro día 3 de febreiro o Pazo dos Deportes de
Lugo acollerá unha final con dous clásicos do
baloncesto español en liza: Breogán e Manresa.
O entorno do Pazo dos
D eportes será unha festa con
m ultitude de actividades
p aralelas para tódolos
p úblicos, e o patrocinador
E strella Galicia propón a
a fección celeste como o mellor
p retendente para o título: un
P ríncipe Azul para a Copa
P rincesa de Asturias.
Tódolos asistentes ao partido,
p olo feito de ter a súa entrada,
l evarán como agasallo a
c amisola conmemorativa
c eleste para que a grada do
Pazo sexa un auténtico mosaico
vivinte, e a Marea Celeste vista de
«Príncipe Azul».

Esta inicia�va amosa a aposta de
Estrella Galicia e Cabreiroá polo
deporte galego sumándose a un
evento balonces�s�co tan
importante como a Copa Princesa
que enfrontará na súa ﬁnal ao
primeiro clasiﬁcado da primeira
volta de liga LEB, o CB Breogán, co
segundo, o Manresa, dous dos
equipos máis potentes da categoría
e con moitos anos de historia no
deporte da canastra.
Como conseguir a camiseta conmemora�va? Os asistentes recollerana nas zonas
de acceso ao pazo o día de par�do, e tamén poderán facerse con ela par�cipando
nunha promoción de Estrella Galicia en 100 establecementos hostaleiros de Lugo.

