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Benvidos a unha cita histórica!
#aPrincesaenLugo
#CopaPrincesaLEB
#BreoManresa

Poster interior

Benvidos a unha Copa
ilusionante
Que o devir desta tempada acadara
xuntar a Club
Baloncesto Breogán e
Basquet Manresa na final da XXVI Copa
Princesa de Asturias, non fai máis que
agrandar esta cita. Entendamos este
evento como unha festa do baloncesto e
gocemos xuntos dela.
Tamén debemos considerar o que nos trae a todos hoxe ao Pazo
como a copa da ilusión, a da ilusión dunha cidade e dunha provincia
e,por suposto dun club. Un Breogán que quere amosar como sinte e
vive o baloncesto e que, despois de máis de medio século de historia,
o xermolo que plantaron D. José Ramón Varela Portas e o resto de
fundadores, segue moi vivo e non hai vacina para frear esta doenza
que a tantos nos contaxiou.
É a copa da ilusión para Lugo, una cidade que quere e merece acoller
citas como a de hoxe co deporte e o baloncesto como fío condutor.

Permítanme agradecer á Excma. Deputación de Lugo, ao Concello
de Lugo e a tódolos patrocinadores e colaboradores, o apoio que
recibimos para poder celebrar o que hoxe nos xunta.
Sexan todos benvidos a este Lugo bimilenario, gocen de todo o que
ofrece, a historia, a cultura, a gastronomía, a xente… e que o
baloncesto como deporte e como filosofía que tamén une a cidades
como Lugo e Manresa, sexa por moitos anos un motivo de
celebración.
Grazas a todos e a gozar do BALONCESTO

JESÚS LÁZARE,
PRESIDENTE DO C. B. BREOGÁN

Una XXVI Copa Princesa
inolvidable
A la Copa Princesa de Asturias, que este
año celebra nada menos que su 26ª
Edición, le corresponde cerrar el siempre
apasionante mes de las Copas FEB, que
este año empezó en Zaragoza con la Copa
de la Reina, ha seguido en Granada con la
Copa LEB Plata y concluirá en Lugo con
otro duelo ilusionante y del más alto nivel.
Lo es no sólo por el enorme potencial deportivo que están
demostrando en la liga ambas plantillas, en las que destacan incluso
jugadores que han sido internacionales y que garantiza igualdad,
competitividad y emoción, sino también por tratarse de dos clubs que
por trayectoria forman parte de la historia del baloncesto español y que
esta temporada vuelven a luchar por recuperar un puesto en la máxima
categoría de nuestro deporte.
Estoy convencido de que la afición de Lugo y quienes se desplacen
desde Manresa para apoyar a su equipo van a vivir y a ser
coprotagonistas de una final inolvidable en el Pazo dos Deportes, y de
que también lo van a hacer todos los aficionados que un año más
tendrán la posibilidad de seguirla en directo por televisión, en esta
ocasión a través de Teledeporte. Una firme apuesta de la FEB por
conseguir la máxima difusión y desarrollo de la competición.
Vaya desde estas líneas mi reconocimiento a los dos equipos por haber
llegado hasta la lucha por el título, a las instituciones por su apoyo y a
los medios de comunicación porque con su seguimiento nos van a
ayudar a todos a dar a esta Copa Princesa el realce que merece.
¡Feliz ﬁnal!

JORGE GARBAJOSA,
PRESIDENTE DA FEB

Como Alcaldesa, como veciña e como
afeccionada ao deporte, en particular ao
baloncesto, sinto un inmenso orgullo e ilusión
porque Lugo volve a marcar un novo fito no
eido deportivo, grazas nesta ocasión ao Cafés
Candelas Breogán. A nosa cidade acolle por
primeira vez na historia a Copa Princesa de
Baloncesto, o que xa en si mesmo é un logro,
que por suposto o Breo, co alento que todos
os afeccionados e afeccionadas lle daremos,
tratará de culminar gañando a Copa, como xa
conseguiu no 2008 en Zaragoza.
Quero aproveitar esta oportunidade que me brinda o Club para
dirixirme a todos e todas os asistentes á final da Copa Princesa para
poñer en valor e agradecer o labor, a función social, que cumpre o
Breogán na nosa cidade. Unha entidade con medio século de historia que
contribúe á promover os valores que leva consigo o deporte entre toda a
poboación, sinaladamente entre os nosos nenos e nenas, valores como o
compromiso, o traballo en equipo, a responsabilidade, o esforzo, a
convivencia ou o coidado da saúde, aos que tanta importancia lle damos
dende o Concello de Lugo para forxar unha sociedade cada vez mellor.
Grazas á Copa Princesa, que reúne na nosa cidade a milleiros de persoas
e será retransmitida por televisión, Lugo acaparará os focos e a atención
no ámbito nacional, permitíndonos proxectar a nosa riqueza e potencial
como unha das poucas cidades do mundo con tres Patrimonios da
Humanidade –a Muralla, a Catedral e o Camiño de Santiago-, dúas festas
de interese turístico nacional –San Froilán e Arde Lvcvs-, o noso pasado
romano, pero tamén medieval, o casco histórico, o cinto verde
conformado polo Rato e o Miño, e tamén a hospitalidade das nosas
xentes. Grazas ao Breogán por facer precisamente de embaixador da
nosa cidade e levar o nome de Lugo sempre alá a onde vai.
Esta data, o 3 de febreiro de 2018, quedará gravada xa nas nosas
mentes e nosos corazóns, e tamén na historia de Lugo. Parabéns e todo o
ánimo en nome propio, no de toda a Corporación municipal e no de
todos os veciños e veciñas de Lugo, que tan orgullosos nos sentimos de
ter na nosa cidade un Club de primeiro nivel que acada cada ano novas
cotas de éxito como o Breogán.
Forza Breo, e a gañar!

LARA MÉNDEZ
ALCALDESA DE LUGO

A nosa provincia acolle, un evento deportivo
consolidado a nivel nacional, coa celebración da
Copa Princesa de baloncesto, que disputarán os
dous primeiros clasificados da categoría LEB
Ouro: CB Breogán e ILC Manresa, no Pazo
Provincial dos Deportes da capital luguesa.
Temos o pracer e a ilusión de albergar, por primeira vez, esta cita
deportiva de primeiro nivel nunha provincia na que o baloncesto conta
cunha forte tradición, con equipos como o Breogán, anfitrión do
torneo, o Ensino ou o Estudantes, cunha dilatada historia chea de
éxitos e logros deportivos.
Ademais, para cumprir coas expectativas xeradas entorno a este
evento, dende a Deputación levamos a cabo traballos de mellora e
acondicionamento do Pazo, pois a Copa será retransmitida por
Teledeporte, coa conseguinte repercusión mediática que isto supón.
Así, teremos a oportunidade de amosar a toda a familia do baloncesto
nacional o ambiente que se respira na cidade de Lugo ante un partido
desta envergadura.
Por outra parte, somos conscientes da cantidade de xente que vai a
desprazarse con motivo da cita, non só da comunidade, senón tamén os
centos de afeccionados cataláns que se achegarán a Lugo para animar
ao seu equipo. Deste xeito, a Copa Princesa tamén representa unha
grande oportunidade para que todos os que nos visiten durante a fin de
semana poidan coñecer a riqueza paisaxística, cultural e gastronómica
da provincia, así como coa hospitalidade das súas xentes.
Por último, só me queda convidar a todos os lucenses a que se
acheguen a gozar deste espectáculo único. Dende a Deputación
seguiremos apoiando este tipo de eventos cos que promover a nosa
provincia e fomentar o deporte entre os nosos veciños, como xerador
de valores de superación persoal ou compañeirismo, e dentro dun estilo
de vida saudable.
Moita sorte e forza Breo!

DARÍO CAMPOS
PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN
DE LUGO

Benviguts!

Aos seareiros do Manresa, aos que decidiron embarcar nunha viaxe dende o corazón
de Cataluña ao corazón de Galicia para gozar co que une a ámbalas dúas afeccións: o
BALONCESTO.
Benvidos ao Pazo, a Lugo, a Galicia. Agardamos ser os mellores anfitrións e sabemos
que hoxe, gañe quen gañe, a vosa viaxe pagará a pena.
Sabede que Lugo, como Manresa, é unha cidade na que o deporte da canastra ten un
significado especial. Vai máis alá do deporte, da afección… é quizais unha filosofía de
vida, algo integrado no noso ADN, como no voso caso.
Unha honra loitar por un título ante un club que ten escrito moitas liñas na historia
do baloncesto. Un pracer tervos en Lugo.
Benvidos!

Recende a
clásico no Pazo

O encontro desta tarde entre Cafés
Candelas Breogán e ILC Manresa ten
sabor a partido doutra época e,
posiblemente, doutra categoría
O conxunto catalán é un dos grandes clásicos do baloncesto nacional, algo do que
tamén pode presumir o Breo, e esta tarde lembran vellas rivalidades e
enfrontamentos que se sucederon na súa grande maioría en ACB.
Aquela nefasta tempada 2005/2006 na que os celestes descendían a LEB, os
manresanos corrían a mesma sorte nunha triste coincidencia para dous históricos. O
Manresa volveu a ACB ao final da campaña posterior e o Breo segue a buscar o
regreso.
Na máxima categoría, Manresa e
Breogán medíronse en 50 ocasións
con 30 trunfos celestes e 20 para os
vermellos.
Hoxe, sobre o parqué do Pazo, dous
equipos que loitan por voltar ao lugar
onde nunca deberon faltar, e fan un
paréntese nesa loita para buscar un
título, o da Copa Princesa. Dous
equipos que destilan tradición e que
hoxe escribirán unha liña máis nas
súas xa longas historias.
O significado deste enfrontamento
ten un grande valor emocional para
os que levan moitos anos gozando
deste gran deporte. Gocemos con
este clásico!

O rival

Equipo moi completo e �sico que destaca por unha intensa defensa e un
excelente contraataque.
Na construcción de xogo contan con dous bases de gran calidade. Sobresae a
dirección de Lluis Costa
Os xogadores máis destacados son Jordi Trias e Álvaro Muñoz. Ollo tamén ao
escolta Lumberg.
A chegada de Nacho Mar�n aporta moita calidade e alterna�vas en ataque,
experiencia e coñecemento do xogo. Un equipo máis completo que nunca.

O Breo

#fagamosequipo

SOÑA MENTRES GOZAMOS
XUNTOS DO CAMIÑO
Non son supersticioso. Non me importa nin
teño medo a pronunciar a palabra ascenso
en cada transmisión ou en cada conversa
con xogadores, directivos e corpo técnico do
Cafés Candelas Breogán. O obxectivo final
está claro. Con todo, non me gustaría que o
desexo, que case é ansiedade por acadalo,
nos privase de gozar e vivir como se merece
o camiño ata chegar a el.
Tiña que haber unha breoganada, como xa a houbo en Ourense.
Tiñamos que gañar nos últimos segundos co corazón celeste saíndo do
peito a 200 pulsacións en Valladolid ou no Prat.
Tiñamos que temernos o peor pero acabar cun sorriso en Melilla.
Tiñamos que morrer de frío para vencer en Palencia, ou ter unha
papeleira para vomitar detrás do banco e caer coma os grandes en
Huesca.
É o noso día a día, é a suor celeste. A min, que me toca contalo e vivilo
moi de preto, encántame podercho transmitir coa paixón que se merece,
coa paixón que é obrigado. Non o entendo doutro xeito. E non hai cousa
que máis me encha que que nos digas que apagaches o ordenador para
escoitar o partido pola radio.
Cada fin de semana queremos que soñes. Porque a radio é facerche
pechar os ollos, que imaxines cada momento e que constrúas a realidade
de cada canastra. Invitámoste a ser o sexto para defender o último tiro, a
ser o que recibes as instrucións de Natxo no último tempo morto, ou a
facer soar a música de vento a centos de quilómetros de distancia porque
sabes que dalgún xeito vas axudar.
Da miña parte, de Paco, de Areñas, de Arcadio, dos compañeiros
técnicos e de produción, dos nosos anunciantes, dos que che facemos,
dos que che fixemos sufrir pegado ao transistor… grazas por deixarnos
poñerlle rock&roll celeste á túa vida!

JESÚS PENELAS
XORNALISTA

O Breogán quere ser «Príncipe
Azul» na Copa Princesa
A Copa Princesa de Asturias busca novo dono.
O encontro de hoxe entre dous clásicos do baloncesto
español merecía unha camiseta conmemora�va
Un día de festa do deporte,
c on multitude de actividades
p aralelas para tódolos públicos,
m erece unha vestimenta
a porpiada, 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 evaán como agasallo a
c amisola conmemorativa celeste
para que a grada do Pazo sexa hoxe
un auténtico mosaico vivinte, e a
Marea Celeste vista de «Príncipe
Azul».

Esta iniciativa amosa a
aposta de Estrella Galicia e
Cabreiroá polo deporte
galego sumándose a un
evento baloncestístico 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.

Galóns
DE
Jordi
Trias

CAPITÁN

Salva
Arco

Como afronta o seu ves�ario a Copa Princesa?
TRIAS: Ante todo con ilusión
porque xogamos unha ﬁnal.
Ademais sabemos que ten
aínda mais importancia porque
Breogán está lonxe na
clasiﬁcación e gañando
teríamos factor cancha en caso
de play off así que é un reto
para nós.

ARCO: Ilusión é a palabra que deﬁne
o vestiario do Breo. Sabemos que
estamos facendo un bo traballo pero
índa queda moito e as segundas
voltas fanse moi longas. Así que
queremos facer un paréntese nese
longo percorrido e gozar como
merece a Copa Princesa ante o noso
público nunha cidade que entende o
baloncesto como un xeito de vida.
Traballo e humildade e moitas gañas
de chegar ao partido.

Como afronta a Copa como capitán a nivel persoal?
TRIAS: Do mesmo xeito
que o equipo. Estou nunha
etapa da miña carreira na
que gozo máis que nunca, e
en calquera partido pásoo
moi ben. Igual que o
equipo, para min tamén é
moi bonito xogar a ﬁnal da
Copa LEB.

ARCO: É a primeira copa que
xogo na casa, ante a miña
afección, e coa miña familia na
grada. So penso no afortunado
que son de poder vivir unha
noite coma esta.
Estou tranquilo e coa
responsabilidade de facer
comprender aos compañeiros
máis novos o valor que teñen
momentos coma este.

Que agarda atopar na grada do Pazo nunha cita tan
atrac�va para as afeccións?
TRIAS: Agardo que se
desprace moita xente de
Manresa e, aínda que non
serán tantos como a
afección de Lugo, se fagan
escoitar como en cada
desprazamento onde van.
Agardo que poidamos
darlles unha alegría.

ARCO: A afección celeste leva
moito tempo agardando por
citas coma esta. Que ninguén
dubide, porque o que se vive na
copa é unha festa do baloncesto.
So lles pido que saboreen cada
instante, cada paso neste bonito
camiño. E que nos axuden coma
sempre a acadar unha nova
vitoria.

Lugo, Breo, e viceversa
Unha capital da historia romana no occidente europeo

Todo o mundo oíu falar da peregrinación a Santiago de Compostela, todo
o mundo oíu falar do máis meridional dos recunchos celtas, moita xente
oíu falar do gaiteiro universal Carlos Núñez, do Deportivo, do Celta, do
Breogán, do emporio Inditex ou do paraíso atlántico das Illas Cíes… pero
non tanta xente coñece a orixe da historia romana no noroeste da
península ibérica, e a cidade chave para achegarnos a él. Ten dous mil
anos de historia e a única muralla romana do mundo que aínda conserva
intacto o seu perímetro. Un dos destinos turísticos imprescindibles nos
novos itinerarios do turismo cultural europeo: a cidade de Lugo.
Dende hai varias décadas, especialmente dende o boom turístico da
segunda metade do século XX, son moitas as persoas que circularon e
circulan por Europa buscando cada vez novos destinos, novas
experiencias e novas sensacións. Lisboa, Barcelona, Sevilla, Madrid, Toledo
ou Santiago de Compostela son algúns deses lugares imperdibles para os
buscadores de historia e movementos culturais. Pero as inquedanzas, as
lecturas, internet, ou as recomendacións de amigos, están dando paso a
novos lugares para marcar cunha cruz no mapa. Amantes da historia,
gourmets e buscadores de contornas naturais fantásticas e tranquilidade,
empezan a encher youtube, instagram, twitter, blogs e perfís de Facebook
con fotos do templo de Mitra, a ponte e as termas romanas sobre o río
Miño, a catedral de Santa María ou os quilométricos paseos sobre esa
muralla co único adarve de Europa con dous milenios de antigüidade.

Fascina polo que se ve e polo que non se ve. Bos guías de turismo ou a
propia imaxinación son a mellor axuda. Ideal para os que algunha vez
tiveron oportunidade de visitar as ruínas de Pompeia, pois algo moi
similar é o que se esconde baixo o pavimento das rúas lucenses.
A visita clásica que actualmente se fai na cidade inclúe varios dos
patrimonios bimilenarios que a día de hoxe son visibles: o xa mencionado
(muralla, ponte, termas e templo de Mitra), o santuario de Santalla de
Bóveda, os restos dunha mansión da época (coñecida como Casa dos
Mosaicos polas abundantes pinturas decorativas), varias mostras in situ
de distintos achados arqueolóxicos entre os que destaca o xacemento da
Tinería… e por suposto varios museos onde coñecer, a través de vestixios
e explicacións, a historia da antiga Lucus Augusti.
E Lugo non queda aí. A cidade máis antiga de Galicia tamén é
recoñecida como unha das capitais da gastronomía atlántica (destacando
a súa ruta de tapas e o polbo á feira, que é a especialidade local con máis
sona) e como unha comarca de especial atractivo para os amantes da
natureza: o paso do río Miño pola cidade e pola súa contorna constitúe,
de entre as que hai na península Ibérica, a segunda máis grande Reserva
da Biosfera declarada pola UNESCO.
Historia, natureza, gastronomía, un dos maiores vestixios da civilización
romana en toda Europa… nunha provincia (á que dá nome) con praias
como a das Catedrais en Ribadeo (premiada por Tripadvisor como a sexta
mellor do mundo) e con Paisaxes Culturais (que actualmente esperan a
chamada da UNESCO) como a Ribeira Sacra ou as montañas de Ancares…
todo isto, e moito máis, é Lugo.
GUIDO ÁLVAREZ PARGA @guidoalvarezp
Guía Oﬁcial de Turismo de Galicia e axente de viaxes en Galicia Inﬁnita
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ZACH

MORLEY
Alberte López Muñiz

Zach Morley, formado na Universidade de Wisconsin, xogou en Lugo na
tempada 2007/2008 e foi protagonista na Copa Príncipe que Breogán
gañou ese ano, anotando unha tripla no último segundo que valeu un
tútulo. Durante a súa carreira tamén xogou noutros clubs Leb, e noutros
países como Ucraína, Alemaña e Francia.
Que fas agora? Segues ligado ao deporte?
Volvo a vivir en Madison, Wisconsin, traballando como asesor ﬁnanceiro.
Esta é a miña terceira tempada sen xogar en Europa e estou moi feliz de
volver aos Estados Unidos ca miña dona, Rachel, e os nosos 3 ﬁllos, Rowan
(4 anos), Fallon (2 anos) e Collin (4 meses)
O teu alcume era “O asasino silencioso”. Cal é a orixe?
Pois este alcume púxomo Chema de Lucas cando xogaba en España. Penso
que mo puxo porque eu nunca mostraba moita emoción xogando pero
sempre facía o posible para gañar. Non me preocupaba cales eran os meus
números, se non que o equipo gañase.
Para os máis novos, podes describirte como xogador?
Como xogador a meu punto forte era a versatilidade. Podía xogar en varias
posicións tanto en defensa como en ataque, sempre traballando duro e
facendo o mellor para o equipo. Coñecía moi ben o xogo e era moito máis
atlético do que a xente esperaba.

Fuches unha parte importante do título acadado no 2008, cunha tripla que
todos lembramos. Que recordos tes dese partido e dese momento tan
especial?
Teño moi bo recordo dese encontro, e fun moi afortunado de acadar o tiro
gañador. Foi xenial acadar un dos nosos obxectivos da tempada e levar a
copa a Lugo.
E sobre a túa estancia en Lugo?
Lugo é xenial! O equipo foi un dos meus favoritos nos que xoguei, e aínda
teño contacto con moitos compañeiros. A miña dona Rachel, e Erica, a dona
de Dan Kickert son as mellores amigas dende que se coñeceron en Lugo.
Moitas veces aínda falamos deses tempos e os bos recordos que temos. Un
dos pesares que me quedou na miña carreira foi non seguir outra tempada
máis nese equipo.
Despois de deixar España, xogaches noutras ligas europeas con éxito. Que
nos podes contar desa época?
Foi unha decisión complicada deixar España despois de 5 anos de
profesional. José María Berrocal deume unha gran oportunidade en Ucraína
no Budivelnik, o que acabou sendo un gran decisión para progresar na miña
carreira. Encantaríame ter quedado en España e ter xogado na ACB, e aínda
que non ocorreu foi mellor para a miña carreira. Xoguei 2 anos no
Budivelnik, quedando no Top 8 da Eurocup, xogando a liga VTB e gañando a
copa e o campionato ucraíno.

E quen foi o mellor xogador co que xogaches, ou contra o que xogaches?
Xogando Eurocup, Euroliga e a VTB xoguei contra moitos e moi bos
xogadores. Pero sen dúbida os mellores xogadores aos que me puiden
enfrontar foi aos Dallas Mavericks cando estaba no ALBA. Foi unha gran
experiencia e foi moi divertido xogar con futuros do salón da fama da NBA
como Dirk Nowitzki e Vince Carter.
Os teus primeiros pasos despois da universidade foron en España. Moitos
xogadores novos americanos fan esta viaxe todos os anos. Crees que é un
paso axeitado para a súa carreira?
Penso que é un gran primeiro paso para todos ir a xogar a Europa. A miña
etapa en España foi un gran período de aprendizaxe con algúns dos mellores
adestradores de Europa. Non estou seguindo moito a Leb agora que xa non
xogo, pero cando estiven o nivel era tan algo ou máis que noutras ligas
europeas.
Volviches recentemente a Europa, ou está nos teus plans facelo?
Non volvín dende que deixei de xogar no 2015, pero teño pensado volver
ca familia. Teño moitos amigos e lembranzas de cando estiven en Europa e
gustaríame moito que os meus nenos coñezan os sitios onde xoguei.
Estás ao día do Breogán? Coñeces algo do actual equipo?
Non estou familiarizado co equipo actual. Miro de cando en vez as
clasiﬁcacións e sempre lle desexo o mellor aos meus ex equipos, pero xa
pasou moito tempo dende que estiven en España. Non me sorprende que o
equipo leve unha gran tempada, sempre foi un gran club e os afeccionados
están entre o mellor de España
Tes coñecidos en Europa?
Teño a moitos amigos e ex compañeiros xogando por Europa, e gústame
seguir a súa carreira.

Por primeira vez Lugo será o esceario da Copa
Princesa de Asturias. Non deixa de ser curioso
para o equipo, que tralo Melilla, máis edicións
disputo una LEB. Nin cando a sede a designaba
a FEB nin dende que a organización do evento
corre a cargo do primeiro clasificado ao final da
primeira volta de liga, o Breogán contou coa
deferencia de poder disputar o título ante o seu
público. Tampouco se prodigou moito o
conxunto lucense nesta competición, con so
dúas aparicións. A primeira na tempada
2007-08 en Zaragoza, cando eran catro os
equipos que disputaban a fase final, e a
segunda na tempada 2014-15 cando xa se
decidía a partido único.
A sorte foi dispar en ámbalas dúas ocasións. Na primeira, e contra
pronóstico, o Breo desfíxose na semifinal do CAI Zaragoza e na final do
Lucentum Alacante. Na segunda, os xogadores que dirixía Lisardo Gómez
eran superados por un Palencia que tiña entón como técnico a Natxo
Lezkano.
Na edición na que o Breogán proclamouse campión, non había premio
adicional como si ocorría na disputada en Palencia ou na actualidade,
onde o campión asegúra disputar o play off con factor cancha en tódalas
eliminatorias. Pero en realidade, cando se disputa unha final, polo que
realmente se xoga é polo título, por proclamarse campión dunha
competición que xa ten certo arraigo e que, por certo, entre os seus
gañadores figuran equipos como Joventut, Barcelona ou Estudiantes.
Ninguén rexeita un título. Non hai máis que lembrar a explosión de xúbilo
do equipo ao acadar o título en Zaragoza, un fito que aínda se lembra,
ou a decepción do equipo de Lisardo Gómez que, a pesares das lesións e
baixas loitou ata a extenuación para vencer a Palencia. As caras ao final
do partido de Álex López, Llorca, Sergio Sánchez ou Danilo dicíano todo.
E é que un título, aínda que ás veces non se valore no momento, é un
pouso na historia. Un título engrandece a traxectoria dun club, fai que
os xogadores e técnicos que forman o plantel pasen a ser lembrados
cada vez que se fale dos logros da entidade.
Agora mesmo, hai un obxectivo prioritario para o Breogán que é o
ascenso de categoría, unha aspiración que se converteu case en obsesión
despois de once anos fora da elite do baloncesto español. Pero que isto,
démonos unha tregua, non nos impida gozar do que pode ser unha data
lembrada co paso dos anos, dun punto de orgullo na longa historia do
Breogán.
Ademais a Copa Princesa ten un seguimento mediático importante, e
por tanto unha repercusión que tampouco convén despreciar, tanto pola
imaxe da entidade como polo que representa para patrocinadores e
colaboradores do club. A final ten que ser unha festa, pero si ademais a
xornada remata con trunfo, será moito mellor. Non desperdiciemos a
ocasión. Ao ﬁn e ao cabo, tampouco hai tantas cousas que celebrar.

PACO BASANTA

Roberto Morentin, lembranzas
de MVP
Entrevista: Alberte López Muñiz

O ala pívot pucelano
xogou en Lugo dúas
tempadas e deixou
pegada. Foi elixido
MVP de cópa
príncipe que loce
nas vitrinas do Pazo.
Por iso era obrigado
contactar con el
nunha ocasión tan
importante coma
esta
Como é a nova vida de Morentin? Segues vencellado ao baloncesto?

Pois estou a recuperarme dunha operación no ombreiro que me fixo pasar
por taller despois duns cuantos anos con problemas. Xa encarando a fase
ﬁnal da recuperación e con ganas de volver coller un balón de baloncesto.
Sigo ligado ao mundo do baloncesto a través dos dous campus de verán,
un en francés e outro en inglés. Teño os títulos de adestrador e gozo
adestrando e pasando o coñecemento que teño aos mozos e mozas.
Aínda que debutaches novo en ACB co equipo da túa cidade, recibiches
unha formación en Estados Unidos cando quizais non era algo tan habitual.
Como foi esta experiencia?
Si, e ademais debutei en ACB en Lugo, un 9/9/99, con 18 anos. Cando
tiven a oportunidade de irme a USA a estudar e xogar non o dubidei, e
grazas á axuda de Anicet Lavodrama puiden atopar unha bolsa alí. A
experiencia foi moi boa e é unha das mellores decisións que tomei na miña
vida. Recoméndoo ao 100%
Tiveches unha dilatada carreira en España, especialmente na LEB (cos teus
pasos por ACB). Cales son os teus mellores recordos no deportivo?
Os meus mellores momentos foron os ascensos que conseguín con Murcia
e Menorca e as dúas copas do Príncipe con Breogán e Melilla. Poder dar
unha alegría a esas 4 afeccións foi moi especial.

Tamén pasaches por Francia, quizá un dos precursores en cruzar os
Pirineos, un camiño que cada vez toman máis xogadores, e que Carlos
Cherry sempre recomendaba. Parece que as condicións son moito
mellores alí, como ves o actual estado das ligas Feb en comparación?
Tras uns cuantos anos en Liga LEB e co esborralle das condicións
económicas do baloncesto español debido á crise, quería unha aventura
noutra cultura e seguir empapándome doutro baloncesto. En Francia as
condicións económicas son moito máis interesantes e lembran un pouco
ás condicións que había en España antes da crise, pero no meu caso foi
máis por unha cuestión cultural (aprender un novo idioma e outro
baloncesto) que por unha cuestión económica.
En Lugo viviches unha gran alegría gañando a Copa Príncipe do 2008 e
ademais sendo MVP. Que recordos tes desa ﬁnal?
Foi en Zaragoza e foi un ﬁn de semana que me saíu todo moi ben. A
guinda púxoa Zach Morley con esa canastra no último segundo que nos
deu o título. Non houbo moita xente xa que eliminaramos aos locais en
semiﬁnais, pero cando volvemos a Lugo puidémola celebrar coa nosa
afección e gardo un gran recordo deses momentos.

E dese Breogán do que formaches parte, con que te quedas?
Estiven dous anos e sen dúbida o primeiro foi o mellor a nivel colectivo e
onde quedamos moi moi preto do obxectivo do ascenso, con aquela ﬁnal
four en Fuenlabrada onde un gran Bruesa (con Hopkins e Panko entre
outros) nos eliminou.
O segundo tivemos moitos problemas, o cambio de adestrador non nos
axudou e terminamos caendo en cuartos de ﬁnal contra Los Barrios.
Da miña experiencia quedo coa xente. Todo o staff que había nese equipo
e que son magníﬁcas persoas, dos que moitos seguen no club e cos que
de cando en vez falo polas redes sociais. E tamén co grao de area que
puxen para que o club facilitase a creación da peña Embreogados.
Estiveches tanto en Lugo como en Ourense, dous históricos galegos. Que
é o que máis che gustou da túa estancia en Galicia?
Tiven a sorte de vivir tres anos en Galicia e como di o slogan publicitario
"Galicia Calidade". as dúas cidades vívese moi ben. A xente é nobre e como
gran amante da gastronomía que son, a verdade é que desfrutei moito.

Algunha anécdota que poidas contar da túa época en Lugo?
O primeiro ano, Devin Davis tivo nunha discusión acalorada con Paco nun
descanso e Paco ía aumentando a multa en relación ás malas contestacións
que ía soltando... ao ﬁnal a cousa quedou en que Devin Davis tivo que
pagar unha mariscada "full equipe" a todo o equipo e o staff técnico
(preto de 20 persoas) nun dos restaurantes máis famosos de Lugo...
O luns seguinte no adestramento xa estaba todo resolto, e todos
contentos coa mariscada…
Supoño que coñeces ben a cidade de Lugo. Que che parece o mellor e peor
de vivir aquí?
O mellor é sen dúbida a súa gastronomía e é que «para comer....Lugo». A
calidade dos produtos que chegan alí é excelente e a un prezo mais que
razoable.
O peor é o frío e as xeadas... Lembro un inverno que se conxelaron as
maquinas de calefacción do Pazo e estivemos un par de días adestrando
sen calefacción e aquilo era unha auténtica neveira.
Estás a seguir a actual Leb Ouro? Que opinión che merece este actual
Breogán?
Vexo que esta tempada o Breo está líder cunha vantaxe e espero que sexa
a boa para o ascenso, xa que tanto o club como a afección merécese xa o
ascenso e gozar da volta a ACB.
Finalmente, algunha mensaxe á afección breoganista, que tiveches
contigo e á que che enfrontaches?
Pois que sempre fun ben recibido en Lugo, aínda que algunha vez
tocoume “facerlle a puñeta”, pero que eu gardo moi bo recordo deles e que
espero que poidan facer dobrete este ano de copa e ascenso directo. Eu
vou apoiar para que iso pase e de feito espero poder estar no Pazo o
apoiando ao equipo para que poidan gañar a Copa.

40 MINUTOS DE PREMIO
Escóitanse as campás ao lonxe. O Breogán
avanza imparable, esta vez si, no seu camiño
cara a ACB tras unha primeira volta sen
mácula na casa e contados tropezóns a
domicilio. A cita coa Copa Princesa é hoxe un
alto no itinerario, un respiro, un premio. Un
recoñecemento a esa liorta impecable ata á
data nunha categoría farragosa que os
celestes coñecen ben e saben ateigada de
trampas.
O título aterra en Lugo cun enfrontamento propio da elite, como un
preludio marabilloso da festa que aínda está por chegar. Manresa e
Breogán miden forzas nun duelo por robustecer as súas vitrinas e
asestar unha mazucada (quen sabe se definitiva) ao seu competidor máis
perigoso.
Todo está de cara: a pista, a calor do público e un equipo fiable que
demostrou arrestos nos duelos mais duros. Natxo Lezkano xa sabe o
que é alzar unha Copa, lémbrano os lucenses, que hai tres anos caeron
en Palencia na súa última candidatura. O técnico vasco estaba daquela
no banco verdugo e o Breogán naufragou a pesar do empurrón final no
Marta Domínguez.
Dez tempadas cúmprense do único trofeo que se tinxiu de celeste entre
os mellores de inverno: un duelo en Zaragoza contra Alacante que
atallou Morley cunha tripla no segundo final. O pazo ten sido
impenetrable esta tempada, que o músculo local dure outros 40 minutos.
Gañar hoxe é obrigatorio. O é polo prestixio forxado a pulso en 21
semanas de concentración sen fraquezas e o é por esa xente que sempre
responde, a que mantén viva a lembranza dun Breogán na ACB por
pequeno e desvalido que sexa o pavillón no que xoga o equipo.

Morriña aparte ese convencemento de que o lugar dos celestes está
no máis alto é o que nos trouxo ata aquí. Que non fraqueen as forzas
agora, que xa se escoitan as campás ao lonxe.

MARTA DE DIOS
XORNALISTA

Aquela Copa
Príncipe de 2008
Chegaba o Leche Río Breogán como convidado de pedra á Copa Príncipe
2008 de Zaragoza. O equipo de Paco García era o único que chegaba con
racha negativa en liga regular dos catro participantes -o formato era de
«final four»-. Os celestes acumulaban dúas derrotas consecutivas antes da
cita, onde tamén acodían CAI Zaragoza, con vitoria no partido previo;
Alacante Costablanca, con catro trunfos consecutivos chegaba como un
dos favoritos, e Bruesa, con tres.
As baixas por lesión de dous dos xogadores importantes do equipo, Devin
Davis e Maurice Jeffers, restaba máis aínda as opcións sobre o papel para
os lucenses.

A todo elo sumábase que a clasificación colocaba como rival da semifinal
ao anfitrión CAI Zaragoza da estrela Paolo Quinteros, MVP da edición
anterior en ﬁlas de Climalia León.
Dos catro participantes naquela atractiva Copa Príncipe 2008, dous xa
gardaban nas vitrinas trofeos de campión de edicións anteriores (CAI na
2003/04 e Alicante na 2001/02), Bruesa debutaba no torneo e o Breo
participara na edición 96/97).
Dos catro adestradores, so Paco García fora campión de Copa, co Tenerife
en Inca en 2003.

A semiﬁnal imposible

Parecía utópico que o Breo coas baixas e no peor momento do ano
puidera derrotar ao anfitrión. Pero tamén se presentaban os celestes sen
presión no Príncipe Felipe. A medida que o partido avanzaba, con grandes
actuacións de homes como Morentin, Kickert e Clark, o imposible non
parecía inalcanzable. Ao descanso, o electrónico maño amosaba unha
interesante vantaxe celeste (47-58).

Na segunda parte, a calidade local, con protagonismo de homes de
enorme peso na liga como Quinteros, Curthbet Victor ou Darrel Phillip,
equilibraba o marcador e poñía un espectacular 95-95 a fata de 15
segundos para o final. Héctor García desfacía o empate cun tiro libre e o
CAI non foi quen de anotar na última xogada e o Breo vencía contra
pronóstico e colábase na gran ﬁnal.

A Final do «asasino silencioso»
Con Davis e Jeffers vestidos de longo no banco, o Breo prantábase na
ﬁnal. Lonxe de converterse en favorito tras superar ao todopoderoso CAI
na semi e na súa casa, o paso adiante poñía máis en garda ao rival da
grande ﬁnal. Sería o Alicante que, na súa semiﬁnal previa, superara ao
Bruesa (87-81).
O plantel do Breogán, a pesares de non ser o favorito, era poderoso. A
falta de dosu americanos por lesión, homes como Roberto Morentin
(Que remataría como MVP), Héctor García, Ordín, Dani López, ou Zach
Morley, colleron o protagonismo preciso para a ocasión. Nas ﬁlas
alacantinas militaban homes como Pat Carroll, Stephane Dumas,
Coppenrath, Fisher , Digbeu ou Waleskowski.
O equipo que dirixía Quim Costa comezou dominando, pero os celestes
mantiveron a fe e lograron chegar vivos aos instantes finais. Con empate
a 91, o Breo tíña uns segundos de posesión e un saque de banda. Todo
por decidir nun partido no que destacaron homes como Ordín,Dani
López, Morentin e Morley. Foi este último, o «Asasino Silencioso» o
home de xeo, Zach Morley o que recibía o balón e lanzaba un tiro eterno,
desos que parecen deter o tempo cando o balón voa cara canastra. O
tiro entraba co marcador a cero e poñía o 94-91 que daba o título ao
Leche Río Breogán.

O equipo co que ninguén contaba na cita levaba o título. Unha
competición que, vista coa perspectiva do tempo, e valorando os
equipos e o formato, hoxe sería unha cita ineludible para a Marea Celeste
e moitos afeccionados doutros equipos. Poucos asistiron ao milagre no
Príncipe Felipe, pero a final, televisada, facía saltar aos afeccionados nas
súas casas. O Breo, sumaba un título, e de xeito épico.

Da ﬁnal de 2008 á ﬁnal de 2018
Hai xa dez tempadas, que se di pronto,
saímos cara Zaragoza cunha longa viaxe
que tiña so unha causa: dar unha alegría a
unha afección que vivía conectada e algo
apesadumbrada por ter perdido dúas
tempadas atrás a liga ACB. Un equipo
preparado paa competir nunha liga, que
véndoo co paso do tempo, posiblemente
fose a tempada con mellores equipos da
historia da LEBOro. CAI Zaragoza, Bruesa,
Alacante, Breogán e outros moitos cunha
longa historia de baloncesto ACB.
En Zaragoza xuntáronse catro equipos para dilucidar unha das últimas
copas co formato de Final a 4. Equipos cheos de internacionais,
americanos e ex xogadores ACB que daban á liga un nivel
extraordinario.
Lembro o día antes cando agardabamos o noso turno para adestrar
pola tarde. Os xogadores á espera de que rematara o adestramento
anterior. Sentíase unha emoción e unha sensación de calma tensa,
como a que sinte quen ten entre en mente unha idea e quere que
chegue o momento de perseguila e convertela en realidade. Coido que
naquel intre comezamos a decatarnos que os dous días que iamos a
vivir podían significar un golpe sobre a mesa da competición que
servise a todos aqueles con orzamentos ACB, para ver que Breogán
estaba alí para ir pola Copa e o ascenso á máxima categoría.
Foron dous días intensos de traballo e, sobre todo, dunha ilusión
desenfreada por loitar polo breoganismo e darlle unha grande alegría.
Os que lembran aquilo terán presente a grande actuación do equipo a
pesar das baixas de Davis e Jeffers, lesionados. Eles participaron á súa
maneira, apoiando, falando coas miradas como a que Devin tiña e que
dicía que agardaba algo especial dos compañeiros. Os Nacho Ordín,
Dani López, Betinho, Morentin, Morley, Wade, Kickert, Clarck, Fornas, o
pequeno Úriz e Merino, capitaneados por Héctor García, fixeron vibrar
ao breoganismo con cada defensa, con cada ataque, e regalaron unha
alegría tras un par de anos complicados.
Ver os saltos trala tripla de Zach Morley, con xogadores, técnicos
abrazados na pista, é un dos momentos que converteron para sempre o
meu corazón ao breoganismo.
Agardo que hoxe, Lugo sinta o mesmo que sentimos daquela en
Zaragoza e que o Breogán golpee de novo a mesa dicindo «aquí
estamos e este é o momento».
Rubén Domínguez

Rubén domínguez era adestrador axudante de Paco
García na tempada 2007/08.
Actualmente é profesor no Centro Libredron de
Psicoloxía e Coaching e adestra ao Cortegada de LF2

O orgullo non foi suﬁciente
en Palencia na copa 2015
O Cafés Candelas de
Lisardo Gómez chegaba a
Palencia tocado. Baixas de
Samb e Chapela, e Sergio
Sánchez pedindo o troco
durante o partido
con
molestias, eran lastres para
afrontar unha final ante un
grandísimo equipo como
era o palentino daquela
tempada,
dirixido
polo
hoxe breoganista Natxo
Lezkano.
Pero as finais son sempre impredecibles e, apesares de chegar a ter
unha desvantaxe de 22 puntos, o Breo remontou no tramo final e chegou
a poñerse a 5 puntos e con posesión para apretar o partido.
Pero o Palencia non deixou
escapar aquela final e deixou
a copa no Marta Domínguez
merecidamente (78-69).
Nin a data nin o horario –un
venres moi tarde- impedían
que máis dun cento de
seareiros fixeran notar a
Marea Celeste en Palencia. O
equipo agradeceu aquel xesto
da súa afección. A tempada
aínda agardaba emocións moi
fortes.

Campo Castelo 5, Lugo

Salamanca e Granada xa
brindan coas súas Copas

P erfumerías
A venida coa Copa
d a Raíña, e
C ovirán Granada
c oa Copa LEB
P lata, abriron as
c elebracións de
t ítulos copeiros
q ue hoxe poderán
c ontinuar en Lugo
B reo e Manresa.

Felicitamos aos catro equipos participantes e,
por suposto, aos campións, moi especialmente
aos que teñen pasado no básquet lucense e que
xa son campións como Alex Bortolussi,
Carlinhos de Cobos ou o MVP da Copa Plata,
Devin Wright. Tamén aos finalistas, en especial
a Carlos Noguerol e Placide Nakidjim.

Por suposto ao que foi técnico do Ensino,
hoxe axudante do Perfumerías Avenida,
Pepe Vázquez. Tampouco queremos
esquecer ao técnico do equipo charro,
Miguel Ángel Ortega, que o pasado verán
foi un dos poñentes no Clínic do 50
aniversario do Breo.
Parabéns a todos!

Moito máis que un partido

A cita que hoxe nos reúne no Pazo dos Deportes va máis alá dos corenta
minutos de partido entre Cafés Candelas e ICL Manresa. O espectáculo xa
comezou días atrás coas afeccións citándose en Lugo para gozar do mellor
que nos ofrece o deporte: a amizade. As peñas celestes exercen de
anfitrionas e xa gozaron dunha comida de confraternidade ao amparo da
gastronomía lucense.
A «Fan Zone» ofrece actividades para tódalas idades como inchables,
fotocol, música a cargo dun Dj, merchandising, concurso de triplas… e
sobre todo a compaña de amigos de Lugo, Manresa, e de diversos puntos
da xeografía que se achegan hoxe a Lugo a disfrutar da Copa Princesa.
Música dende a apertura de portas, onde se entregan as camisetas
conmemorativas a tódolos asistentes, cunha «batalla de Dj´s» que
someteremos á votación do público para decidir cal será o DJ residente do
Pazo durante os vindeiros meses, actuación de Los Indecisos no descanso…
e por suposto, o partidazo entre os dous ﬁnalistas da Copa.
Moitos ingredientes para que o de hoxe sexa un día inesquecible! E non
deixes de subir as fotos da túa experiencia a Twitter nomeando a
@cbbreogan e coa etiqueta #aPrincesaenLugo para entrar no sorteo de
agasallos como unha mochila oﬁcial, balón asinado…
Viva o básquet!

AXUDEMOS AO
SPEAKER!

Queremos que a grada participe da presentación do Cafés Candelas, para iso,
dende hoxe, o speaker do Breo, na presentación dos xogadores , dirá o número de
cada xogador e o nome de pila e pedirá á grada do Pazo que berre de xeito
conxunto o apelido! Isto será unha grande motivación para os xogadores que
sentirán, dende antes de comezar cada partido, que o Pazo é parte importante do
equipo!! Contamos contigo!

6 RICARDO

ÚRIZ

29 DANILO

FUZARO

12 JOHAN

LOFBERG

14 SALVA

ARCO

15 GUILLE

RUBIO

19 EMIR

SULEJMANOVIC

22 CHRISTIAN

DÍAZ

23 HERVÉ

KABASELE

40 MATT

STAINBROOK

42 SERGI

QUINTELA

71 LEONARDO

DEMETRIO

#ForzaBreo

GRAZAS!!
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