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umprimos un ano. Quen o diría e, como 
habitualmente se fala, parece que foi onte 
cando os que facemos isto estabamos 

reunidos nunha cafetería de Ferrol pensando no 
deseño, no título, no logo, no formato. Fora en 
xuño de 2013 e un pouco os culpables disto f
xente como Plácido Cortés, como Edu González, 
como José Estévez, que nos motivaron a facer 
algo que recuperara a información do fútbol 
feminino galego como cando tiñamos 
atemporadadofutbolgalego.com. 
Primeiro pensáramos nunha 
bimensual en papel de 24 páxinas, buscamos 
compromisos pero, ante a falta de apoios, antes de 
apagar a ilusión polo proxecto, decidimos que fose 
así. Creo que os lectores saíron gañando porque da 
bimensual pasamos á mensual, do cobro por 
exemplar en papel á gratuidade virtual do pdf, e 
das 24 páxinas ás 32. Ademais, 
cousas, o especial do pasado mes sería 
doutro xeito. 
En doce meses temos a percepción de 
lectores do que nos imaxinabamos. O da nosa 
presenza no facebook é
superamos os 850 e a iso, se ben no comezo era un 
asunto menor, acabamos dándolle un valor moito 
máis específico, un sentido máis entrañable, o da 
conciencia de que entre vós e nós non existe a 
distancia, que entre este lado e o outro
estades asomados, existe unha unidade cada vez 
máis forte. Grazas, na gran parte que vos toca.
Realmente podemos dicir que foi un bo ano, con 
moitas satisfaccións persoais e cunha mancha no 
final, a intromisión e o desdén dun comunicado do 
delegado da FGF en Ferrol sobre unha homenaxe 
que quixemos facer, e fixemos,
Chorima, protagonistas deste número, e a montaxe 
do I trofeo Irene González, como lembranza da 
gran pioneira do fútbol feminino galego
capítulo aínda non se fechou, dec
fóra do ámbito do corporativismo da FGF. O 
futuro ditará sentenza sobre o comportamento dun 
delegado que nós consideramos inadecuado e 
sobre o que pedimos investig
comportamento. 
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Érase unha vez
1995/96

Carlos Castro
 
O fútbol feminino galego estaba gravemente 
ferido, simplemente non existía como tal
FGF. Limitábase a partidos contados, 
celebrados de xeito irregular. Probablemente, 
mentres en España comezaba 
División de Honor do formato orixinal, a do 
grupo único, antes da primeira 
reestruturación, en Galiza cumpríanse sete 
anos de baleiro, de ausencia, de silencio
panorama que nos volvía a levar aos anos 
setenta. 
A historia recomezou na raia 
húmida, no Condado. Os 
responsables foron dúas 
persoas de Lira, Miguel 
Rodríguez e Roberto 
Álvarez, un bertolense, Paco 
Torres, e un guardés, Nito 
Rodríguez, aos que pouco 
despois se xuntou Antonio 
González, de San Mateo. 
Non se sabe moi ben por 
que, pero ás rapazas de Lira 
déralles por xogar partidos 
en datas sinaladas, polas 
festas, nas parroquias da 
comarca. Isto desde finais 
dos oitenta. Probaron e a cousa callou. Levaban 
seis anos nesta lea, un tanto informal. A elas foron 
xuntándose outras do Baixo Miño,
norte de Portugal. 
Na medida que ían pasando os anos tanto os 
partidos como a relación entre a xente que andaba 
atrás deles acabou converténdose en habitual.
Un día do verán de 1995, despois dun triangular 
que se xogara en Lira, como nos conta Róber 
Álvarez, alí estaban, despois dos partidos, el
Miguel Rodríguez, do Liréns, Nito Rodríguez
Guardesa, e Paco Torres, do Bértola. Un deles tivo 
a luminosa idea de facer unha Liga e darlle un 
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Na medida que ían pasando os anos tanto os 
partidos como a relación entre a xente que andaba 
atrás deles acabou converténdose en habitual. 
Un día do verán de 1995, despois dun triangular 

Lira, como nos conta Róber 
Álvarez, alí estaban, despois dos partidos, el e 

Rodríguez, da 
. Un deles tivo 

a luminosa idea de facer unha Liga e darlle un 

sentido máis fondo a 
aqueles encontros. O de 
máis lonxe era Paco. O 
club, Bértola, tiña un gran 
equipo con futbolistas 
como Belén, Leti ou Ara, 
estas dúas últimas do Cíes 
Vigo, de fútbol sala. O 
cadro de Vilaboa

acostumaba ser o rival a 
bater e non lle importou 
entrar na idea daquela 
tiveran que facer máis quilómetros que ninguén.
Como seguiu contándonos Róber Álvarez, desde
principios dos noventa ligado ao fútbol feminino 
como técnico do Liréns e na actualidade do Vila 
de Corpus, entre os catro ocupáronse de es
suxestión entre os contactos que tiñan. Os catro 
fixeron un gran traballo, espectacular, e a guinda 
colocouna Miguel Rodríguez. Grazas a uns 

contactos que tiña no norte de 
Portugal, fixo que o que acabaría 
sendo a I Liga do Condado e 
Baixo Miño ti
internacional
Valenciano e do 
Nova da 
Fiestrense, en substitución das de 
Valença, no segundo.
Os do Liréns presentaron o 
proxecto ao Concello de 
Salvaterra, que deu o apoio ao 
equipo, tendo 
do emblema da onza ía ser, mesmo 
nunha competición non oficial, o 
club senlleiro do concello
representou outro fito desde o 

punto de vista dos recursos de xestión que tiñan 
estes precursores. A representatividade fora 
gañada por un xeito obxectivo, ser a entidade 
dinamizadora de fútbol no concello, arrastrando 
con el o fútbol masculino.
Na Guarda, xa mergullados no 1996, Nito 
Rodríguez decidiu fundar a Unión Guardesa. O 
precedente e alicerce d
participaría na nova competición foi o Chupa
Chups, nome que lle dera ao equipo de rapazas 
que el mesmo creara para xogar a fútbol 7 nos 
torneos e nas intensas e extensas ligas de fútbol 
base que había no concello guardés.

sentido máis fondo a 
tros. O de 
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principios dos noventa ligado ao fútbol feminino 
como técnico do Liréns e na actualidade do Vila 
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suxestión entre os contactos que tiñan. Os catro 
fixeron un gran traballo, espectacular, e a guinda 
colocouna Miguel Rodríguez. Grazas a uns 

contactos que tiña no norte de 
Portugal, fixo que o que acabaría 
sendo a I Liga do Condado e 
Baixo Miño tivese carácter 
internacional coa presenza do 

alenciano e do Sopo, de Vila 
Nova da Cerveira nese ano e o 
Fiestrense, en substitución das de 
Valença, no segundo. 
Os do Liréns presentaron o 
proxecto ao Concello de 
Salvaterra, que deu o apoio ao 
equipo, tendo en conta que o cadro 
do emblema da onza ía ser, mesmo 
unha competición non oficial, o 

club senlleiro do concello, o cal 
representou outro fito desde o 

punto de vista dos recursos de xestión que tiñan 
A representatividade fora 

gañada por un xeito obxectivo, ser a entidade 
dinamizadora de fútbol no concello, arrastrando 
con el o fútbol masculino. 
Na Guarda, xa mergullados no 1996, Nito 
Rodríguez decidiu fundar a Unión Guardesa. O 
precedente e alicerce daquel equipo que 
participaría na nova competición foi o Chupa-
Chups, nome que lle dera ao equipo de rapazas 
que el mesmo creara para xogar a fútbol 7 nos 
torneos e nas intensas e extensas ligas de fútbol 
base que había no concello guardés. 

Róber Álvarez 
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A base de operacións acabou sendo o Centro 
Cultural de Lira e creouse a Asociación Fútbol 
Femenino Condado. Miguel Rodríguez foi o 
primeiro presidente, Antonio González, o home do 
traballo escuro, o secretario e Roberto Álvarez o 
tesoureiro. Cara ao verán de 1996 xa se 
confrontaran ideas e establecéranse as normas do 
campionato logo de catro 
reunións. Os equipos, 
ademais de ter xogadoras e 
técnicos, deberían contar 
cun árbitro que asubiaría 
os encontros do seu equipo 
cando este exercera como 
local. Os visitantes 
daríanlle de 0 a 3 puntos. 
O mellor pitaría a final de 

Copa e os dous seguintes 
actuarían como asistentes. 
Os trofeos para as mellores ían ser de cristal e de 
cerámica. Outros aspectos como os 
administrativos tamén foran desenvolvidos. 
Deseñáranse as actas dos partidos que estaban en 
posesión de cada equipo e os de carácter 
disciplinario tamén foran abordados. Habería 
sancións por acumulación de cartóns, como no 
fútbol oficial. Até estaba deseñado como sería o 
remate do ano deportivo. No día da final de Copa, 
concentraríanse unha serie de actividades que 
comezarían cun partido entre dúas seleccións dos 
equipos participantes, exceptuando ás xogadoras 
dos equipos finalistas, unha comida colectiva, a 
propia final e, como corolario da temporada, a 
entrega de trofeos aos equipos campións da Liga e 
da Copa, ás mellores a título individual e aos 
mellores árbitros, ademais de recoñecementos en 
forma de medalla ou figura ás xogadoras dos 
equipos. Todo estaba listo para comezar na 
1996/97. Os precursores do Condado e Baixo 
Miño estaban facendo algo máis que crear unha 
competición, estaban dando un paso máis en 
aspectos sociais e culturais, traspasando fronteiras, 
simplemente con algo non menos importante 
como era recuperar o fútbol feminino para o 
panorama do deporte galego. 
Un feito negativo, unha frase frustrante, a que 
pronunciara o delegado da Federación Galega de 
Fútbol en Vigo a Miguel Rodríguez cando quixo 
incorporar á mesma ao Liréns C.F. Fem.: “En 
Galicia no existe el fútbol 11 femenino”, derivou 

nun proxecto que integraba a mulleres de dous 
países, que resolvía unha eiva da que era 
responsable a FGF, que non movía ficha baixo o 
mandato de Julio Meana, malia que fora a Basilio 
Caramés a quen se lle quebrara a baralla no 1988, 
no seu último ano de mandato. Doce anos antes da 
oficialización administrativa da Eurorexión 

Galiza-Norte de Portugal, os 
constituíntes da Liga do 
Condado anticipaban tamén 
unha realidade política, 
cultural e económica. Non 
había euro, e aínda que a 
moeda do torneo era a 
peseta, os portugueses tiñan 
que facer a conversión dos 
seus escudos, case non había 

internet e os móbiles eran 
aqueles enormes Motorolas. 

A Liga do Condado representou un momento 
único na historia do deporte da península Ibérica, 
pois non hai constancia dunha competición 
futbolística interfronteiriza en todo o perímetro do 
estado español con anterioridade a isto. 
Por que a recuperación do fútbol feminino galego 
tivo como eixo motor a parroquia de Lira, en 
Salvaterra, por que desde finais dos anos oitenta 
houbo un movemento, entre as mulleres, que as 
xuntou para xogar a fútbol? Por que, ademais, 
aquilo tivo unha pegada que acabou implicando a 
tantas rapazas lirenses que, pola demanda, 
facilitou a creación de novos equipos na contorna? 
Por que se xuntaron, nun momento dado, homes e 
mulleres, do Condado, do Baixo Miño, da beira 
sur do río, da afastada Vilaboa, contaxiando, co 
paso do tempo, a redondelás e a viguesas? 
Ninguén deu unha resposta. Un dato é común a 
varios lugares, segundo as nosas pesquisas: grupos 
de mulleres que querían practicar deporte. No 
comezo, dáballes o mesmo que fose fútbol, 
baloncesto, balonmán. Chegaron ao fútbol, 
derivadas deses deportes, porque os equipos nos 
que militaban desaparecían. Esas arrastraron a 
outras, amigas indecisas, e entre todas, foron 
creando un hábito, a cultura de xogar ao fútbol. 
Elas tamén son o xene que dá orixe ao nacemento 
da segunda ondada do fútbol feminino galego e, 
polo tanto, malia que poda ser un termo errado, as 
segundas pioneiras do fútbol feminino galego, en 
parte aletargadas no fútbol sala. 

Parroquia de Lira, onde todo recomezou. © Wikipedia 
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A miña pequena 
criatura 

Luis Prado 
Twitter: @cholinho 

 

Este ano a final da Liga de Campións non a 
xogaron só Real Madrid e Atlético. Si, non estou 
tolo. A final da Copa de Europa de fútbol 
feminino existe. Creo que moi poucas persoas 
imaxinarán iso, pero as mulleres xogan ao 
fútbol, e moi ben ademais. 
Mágoa que non se coñece ou, polo menos, non 
goza da cobertura que eu creo que merece. Sen 
ir máis lonxe, o líder dos xornais deportivos do 
país mencionou a final da Champions da Muller 
na súa páxina web logo doutras 100 noticias 
anteriores e á mesma altura que "Shakira 
estrea" La, La, La ", a súa canción para o 
Mundial ". Triste, pero certo. 
Desexo que este artigo sirva (cando menos) para 
desenvolver e explicar un pouco máis a situación 
do fútbol feminino nun país onde o masculino é 
o único que é profesional e tamén para 
considerar a posibilidade dunha maior difusión e 
comprensión.  
 
Facendo historia, a primeira referencia ao fútbol 
feminino en España é a que aparece nas páxinas 
do Mundo Deportivo falando do partido xogado 
en Barcelona, o 31 de maio de 1914, baixo o título 
"Las niñas futbolistas"; inclúe na crónica certos 
adxectivos que denotan o paso do tempo: 
"Anteayer, en el campo del “Español”, jugóse el 
primer partido de fútbol entre representantes del 
sexo débil, que en dicho día se parangonaron con 
el fuerte. Este partido, cuyos beneficios se 
destinaban a favor de la Federación Femenina 
contra la Tuberculosis, era, por su naturaleza, 
esperado con cierta expectación, siendo 
presenciado por un público regular y por el 
capitán general de la región, que acudió con su 
bella hija Carmen".  
Creo que vendo o visto xa poderedes entender o 
que nos está custando mudar algunhas cousas. 

FIFA estima que hai 29 millóns de mulleres en 
todo o mundo que xogan ao fútbol. En España, en 
2011, as licenzas da federación de fútbol feminino 
chegaron a 36.282 en comparación con 798.176 
que ten o sexo masculino. A diferenza é realmente 
significativa. Moitos dirán que se non se federan é 
porque non queren. Claro que, se as posibilidades 
de progreso e profesionalidade son cero, é difícil 
convencer a unha rapaza para xogar ao fútbol. 
 
Sen dúbida algunha, a propagación do fútbol 
feminino está ligado á exposición nos medios. Se 
unha rapaza quere xogar ao fútbol e ve noticias en 
programas nacionais, revistas e xornais coas súas 
xogadoras mais relevantes, etc., vaise sentir máis 
apoiada para practicar o deporte que ama, vai ver 
exemplos a seguir. E iso tamén se desprende das 
declaracións dos embaixadores para o fútbol 
feminino da FIFA. Estrelas históricas do deporte 
como a americana Mia Hamm, a italiana Carolina 
Morace, a brasileira Sissi ou a xaponesa Futaba 
Kioka defenden a universalidade do fútbol 
feminino, por ter "a capacidade de gozar do fútbol 
dentro e fóra do campo, independentemente de ser 
home ou muller "(Pia Sundhage, 2007). 
 
O contexto mediático e de transmisión do fútbol 
feminino en España limítase a reportaxes sobre o 
cambio de equipo da galega Vero Boquete ou a 
transmisión recente de Marca TV dalgúns partidos 
ao final do campionato pasado, a maioría deles en 
diferido. Este ano, a plataforma de televisión 
GolTV asinou un contrato polo cal retransmite un 
partido á semana da Superliga. 
 
Con todo, atopamos redutos informativos loitando 
para atopar un espazo nos medios para contar a 
realidade do fútbol feminino en España. É o caso 
de páxinas de referencia como www.futfem.es (o 
gran traballo de Lalu) ou 
http://protagonistasdeljuego.com/ (con Pablo á 
fronte) que relatan e analizan a actualidade dos 
clubs e xogadoras así como as ligas estranxeiras. 
Ambos son excelentes referencias que permiten 
contextualizar a necesidade de crear proxectos 
auténticos e reais para axudar a profesionalizar e 
desenvolver o deporte feminino. 
Como adestrador que son, amo o mundo do fútbol 
e todo o que o rodea. O meu desexo de superación 
e coñecemento de novas formas para mellorar 
impúlsame a involucrarme directamente nun 
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mundo que a xente descoñece e que é 
apaixonante.  
 
A teor da miña relación co fútbol feminino como 
adestrador, xornalista e asistente de equipos de 
diversas categorías (base, rexional, nacional, 
Superliga) vin a profesionalidade coa que se 
implican e non ten nada que envexar aos do 
mundo masculino. Sería vital identificar as causas 
e saber por que non é dada a debida importancia e 
tentar ofrecer os medios para resolvelo e dirixilo 
dalgunha maneira. Eu propoño as miñas melloras. 
 
TELEVISIÓN  
 
O fútbol feminino leva anos demandando a 
presenza da televisión nos campos, unha situación 
que ocorreu esporadicamente en Teledeporte, 
MARCA TV ou Eurosport en campionatos ou 
competicións nacionais e internacionais. O último 
proxecto que incide sobre a cobertura audiovisual 
pra dar os partidos de fútbol feminino no noso 
país vén da man de Gol TV, que vai televisar un 
partido da Superliga cada semana. De pago, si, 
pero é un paso importante para un deporte aínda 
minoritario (no que se refire ás mulleres) no noso 
país e que, nos últimos anos, está buscando 
despegar e facerse una posición. 
 
Recentemente, nunha entrevista con Ainhoa
Tirapu, guardarredes da selección española, 
preguntáronlle sobre se era bo ou non que as 
televisións formasen parte do Fútbol Feminino, 
porque os campos están baleiros e non poden 
transmitir partidos con certo rendemento para eles. 
Ainhoa, con intelixencia, analizou a situación e 
dixo que este é o “peixe que se morde a cola”, se 
as emisoras non queren dar partidos porque a 
xente non vai, os partidos non terán o mesmo 
impacto, as persoas non coñecerán o deporte e 
seguirán sen ir. Entón, alguén ten que romper a 
baralla e apostar DECIDIDAMENTE polo Fútbol 
Feminino. Iso é o que fixo Gol TV e, aínda que 
sexa unha aposta difícil (TV de pago, un partido 
por semana e "só" dos primeiros da táboa ...) é 
menos que nada.  
Persoalmente, creo que poderían tomarse varias 
medidas:  
• Partidos en aberto  

• Partidos en horarios interesantes para a xente 
que está na casa e poda velos  
• Aumento do impacto por parte de deportistas 
relevantes do mundo do fútbol pra atraer á xente e 
que se "conecten" ao FutFem.  
• Dar máis dun partido por semana, e non só aos 
mellores equipos. Xerar necesidades en todos os 
mercados.  
• TVs locais involucradas (que non lucradas) co 
fútbol "menor". Os partidos da Segunda División 
poderían darse en aberto e en cada unha das canles 
rexionais. TeleMadrid no Grupo V, TVG do 
Grupo I, Grupo II ETB, etc., etc.. 
 
SITUACIÓN SELECCIÓN ESPAÑOLA  
 
A mellora e o impacto que pode chegar a ter o 
fútbol feminino no noso país depende 
directamente do éxito da nosa selección. A 
cualificación para eventos de alcance europeo ou 
mundial fará que moitas rapazas vexan este 
deporte, que as emisoras se animen a 
retransmitilas e que se lle dea a importancia que 
realmente ten. Nós temos no horizonte o Mundial 
de Canadá e malia de estarmos preto de 
cualificarnos, debemos pechalo porque sería vital 
para o FutFem en España*.  
 
Necesitamos: 
É VITAL a clasificación de España para o 
Mundial en Canadá, en 2015, que se presume será 
o máis visto na historia. 
Asentar e fortalecer a posición da nosa selección a 
nivel europeo, onde se atopan moitas das mellores 
seleccións do mundo. 
As clasificacións para os Campionatos Europeos 
son un deber obrigatorio. 
Esencial poder competir nuns Xogos Olímpicos e 
facer un papel destacado. 
 
TITULACIÓNS 
 
Este é un deses, para min, principais problemas de 
Fútbol FEMININO actual.  
Fragmento extraído da Federación de Fútbol de 
Madrid (extensible a outras Federacións): 
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Conclusións e suxestións de mellora: 
 
• Ata a tempada 2014/2015 poderase adestrar a un 
equipo Superliga Feminina, a maior competición 
de fútbol feminino do país, co nivel I de 
adestrador, o máis baixo. O primeiro nivel é o 
mínimo, equivalente ao esixido para calquera 
equipo, chámese benxamin, alevín, etc. 
• A partires de 2014 pedirase o nivel II para 
adestrar en Superliga. Unha competición de nivel 
nacional cun nivel de certificación rexional.  
• En ningún caso se esixe o nivel nacional (III), 
algo que para min é TOTALMENTE esencial se 
queremos dar ao Fútbol Feminino un nivel 
mínimo de profesionalidade.  
• O profesionalismo comeza por preparar 
adecuadamente aos adestradores e que os mellor 
preparados (nivel III) adestren aos equipos. 
• Salarios dos adestradores de fútbol feminino. 
Deben asemellarse á categoría na que adestran 
(Nacional, Superliga ...). 
 
TABÚS 
 
Algo absolutamente esencial para coñecer e dar 
importancia ao fútbol feminino é eliminar todas as 
formas de prexuízo que ten.  
Hoxe en día o fútbol masculino é un deporte de 
elite, o deporte rei en España. Os xogadores 
reciben un salario tremendamente esaxerado e son 
excesivamente valorados; hai que dicir tamén que 
non todo o mundo é capaz de chegar onde eles 
chegan e ter a capacidade de render a ese nivel.  
Agora ben, todo é diferente cando falamos de 
fútbol feminino.  

Sen entender o por que, o fútbol feminino é 
valorado moi por debaixo do masculino. 
Apenas se televisan partidos de mulleres 
(só partidos da primeira división, cando de 
homes pódense ver ata partidos de alevíns 
en torneos) e as revistas deportivas non 
ocupan ningún espazo de noticias para falar 
sobre iso. Só se fai en casos “raros” cando 
acontece algún evento especial sen 
precedentes (como selección española).  
Fútbol Feminino e Masculino. ¿Existe 
algunha diferenza? Si, existe. 
Na miña opinión, ningún é mellor nin peor, 
se non marabillosamente distintos.  
Cando os fans do fútbol entendan que os 

xogadores do outro sexo practican o seu deporte 
coa mesma calidade, paixón, entusiasmo e 
intensidade, tamén eles pasarán a aceptar e 
apreciar estas "diferenzas" que fan deste deporte o 
xogo de TODOS.  
Creo que con todos estes comentarios e datos, 
podemos concluír, irrefutabelmente, que as 
diferenzas entre fútbol masculino e fútbol 
feminino son moito menores do que adoitamos ver 
nos campos.  
O obxectivo deste artigo é mostrar á xente que o 
lea que calquera fan deste xogo, coma min, pode 
atopar no fútbol feminino un deporte cheo de 
emocións, sentimentos e realidades que o 
atrapan unha vez o descobren. Por iso, invito á 
xente a ir a ver un partido, quizais descubran 
unha nova paixón ou un xeito de facer as cousas 
que non é moi diferente do que viron ata agora.  
No meu caso, estiven en partidos, vestiarios, 
adestramentos de fútbol feminino e podo 
asegurar que o esforzo, empeño e ganas de xogar 
que mostran non teñen absolutamente nada que 
envexar ao dos nenos.  
Estades convidados a descubrilo por vós mesmos. 

 

* N. da R.: O artigo foi feito e entregado antes do mes 
de setembro, a falta dos dous últimos partidos de 
España na fase de clasificación. 

 

 

 

CATEGORÍA  
TEMPORADA  

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1ª y 2ª División LFP-RFEF NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 3 

2ª B e 3ª RFEF NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 3 

División de Honor Xuvenil RFEF NIVEL 3 NIVEL 3 NIVEL 3 

Liga Nacional Xuvenil RFEF NIVEL 2 NIVEL 2 NIVEL 2 

1ª División Fútbol Feminino RFEF NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 2 

2ª División Fútbol Feminino RFEF NIVEL 1 NIVEL 1 NIVEL 1 

 



 

 

Polo mundo
 

Kansas City gaña a NWSL
O equipo do Kansas City, contra os prognósticos, 
proclamouse campión do principal torneo feminino 
Estados Unidos, a National Women Soccer League. O cadro 
dirixido por Vlatko Andonovski derrotou en Washington, a 
capital de Seattle, ao equipo local do Seattle Reign. Dúas 
dianas de Amy Rodriguez puxeron ás visitantes en vantaxe 
clara antes da hora do partido. A goleadora viviu un ano moi 
especial con este título, meses despois de ser nai. Faltando 
cinco minutos, Megan Rapinoe reduciu a diferenza, pero o 
resultado non volvería ter alteracións. As detentoras do 
título, Portland Thorns, á vez o equipo da galega Vero 
Boquete, caeran na semifinal, unha semana antes, contra as 
campioas en Kansas (2-0). 

 
 

Sae “Women’s Competitions”
“No comezo as mulleres 
xogaron ao fútbol, 
formaron equipos e a 
xente foi velas. Entón, 
aquilo considerouse 
indigno e loitaron. Elas 
nunca se renderon”. É o 
texto que encabeza un 
interesante artigo sobre 
a historia do fútbol 
feminino europeo que 
publica Women’s 
Competition, a revista 
anual da UEFA sobre 
fútbol feminino que sae 
por segundo ano 
consecutivo. O pdf, de 
44 páxinas, abre cunha 
mensaxe presidencial de Michel Platini, presenta unha 
entrevista coa vicepresidenta primeira do fútbol feminino da 
UEFA, e dá un paseo polas competicións continentais da 
temporada 2013/14. Pode baixarse desde esta ligazón:
 
http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Women/G
eneral/02/13/48/32/2134832_DOWNLOAD.pdf
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Caja Rural mantén o apoio ao 
Zamora Amigos del Duero
Caja Rural continuará sendo un 
pulmón financeiro para o C.D. 
Zamora Amigos del Duero. A caixa 
apoiará ao club zamorano, que acaba 
de regresar á Segunda División 
española e será, novamente, rival dos 
equipos galegos, con 8.000 euros 
anuais. Ademais, Caja Rural apoiará 
as actividades que desenvolva o club 
ao longo do ano. O Zamora conta con 
130 futbolistas e nesta temporada incrementa o número de 
equipos incorporando a categoría “chupetín”, onde están as 
máis pequenas. 
 

Gol televisión renova o 
dereito de transmisión da Liga

A Prime
fútbol seguirá esta temporada en Gol 
Televisión, 
Mediapro renova
emisión por un a
Federación Española de Fútbol 
(RFEF).
Os abonados pod

sábado, ás 11.45 horas, un enc
fútbol feminino en España, "una franja horaria que no tiene 
competencia televisiva con otros deportes, por lo que se 
garantiza que los seguidores del fútbol femenino y del 
deporte en general puedan seguir con asiduidad esta 
competición", sinalou Mediapro nun comunicado.
 
 

Prohíbenlle xogar nun equipo 
británico por ser estranxeira
Ten catorce anos, xa ten 
demostrado a súa 
calidade na liga escolar 
de Yorkshire da que, 
polo de agora, non 
poderá saír. De momento 
é así por un problema 
legal. O seu nome é 
Carmen Olmos, de 
nacionalidade española, e foi noticia en Inglaterra porque a 
normativa FIFA, que esixe un certificado de transferencia, 
non lle permite fichar polo Wortley, club que está interesado 
en contratala, diante da imposibilidade de consegu
transfers internacionais son esixidos para futbolistas maiores 
de 18 anos e para menores que non foran inscrita
previamente. Carmen Olmos non xogara, ao nivel federado
en equipos españois. De telo feito podería ter resol
problema. De momento ninguén lle dá solución e continuará 
no Yorkshire, na liga escolar.

Caja Rural mantén o apoio ao 
Zamora Amigos del Duero 
Caja Rural continuará sendo un 

para o C.D. 
. A caixa 
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ao longo do ano. O Zamora conta con 
130 futbolistas e nesta temporada incrementa o número de 
equipos incorporando a categoría “chupetín”, onde están as 

Gol televisión renova o 
dereito de transmisión da Liga 

Primeira División Feminina de 
fútbol seguirá esta temporada en Gol 
Televisión, logo que o canal de 
Mediapro renovara os dereitos de 
emisión por un ano máis coa 
Federación Española de Fútbol 
(RFEF). 

s abonados poderán ver cada 
s 11.45 horas, un encontro da máxima categoría de 

nino en España, "una franja horaria que no tiene 
competencia televisiva con otros deportes, por lo que se 
garantiza que los seguidores del fútbol femenino y del 
deporte en general puedan seguir con asiduidad esta 

Mediapro nun comunicado. 
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normativa FIFA, que esixe un certificado de transferencia, 
non lle permite fichar polo Wortley, club que está interesado 
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a menores que non foran inscritas 
. Carmen Olmos non xogara, ao nivel federado, 

en equipos españois. De telo feito podería ter resolto o 
ninguén lle dá solución e continuará 

no Yorkshire, na liga escolar. 



 

 

 

O Mulier FCN quere ser o 
novo referente en Navarra
A desaparición do Osasuna e do San Juan, unido ao 
descenso do Lagunak, deixou a Navarra sen os principais 
referentes futbolísticos no eido feminino. Varias persoas 
vinculadas a estes clubs decidiron crear o Mulier FCN, que 
militará na rexional navarra e que neste ano terá tamén, 
malia que só cara o equipo sénior, a colaborac
Osasuna. A presidenta, Eva Blanco, teno claro: “
club exclusivamente feminino. É unha escola de fútbol que 
arranca esta temporada co obxectivo de ser un referente en 
Navarra para todas aquelas rapazas que qu
fútbol”. O primeiro elenco conta con 22 xogadoras, doce 
procedentes do Osasuna, equipo do que tamén provén o 
técnico, Josu Domínguez. 
 

O equipo presentándose en Mutilva. © C. At. Osasuna .

 

Colo Colo gaña no Apertura 
2014 chileno 

Sur. As albas derrotaron na final ao Santiago Morning por 
5-2. O triunfo consolidouse a partir da media hora do 
encontro. Até ese instante os equipos mantiñan a igualada 
grazas aos goles de Gloria Villamayor para as campioas e de 
Daniela Pardo para as microbuseras. No 29, a paraguaia 
Villamayor volveu adiantar ao Colo Colo. No segundo 
tempo, Guerrero e Ascanio aumentaron a distancia, que 
recortou Araya a falta de quince minutos. Sobre o final, 
Ascanio fixou o 5-2 definitivo dun partido xogado no 
Monumental de Macul, en Santiago. 
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O Colo Colo 
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Apertura 2014 
en Chile ou o 
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campionato no 
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América do 
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Kessler, mellor 
xogadora europea 
2013/14
A alemá Nadine Kessler foi elixida 
pola UEFA como mellor futbolista 
continental de ano sucedendo á súa 
compatriota Nadine Angerer. A 
capitá do Wolfsburg superou na 
votación final ás súas compañeiras 
de equipo Martina Müller, tamén 

xermana, e á sueca Niila Fi
tamén o cuarto lugar na persoa de Lena Gössling. A galega 
Vero (Tyresö) empatou no quinto lugar coa sueca Lotta 
Schelin (O. Lyonnais), sétimas foron a brasileira Marta 
(Tyresö), a alemá Popp (Wolfsburg) e a sueca Seger 
(Tyresö) e, finalmente, a menos votada das dez candidatas 
finais foi a goleadora estadounidense do Tyresö, Christen 
Press. Foto: © Wikipedia.  
 

Protesta contra 
que Canadá 
2015 sexa en 
herba artificial
Ante a suxestión da FIFA para 
que a Copa do Mundo de 
Canadá sexa xogada sobre 
campos de herba artificial varias xogadoras de prestixio 
internacional elevaron as súas voces protestando contra isto 
e reclamando que, igual que os anteriores, e os de fútbol 
masculino, o torneo de Canadá sexa celebrado sobre herba 
natural. As xogadoras lanzaron un escrito asinado no que 
consideran “discriminatoria” e unha “violación dos dereitos 
humanos”, se esa suxestión acaba converténdose en 
realidade. 
 

Vero no once ideal da NWSL
Novo logro individual de Vero 
Boquete. Desta vez, a 
santiaguesa foi nomeada entre 
as once grandes da principal 
liga dos Estados Unidos. A 
elección do mellor equipo ten 
os seguintes nomes dentro do 
esquema 1x4x3x3: 
Naeher (Boston Breakers); Fletcher (Seattle Reign), Krieger 
(Washington Spirit), Rampone (Sky 
(Kansas City); Vero (Portland Thorns), Fishlock (Seattle 
Reign), Little (Seattle Reign); Holiday (Kansas City), 
Kawasumi (Seattle Reign) e Rodriguez (Kansas City).
 

Kessler, mellor 
xogadora europea 
2013/14 

alemá Nadine Kessler foi elixida 
pola UEFA como mellor futbolista 
continental de ano sucedendo á súa 
compatriota Nadine Angerer. A 
capitá do Wolfsburg superou na 
votación final ás súas compañeiras 
de equipo Martina Müller, tamén 

xermana, e á sueca Niila Fischer. O cadro alemá acaparou 
tamén o cuarto lugar na persoa de Lena Gössling. A galega 
Vero (Tyresö) empatou no quinto lugar coa sueca Lotta 
Schelin (O. Lyonnais), sétimas foron a brasileira Marta 
(Tyresö), a alemá Popp (Wolfsburg) e a sueca Seger 
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e reclamando que, igual que os anteriores, e os de fútbol 
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. As xogadoras lanzaron un escrito asinado no que 
consideran “discriminatoria” e unha “violación dos dereitos 
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Vero no once ideal da NWSL 
Novo logro individual de Vero 
Boquete. Desta vez, a 
santiaguesa foi nomeada entre 
as once grandes da principal 
liga dos Estados Unidos. A 
elección do mellor equipo ten 
os seguintes nomes dentro do 

Naeher (Boston Breakers); Fletcher (Seattle Reign), Krieger 
(Washington Spirit), Rampone (Sky Blue), Sauerbrunn 
(Kansas City); Vero (Portland Thorns), Fishlock (Seattle 
Reign), Little (Seattle Reign); Holiday (Kansas City), 
Kawasumi (Seattle Reign) e Rodriguez (Kansas City). 



FF 

 

10 

 

Máis perto 
 

O Teresa Herrera volve a ser 
do Victoria 
O Victoria proclámase 
campión do Teresa Herrera 
logo de derrotar ao Boavista 
no estadio de Riazor. O 
equipo herculino debeu 
virar o resultado logo que a 
xogadora lusa, Figo, 
adiantara ás axadrezadas no 
minuto 10. Nere Carballo no 
14 e Natalia no 76 
permitiron revalidar a 
vitoria no torneo ao cadro dirixido por Óscar Barrientos. A 
anécdota estivo en que ao equipo do Porto lle roubaron as 
súas camisetas oficiais polo que deberon usar unhas 
prestadas polo Deportivo. Para chegar ao partido definitivo 
o Victoria debeu pasar unha fase previa que tivo estes 
resultados: 
Semifinais: 
Torre – 981: 2-2 /4-1 
Victoria – Orzán: 1-3 
Terceiro e cuarto lugar: 
 981 – Orzán: 0-6 
Final: 
Torre – Victoria: 0-7. 
Nesta primeira fase os equipos recibiron as seguintes 
cantidades segundo a clasificación: O Victoria gañou 1.000 
euros, o Torre 500, o Orzán 300 e, por último, o 981 
percibiu 200. 
 

O Madrid gañou en Friol 
O Madrid impúxose no II 
Trofeo Concello de Friol 
ao equipo local. O cadro da 
capital de España imita ao 
At. Madrid que, con 
idéntico resultado, 
derrotara na primeira 
edición ao equipo dirixido 
por Geluco Villar. Paloma 
Lázaro, Estela e Mari 
Carmen foron as autoras 
dos goles fronte a un 
equipo local que está 
usando a pretemporada 
para tentar recompoñer un 

plantel competitivo e afrontar as baixas de xogadores 
importantes. O triunfo do conxunto visitante foi xusto, 
mostrando a súa superioridade desde os primeiros momentos 
do partido. 
 

Covi, lesionada 
Covi Regueiro, a capitá do Friol, 
sofreu unha lesión de triada a 
pouco de que o seu equipo 
comezara a pretemporada. A 
mediocrentro deberá pasar agora 
por un amplo período de 
recuperación. É como se o cadro 
lugués estivera pasando por unha 
maldición, logo da praga de 
lesionadas, algunha de 
gravidade, como a xa recuperada 
Fany Varela, da temporada 
pasada. 
 

Primeiro partido internacional 
do Villestro 
O Villestro, estreante na Segunda División, desprazouse a 
Portugal para estar no partido de presentación do Paredes, 
equipo de perto do Porto que milita no segundo nivel do 
fútbol luso. O cadro de Chivi mostrouse superior ao de 
Daniel Carvalho e acabou traéndose a vitoria para Galiza 
polo amplo resultado de 0-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Foto: © USC Paredes. 
 

O Sárdoma gaña ao At. 
Madrid 

Fantástico e 
sorprendente. 

O Sárdoma 
venceu ao At. 
Madrid, da 
Primeira Divi-
sión, no trian-
gular Concello 
de Poio. Os 
dous equipos 
disputaban o 

encontro 
inaugural do 3x1 e aí Natalia abriu un marcador que logo 
todo o equipo defendeu para manter a vantaxe até remataren 
os 45 minutos do xogo. O equipo de Tony Pazó impuxo a 
lóxica no segundo partido derrotando por 4-0 ao Valladares 



 

 

e proclamándose, a falta do último xogo, campión da 
competición. No feche, o At. Madrid goleou ao cadro de 
Gabi Couñago por 10-0. 
 

galifutbol.com 
levou 
Pontevedra o I 
WWF 
Proxecto ambicioso
desenvolvido polo sitio web 
galifutbol.com. O equipo de 
traballo dirixido por Manuel 

Cerón levou a Poio e Pontevedra o I Weekend Women’s 
Football. O venres 22 de agosto tivo lugar en 
triangular xogado por Sárdoma, At. Madrid 
sábado o día estivo dedicado ás conferencias dadas por 
Charli García, técnico de El Olivo, Lola Romero
Vargas, do At. Madrid, e de Natalia Astr
pamplonesa que foi a primeira muller en obter o título 
nacional no 1999. Finalmente houbo unha mesa redonda na 
que participaron Juan Carlos Vázquez, vicepresidente da 
FGF, Pilar Neira, seleccionadora galega, Marcos Canle, 
técnico do Bértola, e Cesi González, do xornal dixital Vavel, 
á que se uniron os poñentes citados arriba. 
O domingo o día estivo dedicado a unha competición case 
permanente, con oito equipos disputándose o trofeo en 
partidos curtos. O At. Madrid impúxose na final ao At. 
Arousana. 
Os resultados do torneo foron estes: 
Grupo A: 
Ciudad de Pontevedra - At. Madrid: 0-
Barbadás: 1-1; At. Madrid - Barbadás, 3
Pontevedra - Victoria: 0-8; Victoria - At. Madrid: 0
Ciudad de Pontevedra - Barbadás: 0-5. 
Grupo B: 
At. Arousana - El Olivo: 1-0; Boavista - Bértola: 0
Arousana - Boavista: 1-0; El Olivo - Bértola: 0
El Olivo: 1-0; At. Arousana - Bértola: 1-1. 
Semifinais: 
At. Madrid - Bértola: 3-0; At. Arousana - Victoria: 0
7º e 8º: Ciudad de Pontevedra - El Olivo: 0-5.
5º e 6º: Barbadás - Boavista: 0-1. 
3º e 4º: Bértola - Victoria: 0-0 / 2-0. 
Final: At. Madrid - At. Arousana: 5-0. 

 
O Oviedo Moderno venceu no 
Faraldo 
O torneo de verán máis prestixioso no ámbito galego é o 
Memorial Manuel Fernández Faraldo, que lembra a un dos 
fundadores do Orzán. Como sempre, cuadrangular con 
equipos de Primeira e Segunda División española, e partidos 
todos de 90 minutos, como manda o canon. Por primeira vez 
acudían o Sárdoma e o At. Madrid B, que acompañaban ao 
organizador, Orzán, e un equipo que repetía por terceira vez, 
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e proclamándose, a falta do último xogo, campión da 
competición. No feche, o At. Madrid goleou ao cadro de 

galifutbol.com 
 a 

Pontevedra o I 
 

Proxecto ambicioso o 
desenvolvido polo sitio web 
galifutbol.com. O equipo de 
traballo dirixido por Manuel 

Pontevedra o I Weekend Women’s 
tivo lugar en Poio o 

triangular xogado por Sárdoma, At. Madrid e Valladares, o 
o ás conferencias dadas por 

García, técnico de El Olivo, Lola Romero e María 
, do At. Madrid, e de Natalia Astráin, a técnica 

pamplonesa que foi a primeira muller en obter o título 
inalmente houbo unha mesa redonda na 

que participaron Juan Carlos Vázquez, vicepresidente da 
FGF, Pilar Neira, seleccionadora galega, Marcos Canle, 
técnico do Bértola, e Cesi González, do xornal dixital Vavel, 

domingo o día estivo dedicado a unha competición case 
permanente, con oito equipos disputándose o trofeo en 
partidos curtos. O At. Madrid impúxose na final ao At. 

-10; Victoria - 
Barbadás, 3-0; Ciudad de 

At. Madrid: 0-2; 

Bértola: 0-2; At. 
Bértola: 0-0; Boavista - 

Victoria: 0-0 / 3-2. 
5. 

O Oviedo Moderno venceu no 

O torneo de verán máis prestixioso no ámbito galego é o 
Memorial Manuel Fernández Faraldo, que lembra a un dos 

cuadrangular con 
equipos de Primeira e Segunda División española, e partidos 

non. Por primeira vez 
acudían o Sárdoma e o At. Madrid B, que acompañaban ao 
organizador, Orzán, e un equipo que repetía por terceira vez, 

Oviedo Moderno. O evento ten aspectos curiosos e 
emotivos, como o minuto de silencio que todos os equipos 
gardan na memoria de todos os orzanistas da historia que xa 
non están connosco. O Memorial vai pola décimo primeira 
edición malia que a súa versión femin
cadro asturiano, que goleou ao Sárdoma e venceu po
mínima ao At. Madrid B, na final, é o primeiro conxunto en 
conseguir por dúas veces o torneo. Estes foron os resultados 
dos partidos xogados o 30 e o 31 de agosto no campo 2 das 
instalacións da Torre: 
Semifinais: 
Sárdoma - Oviedo Moderno: 0
/ 0-3 
3º e 4º: Orzán - Sárdoma: 1-1 / 5
Final: Oviedo Moderno - At. Madrid B: 1
Nesta edición foi a primeira na que os penaltis tiveron que 
resolver igualadas.  
O Faraldo tamén tivo a súa versión para equipos de 
categoría autonómica. O cadro 
Semifinais: 
Sárdoma B - Imperator: 4-0; Orzán B 
3º e 4º: Orzán C - Imperator: 14
Final: Orzán B - Sárdoma B: 3

        Foto: © Orzán S.D. 
 
 

Morre o Choco e nace o 
Arcadia 

acontecido en xullo. As futbolistas, logo de 
campaña da historia co equipo redondelán, foron convidadas 
polos dirixentes, dada a reestrut
Galega, a baixar á Segunda por razóns orzamentarias. As 
futbolistas e os técnicos, indignados, dixeron non, deixaron 
o club e, afortunadamente, atoparon nova casa a poucos 
quilómetros.Agora estarán en Arcade, e baixo a autonomí
que lles proporciona o Arcadia Esc. F., dirixido 
maioritariamente por mulleres. O equipo celebrará os seus 
encontros no campo do Salgueirón e terá a Fran Iglesias e 
Paco Iglesias, respectivamente,
Foto: © Arcadia Esc. F. 
 

edo Moderno. O evento ten aspectos curiosos e 
emotivos, como o minuto de silencio que todos os equipos 
gardan na memoria de todos os orzanistas da historia que xa 
non están connosco. O Memorial vai pola décimo primeira 
edición malia que a súa versión feminina ten seis anos. O 
cadro asturiano, que goleou ao Sárdoma e venceu pola 

ao At. Madrid B, na final, é o primeiro conxunto en 
conseguir por dúas veces o torneo. Estes foron os resultados 
dos partidos xogados o 30 e o 31 de agosto no campo 2 das 

Oviedo Moderno: 0-7; Orzán - At. Madrid B: 2-2 

1 / 5-6. 
At. Madrid B: 1-0. 

Nesta edición foi a primeira na que os penaltis tiveron que 

O Faraldo tamén tivo a súa versión para equipos de 
categoría autonómica. O cadro do torneo foi así: 

0; Orzán B – Orzán C: 6-0. 
Imperator: 14-0. 

Sárdoma B: 3-6. 

Morre o Choco e nace o 

Inxusto sería 
o destino 
para as xa ex 
xogadoras do 
Choco se 
tiveran que 
ficar á marxe 
do fútbol 
logo do 

acontecido en xullo. As futbolistas, logo de facer a mellor 
campaña da historia co equipo redondelán, foron convidadas 
polos dirixentes, dada a reestruturación da Primeira División 
Galega, a baixar á Segunda por razóns orzamentarias. As 
futbolistas e os técnicos, indignados, dixeron non, deixaron 
o club e, afortunadamente, atoparon nova casa a poucos 
quilómetros.Agora estarán en Arcade, e baixo a autonomía 
que lles proporciona o Arcadia Esc. F., dirixido 
maioritariamente por mulleres. O equipo celebrará os seus 
encontros no campo do Salgueirón e terá a Fran Iglesias e 

, respectivamente, como técnico e delegado. 
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A 300 
quilómetros da 

Champions 
 
Era unha tentación, desas frustracións que 
tivemos na pasada campaña na que tivemos 
que optar por non ir. Ben é certo que nos collía 
comezando este proxecto e antes 
preocupábanos facer un número máis centrado 
nas nosas xogadoras e equipos para a revista 
inaugural. Desta era imposible resistirse, o 
azar, ou mellor, a constancia do At. Ouriense 
portugués, volveu facer que a UEFA lles 
concedera ser a sede dun dos oito grupos da 
fase previa da Champions e alá fomos porque, 
igual que na pasada edición, era a vez que a 
máxima competición continental de clubs 
estaba máis perto de Galiza. 300 quilómetros, 
os que distancian Tui de Fátima e de Leiría, 
separábannos. 
 

 
 
 
Viaxar a Portugal sempre ten un atractivo. O país 
do sur sempre nos seduce coas súas ofertas 
culturais e deportivas. Nos últimos anos, malia 
que sexa reducido ao fútbol, sempre dá para 
organizar algún paseíño até o Dragão para ver 
Champion’s masculina, até o AXA para ver 
partidos europeos do Sporting de Braga, ou ao 
Dom Afonso Henriques, aos encontros do Vitória 

de Guimaraes; cando non foi a Eurocopa do 2004 
ou, por aquel tempo, hai un decenio, os partidos 
continentais do Boavista no reformadísimo Bessa 
Século XXI. Este ano aínda se engade, en Vila do 
Conde, a presenza do Rio Ave na Liga Europa. 
 
Viaxar até Fátima ou Leiría non ten moitas 
complicacións, dependendo da présa que se teña, 
ou se vai na A3 desde Valença do Minho ao Porto 
(8,35 euros a portaxe), ou antes de Caminha, en 
Gondarém, con destino á Cidade Invicta, tómase a 
A28 que está libre de cargas até pasar a ponte 
sobre o Lima, en Viana do Castelo. Tras 
comprobar que non é o río do esquecemento, 
como demostrou aos lexionarios da sétima, Marco 
Xuño Bruto, os estranxeiros poden apartar á 
dereita, á altura da área de servizo, para facer un 
pagamento fácil (easytoll). Ollo porque o goberno 
portugués, nos sinais da estrada, estanos 
orientando continuamente á A28, ou IC1, que son 
a mesma, tentando despistar aos condutores da 
posibilidade de seguir pola N13. Precisamente 
esta é a alternativa se non se vai cun ollo na 
estrada e outro no reloxo. Estreita, con algunhas 
retencións como no centro de Viana, o paso de 
Esposende a Fão e o da Póvoa do Varzim a Vila 
do Conde. Vai por todos os pobos, polas praias do 
litoral norte e a que ofrece centos de escollas para 
deterse na múltiple variedade de restaurantes do 
camiño, onde en moitos existe unha especialidade 
do lugar. Pola N13 é un bo xeito de acceder á 
ponte da Arrábida (A1). É mellor para, 
continuando a viaxe até Coimbra e Leiría, poder 
acceder desde á A1, nun tramo sen taxas, á IC2 en 
Carvalhos, xusto antes de entrar na portaxe. A 
partir de aí todo é fácil, o camiño é tan evidente 
que o Ministério das Obras Públicas, Transportes 
e Comunicações non ten moitas posibilidades para 
condicionarte ás autoestradas de pago. 
 
Para chegar ao destino desta fase de clasificación 
da UEFA, para facer máis aberta a viaxe, pódese 
parar en dúas das cidades máis importantes do 
país. Porto, a capital do norte, e un dos eixos de 
produtividade do país, cunha historia densa e 
cunha oferta permanente para os visitantes, case 
ao nivel das grandes cidades do mundo. Por non 
perder o fío co fútbol feminino, é a cidade do 
equipo máis laureado de Portugal, o Boavista, con 
trece títulos nacionais e unha Copa. Curiosamente, 
nesas datas, as panteras negras estaban na Coruña 
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para xogarlle ao Victoria o II Teresa Herrera. Ao 
norte da cidade, na veciña Matosinhos, está o 
Leixões, que acaba de recuperar a presenza no 
principal chanzo do fútbol feminino luso. Na outra 
beira do río, en Gaia, que che permite degustar nas 
súas caves os mellores viños do Douro en todas as 
súas modalidades, ademais de noites moi 
animadas na ribeira, está o Valadares Gaia. Un 
equipo en ascensión, estreante na máxima 
categoría na 2013/14, fixo un excepcional quinto 
lugar por diante das boavisteiras. 
A outra gran cidade, Coimbra, é berce cultural, 
cunha das universidades máis antigas de Europa 
(fins do século XIII) e patrimonio da UNESCO 
desde 2013, motora das mobilizacións estudantís 
previas á queda da ditadura de Salazar, a cidade 
das Repúblicas e tamén orixe dunha das dúas 
variantes musicais do fado. A urbe, regada polo 
Mondego, ten nas proximidades a estación 
arqueolóxica romana máis estudada en Portugal, 
Conímbriga. Non se respira moito fútbol feminino 
na antiga capital lusa. A principal referencia nesa 
área anda a uns trinta quilómetros ao noroeste, no 
concello de Cantanhede, onde está establecida a 
União Recriativa Cadima, un equipo do segundo 
escalón que durante tres anos, entre 2009 e 2012, 
militou no Campionato Nacional, a Primeira 
División portuguesa. 
No aspecto gastronómico, a viaxe, dependendo da 
hora, ten especialidades moi diferenciadas en 
xeografía e historia que van desde os polos de 
Vila do Conde até os leitóns da Mealhada pasando 
polas francesinhas do Porto e as mil variantes de 
bacallau. 
A un paso de Leiría, en Marrazes, decidimos ir ao 
núcleo de todo isto: a sede do At. Ouriense, o 
campión da Liga portuguesa nas dúas últimas 
campañas, títulos que completaron hai uns meses 
coa “dobradinha” da Copa no estadio Nacional do 
Jamor. Ourém é unha pequena cidade, de apenas 
doce mil habitantes, que pertence ao distrito de 
Santarém. O club portugués presidido por João 
Sousa gañou, por segundo ano consecutivo, a 
candidatura como sede dun dos oito grupos da 
fase de clasificación para a Champions feminina. 
O equipo vermello foi fundado no 2008. Hai dous 
anos chegou á máxima categoría e acabou coa 
supremacía do 1º de Dezembro, que levaba once 
Ligas consecutivas. 
Chegar ao campo de fútbol Adelino dos Santos 
Júnior, popularmente coñecido como Caridade, é 

algo atípico en canto ao que pode asociarse á 
imaxe glamurosa dos louros. Nunha freguesía da 
periferia de Ourém, entre piñeiros e sobreiras, é 
onde xermolaron parte dos éxitos do club, entre 
cambios de relvados, entre camisetas penduradas 
ao ar con arrecendo a deterxente industrial. O 
campo ten vestixios da época da inauguración, no 
1947. O concello investiu nunha forte 
remodelación no 2005. A reforma, insuficiente, 
retomouse no 2013. O concello non cumpriu os 
prazos de remate o que levantou moita tensión co 
presidente. Sousa chegara a presentar a dimisión. 
Nesas condicións, e con obras polo medio, o 
equipo non podía levar a Ourém a Champions e 
por iso procurou a proximidade de Fátima e de 
Leiría, no ano anterior fora Torres Novas, para 
albergar a competición. 

O Adelino dos Santos Júnior aínda en reformas. 
 
Lóxico, Fátima e Leiría teñen complexos 
deportivos modernos. O Municipal de Fátima, 
inaugurado no 2005, substituíu ao vetusto João 
Paulo II e o Doutor Magalhães Pessoa 
remodelouse ao completo para ser sede da 
Eurocopa do 2004. Ambos recintos representan un 
contraste brutal, no estético e no funcional, coa 
Caridade, malia que non tanto como o choque 
visual de ver non máis de 50 espectadores 
asistindo a un partido internacional nun recinto 
para 30.000. 
Portugal é un país de formulismos excesivos, no 
que o xesto, ás veces, é máis importante que a 
eficacia. Iso pode dar problemas cando quen esixe 
non está á altura do evento que organiza. O 24 de 
xullo enviáramos a nosa solicitude para 
acreditarnos na competición. Acontece que 
Gabriel Rodrigues, o delegado do equipo e 
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responsable nesa función, esqueceu. O certo é que 
cando nos presentamos no Municipal de Fátima, 
para asistir a un dos partidos estrela da fase, o At. 
Ouriense-Standard de Liexa, a credencial de 
prensa non estaba por ningures. No primeiro 
tempo do partido puidemos facer o traballo ao 
jeitinho português. Instaláronnos na tribuna de 
prensa, pero condicionados en aspectos gráficos 
porque o campo de Fátima ten unha pista de 
atletismo que te afasta mil leguas do terreo de 
xogo. A cousa foi arranxándose no descanso entre 
conversas tranquilas coa Guarda Nacional 
Republicana, para quen descoñeza, a policía do 
país luso, e un rapaz que facía de responsable de 
prensa a quen os problemas apertuxábano nun 
exquisito nihilismo. O Standard, primeiro cabeza 
de serie do grupo, era o favorito. 17 veces 
campión de Bélxica, feito que repetiu 
consecutivamente nos últimos catro anos, 
afrontaba a súa quinta Champions. Sempre, até 
esta vez, entrara na rolda de dezaseisavos polo 
tanto, era a primeira vez que afrontaba unha fase 
de clasificación. As belgas nunca superaran esa 
rolda e, logo de oito partidos, só contaban cunha 
vitoria, a lograda en Dinamarca, contra o 
Brøndby, logo de perder na ida por 0-2. As branco 
e vermellas estiveron a piques de facer unha xesta 
inimaxinable no intervalo, cando perdían por 3-1 
(5-1 no agregado). Zeler, que marcaba o seu 
segundo no 47, Demoustier (66) e Martens (79), 
deron vida a un equipo que tivo once minutos 
máis para facer o gol europeo máis importante. 
Aline Zeler e Audrey Demoustier aínda lembraban 
aquel partido antes de ir a xantar un dos días e 
mesmo que fóramos distantes, podiamos sentir a 
frustración de non atinar nunha oportunidade 
derradeira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zieler coas lusas Daniela Pereira, Pisco (8) e Filipa Rodrigues (4). 

Elas e outras seis son habituais da selección do 
seu país e a propia Zeler acostuma a levar o brazal 
de capitá. 
O partido foi unidireccional, Demoustier e 
Woullaert encargáronse todo o tempo de recuperar 
e repartir ás interiores abertas, sobre todo no lado 
da holandesa Lewerissa. Ao Standard entroulle 
ansiedade co paso do tempo. As portuguesas foron 
crecéndose e atoparon ouro nunha mala saída 
combinada da guardarredes internacional Broos. 
Diana Silva. A pretinha, para quen “ser xogadora 
profesional non é un obxectivo … é un soño”, non 
se atrapallou coa bola e axiña atopoulle lugar 
dentro da portería rival. Faltaban sete minutos. 

O contraste da vitoria e a derrota coas dúas protagonistas, 
Diana Silva e Sabrina Broos. 

Gañou o At. Ouriense que aproveitou un dos catro 
tiros a gol contra os 16 das belgas. Nos saques do 
recanto, sete lanzou o Standard e un o cadro 
dirixido por Marco Ramos. 
Mentres, en Leiría, as israelitas do ASA Tel Aviv 
non daban pé á sorpresa derrotando ao Cardiff 
Metropolitan. Un penalti da guardarredes galesa, 
Taylor, sobre Lavi, foi 
transformada pola 
habilidosa futbolista 
xudea. A falta de cinco 
minutos o xogo máis 
racional do cadro de 
Tel Aviv afastou as 
dúbidas do final incerto 
cun gol de Shenar. Ao 
final do día, ASA Tel 
Aviv e At. Ouriense 
quebraba o guión 
previsto e comandaban 
a táboa. 
Sarit Shenar (7) e Moran Lavi 
(20), goleadoras en Leiría. 

 
Dada a infraestrutura hoteleira de Fátima, a 
organización decidiu concentrar alí todo o 
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operativo. Os tres equipos de fóra tiñan a súa sede 
no mesmo hotel, onde tamén comía o At. 
Ouriense; os membros da UEFA e os equipos 
arbitrais designados, estaban noutro ao lado. 
Queriamos vivir de perto todo o evento, 
achegarnos aos hoteis, estar coas protagonistas. 
Pedimos permiso á organización do At. Ouriense 
que ademais de negarnos o enderezo dos hoteis 
non nos garantía xestionarnos un encontro cos 
técnicos e as xogadoras nos días de lecer. A 
solución estaba en esperar a saída dos equipos e 
seguir un dos autobuses. Nin foi preciso, un dos 
condutores indicounos como chegar a ese destino 
e o triste, ou gracioso, como se vexa, foi cando o 
responsable de prensa do equipo de Ourém nos 
atopou no vestíbulo do hotel falando coas 
expedicións segundo ían chegando. 

O primeiro día sen partidos dá a opción de ir ver 
os adestramentos. Tomas de contacto lixeiras, 
repaso de estratexias e charlas técnicas. 
 
No caso do Cardiff Metropolitan, a técnica Kerry 
Harris deu máis protagonismo á recuperación e na 
do Standard, con moita responsabilidade, as 
charlas do treinador, Patrick Wachel, tentaron 
recuperar ao equipo animicamente. 
 

 
Wachel (Standard) dirixíndose a Schoenmakers (esquerda) 
e Gregoire (dereita). 
 

O lecer, rematada a nosa obrigación, reservaba 
outra posibilidade futbolística. Por suposto que a 
aproveitamos. No domingo xogábase na chamada 
Venecia portuguesa a Supertaça de Portugal. Era 
cuestión de retroceder 130 quilómetros e entrar no 
colorido campo Municipal de Aveiro para asistir a 
un Benfica-Rio Ave de prórroga e penaltis. Os 
lisboetas, igual que fixeran na campaña anterior na 
Taça e na Taça da Liga, volveron deixar segundos 
aos vilacondenses.  
Aveiro tamén é outra boa alternativa para facer 
turismo, para navegar polo canal e recibir, pola 
noite, o cheiro salgado do mar. 
No día seguinte había que volver cedo, por iso das 
novidades, ao centro de traballo. Outra vez cara ao 
sur para asistir aos dous partidos da segunda 
xornada. 
En Fátima podía determinarse todo o grupo. Se o 
At. Ouriense vencera ao ASA Tel Aviv, nun 
partido que presumía moita igualdade, o cadro 
dirixido por Marco Ramos garantiría o segundo 
lugar. Por outro lado, en Leiría, se o favorito, 
Standard, gañara o seu choque, deixaría sen 
posibilidades ao conxunto galés. 
Foi perfecto chegar ao Municipal de Fátima antes 
do mediodía porque así fomos testemuña dun 
protocolo internacional de seguridade establecido 
para cando equipos de Israel van xogar noutros 
países. 
Unha hora e media antes de que se abriran as 
instalacións para a chegada dos equipos, 
especialistas en explosivos da GNR cos seus cans 
adestrados, cumprimentaron o protocolo e, tras 
unha inspección dunha hora, precintaron o lugar 
até que aparecera a organización da UEFA e do 
At. Ouriense. 
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Todo estaba preparado para o que podería ser o 
día máis grande na historia do fútbol feminino 
portugués. 
O partido tamén tiña un toque español. Marta 
Frías Acedo, acompañada nas bandas por 
Guadalupe Porras Ayuso e a húngara Katalin 
Török dirixirían o partido. 
 

 
Ana Valinho, Katalin Török, Marta Frías Acedo, Guadalupe 
Porras Ayuso e Naomi Belhassen antes do decisivo At. 
Ouriense-ASA Tel Aviv. 
 
O encontro comezou con moitas precaucións. 
Marco Ramos sabía que tiña máis posibilidades 
para disputar a posesión pero o seu equipo estaba 
fino para xogar á contra, dando espazos e posesión 
en zonas estériles. As emocións fortes estaban 
reservadas para o segundo acto. Aos seis minutos 
a israelita Shahaf ollou o segundo cartón amarelo. 
Ramos colocou no campo a Mariana Coelho por 
Ana Coelho e as vermellas comezaron a dominar. 
A saída de Mariana foi portentosa, na primeira 
ocasión estrelou o coiro contra a trabe da meta 
visitante. No minuto 66 as de Tel Aviv ficaron con 
nove por un novo segundo amarelo a Lavi. Tres 
máis tarde as vermellas ollaron a luz grazas ao 
vento. Foi un centro da mesma Mariana que o 
vento acabou metendo na portería de Hanit 
Schwarz. As de Ourém continuaron ao ataque 
pero, faltando once minutos, nun achegamento 
israelita á porta de Bárbara Santos produciuse 
unha falta na frontal. Shenar acariciou o coiro, 
colocouno con delicadeza na herba, tomou 
distancia e chutou colocado. A pelota bateu na 
trabe pero foi cara a Danielle Paz, que entrara un 
minuto antes en substitución de Sarah Friedman, e 
a dianteira subiu o empate. Tan perto e tan lonxe a 
clasificación para as portuguesas. David 
Barkhalifa, técnico do ASA, colocou a Sages en 

lugar de Avital querendo estabilizar 
defensivamente ao equipo. O empate para o cadro 
xudeu era magnífico nesas circunstancias porque 
lles mantiña a hipótese de clasificación aberta se, 
na derradeira xornada, vencían ao Standard 
mantendo a diferenza de goles co Ouriense, que 
debería vencer ao Cardiff Metropolitan. Sen 
embargo, o fútbol mostrouse caprichoso. No 
último minuto, coas locais asediando portería 
israelita, produciuse unha falta a 35 metros da 
meta visitante. Foi o momento que toda xogadora 
soña. Pisco colleu carreira e golpeou o coiro que 
voou en dirección á escuadra dereita da meta 
defendida por Hanit Schwarz. A festa desatouse 
en Fátima. Marta Frías prolongou tres minutos e, 
consumidos, Ourém saltou á rúa para celebrar 
unha data histórica. 

Mentres, en Leiría, alleas á última xogada do 
Municipal, o Standard non tiña piedade dun 
equipo galés que caeu por 10-0. Zeler, con cinco 
tantos, foi a estrela dun partido no que o equipo 
belga acabou correndo diante do nada. 
O conxunto dirixido por Patrick Wachel, sendo o 
mellor do grupo, acabou pagando o erro do 
primeiro encontro e de nada lle servira esnaquizar 
a lousa de Kerry Harris. 
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No final a xornada, lembrei a breve conversa con 
Marco Ramos dous días atrás, no hotel, logo de 
gañarlle ao Standard. 
- E agora, Marco, quen é o favorito? Sodes vós? 
Iluminóuselle o rostro. Detrás estaba o soño pero 
puxo a racionalidade por diante. 
- Seria muito lindo. Levo na equipa desde 
fevereiro. Tudo o que me está acontecendo aquí é 
impensável, a dobradinha da pasada época e, 
agora, todas as nossas hipóteses – contestou. 
Pero non aguantou, trasladou o seu soño á 
conversa e preguntou: 
- Sabes que se ganharmos o próximo jogo 
estaremos fazendo história no futebol português? 
Certo, nin co seu asoballante potencial dos últimos 
dous lustros o 1º de Dezembro conseguira superar 
unha fase previa. 
Pouco máis dun mes despois que Portugal o 
recoñecera como mellor técnico da temporada no 
fútbol feminino, el e as súas xogadoras devolvían 
ao país esa certificación entrando pola porta 
grande na UEFA Women’s Champions League.  
Pouco despois chegara ao vestíbulo David 
Barkhalifa. O seu costume é camiñar, por iso ao 
baixar do bus dáse un tempo de paseo antes de 
entrar no hotel. Resignado, asumiu a derrota con 
deportividade, malia que incomodado polas 
circunstancias do partido e as dúas expulsadas. 
Escapáralle outra oportunidade para el, igual que 
fixo Ramos, de entrar na historia do fútbol 
feminino israelita. 
No día seguinte, nese lugar, chegada a hora da 
comida, respirábase un clima de tranquilidade 
absoluta perdida a tensión da competición. Os 
equipos, como nos días anteriores, ían comendo 
por quendas: Standard, Cardiff, ASA e Ouriense. 

O ASA Tel Aviv na súa xanta. 

Neses días de calor sempre existe a posibilidade 
de irse ás praias próximas, na zona de Figueira da 
Foz, facer turismo cultural, nunha rota de castelos 
que van desde o que contempla o propio Dr. 
Magalhães Peixoto até o de Pombal, facer turismo 
relixioso na propia Fátima, ou rotas pola natureza 
nunha das reservas que existen en Portugal moi 
próximas a Leiría, as Serras de Aire e Candeeiros, 
ás que se poden engadir  visitas espeleolóxicas a 
covas ou ao Monumento Natural das Pegadas dos 
Dinossáurios, no mesmo concello de Ourém. 

Na última data do 
torneo, Standard 
derrotou ao ASA 
grazas a un tanto 
de Schoenmakers 
superado o cuarto 
de hora. En 
Fátima, o Cardiff 
daba a sorpresa 
fronte ao campión 
de grupo. 
Mariana Coelho 
adiantara ás 
portuguesas pero 
Allen antes do 

descanso e Sargent, na prolongación, converteron 
o grupo 8 no máis equilibrado de todos os da fase 
de clasificación. 
Fátima e Leiría baixaban as bandeiras mentres 
zoaba a reflexión poética de Marco Ramos:  
“O momento é claramente 
um filme, que se acabou de 
estrear onde temos um 
treinador “doido”, quando 
afirmou que ambicionava 
fazer história, onde temos 
umas actrizes que são 
apaixonadas por futebol e 
não abdicam do sofrimento, 
dos sacrifícios em busca do 
sucesso, uma direcção 
mesmo sendo curta, procura a estabilidade e um 
corpo técnico e restante staff competente não 
esquecendo o adepto fantástico e a imprensa que 
promove o nosso amor, e assim se realiza um 
filme o qual teve a consequência de promover um 
filme histórico. Estas conquistas serão 
inesquecíveis, como alguém que mesmo não 
estando presente, para mim estiveste sempre lá, és 
a minha motivação intrínseca.” 



FF 

 

18 

 

Fichaxes 2014/15 
Claudia Rodríguez 

 
O fútbol, como todo, participa dos seus ciclos. 
Cando o silencio dos seareiros invade os campos, 
cando o único barullo que se escoita sobre a relva e 
o dos cantos dos paxaros que van picar a semente, 
ou o ruxido dun aspersor bañando cada parcela 
para manterlle o verde, o natural ou o sintético, a 
vida dos equipos vai por outro camiño. Antes das 
primeiras carreiras, das básculas, os dirixentes e 
técnicos viven ancorados aos seu móbiles para 
fechar contactos previos nacidos do secreto dunha 
piscada de ollo, dun papeliño cun teléfono para 
ficar nunha cafetería. É o tempo das fichaxes. 
É probablemente a xornalista máis activa arredor 
do grupo I da Segunda División e do Oviedo 
Moderno, da máxima categoría. O seu hábitat é o 
sitio web ffemenino pero, por segunda vez, abre o 
seu word para presentarnos as novidades e a súa 
valoración sobre os nove equipos galegos da 
Segunda española. Palabra de Claudia Rodríguez. 

Revista FF 
 

Fed. Peñas Rec. El Olivo 
Incorporacións: 
Xogadoras: Andrea Mirón (Friol), Katy (Erizana), 
Xeila (Bértola), Sara, Drus e Raquel (El Olivo B). 

Valoración: A relación entre saídas e 
entradas de xogadoras ten un saldo 
negativo. Hai xogadoras das que o 
equipo estaba gozando estes anos, e 
refírome a Anair, que era de Primeira 

División. Neste momento é insubstituíble. Tentan 
resolver o problema do gol con Katy, unha goleadora 
contrastada que non andou fina na última temporada, 
con indecisión sobre o equipo no que xogaba ao 
principio, e sen continuidade no xogo despois. Xeila 
vai aportarlle cousas no centro, é unha futbolista 
experimentada. A fichaxe de Andrea Mirón foi do 
máis axeitado porque é unha futbolista de moitos 
recursos e en diversas zonas do campo. Probablemente 
ela mellore a liña defensiva en relación á pasada 
temporada, e malia que foi goleadora nalgún tempo, 
non vai suplir os problemas que lle xurdan de 
finalización na porta rival. Non creo que repitan título. 
 
C. Peluquería Mixta Friol 
Incorporacións: 
Xogadoras: Natalia, Eva e Patri (Ponferrada), Lucía 
Pardo e Sabela (Milagrosa), Ceci, Tere e Antía 

(Compostela), Raquel (As Pontes), Rosado (Victoria), 
Silvia (At. Melide), Mari (Fútbol Sala). 

Valoración: A renovación do Friol é para 
valorala. Moitas xogadoras son moi 
novas, deberán adaptarse á categoría. Van 
adaptar a Tere para xogar de lateral. 
Perden calidade no centro pero gañan 

capacidade de sacrificio con Ceci. O grupo de 
Ponferrada vaille aportar tranquilidade para non pasar 
atrancos. Precisamente, e despois dun ano de parón, 
teñen a mellor dianteira do grupo e tal vez da 
categoría. Eva é o gol en estado puro. 
 
Victoria C.F. 
Incorporacións: 
Xogadoras: Cruz (Fútbol Sala), Laura Miraz (O Val), 
Clo (El Olivo), Nere Carballo (Friol), Lau (Fútbol 
Sala), Sheila Orro e Eva Lamas (sen equipo).  
Técnico: Óscar Barrientos. 

Valoración: O Victoria, pola calidade das 
xogadoras, creo que estableceu un 
equilibrio entre o que perdeu e o que 
fichou. Traen a dúas xogadoras loitadoras 
que levaban un tempo sen xogar, Sheila 

Orro e Eva Lamas. Por outra parte, ese golpeo preciso 
de Eva non vai ser o único recurso de golpeo do 
equipo. A chegada de Clo vai aumentar as 
posibilidades de estratexia. Nere Carballo é unha 
futbolista que continúa en progresión que, ben como 
central ou como medio centro, poderá mellorar unha 
das zonas de debilidade do equipo no ano pasado.A 
única incógnita é o técnico. Estreante no fútbol 
feminino, o seu sistema, que pode ser máis 
conservador que o empregado por David Iglesias, vai 
ser fundamental para comprobar que o Victoria, a nivel 
de resultados e de xogo, segue crecendo. 
 
C.F. Bértola Fem. 
Incorporacións: 
Xogadoras: Alba (At. Arousana), Mayra, Meli e Silvia 
(Telmo Peluqueros), Nuria (Moledo), Carlota (Los 
Llanos de Olivenza). 

Valoración: Pásalle un pouco o do 
Victoria en canto a xogadoras. Hai 
tempo que non vexo como anda Carlota 
Zabaleta logo destes últimos en 

Estremadura. En todo caso foi internacional española 
en categorías de base. A perda de Fátima 
compensárona ben con Alba, outra futbolista nova que 
demostrou ter capacidade para competir na categoría e, 
en determinados partidos, pode marcar diferenzas. O 
resto das fichadas son unha incógnita. O máis 
importante é que o equipo conserva a estrutura dos 
últimos anos, reforzada polo salto de calidade que dá 



 

 

un técnico como Marcos Canle. Estarán entre os oito 
primeiros. 
 
Erizana C.F. 
Incorporacións: 
Xogadoras: Catu e Álex (El Olivo), Ardi
Pachi (Bértola), Fernanda (Mondariz). 
Técnico: Javi Misa. 

Valoración: Vai estar mellor que na 
pasada temporada. A perda de Anita entre 
os paus foi ben resolta coa chegada de 
Ardi. Do resto, reforzaron a defensa con 
Catu, pois o necesitaban polas baixas 

importantes no centro da defensa, recuperaron a Pachi, 
logo dun ano no Bértola, e tamén ficharon de El Olivo 
a Álex, co ciclo esgotado no Pahíño e que, con máis 
minutos, poderá explotar na súa faceta goleadora. É un 
equipo moi activo. 
 
U.D. Conc. Barbadás 
Incorporacións: 
Xogadoras: Ilenia (Antela). 
Técnico: Rubén García. 

Valoración:Teñen o equipo da pasada 
temporada coa perda da norteamericana 
Corinne Mazzotta e a chegada de Ilenia. O 
fundamental é a substitución do técnico. 
Van xogar diferente que con Fofi, isto vai 

darlles problemas ao principio pero penso que, a partir 
da xornada 4, poderemos ver un Barbadás moi 
competitivo, con xogadoras moi activas na disputa do 
coiro. O seu principal problema vai estar no gol pois, 
por razóns de traballo, algunha dianteira non poderá 
estar en todos os partidos. 
 

Sárdoma C.F. 
Incorporacións: 
Xogadoras: Anita (Erizana), Sheila y Tamy (Friol), 
Pau (At. Arousana), Judit (Tomiño), Fátima (Bértola), 
Natalia de Francisco (El Olivo), Paula (Fútbol Sala).

Valoración: O equipo fixo unha reconversión 
que lle vai a dar unha mellora radical.Tony 
Pazó soubo atopar unha solución rápida a un 
proxecto que, na pasada campaña, case se lle 
vai das mans. Teñen futbolistas de futuro 

porque están creando un bo produto desde abaixo e, do 
que vén de fóra, traen unha boa guardarredes, Sheila 
vai darlles moita seguridade no lateral, Pau Dapena 
consistencia sen balón, o que vai ser moi bo para que 
Desi non estea tan afogada, conseguen amplitude no 
xogo con Fátima e, arriba, con Natalia, 
profesionalidade indiscutible. Melloran na primeira 
liña de presión e facilitan a abertura de espazos para 
Joana. 
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un técnico como Marcos Canle. Estarán entre os oito 

Ardi (Sárdoma), 

Vai estar mellor que na 
pasada temporada. A perda de Anita entre 

a coa chegada de 
Ardi. Do resto, reforzaron a defensa con 
Catu, pois o necesitaban polas baixas 

recuperaron a Pachi, 
tamén ficharon de El Olivo 

e que, con máis 
explotar na súa faceta goleadora. É un 

Teñen o equipo da pasada 
temporada coa perda da norteamericana 
Corinne Mazzotta e a chegada de Ilenia. O 
fundamental é a substitución do técnico. 
Van xogar diferente que con Fofi, isto vai 

darlles problemas ao principio pero penso que, a partir 
da xornada 4, poderemos ver un Barbadás moi 

activas na disputa do 
coiro. O seu principal problema vai estar no gol pois, 
por razóns de traballo, algunha dianteira non poderá 

Xogadoras: Anita (Erizana), Sheila y Tamy (Friol), 
Arousana), Judit (Tomiño), Fátima (Bértola), 

Natalia de Francisco (El Olivo), Paula (Fútbol Sala). 
O equipo fixo unha reconversión 

que lle vai a dar unha mellora radical.Tony 
Pazó soubo atopar unha solución rápida a un 

campaña, case se lle 
vai das mans. Teñen futbolistas de futuro 

porque están creando un bo produto desde abaixo e, do 
que vén de fóra, traen unha boa guardarredes, Sheila 
vai darlles moita seguridade no lateral, Pau Dapena 

ser moi bo para que 
non estea tan afogada, conseguen amplitude no 

xogo con Fátima e, arriba, con Natalia, 
profesionalidade indiscutible. Melloran na primeira 
liña de presión e facilitan a abertura de espazos para 

Orzán S.D. 
Incorporacións: 
Xogadoras: Bea (O Val), 
Sophia (Compostela), Claudia (Orzán B), 
equipo). 

Valoración: 
Diego Fernández é un técnico de moito 
sentido común. Sabe o que ten e como 
debe loitar en cada partido. Vai 
aproveitar cada recuncho que lle deixen 

para facer dano ao rival. Será un equipo que vaia de 
menos a máis. Volven a recuperar a Sophia como 
xogadora, pois no Compostela pasou o ano baixo a 
portería, e sobre todo, se no final at
sensacións, a Míriam Ríos. De ser así, ela ten 
capacidade para marcar un criterio futbolístico tan 
racional como o que pida o técnico e, a maiores, pode 
dar a maxia para convencer á xente que ac
primeira vez a ver un partido feminino. Laura
asenta a cabeza, pode darlle ao equipo, a maiores, a 
forza da chegada en segunda xogada.
dentro dese espírito de equipo que loita até o último 
metro e unha forza especial que, nos últimos anos, sen 
tanta confusión, está levándo
 
S.D. Villestro 
Incorporacións: 
Xogadoras: Carla, Ari, Rai e Belén
Carmen (At. Arousana B), Alba (F. Apóstol), Pili (Sp. 
San Mateo). 

Valoración: Serán a sorpresa. Fixeron un 
equipazo. Hai moito que non vía nun 
equipo xogar con esa seguridade e con esa 
resolución. Saben o que queren e como o 
queren, levan ao partido onde máis lles 

convén, crean superioridades case sempre. Teñen dúas 
xogadoras que son de outra categoría, Ari, no centro 
do campo, e Belén arriba. A ex do Portosín, neste 
momento, xunto a Eva, e a outra gran 
Loitarán con Sárdoma e Mareo por facerse co título.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l), Laura Lema (Villestro), 
Claudia (Orzán B), Míriam (sen 

 Este vai ser outro Orzán. 
Diego Fernández é un técnico de moito 
sentido común. Sabe o que ten e como 

loitar en cada partido. Vai 
aproveitar cada recuncho que lle deixen 

para facer dano ao rival. Será un equipo que vaia de 
menos a máis. Volven a recuperar a Sophia como 
xogadora, pois no Compostela pasou o ano baixo a 
portería, e sobre todo, se no final atopa boas 
sensacións, a Míriam Ríos. De ser así, ela ten 
capacidade para marcar un criterio futbolístico tan 
racional como o que pida o técnico e, a maiores, pode 
dar a maxia para convencer á xente que acuda por 
primeira vez a ver un partido feminino. Laura Lema, se 
asenta a cabeza, pode darlle ao equipo, a maiores, a 
forza da chegada en segunda xogada. Bea, arriba, entra 
dentro dese espírito de equipo que loita até o último 
metro e unha forza especial que, nos últimos anos, sen 
tanta confusión, está levándoo arriba.  

Carla, Ari, Rai e Belén (At. Arousana), 
Carmen (At. Arousana B), Alba (F. Apóstol), Pili (Sp. 

Serán a sorpresa. Fixeron un 
equipazo. Hai moito que non vía nun 
equipo xogar con esa seguridade e con esa 
resolución. Saben o que queren e como o 
queren, levan ao partido onde máis lles 

convén, crean superioridades case sempre. Teñen dúas 
on de outra categoría, Ari, no centro 

do campo, e Belén arriba. A ex do Portosín, neste 
momento, xunto a Eva, e a outra gran killer do grupo. 
Loitarán con Sárdoma e Mareo por facerse co título. 



FF 

 

20 

 

O mes en imaxes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Previa Teresa Herrera. Semifinal. Arsenio Iglesias Pardo: 981-
Torre: 2-2 / 1-4. © Revista FF. 

Previa Teresa Herrera. Semifinal. Arsenio Iglesias Pardo: Orzán-
Victoria: 1-3. © Revista FF. 

I Trofeo Irene González. O Cadaval: Friol-Sárdoma: 4-1. 
 © Revista FF. 

 

 
Previa Teresa Herrera. 3º e 4º lugares. Arsenio Iglesias Pardo: 981-

Orzán: 0-6. © Revista FF. 

Previa Teresa Herrera. Final. Arsenio Iglesias Pardo: Torre-
Victoria: 0-7. © Revista FF. 

Amigable. Paredes: Paredes-Villestro: 0-3. © USC Paredes. 
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A ver se sabes … 
1. Copa do Mundo 
 
1.1. Quen foi considerada mellor xogadora do 
Mundial de 1991? 
 
a) Akers; b) Jennings; c) Mohr; d) Medalen; e) 
Videkull. 

 
1.2. E do de 1995? 
 
a) Aarønes; b) Riise; c) 
Krogh; d) Guihong; e) 
Wiegmann. 
 

2. Eurocopa 
 
2.1. No 1969, en Italia, celebrouse o primeiro 
europeo oficioso. Quen gañou? 
 
a) Italia; b) Francia; c) Alemaña Federal; d) 
Unión Soviética; e) Alemaña Oriental. 
 
2.2. E no 1979, tamén en Italia, disputouse o 
último antes da oficialización. O gañador foi … 
 
a) Italia; b) Dinamarca; c) Alemaña Federal; d) 
Suecia; e) Noruega. 
 
3. Copa de Europa 
 
3.1. Quen foi o primeiro campión de Europa na 
temporada 2001/02? 
 
a) Duisburg; b) Arsenal; c) Frankfurt; d) Turbine 
Potsdam; e) Umeå. 
 
3.2. E o segundo? 
 
a) Duisburg; b) Arsenal; c) Frankfurt; d) Turbine 
Potsdam; e) Umeå. 
 
4. Fútbol español 
 
 4.1. Na temporada 1988/89 o Peña Barcilona 
gañou a Liga pero, quen gañou a Copa? 
 
a) Barcilona; b) Vallés Occidental; c) Añorga; d) 
Tradehi; e) Parque Alcobendas. 

 
4.1. E quen foi o finalista nesa edición? 
 
a) Barcilona; b) Vallés Occidental; c) Añorga; d) 
Tradehi; e) Parque Alcobendas. 
 
5. Fútbol galego 
 
5.1. Quen era o técnico do Sárdoma o ano no 
que as das Relfas subiron a Segunda e gañaron 
a Copa FGF? 
 
a) Gabi Couñago; b) Tony Pazó; c) Aurora 
Feros; d) Lino Melón; e) Charli García. 
 
5.2. Quen foi o primeiro seleccionador galego 
da historia no 1975? 
 
a) Pili Neira; b) Quinocho; c) José Mañana; d) 
Fernando “Ferradás”; e) Paco Freire. 
 
6. Actualidade 
 
6.1. Cantos grupos hai para a fase de 
clasificación para a Champions feminina? 
 
 
 
 
 
 
 
a) Catro; b) Seis; c) Oito; d) Dez; e) Doce. 
 
6.2. Que equipo de Primeira fichou a Anair? 
 
a) Valencia; b) Levante; c) Barcelona; d) 
Espanyol; e) Rayo Vallecano. 
 
 
 
 
 
 
Solucións do número 10: 
1.1. d; 1.2 c; 2.1. a; 2.2. d; 3.1. d; 3.2. e; 4.1. d; 4.2. c; 5.1 
b; 5.2. a; 6.1. d; 6.2 e. 
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Descubrindo os nosos 
obxectivos xunto coa 
importancia de ter 
unha perspectiva 
positiva 

 Mabel Ramos Aguirre 
 
Mabel Ramos xogou nas Celestes, no Friol, na 
Milagrosa, no Victoria e na selección mexicana. 
Actualmente exerce como psicóloga deportiva, 
licenciatura obtida na Universidade de Anahauac. 
 

“O cambio e o crecemento teñen lugar cando unha 
persoa arriscou e se atreve a implicarse na 

experimentación da súa propia vida” 
É moi frecuente atoparse con deportistas que non teñen moi 
claros os seus obxectivos, que quizás teñen obxectivos a 
longo prazo e despois se atopan perdidos porque, unha vez 
chegados á meta, non saben onde dirixirse e, peor aínda, non 
viviron o presente. 
As metas a longo prazo poden servir como unha guía ou 
motivación para chegar ao noso lugar desexado. Sen 
embargo, o establecemento de metas a corto prazo abéiranos 
a ter unha consecución progresiva cara o noso obxectivo. 
Como mencionei nas edicións anteriores, para chegar á 
excelencia deportiva é importante perfeccionar, día a día, as 
nosas habilidades así como coñecer o que nos funciona e o 
que non á hora de treinar ou estar nunha competición. 
Baseándonos nesta idea, hai que ter moi claro que é mellor 
centrarse en aspectos que están baixo o noso control; do 
contrario, se queremos dominar aspectos que non dependen 
de nós, estaremos condenados á frustración. 
No día a día, é moi recomendable darnos ánimos, 
aplaudirnos cada un polos nosos logros, por máis pequenos 
que sexan. Este hábito reforzará a autoestima e nos 
preparará para retos cada vez máis grandes. A diferenza 
entre as persoas que están dispostas a enfrontar desafíos e os 
que xa o fan parte de establecer metas específicas e ter unha 
metodoloxía para levalas a cabo, así como unha data límite 
para rematalas. 
No fútbol, os avances  son obvios e fáciles de ver. Por 
exemplo, vemos  a mellora da técnica, o tiro a gol, mellores 
recepcións de balón, ir ben de cabeza, ler o xogo ou saber 
anticiparse ás xogadas, elevar o ritmo do xogo, etc. Estes 
aspectos resultan máis fáciles de observar que aspectos da 
nosa vida persoal. Moitas veces sentimos que nos 
estancamos, que estamos no mesmo lugar ou que non vemos 
progreso. En cambio, nos deportes resulta máis fácil ver os 
progresos. Unha pequena que comeza a xogar aos seis anos, 
treina de maneira constante e entra nunha especie de 

competición organizada. Ao longo dos días veremos as súas 
melloras de rendemento, futbolístico e físico. Por isto, o 
deporte apórtanos moito sentido de vida, converténdose en 
algo moi significativo. 
No fútbol é moi diferente o establecemento de obxectivos 
para unha muller que para un home. Un rapaz, desde 
pequeno, sabe perfectamente que existe un Real Madrid, un 
Barcelona, un Deportivo da Coruña, equipos de Segunda e 
Terceira División, nos que pode atopar un xeito de obter 
recursos económicos e poder vivir. Pola contra, unha rapaza 
sabe que existe o Barcelona, o Atlético Féminas, un Athletic 
de Bilbao, pero que é complicado sosterse diso, vivindo do 
fútbol como un home. Na actualidade existen moitas 
xogadoras que demostran, coa súa capacidade e entrega, que 
se pode vivir deste bonito deporte, son persoas que, dalgún 
xeito son, e deberan ser, un modelo a seguir. 
Sería bo preguntar que fan estas xogadoras de éxito para 
chegar onde están. As respostas poden ata ser sinxelas: 
entrega, sacrificio, humildade, constancia, adestrar a tope, 
igual que cando xogan un partido, con toda a intensidade do 
mundo. Un dos puntos clave de por que estas xogadoras 
chegan lonxe é porque saben onde van, teñen un plan diario 
de traballo e, o máis importante, o executan. Existen varios 
tipos de xogadoras, as que teñen un talento natural, para as 
que os treinos lles serven para terminar de perfeccionar e 
integrar as súas habilidades ao equipo, outro tipo de 
xogadoras que, sen ese talento, melloran a base de traballo e 
constancia, outras, con ambas condicións á vez, talento e 
traballo, que se volven moi completas, e outras que, ser ter 
condicións nin perseveranza, só buscan un equipo para ter 
amigas, socializar e pasar o tempo. Cómpre identificar que 
tipo de xogadora é cada unha. A partir de aí debe 
establecerse un plan de traballo que despois se converterá 
nun plan de vida porque, como se mencionou anteriormente, 
o deporte nos ofrece un gran sentido do ser e do benestar 
físico e emocional. 
Como comentario moi persoal, tiven un treinador que unha 
vez dixo que o fútbol feminino o botábamos a perder nós, as 
mulleres, pola falta de compromiso, inestabilidade 
emocional e as nosas esixencias, e máis apoio cando non 
eramos capaces de manter as condicións físicas mínimas 
necesarias para practicar un deporte e careciamos de 
actitude. Nese momento o comentario sentoume mal. 
Despois dun tempo, decateime que a profesionalidade dunha 
muller non se ve tan despuntada como a dun home. Primeiro 
porque estamos gañándonos un “dereito”, o de que se nos 
respecte cando ese “dereito” nos corresponde por 
nacemento. Todas as persoas deben nacer coas mesmas 
oportunidades pero, ás veces, non é así. Estou segura ao 
cento por cento que é máis fácil que un home vexa o fútbol 
como un negocio e un xeito de vivir, a que unha muller vexa 
o fútbol para volverse millonaria ou ter estabilidade 
económica. Por iso a esencia na práctica do deporte é moi 
diferente nos dous sexos e os obxectivos son diferentes. Non 
quero caer nunha ideoloxía feminista porque é verdade que 
tamén hai homes que apoian os equipos femininos e que 
buscan, día a día, mellorar este tipo de situacións no mundo 
do deporte. 
As ligas femininas poden ofrecer o mesmo “espectáculo” e 
calidade que as masculinas. Obviamente, o home, por 
natureza, é máis rápido e forte pero é verdade que a boa  
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preparación física nunha muller pode ter brillantez e unha 
calidade en execucións técnicas espectaculares. Todo isto 
pode conseguirse cun “traballo en equipo”. 
Reforzando o punto da importancia do establecemento de 
metas a corto e longo prazo, as institucións públicas ou 
privadas teñen que ter obxectivos para os equipos femininos, 
dirixentes e técnicos deben ter un perfil definido, perfiles 
deportivos e psicolóxicos de xogadoras que garantan un 
traballo para unha mesma fin, xente do deporte que busque, 
mediante a aplicación dos seus coñecementos maiores e 
mellores ferramentas para consolidar o fútbol feminino. 
Existen clubs “modelos” en todo o mundo nos que se 
demostra que se poden facer ben as cousas. É un 
compromiso enorme que involucra a xogadoras, técnicos, 
familia, sociedade e goberno. 
No aspecto psicolóxico, o establecemento de obxectivos será 
determinante. É mellor que un técnico saiba cal son os seus 
obxectivos cun grupo de fútbol feminino e que as xogadoras 
saiban onde queren chegar así como os planes que teñen os 
seus respectivos clubs para elas. 
Cando os propósitos e obxectivos están feitos por escrito é 
máis fácil levalos a cabo, elévase o factor compromiso e se 
consegue unha maior satisfacción, o sentimento se eleva 
para seguir co seguinte reto. 
Tomar elementos dos demais, así como aceptar as diferenzas 
que existen arredor dunha xogadora, un técnico ou dirixente 
alimenta e fortalece o xeito de alcanzar a excelencia. 
Para conseguir os obxectivos, primeiro hai que ter unha 
visión, seguido dun compromiso (con canta intensidade se 
desexa alcanzar a meta), ter confianza na capacidade e para 
terminar unha adecuada atención e concentración. 
A actuación estará determinada pola visión que se teña de si 
mesma. Para darnos conta do grado de compromiso que 
temos é recomendable facernos as seguintes preguntas:  
1. Xogas a fútbol porque é unha convicción persoal ou é 
para compracer alguén? 
2. É algo que ao realizalo che produce unha sensación de 
alegría ou felicidade? 
3. Por que queres realizar isto? 
4. Que esperas gañar con isto? 
5. Que é o que esperas perder? 
6. Pensas que, de verdade, paga a pena o sacrificio cando 
ninguén che dea garantías do resultado final? 
Ser consciente de que se tomou unha decisión ou elección 
permitirá abordar determinada situación cunha visión máis 
positiva. Como di Friedrich Nietzsche “quen ten un motivo, 
pode lidar con case calquera cousa”. A maioría das persoas 
non gañamos nada publicando as cousas que queremos 
conseguir pero si é importante que as persoas que son 
significativas para nós as saiban para que nos dean o alento, 
o apoio e o ánimo que pretendemos. 
Din que somos o que pensamos e por iso mesmo, en 
calquera deporte a presión que poñen os medios de 
comunicación ou os simples comentarios que expresa o 
público que asiste aos partidos xera nalgunhas deportistas 
unha ansiedade innecesaria. É moi importante ter conciencia 
de que esa “presión” se converte en algo totalmente interno. 
As futbolistas que conseguen controlar esa presión 
regularmente, compiten ben e aproveitan situacións 
complicadas como un punto de inflexión para mellorar as 

súas actuacións. A ansiedade non existe fóra da túa cabeza: 
son as persoas, non as situacións, as que son ansiosas. 
Para os males a mellor solución é a prevención, prepárate 
ante situacións que quizás podan xerar presión, como usar 
técnicas de relaxación e sobre todo actuar como a persoa que 
desexas ser. 
A valía dunha persoa ten que ficar intacta con independencia 
de conseguir a meta. As xogadoras e os técnicos teñen que 
saber que se non se conseguen os resultados esperados a 
valía como persoas estará alí, xa saberá cada quen en que se 
ten que mellorar para chegar á meta. 
Albert Ellis menciona que existen diferentes “crenzas” que 
son un obstáculo para desenvolver o noso potencial (Ellis, 
1976, 25): 
1. A crenza de que sempre debes ter o amor e a aprobación 
das persoas importantes para ti. 
2. A crenza de que sempre tes que demostrar ser competente 
e capaz de conseguir os obxectivos. 
3. A crenza de que o sufrimento emocional nace de presións 
externas e de que ti apenas tes a capacidade para controlar 
os teus sentimentos. 
4. A crenza de que se algo parece unha ameaza tes que sentir 
medo ou ansiedade. 
6. A crenza de que o teu pasado segue sendo determinante 
na túa carreira deportiva ou vida persoal. 
Non se pode ter o recoñecemento de todo o mundo á hora e 
no día que se desexe, non somos perfectos. Os mellores 
deportistas afrontan as súas competencias sentíndose 
capaces de facer a súa mellor actuación e non se preocupan 
polo resultado. 
Para ter unha perspectiva positiva é bo preguntarse ante 
algunha situación de ansiedade, se ese acontecemento é 
realmente ameazante, se é preciso angustiarse dese modo, se 
realmente paga a pena seguir preocupándose, ou se sentirse 
así está beneficiando á nosa propia persoa e as demais que 
están na nosa contorna. Na medida que racionalicemos os 
pensamentos, atoparemos as respostas e vexamos a 
“gravedade” das situacións seguramente a nosa intensidade 
de ansiedade diminuirá significativamente. No momento que 
este tipo de pensamento se practique con regularidade, e se 
converta en parte da nosa vida, adquirirase unha capacidade 
mental cada vez maior para afrontar calquera tipo de 
desafío. 
 
Lembra, controlamos os nosos pensamentos, a 
concentración e a nosa propia vida, somos boas persoas, 
valoradas por dereito, controlamos os nosos 
pensamentos e emocións, diriximos o patrón da nosa 
vida, somos totalmente capaces de alcanzar as metas que 
nos fixamos, controlamos os pasos que damos por diante, 
o noso corpo e a nosa mente son unha unidade poderosa, 
cada día somos mellores nalgún aspecto, máis sabios, 
máis versátiles, máis centrados, máis controlados, 
eliximos vivir plenamente e eliximos destacar. 
 
Somos o que pensamos … 
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I Trofeo Irene 
González para o 

Friol 
 
O Friol estrea a lista de campións do Irene 
González  
As luguesas derrotaron ao Sárdoma por 4-1 
 
Dous equipos que non levan máis de dúas semanas 
traballando e aos que xa se lles ven feituras, sobre todo 
ás friolenses que disputaron un gran partido, 
inauguraron o Trofeo Irene González, nome de gran 
pioneira do fútbol feminino galego. Ao Sárdoma 
notóuselle a carga de traballo físico desta última 
semana en Samil e Castrelos, por outro lado, algo 
normal neste momento do ano. 
Malia o resultado, foi un partido aberto até o terceiro 
gol das de Geluco Villar. Quen primeiro avisou foi 
Natalia, que chutou por riba da trabe da meta de 
Jéssica, un balón solto na área. A primeira finalización 
do Friol acabou na rede. Eva, reencontrándose co 
fútbol logo dunha temporada en branco, demostrou 
quen é. Non necesitou de tempo nin de espazo. Leva o 
gol no ADN. Recibiu un balón perpendicular e, a cinco 
metros da frontal, controlou e orientou o corpo mentres 
ollaba a posición adiantada de Otegui. O coiro acabou 
na rede (1-0). Ían 7 minutos. No minuto 14, Natalia 
imitouna no outro lado do campo. Á segunda que tivo, 
desta na frontal, viu a colocación de Jéssica, e 
tampouco dubidou para afastar o coiro dos brazos da 
meta, subindo o 1-1. A partir desde momento comezou 
o festival da súa homónima do Friol. Aumentou a súa 
presenza permanente no contacto co balón, conseguiu 
desequilibrar a liña rival por asociacións ou por 
accións individuais e o seu fútbol intenso acabou cun 
gol, en lanzamento cruzado desde o bico esquerdo da 
área segundo o ataque, que sorprendeu a Otegui perto 
da media hora (2-1). O primeiro tempo puido rematar 
cun novo gol das amarelas. Fany Varela, recuperada 
felizmente da súa cirurxía de cruzado, xuntou o seu 
instinto ofensivo á precisión mandando o esférico á 
escuadra. 
O segundo tempo naceu co equilibrio na posesión dos 
equipos. Tony Pazó experimentou, mesmo no risco de 
perder amplitude e experiencia, deixando no vestiario á 
destra Fátima e á esquerda Yaiza. A súa aposta de 
futuro ten nomes como Ildara ou Yaiza Cameselle, 
xogadoras ás que non lles asusta competir, como 

tampouco a Laurita, 14 anos de ousadía futbolística, 
que logo substituiría a Irina. Tamy gañou 
protagonismo na faixa central pero as viguesas non 
foron capaces de quebrar a orde do Friol. Polo 
contrario, sobrepasada a hora, un centro ao segundo 
pau de Eva xuntou a calidade do envío á natural 
intelixencia posicional de Fany Varela para que a de 
Outeiro de Rei, de cabeza, ampliara a diferenza (3-1). 
O partido, desde ese momento, encamiñou o gañador. 
O Friol continuou apertando ao Sárdoma no centro do 
campo. O 4-1 foi a consecuencia dun devir propio 
dunha killer. Eva enfiou unha liña imaxinaria e ideal 
entre centrais para recibir, encarar e bater a Otegui. 
Logo do remate, Anita, capitá do Sárdoma, ergueu o 
trofeo de subcampioas e Fany Varela, do Friol, a copa 
de cristal que acredita ao cadro de Geluco Villar como 
primeiro campión do Trofeo Irene González. 
 
Ficha do partido 
I TROFEO IRENE GONZÁLEZ 
VENRES 15/08/2014 (18,30) Campo: O CADAVAL 
(Narón) (100) 
C. PELUQUERÍA MIXTA FRIOL: 4 - SÁRDOMA 
C.F.: 1 (2-1) 
FRI: Jéssica; Lara, Raquel, Raisa (Paula 75'), Tere 
(Patri 75'); Lucía Pardo, Ceci, Rosado, Natalia, Fany 
Varela; Eva. Tre. Geluco Villar. (Banco: Mary). 
SAR: Otegui; Ana, Desi, Paula, Anita; Fátima (Ildara 
D), Raquel, Irina (Laurita 62'), Tamy, Yaiza (Yaiza 
Cameselle D); Natalia. Tre. Tony Pazó. (Banco: Anita 
(g)). 
Goles: 1-0 Eva 7'; 1-1 Natalia 14'; 2-1 Natalia 26'; 3-1 
Fany Varela 61'; 4-1 Eva 77'. 
Árbitro: Miguel Piñón López (Galego-Ferrol). 
Auxiliares: González Grimaldos e Leira Fernández. 
Disciplina: CA: Fany Varela 80'; Tamy 86'. 
Incidencias: Con anterioridade celebrouse unha 
homenaxe ao C.F. Fem. Chorima, equipo naronés das 
temporadas 1983/84 a 1985/86, no que estiveron 
presentes 30 xogadoras daquela época. 
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C.F. Fem. Chorima: 
30 anos de silencio  

 
Dentro da nosa tentativa de recuperar a historia do 
fútbol feminino galego estaban as nosas expectativas de 
ir contactando cos clubs dos anos oitenta do pasado 
século para coñecer ás protagonistas daquela época, as 
mulleres que verdadeiramente, en moitos casos, 
quebraron barreiras sociais e culturais, e comezaron a 
practicar este deporte cando os rescaldos da represión 
aínda estaban fumegantes. Había tempo que andabamos 
atrás do Chorima e, como pasa tantas veces, o contacto 
estaba próximo sen sabelo. Nunha conversa con Marcos 
Casal, técnico de O Val feminino, e co seu tío Vicente, 
abriunos as portas a aquel pasado. A nai do adestrador 
valexo, Loly Castro, era unha das últimas fornadas do 
club de Santa Icía, antes da súa desaparición no 1986.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Chorima en 1984. Acervo de Ana Silva. 

Foi a través de Loly que nos organizou unha reunión, un 
domingo pola mañá, nun local do Val, unha reunión na que 
estarían ela e todas as que puidera xuntar. Apareceron como 
oito ex futbolistas, algunhas como Ana Silva, co seu álbum 
de fotos e de recortes de prensa. Para elas, a nosa 
inquedanza foi estraña, como dicían en xeral: Como trinta 
anos despois vén alguén que quere saber de nós. O que ía ser 
unha reportaxe xornalística que lle ofreceriamos aos lectores 
no futuro rematou con moita emoción. E foi tanta, que 
decidimos que aquilo non podía ficar nun texto en un papel, 
había que facer algo máis: unha merecida homenaxe tras 
trinta anos de silencio. 
Por practicidade foi a propia Loly quen se encargou da ardua 
tarefa de contactar a todas as que puido. Abofé que foron 
moitísimas, e non só as localizou, pois tamén as trouxo ao 
Cadaval o día 15 de agosto para que todas recibiran a súa 
homenaxe. Procurou todo o que puido, fixo un traballo 
espectacular e só non viñeron, por viviren a moita distancia 
de Galiza, unha incluso en Australia, dúas antigas 
xogadoras. 
Nun principio, dados os nosos contactos co Karbo, tentamos 
reproducir un partido daquela época pero foi a nosa 
responsable comercial que insistiu que alí debía estar o 
equipo que se comprometera a colaborar inicialmente 
connosco, o Narón, co seu feminino de fútbol 8, no 
momento de comezaren a súa pretemporada. 

A mágoa é que o Narón Balompé Piñeiros, os seus 
dirixentes, apelando nun email que enviaron á FGF a que 
como non ían ter beneficios do partido, non só retiraron a 
participación do seu equipo se non que, por riba, e cando xa 
tiñamos toda a cartelería repartida por Narón, solicitaron 
nese correo que se apartaban da organización sabendo que, 
dese xeito, estaban provocando un grave prexuízo á Revista 
pois podía producirse a suspensión da homenaxe e do I 
Trofeo Irene González. O asunto foi bastante turbio porque, 
logo de movernos con prontitude e ter resolto o problema 
grazas á boa vontade doutro club, que solicitou a 
organización e o nomeamento de árbitros, o delegado da 
FGF en Ferrol, Mesa García, emitiu un comunicado no que 
se facía eco da “decepción” e “preocupación” que a 
homenaxe lle causaba a un presunto antigo dirixente que 
chegou así, pola porta da delegación, sen comprobantes da 
súa pertenza ao Chorima hai trinta anos. O tal comunicado 
de Mesa García, infrecuente e extemporáneo, afirmaba que á 
FGF non lle interesaba nin o Trofeo Irene González, nin a 
homenaxe ás xogadoras. Ler para crer! Nunca aconteceu iso 
cun partido e unha homenaxe no fútbol masculino en Ferrol 
e  Mesa García tivo o patetismo de facelo co fútbol 
feminino. Novos tempos pero vellas formas. 

 
Chorima, con Pili Neira, en 2014. © Revista FF. 
Ao final o Chorima xogou contra antigas futbolistas do 
Narón Balompé Piñeiros, por imperativo da FGF. O 
resultado foi o de menos. As veteranas non tiveran moito 
tempo para prepararse e as ex-xogadoras do Narón aínda 
estiveran na Liga de Fútbol 8 de Ferrolterra na pasada 
campaña. O máis importante foron os reencontros e servir de 
plataforma para que estas mulleres, logo de tanto tempo 
esquecidas, recibiran o recoñecemento público que 
merecían. Pili Neira, seleccionadora galega, e antiga rival 
das chorimistas, tamén enfeitou o acto coa súa presenza 
acompañando a Rosa, Nores, Clara, María José, Bego, 
Elena, Gelis, Monchi, Ana, Carmen, Belén, Sari, Adela, 
Merchi, Mili, Vir, Pili, Estefi, Mar, a outra Elena e a outra 
Mar, Vane, Amelia, Juli, Ángeles, Nusky e Loly. As que 
non puideron vir foron Anuska e Belencha. 29 nomes para 
encher os elencos de tres anos de vida do Chorima. 
Ao final, das cousas máis importantes, as caras de todas, 
cheas de felicidade, e algunha máis expresiva como Monchi, 
reivindicando este tipo de actos: “Foi moi bonito, estamos 
moi agradecidas por tervos lembrado de nós”, ou da propia 
Loly, que puxo o contraste. Ela foi a quen máis traballou e o 
seu comentario non deixou de arrepiarnos: “Busquei 
xogadoras do Chorima por todos os recunchos, creo que 
pagou a pena pero onte, cando me ensinaron nunha web o 
comunicado da Federación Galega, sentinme mal, como se o 
meu traballo fora unha cousa errada. Ese comunicado, por 
un momento, fíxome sentir absurdamente culpable ao non 
entender por que a alguén lle podía molestar isto”. 
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Os grandes clubs 
 

 
 
 
 
 

 

Fussballclub Rumeln 2001 
Duisburg 

 
O Duisburg é, dos grandes de Europa, o máis 
modesto. No seu historial internacional só hai una 
Copa de Europa, a da temporada 2008/09. Cando a 
gañaron convertéronse, logo que o Frankfurt e o 
Turbine Potsdam, no terceiro equipo alemán que 
erguía este trofeo. O equipo, desde as súas orixes, 
viviu notables alteracións. O club morreu como tal 
o primeiro de xaneiro do 2014 por causa da 
insolvencia económica. Desde ese día, a entidade 
pasou a integrarse no MSV Duisburg, única vía 
para que o equipo mantivera colocada á cidade 
renana na elite do fútbol feminino alemán. 
 
As orixes do club parten de 1977. Foi a época na que, 
no seo do F.C. Rumeln-Kaldenhausen se decidiu 

formar o equipo feminino. No 
1990 integrouse na Regionalliga 
West, un paso previo para 
ascender á Bundesliga na 
1992/93, ficando dous  puntos  
por riba do Wattenscheid. 
A estrea no grupo norte da 

Escudo do Rumeln              máxima categoría foi marcada 

-Kaldenhausen.              pola  loita  para a permanencia 
 no grupo norte, precisamente contra rivais tradicionais 
como o Bergis Gladbach e o KBC Duisburg, aos que 
superou por unha posición evitando o regreso 
inmediato á Rexional. Despois dese susto o equipo 
formulou un proxecto novo, máis competitivo. Proba 
diso foi a chegada da internacional Martina Voss, do 
Siegen, para permanecer unha década coas verdes, 
ademáis de Melanie Hoffmann, procedente do 

descendido veciño, 
KBC. 
A mudanza foi radical. 
O cadro renano pasou 
de estar na zona baixa 
Martina Voss. 
© Wikipedia. 

da táboa a pelexar polo título no segundo ano de 
Primeira División. Meteuse segundo da Bundesliga 
Norte para perder as semifinais, contra o FSV 
Frankfurt, logo de empatar na casa (2-2) e ser goleado 
na devolución da visita (5-1) por quen seria campión 
de Liga unha semana máis tarde. Maren Meinert, outra 
das novas figuras do equipo branco e verde, fixo 21 
dianas, a mellor goleadora do grupo Norte. 
Dúas épocas despois, o plantel do Duisburgo repetiría 
semifinais contra o Frankfurt pero, nesta ocasión, as de 
Michael Wiegelmann, trocarían o signo da eliminatoria 
convertindo o 2-1 en contra, da ida, nun favorable 3-1 
na segunda man. Na final, na casa, diante de 5.000 
seareiros, foi verdadeiramente dramática. O seu rival, 
Grün-Weiss Brauweiler, que xa vencera ao Rumeln 
nos dous partidos da Liga regular (1-0 e 4-5), debeu 
esperar á prórroga. No primeiro minuto da mesma, 
Inka Grings adiantou ás de Duisburgo pero, a falta de 
tres para o remate, Patricia Menge forzou os penaltis. 
A quenda foi inmaculada para as visitantes. Para as 
locais, o erro fatal de Daniela Arndt, no cuarto 
lanzamento, afastou ao Rumeln do título. 
Na campaña 1997/98 desapareceron os dous grupos da 
máxima categoría conformándose un único de doce 
equipos entre os que o FCR Duisburg 55, coa primeira 
muda de nome, foi terceiro. Mellor sorte correu na 
Copa, conseguindo o primeiro título. O FSV Frankfurt 
debeu someterse ao poder de Inka Grings, que fixo tres 
goles no 6-2 que lle colocaran ás da beira do río Mena. 
Grings, con 25 tantos, xa acabara como mellor 
artilleira da Liga. 
Outro subcampionato de Liga acompañou o facer das 
de Duisburgo no seguinte exercicio, un dos máis 
emocionantes que se lembran. O FFC Frankfurt 
superou ao Rumeln por tres puntos. As da beira do 
Mena deberon esperar á xornada 17 para afastarse un 
chisco das verde e brancas. O Duisburg non pasou do 
empate sen goles na súa visita ao outro equipo de 
Frankfurt e antigamente hexemónico, o FSV, mentres 
que o novo FFC batía por 1-6 ao Grün-Weiss 
Brauweiler. Na Copa repetíranse as posicións porque 
na final, o FFC derrotou ás renanas, dirixidas por 
Jürgen Krust, grazas ao solitario gol de Nia Künzer aos 
43 minutos. 
A derradeira campaña do século XX foi inesquecible 
para o Rumeln porque conquistaron o seu único título 
de Liga. Ademais foi con moita claridade, distanciando 
en quince puntos ao FFC (60-45). Só perderon dous 
partidos, na casa contra o Siegen por 0-1 e en Potsdam, 
contra o Turbine, por 3-1. Fixeron 85 tantos, 38 deles 
de Grings, novamente mellor goleadora da Bundesliga, 
e só recibiron 10 nunha portería defendida por Höffkes 
e Wasems. Tanta superioridade non se plasmou na 
Copa. As löwinnen superaron dúas roldas contra 
equipos da Rexional e cando tocou xogar contra outro 
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primeira, o Grün-Weiss Brauweiler, non pasaron do 
empate nun partido louco no campo do rival (4-4). Os 
penaltis volveron resultar negativos para a escuadra de 
Krust (5-3). 
O contraste veu dado pola tráxica morte do director 
executivo do club e principal valedor, Jochen Zufall. 
Foi un duro golpe que a entidade tardou en asimilar. 
Non conseguiron defender o título no exercicio 
seguinte que, como o posterior, o 2001/02, deixou ao 
equipo no terceiro lugar. O máis salientable foi que 
dous meses antes de comezar esta temporada o equipo 
de mulleres entrou en conflito co dos homes polo uso 
do campo. Os responsables destes quixeron reducir a 
presenza das mulleres para a preservación da herba. 
Tampouco tiñan grandes argumentos, sobre todo 
porque baixaran á Liga distrital, das máis baixas na 
pirámide competitiva do fútbol xermano, e non era 
lóxico que esixiran privilexios diante dun equipo 
feminino que formaba parte da elite do país ou, o que é 
o mesmo, do fútbol mundial. Así, tras catro anos 
marabillosos, o FCR Duisburg 55 pasaba a ser unha 
entidade nova baixo o nome de FCR 2001 Duisburg. 
Por último, nesa campaña medio atrapallada, houbo 
que afrontar o escándalo dunha presunta agresión 
sexual do técnico, Jürgen Krust, sobre unha xogadora. 
Krust foi suspendido até que se demostrou que os 
feitos non tiveran acontecido. O mellor da campaña foi 
a consecución do patrocinio do Stadsparkasse, un 
banco da cidade. 
No ano 2003 o equipo aséntase no campo no PCC 
Stadion, un recinto pequeno, moi ecolóxico, 
circundado por muros de herba, con capacidade para 
3.000 seareiros e sede habitual do VfB Homberg. 
Na 2004/05, malia o potencial goleador con futbolistas 
como Shelley Thompson (30 goles) e a de sempre, 
Grings (25), que ficaron primeira e segunda na táboa 
de goleadoras, o equipo non puido derrubar a 
supremacía dos últimos anos do FFC Frankfurt. O 
Diusburg foi o único equipo capaz de derrotar ao 
campión no partido xogado na Renania do Norte (2-1). 
O equipo está recuperando a súa plenitude, traducida 
finalmente nos dous títulos de Copa consecutivos. O 
do ano 2009 tivo un momento crítico nos cuartos de 
final, pasados contra o Bayern logo de gañar, por 
primeira vez nun partido importante, nos penaltis. A 
tensión foi acompañada doutros momentos 
sobranceiros e históricos, como as goleadas sobre o 
Werder, 1-10, e principalmente na final, contra o 
Potsdam, por 7-0. No equipo había futbolistas como 
Bajramaj, Bressonik, Popp ou Laudehr, dirixidas por 
Martina Voss. Esa título ficou diminuído polo máis 
importante na historia do club: a última Copa de 
Europa baixo a denominación de UEFA Women’s 
Cup. Na segunda fase de grupos, as löwinners 
clasificáronse por diante do Brøndby, que tamén pasou 

a Cuartos, do Levante e do anfitrión, Naftokhimik da 
Ucraína. Na seguinte rolda derrotaron nos dous 
encontros ao Frankfurt. Metéronse así nunhas 
semifinais nas que derrotaron ao O. Lyonnais e, na 
final, asinaron outra goleada escandalosa contra o 
subcampión. Desta vez remataron a emoción no 
partido de ida, na Rusia, no que venceron ao Zvezda de 
Perm por 0-6. A volta, o 22 de maio, no campo do 
MSV, ante 28.112 seareiros, tiña o peixe vendido e o 
de menos foi o empate a un tanto. 
© UEFA. 

O cadro de Duisburgo non puido revalidar o título 
continental porque, unha vez máis, os penaltis 
cruzáronselle no camiño. Desta vez favoreceron ao 
Turbine, nas semifinais da competición. Polo 
contrario, si o conseguiron na Copa de Alemaña, 
vencendo por 1-0 aos seus rivais na semifinal, 
Potsdam, e na final, Jena, cun gol de Annike Krahn aos 
51 minutos. 
Na temporada 2011/12 o club comezou a declinar 
definitivamente, ocupando o noveno lugar da táboa na 
2012/13. 
No medio da seguinte sesión, o primeiro de xaneiro do 
2014, mergullado nunha profunda crise financeira, o 
equipo acabou por integrarse dentro da estrutura do 
MSV, o equipo de fútbol masculino de máis tradición 
na cidade. 
O Meidericher Sport Verein é, agora, quen recolleu a 
tradición da cidade, tras tantos anos na elite do fútbol 
alemán. 
 
Historial: 
Nome completo: 

Fussball Club Rumeln 2001 Duisburg 
Fundación: 

1977 
Campión da Liga alemá (1): 

1999/00 
Campión da Copa alemá (3): 

1997/98, 2008/09, 2009/10 
Campión da Copa de Europa (1): 

2008/09 
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Galiza 
 

Pretemporada 2ª División 
03/08: II Teresa Herrera. Fase Previa. 1/2. Orzán –
           II Teresa Herrera. Fase Previa. 3º e 4º. 981 
           II Teresa Herrera. Fase Previa. Final. Torre 
09/08: II Teresa Herrera. Victoria – Boavista (POR): 2
10/08: Amigable. Bértola – Lavadores: 4-0 
           II Trofeo Luis Iglesias. Friol – O Val: 6-1 
           Amigable. Erizana – El Olivo: 2-4 
           Amigable. At. Arousana – Sárdoma: 1-2 
           Amigable. Orzán – Orzán B: 1-0 
15/08: Amigable. Bértola – Barbadás: 3-0 
           I Trofeo Irene González. Friol – Sárdoma: 4-
           XXXVI Trofeo Vila de Baiona. Erizana – Valladares
16/08: Amigable. O Val – Friol: 1-6 
17/08: Amigable. Bértola – Ciudad de Pontevedra: 5
           Amigable. Villestro – Tordoia: 5-1 
           Amigable. Sárdoma – Bárbadas: 2-0 
22/08: I Trofeo Concello de Poio (3x1). At. Madrid –
           I Trofeo Concello de Poio (3x1). Sárdoma – 
24/08: I Torneo Pontev. (4x1): Gr. B. At. Arousana 
           I Torneo de Pontevedra (4x1): Gr. A. Victoria
           I Torneo Pontev. (4x1): Gr. B. Boavista (POR)
           I Torneo Pontevedra (4x1): Gr. A. At. Madrid
           I Torneo de Pontevedra (4x1): Gr. B. El Olivo 
           I Torneo  Pontev. (4x1): Gr. A. Cd. Pontevedra
           I Torneo Pontevedra (4x1): Gr. A. Victoria – 
           I Torneo Pontev. (4x1): Gr. B. Boavista (POR) 
           I Torneo Pont. (4x1): Gr. A. Cd.  Pontevedra
           I Torneo Pontevedra (4x1): Gr. B. At. Arousana
           I Torneo de Pontevedra (4x1): 1/2. At. Madrid
           I Torneo Pontev. (4x1): 1/2. At. Arousana – 
           I Torneo Pont. (4x1): 7º e 8º. Cd. Pontevedra
           I Torneo Pont. (4x1): 5º e 6º. Barbadás – Boavista
           I Torneo Ponteved. (4x1): 3º e 4º. Bértola – 
           II Trofeo Panadería Ousá. Friol – Villestro: 2
           Amigable. Sárdoma – Orzán: 1-0 
28/08: Amigable. Erizana – Alertanavia: 3-1 
30/08: II Trofeo Concello de Friol. Friol – Madrid: 0-
           VI Memorial Faraldo. 1/2. Orzán – At. Madrid
           VI Memorial Faraldo. 1/2. Sárdoma – Oviedo Moderno
           Amigable. Paredes (POR) – Villestro: 0-3 
31/08: XXV Trofeo Conc. Vilaboa (3x1). Bértola – At
           XXV Trofeo Concello Vilaboa (3x1). Bértola 
           Amigable. Erizana – Lavadores:  
           VI Memorial Faraldo. 3º e 4º. Orzán – Sárdoma
           Amigable. Tordoia – Villestro: 0-3 
           XVI Memorial Moncho Rivera. Victoria – Selección Ferrol

 
Alemaña 

 
1. Frauen-Bundesliga  
Xornada 1 (31/08/2014) 
Wolfsburg – Freiburg: 3-0 
Duisburg – Essen: 1-2 
Bayer Leverkusen – Hoffenheim: 1-1 
Turbine Potsdam – Herforder: 4-0 
Bayern – Frankfurt: 1-1 
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– Victoria: 1-3 
981 – Orzán: 0-6 

 – Victoria: 0-7 
(POR): 2-1 

-1 
Valladares: 7-2 

: 5-0 

– Sárdoma: 0-1 
 Valladares: 4-0 
 – El Olivo: 1-0 

ictoria – Barbadás: 1-1 
oavista (POR) – Bértola: 0-2 

adrid – Barbadás: 3-0 
livo – Bértola: 0-0 

d. Pontevedra – Victoria: 0-8 
 At. Madrid: 0-2 

(POR) – El Olivo: 1-0 
Pontevedra – Barbadás: 0-5 

rousana – Bértola: 1-1 
adrid – Bértola: 3-0 

 Victoria: 0-0 / 3-2 
Pontevedra – El Olivo: 0-5 

oavista (POR): 0-1 
 Victoria: 0-0 / 2-0 

: 2-2 / 6-5 

-3 
adrid B:  2-2 / 0-3 
viedo Moderno: 1-7 

At. Arousana: 4-0 
 – Valladares: 6-0 

árdoma: 1-1 / 5-6 

elección Ferrol: 4-0 

Sand – Jena: 1-1 
1. Turbine Potsdam, 3; 2. Wolfsburg
Leverkusen, Hoffenheim, Bayern, Frankfurt, Sand, Jena, 1; 10. 
Duisburg, 0; 11. Freiburg, 0; 12. 
Mellor marcadora: Bernauer, Müller, Hansen (Wolfsburg), Öster 
(Duisburg), Doorsoun-Khajeh (Essen), Zeller (Hoffenheim), 
Petzelberger (Bayer Leverkusen), Añonm
(Turbine Potsdam), Islacker (Frankfurt), Beckmann (Bayern), Mauro 
(Sand), Arnold (Jena) 1 gol. 

 
Francia
   

D1 Feminine 
Xornada 1 (30/08/2014) 
Saint-Étienne – Rodez: 1-4 
O. Lyonnais – Guingamp: 3-0 
Paris St.-Germain – Arras: 5-0 
Juvisy – Soyaux: 3-0 
Issy – Montpellier: 1-3 
Albi – Metz: 2-0 
*1. Paris St.-Germain, 4; 2. Rodez,
Montpellier, 4; 6. Albi, 4; 7. Issy, 1; 8. Albi, 1; 9. St.
Soyaux, Guingamp, 1; 12. Arras
Mellor marcadora: Brétigny (Juvisy), Cruz (Paris St.
Revière (Rodez) , Jacobsson (Montpellier) 2 goles.
* Partido gañado, 4 pts; empatado, 2 pts.; perdido, 1 pto.

 

 
Inglaterra
 

FA Women Super League
Xornada 9 (09/08/2014) 
Bristol Academy – Manchester City: (28/09)
Liverpool – Chelsea: 2-0 
Birmingham City – Arsenal: 1-2 
Notts County – Everton: (28/09) 
Xornada 10 (23/08/2014) 
Bristol Academy – Everton: 5-2 
Liverpool – Notts County: 1-0 
Chelsea – Birmingham City: 3-1 
Manchester City – Arsenal: 0-4 
1. Chelsea, 20; 2. Birmingham City, 17 (9); 
Arsenal, 14; 5. Manchester City, 
7. Notts County, 7 (8); 8. Everton, 2 (8)
* O Notts County é a nova denominación do Lincoln.
Mellor marcadora: Ogimi (Chelse
Academy) 4 goles. 
 

Suecia 
 Damallsvenskan  
Xornada 13 (10/08/2014) 
Göteborg – Piteå: 1-0 
Örebro – Kristianstads: 1-0 
Eskilstuna Utd. – Vittsjö: 1-0 
Linköpings – Umeå: 2-0 
Rosengård – Jitex: 3-0 
Tyresö – AIK: Retirouse o Tyresö
Xornada 14 (16/08/2014) 
Umeå – Örebro: 2-3 
Piteå – Rosengård: 2-4 
Vittsjö – Tyresö: Retirouse o Tyresö
Kristianstads – Eskilstuna Utd.: 1
AIK – Göteborg: 0-3 
Jitex – Linköpings: 0-8 

Wolfsburg , 3; 3. Essen, 3; 4. Bayer 
Hoffenheim, Bayern, Frankfurt, Sand, Jena, 1; 10. 

11. Freiburg, 0; 12. Herforder, 0.  
Mellor marcadora: Bernauer, Müller, Hansen (Wolfsburg), Öster 

Khajeh (Essen), Zeller (Hoffenheim), 
Petzelberger (Bayer Leverkusen), Añonma, Wälti, Simic, Nagasato 
(Turbine Potsdam), Islacker (Frankfurt), Beckmann (Bayern), Mauro 

Francia 

Rodez, 4; 3. O. Lyonnais, Juvisy, 4; 5. 
Montpellier, 4; 6. Albi, 4; 7. Issy, 1; 8. Albi, 1; 9. St.-Étienne, 1; 10. 

Arras , 1. 
Brétigny (Juvisy), Cruz (Paris St.-Germain), De 

Revière (Rodez) , Jacobsson (Montpellier) 2 goles. 
* Partido gañado, 4 pts; empatado, 2 pts.; perdido, 1 pto. 

Inglaterra 
FA Women Super League  

City: (28/09) 

 
 

 

2. Birmingham City, 17 (9);  3. Liverpool, 18; 4. 
, 12 (9); 6. Bristol Academy, 10 (8); 

7. Notts County, 7 (8); 8. Everton, 2 (8). 
* O Notts County é a nova denominación do Lincoln. 

(Chelsea), Stoney (Arsenal), Watts (Bristol 

Retirouse o Tyresö 

Retirouse o Tyresö 
1-1 



 

 

Xornada 15 (26/08/2014) 
Piteå – Kristianstads: 2-3 
AIK – Vittsjö: 0-2 
Jitex – Eskilstuna Utd.: 1-2 
Tyresö – Umeå: Retirouse o Tyresö 
Linköpings – Göteborg: 2-1 
Örebro – Rosengård: 0-1 
Xornada 16 (31/08/2014) 
Vittsjö – Örebro: 2-1 
Kristianstads – AIK: 1-0 
Göteborg – Umeå: 5-0 
Eskilstuna Utd. – Piteå: 3-2 
Rosengård – Linköpings: 2-3 
Tyresö – Jitex: Retirouse o Tyresö 
1. Rosengård, 39 (15); 2. Örebro, 33 (15); 3. Göteborg, 
Linköpings, 30 (15); 5. Eskilstuna, 25 (15); 6. Kristianstadts, 
7. Umeå, 14 (14); 8. Piteå, 14 (14); 9. Vittsjö, 14 
(14); 11. Jitex, 0 (14); - Tyresö, -. 
Mellor marcadora: Mittag (Rosengård) 17 goles. 
O Tyresö retirouse logo da xornada 7. 

 
Estados Unidos
 

National Women Soccer League (02/0 8
Washington Spirit – Chicago Red Stars: 2-1 
Kansas City – Seattle Reign: 1-1 
Portland Thorns – Houston Dash: 1-0 
Boston Breakers – Western New York Flash: 3-4 
Kansas City – Boston Breakers: 2-1 
Seattle Reign – Houston Dash: 4-1 
Chicago Red Stars – Kansas City: 2-1 
Houston Dash – Sky Blue: 1-3 
Seattle Reign – Washington Spirit: 1-1 
Boston Breakers – Portland Thorns: 2-0 
Western New York Flask – Sky Blue: 2-3 
Chicago Red Stars – Boston Breakers: 2-0 
Washington Spirit – Sky Blue: 0-1 
Chicago Red Stars – Western New York Flash: 3-3
Portland Thorns – Seattle Reign: 1-0 
Boston Breakers – Houston Dash: 1-0 
Sky Blue – Houston Dash: 1-0 
1. Seattle Reign, 54; 2. Kansas City, 41; 3. Portland Thorns, 36; 
4. Washington Spirit, 35; 5. Chicago Red Stars, 35; 6. Sky Blue, 
34; 7. Western New York Flash, 28; 8. Boston 
Houston Dash, 18. 
Mellor marcadora: Little (Seattle Reign) 17 goles. 
 
Semifinais (22-24/08/2014) 
Kansas City – Portland Thorns: 2-0 
Seattle Reign – Washington Spirit: 2-1 
Final (Starfire – Tukwila, 30/08/2014) 
Seattle Reign – Kanasas City: 1-2 
Campión: Kansas City. 
Mellor marcadora: Little (Seattle Reign) 18 goles.

 

Xapón 
 

Segunda fase - Título 
Xornada 1 (31/08/2014) 
Yunogo Belle  – JEF Utd.: 3-1 
Albirex Niigata – NTV Beleza: 1-1 
Urawa Red Diamonds – INAC Leonessa: 2-2 
1. Yunogo Belle, 9;  2. NTV Beleza, 6; 3. Urawa Red Diamonds, 5; 
4. Albirex Niigata, 4; 5. INAC Leonessa, 3; 6. JEF Utd., 1.
Mellor marcadora: Megumi (INAC Leonessa) 16 goles.
Segunda fase - Permanencia 
Xornada 1 (30/08/2014) 
Elfen Saitama – Iga Kunoichi: 2-1 
Kibikokusaidaigaku Charme – Vegalta Sendai: 0-4 
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3. Göteborg, 30 (15); 4. 
Kristianstadts, 22 (15); 

14 (14); 10. AIK, 7 

Estados Unidos 

8 a 30/08) 

3 

Portland Thorns, 36; 
5. Chicago Red Stars, 35; 6. Sky Blue, 

Boston Breakers, 20; 9. 

Mellor marcadora: Little (Seattle Reign) 18 goles.  

2. NTV Beleza, 6; 3. Urawa Red Diamonds, 5; 
4. Albirex Niigata, 4; 5. INAC Leonessa, 3; 6. JEF Utd., 1. 

goles. 

 

1. Vegalta Sendai, 11; 2. Elfen Saitama, 9; 
Kibikokusaidaigaku Charme, 0.

 
Copa do Mundo
 

Europa 
Grupo 1 
20/08: Irlanda – Eslovenia:2-0 
21/08: Rusia – Eslovaquia: 3-1 
1. GER, 24 (8); 2. RUS, 19 (8); 3. 
4.CRO, 5 (8); 5. SVK, 4 (8); 6. SV
Mellor marcadora: Mittag (GER) 10
Grupo 2 
20/08: Estonia – Chequia: 1-4 
21/08: Romenia – Macedonia: 6-
1. ESP, 22 (8); 2. ITA, 19 (8);  3. 
4. ROM,11 (8); 5. EST, 4 (8); 6. MKD
Mellor marcadora: Soni e Natalia
Grupo 3 
21/08: Serbia – Israel: 3-0 
           Islandia – Dinamarca: 0-1
1. SUI, 25 (9); 2. DEN, 15 (8); 3. 
4. SRB, 10 (9); 5. ISR, 9 (8); 6. MAL
Mellor marcadora: Dickenmann (SUI) 10 goles.
Grupo 4 
20/08: Bosnia-Herz. – Illas Feroe: 
21/08: Polonia – Suecia: 0-4 
1. SWE, 24 (8); 2. SCO, 21 (8); 3. 
4. BOS, 9 (8); 5. NIR, 2 (8); 6. FAR, 2
Mellor marcadora:Ross (SCO), Schelin (SWE) 10 
Grupo 6 
02/08  Ucrania – Bielorrusia: 8-0 
20/08: Bielorrusia – Ucrania: 1-3 
21/08: Gales – Inglaterra: 0-4 
1. ENG, 27 (9); 2. WAL, 19 (9);  3. 
4. TUR, 9 (8); 5. BLR, 6 (9); 6. MON
Mellor marcadora: Aluko (ENG) 10 goles.
Grupo 7 
20/08: Hungría – Francia: 0-4 
21/08: Bulgaria – Finlandia: 0-8 
1. FRA, 24 (8); 2. FIN, 21 (8); 3. AUT, 
4. HUN, 9 (8); 5. KZJ, 4 (9); 6. BUL
Mellor marcadora: Thiney (FRA) 
 
América do Norte e Central
Copa do Caribe 
Fase final (19- 26/08/2014, en Trindade e Tobago)
Grupo A 
19/08: Xamaica – Porto Rico: 4-1
           Haití – Bermuda: 5-1 
21/08: Bermuda – Xamaica: 1-9 
           Porto Rico – Haití: 0-4 
23/08: Porto Rico – Bermuda: 5-1
           Haití – Xamaica: 0-2 
1. JAM, 9 ; 2. HTI, 6; 3. PRI, 3; 4. BMU, 0.
Grupo B 
20/08: Antiga e Barbuda – Martinica: 0
           Trindade e Tobago – San Cristovo e Neves: 10
22/08: San Cristovo e Neves – Martinica: 0
            Trindade e Tobago – Antiga e Barbuda: 3
24/08: Antiga e Barbuda – San Cristovo e Neves: 1
           Trindade e Tobago – Martinica: 7
1. TTO, 9; 2. MTQ, 6; 3. KNA, 3; 4. ATG, 0.
Partido polo terceiro e cuarto lugar: 
26/08: Haití  – Martinica: 5-1 
Final:  
26/08: Xamaica – Trindade e Tobago
Campión: Trindade e Tobago.  
Clasifícase para os Xogos Panamericanos: 
Clasifícanse para o Campionato da CONCACAF: 
Trindade e Tobago. 
Mellor marcadora: Duncan (Xamaica) 14 goles.

1. Vegalta Sendai, 11; 2. Elfen Saitama, 9; 3. Iga Kunoichi, 5;  4. 
Kibikokusaidaigaku Charme, 0.  

Copa do Mundo 

3. IRE, 14 (8); 
. SVN, 3 (8). 

Mittag (GER) 10 goles. 

-1 
3. CZE, 14 (9); 

4 (8); 6. MKD, 1 (9). 
Soni e Natalia (ESP) 10 goles. 

1 
3. ICE, 13 (8); 

SRB, 10 (9); 5. ISR, 9 (8); 6. MAL, 0 (8). 
Dickenmann (SUI) 10 goles. 

Illas Feroe: 2-0 

3. POL, 10 (8); 
FAR, 2 (8). 

Ross (SCO), Schelin (SWE) 10 goles. 

 
 

3. UKR, 16 (8); 
BLR, 6 (9); 6. MON, 0 (9). 

Aluko (ENG) 10 goles. 

 
3. AUT, 15 (8); 
BUL, 1 (9). 

Mellor marcadora: Thiney (FRA) 13 goles. 

América do Norte e Central  

26/08/2014, en Trindade e Tobago)  

1 

 

1 

3; 4. BMU, 0. 

Martinica: 0-2 
San Cristovo e Neves: 10-0 

Martinica: 0-1 
Antiga e Barbuda: 3-0 

San Cristovo e Neves: 1-2 
Martinica: 7-0 

3; 4. ATG, 0. 
Partido polo terceiro e cuarto lugar:  

Trindade e Tobago : 0-1 
 

Clasifícase para os Xogos Panamericanos: Trindade e Tobago. 
Clasifícanse para o Campionato da CONCACAF: Xamaica e 

Duncan (Xamaica) 14 goles.  



 

 

Queres axudar a divulgar o fútbol feminino?

Na nosa segunda temporada imos dar un paso máis.

A Revista do Fútbol Feminino Galego 
túa asociación, ao teu club

A outra historia do fútbol
Dous documentais:

    

    
 
Unha conferencia: 
 
Unha charla-coloquio:
 

 e-mail: revistaff@outlook.es 

 

 

 

 

Queres axudar a divulgar o fútbol feminino?

 

Na nosa segunda temporada imos dar un paso máis.

 

A Revista do Fútbol Feminino Galego vai ao teu Concello, á 
ao teu club, ao teu instituto, ao teu colexio

presentando 

A outra historia do fútbol
Dous documentais:  Irene, a porteira 

  Un balón enchido de soños
 (Biografía de Vero Boquete)

  Pasado e presente do futfem galego

coloquio: O fútbol feminino na túa comarca

Contacto: 

revistaff@outlook.es // tel.: 698 122 667

Queres axudar a divulgar o fútbol feminino? 

Na nosa segunda temporada imos dar un paso máis. 

ao teu Concello, á 
, ao teu colexio 

A outra historia do fútbol 

Un balón enchido de soños 
(Biografía de Vero Boquete) 

Pasado e presente do futfem galego 

túa comarca 

698 122 667 


