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Para rematar o ano, e estando cerca das datas do Na-
dal; tivemos unhas “pequenas reunións gastronómi-
cas” cos nosos deportistas. Por un lado, reunimos 
aos membros máis maiores do club, pertencentes aos 
equipos cadete, xuvenil e senior, e, polo outro, aos 
máis novos, aos membros dos equipos de categoría 
infantil e inferiores. 

Desta maneira, aproveitamos para recoñecer, dun 
xeito sinxelo, o gran traballo e esforzo que fan todos 
os nosos deportistas e membros do corpo técnico de 
cara a acadar grandes resultados para a nosa entidade, 
mantendo unhas actividades que nos enchen de orgu-
llo a todos os que conformamos o Club Deportivo, 
Marítimo e Cultural Breogán. 

Ceas de fin de ano cos deportistas



Un ano máis, o Breogán estivo presente no desfi le da 
Cabalgata de Reis, realizado unha carroza e colabo-
rando na elaboración dos bonecos de outra das que 
saca o Concello.
Este ano, a nosa carroza foi decorada como un castelo, 
tratando de reproducir o Castelo de Herodes; no que 
ademáis da fortaleza podíase ver a catro rapaces ca-
racterizados como soldados romanos, e a dúas rapazas 
vestidas de princesas.
Na outra carroza colaboramos facendo os bonecos dos 
debuxos animados dos Picapedra, dando como resul-
tado unha carroza bastante vistosa.
Agardamos que ámbalas dúas carruzaxes foran do 
agrado das persoas que presenciaron a cabalgata, es-
pecialmente dos máis pequenos.

Cabalgata de reis



Coa inauguración do curso escolar, como é habitual, rei-
niciouse a actividade da Escola de Xadrez; baixo a tutela 
de Heladio Outeiro e José Manuel Álvarez, contando 
tamén coa colaboración de Tobo Barral, que se encarga 
doutro grupo de xadrecistas.
As clases, como ven sendo dende hai uns anos, teñen 
lugar na aula do Pavillón de Deportes Náuticos os venres 
a partir das 17,30 h., podendo asisitir ás mesmas quen 
o desexe, teña a idade que teña; só fai falla interés no 
deporte do taboleiro.

Escola de Xadrez

Este ano, Breogán volta a ter tres equipos en compe-
tición: o Breogán “A” que participará no Grupo B da 
Primeira División Galega.
Breogán “B” que formará parte do Grupo F da Tercei-
ra División e, o Breogán “C” que xogará no Grupo A 
da Cuarta División.

Liga galega de 
Xadrez 2015



Calendario dos nosos equipos na 
liga galega de xadrez
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GALA GALEGA DE PIRAGÜISMO

O día 13 de decembro celebrouse en A Coruña a GALA 
GALEGA DE PIRAGÜISMO, na que se premiaron @s 
mellores deportistas da tempada 2014.
Entre @s galardoad@s non podían faltar compoñen-
tes do Breogán, destacando o premio que rebibiu Tono 
Campos como MELLOR DEPORTISTA GALEGO DO 
2014, nunha tempada para enmarcar.
Tamén recibiron un diploma os padexeir@s galegos que 
acudiron a campionatos internacionais (tanto europeos 
como mundiais), entre os que se atopaban varios breo-
ganistas: Natalia García, Diego Romero e Jacobo Do-
mínguez.
Pola súa banda, a nosa entidade tamén recolleu dous 
trofeos pola súa actuación en diferentes ligas galegas 
durante a tempada. Un dos trofeos conseguidos veu 
outorgado polo 3º posto conseguido na Liga Galega de 
Pista e, o outro polo de 2º clasifi cado na Liga Galega de 
Promoción.


