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FOGAR DO

BREOGÁN
En pé dende 1966

FACÉDEO

Pola nosa historia, polos que están dende os inicios, polos que chegaron
despois, polos que chegarán, polos que nos animan dende alá arriba e non
poden estar xa, pola ilusión dos máis novos, polo orgullo dos nosos
maiores, polos que loitaron por este sen�mento, pola #MareaCeleste...

...polas decepcións e as alegrías, polas
bagoas e os sorrisos, polos sufridores,
polos optimistas e os pesimistas, polo
#Fagamosequipo e o #ForzaBreo, pola
cidade, a provincia e Galicia, polos
fundadores, polos patrocinadores, polos
que creron en vos, polo baloncesto...

POR

LUGO
ENTREVISTA
ENTREVISTA:
Rubén
Roeland
Schaftenaar
Garcés

O rival

Equipo que madura moito o seu xogo para buscar a mellor opción en ataque en
cada xogada.
Contan con anotadores perigosos, especialmente homes como Evans ou De
Ciman.

O xoven base Gaizka Maiza ten capacidade de controlar o xogo e xerar moitas
opcións para os compañeiros.
Bulic, Serrano e Salazar fan unha tripleta sólida no rebote.

3, 2, 1...

BATALLAS

DOS NOSOS
perseguidores

Como local
contra...
Como visitante
contra...

THE BIG

MATT
#40

STAINBROOK
Un vicio: Xogo moito ao Fortnite
Unha virtude: Gústame axudar
aos demais
Un defecto: Seguro que moitos...
Un medo: As agullas
Unha manía: Ningunha en
especial
Cando ve unha foto súa pensa:
Quen é ese tipo tan sexy??
Como era de neno? Din que
coma un anxo... que nunca ﬁxen
nada malo!

Algo sen o que non podería vivir: A
miña incrible moza!
Algo que deteste: Cando a xente se pon
de pe xusto cando o avión toma terra
Alguén a quen admire: Ao meu pai
O mellor momento do día: Gústanme as
mañás
Unha comida: Polo á parmesana
Que sabe cociñar? Moitas cousas,
encántame a cociña
Un recuncho de Lugo: Moitos, pero o
mellor: a xente

De non ser xogador sería...
Quizais locutor
Que música escoita? Gústame
todo tipo de música, de calquera
xénero
Primeira lembranza nisto do
baloncesto:
Xogando con 5 anos partido
contra nenos de sete e recibindo
algún que outro golpe
Cal é a xogada perfecta? Unha
na que colle Salva o balón e
anota
Asistencia ou canastra?
Asistencia
O ﬁnal perfecto: Unha
canastra gañadora de Salva
Arco
Como lle gustaría ser lembrado
no futuro? Como un xogador
de equipo e un gañador
Que pregunta bota en falta
neste cuestionario? Si preﬁro
bigote ou a cara afeitada. A
resposta é "sempre bigote"!

Os imprescindibles de Matt
Lectura:
A saga Harry
Po�er
Unha das sagas de
literatura
fantás�ca máis
importantes da
historia escrita por
J. K. Rowling
iniciada en 1997 e
levada con moito
éxito ao cine.

Cine:
The Boondock
Saints
(Los elegidos)
Película dirixida por
Troy Duﬀy en 1999.
Un ﬁlme coa maﬁa
rusa de fondo
conver�da en
longametraxe de
culto.

IV TROFEO
JULIO VILA
RECOÑECEMENTO ANUAL A
UN XOGADOR ELIXIDO
POLAS PEÑAS E A AFECCIÓN
O trofeo Julio Vila acada a súa cuarta edición, na honra dun dos máis insignes
seareiros do Breogán. Este trofeo pretende recoñecer ao mellor xogador da
tempada na opinión dos afeccionados, seguindo estes criterios:
Bases do trofeo
Voto das peñas (60%)
Cada unha das peñas (Peña Breogán, Embreogados, Fogar de Breogán e Peña
Maty´s) votará con 3, 2 e 1 punto aos tres xogadores que consideren
merecedores do premio, sendo 3 a puntuación máis alta e un a máis baixa.
Cada unha das peñas elixirá a forma en qué levará a cabo a votación a nivel
interno. Cada peña remitirá o resultado da súa votación á dirección de correo
electrónico prensa@cbbreogan.com antes das 00:00 horas do día 20 de abril.
Voto xeral (40%)
O público en xeral tamén participará deste trofeo mediante unha votación na
web oﬁcial cbbreogan.com. O xogador máis votado acadará 8 puntos, o
segundo 5 puntos e o terceiro 3 puntos. Esta votación rematará o día 20 de
abril ás 00:00 horas.
Gañador: O gañador resultará de sumar os puntos de cada unha das peñas aos
puntos obtidos no voto xeral.
Desempate: As peñas terán o voto de calidade en caso de empate.
Trofeo: O trofeo será entregado no encontro a celebrar en Lugo o día 27 de
abril
Gañadores anteriores edicións do Trofeo Julio Vila:
2014/2015: Osvaldas Matulionis
2015/2016: Pep Ortega
2016/2017: Matt Stainbrook

Lugo, Breo, e viceversa

Lugares na memoria: 23 de
maio de 1999
Normalmente no #LugoBreoEViceversa falo de lugares xeográficos... desta vez
tamén o farei, pero todos eles xirarán en torno a unha data, en torno a un lugar de
memoria que todos os breoganistas temos gravado a lume: o 23 de maio de 1999.
Nestes días nos que soñar é obrigatorio, creo que todos aqueles ós que a memoria
nos alcanza para lembrar aquelas datas, estamos viaxando varias veces por día a
aquela marabillosa primavera.
Naqueles tempos tiña eu 13 anos, e cos amigos fundáramos esa tempada unha peña
que duraría exactamente o que tardamos en ascender á ACB: chamábamonos os
Breogüettos e a nosa ubicación no pavillón era xustamente a mesma na que me estou
sentando este ano... o fondo Campus.
Lembro perfectamente aquel día, aqueles nervios, aquela explosión de ledicia,
aqueles festexos no parquet con Kenny Green, a subida á Fonte do Rei con parada
previa na fonte de Augas Férreas... Un percorrido que levamos moitos anos soñando
repe�r.
Nunca fun dos que lle deu excesiva importancia ó ascenso, porque a nosa grandeza
va máis alá da categoría na que compitamos... pero... ¡qué grande sería repetilo! Sexa
o que sexa desfrutemos destes días... e nunca deixemos de soñar.
GUIDO ÁLVAREZ PARGA @guidoalvarezp
Guía Oﬁcial de Turismo de Galicia e axente de
viaxes en Galicia Inﬁnita

RUBÉN
GARCÉS
Por Alberte López Muñiz

Dúas tempadas vestiu a celeste o internacional panameño
(2002/2003 -2003/2004) ás ordes de Andreu Casadevall en ACB e
nunha etapa lembrada con moito agarimo pola afección celeste
1. Por onde está agora e a que se dedica Rubén Garcés?
Agora mesmo vivo en Providende (Rhode Island), onde fun á universidade. Teño
dous fillos con moito potencial e quero estar con eles para guialos. Neste ano
estou traballando nun colexio como conselleiro para nenos con problemas
mentais e de actitude, e dirixo baloncesto con nenos ademais de preparación
física. Tamén estou facendo o curso de asistente da NBA, que soamente fan 16 ex
xogadores da NBA cada ano.
2. Como lles vai aos teus ﬁllos
Pois moi ben. El é un escolta alto, non se parece a min pero ten moito talento. Ela
xoga ao fútbol, é unha das mellores dos Estados Unidos e ten moito talento. Son
españois e queremos ir a España un tempo, o soño da miña ﬁlla é ir á Masía.
3. Como xogador eras dos que gustan en Lugo: loitador, forte, sempre esforzado…
como te deﬁnes?
Pois defínesme moi ben. Gustábame o xogo físico, encántame. Gústame facer
cousas que a outros non, ese traballo sucio que é preciso tamén para gañar.
Rebotear, defender, intimidar, axudas… Darlle presenza ao equipo no xogo
interior.
4. Tiveches unha traxectoria moi longa, cales son as túas mellores lembranzas?
Teño moitas lembranzas. Acórdome de ir ca selección de Panamá, en Panamá ir
coa selección é motivo de orgullo. Tamén lembro un encontro na universidade, en
Providence, onde fixen un partido con 19 rebotes e 16 puntos, fun o mellor do
encontro. Aquel ano cheguei a xogar cunha fractura na tibia, dous dedos rotos e
puntos na cara.
Logo como profesional o ano en Estudiantes foi incrible. Os meus dous anos en
Lugo tamén polo bo ambiente como equipo, eramos todos amigos e levabámonos
moi ben. Saiamos moito a cear e tomar algo. Foi algo moi especial porque aí
pasaron tempo os meus ﬁllos.

5. Es o mellor xogador de baloncesto que deu Panamá?
Non creo que sexa o mellor xogador que saíu na historia, pero si cumprín cousas
que moitos outros non puideron, como ser o primeiro xogador nacido e criado
en Panamá en xogar na NBA e en España. En tempos anteriores houbo mellores
xogadores ca min, pero que non tiveron esta oportunidade, como Jaime Lloreda
ou Michael Hicks
6. E como foi para ti abrirte paso ata ser un profesional?
Pois a miña traxectoria foi moi longa e non moi común, sobre todo por saír
dende Colón, a cidade máis pobre de Panamá, con moita violencia e á que o
goberno non lle presta moita atención. Alí non hai un bo futuro, hai moita
pobreza. Saír de alí foi moi difícil pero foi un camiño que ﬁxen con moito orgullo.
7. Nalgunhas entrevistas previas lémosche sobre os grandes adestradores que
tiveches, que lembras deles?
Lembro ao meu primeiro adestrador, un mítico adestrador de Texas. Estivemos 3
anos xuntos e inculcoume moitísimo. Levantábame as 4:30 da mañá para
adestrar, dábame clases de inglés… era forte e moi esixente. Tamén ao meu
adestrador en Providence, era mestre e antes que adestrador era un educador.
Na CBA adestroume Dennis Johnson dos Celtics.
En España Andreu tratábame como a un fillo, Pepu foi un dos mellores
adestradores que tiven. Os meus adestradores da NBA, ou nos campus de verán
onde estiven con Pat Riley, Phil Jackson, Popovich… tiven moita sorte cos
adestradores, nunca me levei mal con ningún, nin tiven un que fose mala.
Tamén lembro a Magnano en Boca.

8. E que lembras do teu paso por Lugo?
O meu primeiro ano en España, o de adaptación, foi en Valladolid. Cando
cheguei a Lugo foi un amor a primeira vista, son de cidades pequenas e
tranquilas. Lembro a Andreu, Chete (aínda falo regularmente con el), a xente de
administración… E tamén lembro algúns restaurantes da zona, tratábanos moi
ben. Chamábame incluso para dicirme o que tiña de comer e gardarnos un sitio
a miña dona e a min, comíamos xuntos varios días da semana. A cidade é
fermosa e a comida é espectacular, do mellor de España.
9. Mantés contacto con algúns dos teus compañeiros en Lugo?
Si, falo moito con Devin Davis que é entrenador da universidade, con Joseph
Gomis, con Danny Lewis e tamén con Albert e Sanmartín…
10. Volviches por España ou está nos teus plans volver? Está Lugo no itinerario?
Fun moitas veces dende que deixei Lugo, pero a idea é irnos nuns anos a vivir a
España, os meus fillos queren ir a estudar aí. Encantaríame volver por Lugo para
poder visitar a tantos amigos que deixei alí.
11. Estás ao tanto da situación do Breogán?
Si o sigo, unha amiga de Lugo que é moi afeccionada sempre pon moitas cousas
nas súas redes sociais e voume enterando do que pasa. Oxalá se produza o
ascenso porque é unha cidade que se merece estar na ACB. E para os outros
equipos ir alí é unha experiencia diferente, cun pavillón con moita enerxía.

Breves celestes

24 segundos
Os #12anoscoBreo na LEB
lembrados pola afección
Por iniciativa do seareiro @CasrlosEsc_42 e para
tratar de facer correr o tempo nunha semana de
tensa espera para os breoganistas, a etiqueta
#12anoscoBreo fixo o repaso, grazas á achega de
ducias de seguidores, dos momentos máis
emotivos dos últimos anos do Breo en LEB. Un
xeito de ter moi presente a nosa historia recente
e de ver o intenso que é cada día neste universo
breoganista.

Non hai nada imposible: O reto
solidario do capitán segue adiante
A loita de Salva para axudar aos afectados polo raro
síndrome MEF2C segue a sumar forzas do mundo do
deporte, das empresas e de moitos particulares. Nas
oficinas do Breo segue a haber pulseiras solidarias á
venda. O imposible, so custa máis!

O amor triunfou no Pazo
Unha parella de afeccionados quixeron ter ao
Pazo como testemuña do seu compromiso.
Tras máis dunha década de relación e moitas
cousas en común como a súa afección polo
Breo, Cristina e Tomás deron un paso moi
importante nas súas vidas e xa pensan en voda.
Parabéns parella!

Fogar do Breogán,
tamén en dixital
Os interesados en consultar algún dos
números atrasados desta revista,
poden facelo na web oficial. Escanea o
código!

FOGAR DO BREOGÁN - Club Baloncesto Breogán SAD - Tel.: 982 231050 - prensa@cbbreogan.com

