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reséntasenos uns meses do máis 
interesantes para o futuro do fútbol galego. 
Tres posibles candidatos para unha cadeira 

e xa, sen que se dera o pistoletazo de saída, 
comezaron a escoitarse o ba
FGF. Nós, sen sermos partidarios de nos 
posicionar, si temos que dicir que non nos 
consideramos ben tratados polos dous candidatos 
da casa, García Liñares, que nun xogo a dúas 
bandas, case nos deixa vendidos nuns actos 
promocionais do fútbol feminino dos que falamos 
neste número, nin por Vázquez Veras, que nunca 
moveu ficha en relación a actividades feitas por 
esta revista e aínda se excedeu nunha carta de 
apoio a un delegado a quen cuestionamos pola súa 
actuación extemporánea, dedicando un 
cualificativo que entendo esax
proceder. Por certo, que o tal delegado a quen 
defende Vázquez Veras, é o que tentou apagar 
iniciativas desenvolvida
terrorífico argumento do “ordeno y mando”, 
podemos deducir dunha carta enviada aos clubs da 
súa delegación. 
Ademais destes asuntos, que serán parte deste e do 
próximo exemplar, querémosvos mostrar o lado 
creativo do fútbol feminino, que tamén o ten. 
Neste caso na figura de Manu Cerón, responsable 
de galifutbol.com pero, sobre todo, e por iso nos 
interesa, por ser o responsable da organización, no 
pasado mes de agosto en Pontevedra, da WW
Creativo é, malia que moito más enlead
elaboración das listas dos mellores equipos 
galegos por épocas. Pensamos que vos pode gustar 
pola curiosidade de saber qu
club dentro do contexto do fútbol feminino 
galego, incluso come
deportivamente con aqueles cos que estades máis 
perto. O obxectivo é estimular a competitividade a 
outro nivel e, por suposto, seguir recuperando a 
nosa historia. 
Por último, aínda que vai no comezo, 
incorporamos un artigo  de denuncia interesante. 
O autor é Róber Álvarez, técnico do Vila do 
Cospus, e o texto está tendo moitas visitas no 
facebook desta casa. 
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Érase unha vez 
1996/97 

 
Carlos Castro 

 
As sete mulheres do Minho 
mulheres de grande valor 
Armadas de fuso e roca 

correram com o regedor. 
 

Essa mulher lá do Minho 
que da foice fez espada 

há-de ter na lusa história 
uma página doirada. 

 
Viva a Maria da Fonte 
com as pistolas na mão 
para matar os Cabrais 
que são falsos à nação. 

 
Tradicional portuguesa 

 
Cando penso naquela historia de 1996, ben 
polo ámbito xeográfico, ben polo xénero da 
maior parte das protagonistas, ben pola 
nacionalidade dunha parte delas, ben polo 
significado do feito, vénme á cabeza esa 
canción popular lusa, internacionalizada polo 
Zeca Afonso no se álbum Fura Fura , de 1979. 
 
Para alén da evocación, que algún erradamente 
dará matiz político dentro do contexto deste 
artigo, o máis importante foi esta sentencia: 
Por fin regresou a competición. Nacía a Liga do 
Condado! 
Non hai moitas testemuñas escritas daquilo 
pero o proxecto que lideraron Miguel 
Rodríguez, Roberto Álvarez, Paco Torres e 
Nito Videira Barcia, que non Rodríguez, como 
publicamos erradamente no capítulo anterior, 
camiñaba. O triángulo cos vértices en Lira, 
Bértola e A Guarda comezaba a carburar 
deixando perplexos a moitos. Como catro 
soñadores podían xuntar a case 500 futbolistas 
de dous países para montar unha Liga e unha 
Copa con dez equipos? 

Con certeza, a perplexidade non pasou pola 
Coruña, polo menos ao comezo, nunha FGF 
dirixida polo tándem Julio Meana e Moncho de 
Llano, presidente e secretario, respectivamente. 
Eran os tempos do fútbol sala, con equipos como 
o Sal Lence e o Meirás competindo na máxima 
categoría e gañando algún título. A abertura para a 
recuperación do fútbol 11, que fora quen 
precisamente nutrira á modalidade de pavillón, 
non debía estar na mente deles, ben acomodados 
ás súas vetustas e lúgubres cadeiras da rúa 
Menéndez y Pelayo, nun despacho desorganizado 
no que se xuntaban, sen criterio, unha manchea de 
copas espalladas polo chan nun recanto moito más 
escuro. Quen visitou esa estancia presidencial 
naquela época poderá lembralo. A desorde do 
espazo era, por acaso, a mostra simbólica da 
desorde da casa, onde algúns documentos eran 
arquivados por mandato secretarial, e así se dicía 
textualmente, “en la P de papelera”, frase 
inesquecible para os funcionarios que aínda a 
lembran hoxe. Iso sería para outros capítulos pero 
da historia do fútbol galego. O certo é que, no que 
nos ocupa, na FGF non había nin plans para o 
fútbol feminino de campo, nin iniciativa para 
crealos.  
 
O fútbol feminino non se recuperou por ciencia 
infusa, o fútbol feminino galego foi recuperado 
polo pobo na súa esencia máis pura. Como quen 
di, foi recuperado e consolidado definitivamente 
por 25 homes e 500 mulleres galegas e 
portuguesas, traballando en común nunha época 
de soidade, de deserto, e dun ideario baleiro desde 
as institucións responsables, para a integración da 
muller en todas as dimensións do fútbol. 
 

O campionato de Liga comezou. 
Os equipos participantes que nos 
constan foron os seguintes: 
Bértola, Guardesa, Liréns, 
Puentecaldelas, Salcedo, Sp. San 
Mateo, Ventosela e Xeve por 
parte galega e Sopo, desa 
freguesía do concello de Vila 
Nova da Cerveira, e Valenciano, 
como representantes portugue-
ses. 
 
 

Cris (Liréns C.F.) 



 

 

A loita polo título reduciuse axiña a dú
escuadras, o Bértola e o Liréns, as máis poderosas 
que prolongaron esa liña de dominio que proviña 
dos torneos amigables celebrados pola zona en 
anos anteriores. Incluso a organización chegou a 
filmar os partidos decisivos que confrontaban aos 
dous grandes. 
Por atrás, sen querer perder o ronsel d
movíanse a Guardesa e o Salcedo. O papel dos 
portugueses, en principio cun fútbol máis 
desenvolvido e que non perdera continuidade 
desde a década dos oitenta, volveuse máis discreto
do previsto. A súa presenza na Liga debíase tamén 
ás dificultades que tiñan para competir no seu país 
pois na Associação de Futebol de Viana do 
Castelo, á que debían estar adscritos, tampouco 
había torneo ligueiro ou de calquera outra índole
e, se querían participar nas súas competicións, 
deberían facelo en campionatos interdistritais
viaxando como mínimo até o Porto e, 
loxicamente, os custos disparábanse. 
Por certo, falando dos custos, cómpre dicir 
de curiosidade que a moeda do campionato era a 
peseta e así, as sancións que tiveran que pagar 
todos os competidores, eran executadas coa 
española. 
 
Visto que a Liga camiñaba sen problemas e 
levantando bastante expectación nas comarcas, a 
Asociación Fútbol Femenino Condado
chamada telefónica da FGF. Uns emisarios do 
ente federativo viaxaron un luns, data de reunió
do Comité de Competición e da asemblea semanal 
ordinaria, ao Centro Cultural de Lira. O obxectivo 
era coñecer aos organizadores da Liga do 
Condado e facerlles unha suxestión: federarse e 
formar parte, con outros equipos da zona do 
Salnés, Ulla e o Barbanza, da Liga Rexional que 
sería creada na campaña seguinte tras moitas 
reunións teimosas cos representantes do At. 
Arousana, Val do Ulla e Aguiño, principalmente.
Non houbo acordo. Os principais puntos de 
desencontro foron dous. O primeiro era 
económico. Os custos da inscrición federativa ían 
moito máis alá dos permitidos polas economías 
destas entidades. A asemblea da Asociación 
Fútbol Femenino Condado non aceptou a 
esixencia de ter que pagar o valor de cada ficha 
como se fosen equipos masculinos da Terceir
Rexional e entendían que o encarecemento da 
Mutualidade estaba moito por riba do que eles 
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conseguiran coa súa compañía aseguradora. O 
segundo piar que impediu o acordo foi de carácter 
solidario, motivado pola falta de consenso á hora 
de admitir, na futura Rexional galega
equipos portugueses. 
De novo, os federativos, faltos de cintura 
negociadora, demostraban non estaren á altura 
como se demostraría despois. No primeiro caso, 
no ano seguinte, acabaron por recuar no custo das 
filiacións rebaixando a cota de inscrición, para o 
fútbol feminino galego, á metade do esixido aos 
clubs da Terceira Rexional; no segundo, 
descoñecían da excepcionalidade, por razóns 
funcionais, que se dá no fútbol na hora de integrar 
clubs estranxeiros nas federacións. En Cat
por exemplo, no Val de Arán, dáse o caso dun 
equipo, a U.E. Bessòst, adscrito á Federación 
Francesa desde 1927. N
desde hai moitos anos lembramos ao Andorra F.C. 
competindo nas ligas españolas e, na década dos 
oitenta, é dicir, poucos anos antes que se 
formulara esta posibilidade dos equipos 
portugueses integrarse na FGF, o cadro tricolor
dos Pirineus estaba na Segunda B dos dous 
grupos, visitando con frecuencia Ferrol, 
Pontevedra, Santiago ou Vilagarcía.
 
Nestas e outras vicisitudes, a primeira Liga do 
Condado chegou ao seu remate co Bértola
presidenta Josefa Gándara e baixo a dirección 
técnica de Paco Torres,
temporada. O corolario foi a festa de feche de 
campaña coa final da Copa do Condado. No 
campo das Lagoas, en Mondariz, a Guardesa 
sorprendeu ao Liréns. Pola mañá xogaran dúas 
seleccións compostas por futbolistas dos equipos 
non finalistas e no medio, a comida de 
convivencia de todos os participantes nun lugar 
próximo. Orixinais tamén foron os trofe
repartidos entre cerámica e cristal.

 
Bértola 1996/97. © C.F. Bértola Fem.
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Que está 
pasando no 

fútbol. Alguén o 
sabe? 

Roberto Álvarez Ocampo 
Adestrador do Vila do Corpus 

 

Desde hai varias semanas 
hai un certo desacougo 
entre a maior parte dos 
que forman parte da 
familia do fútbol 
feminino nas comarcas 
do Baixo Miño e do 
Condado. O curioso desa 
área do territorio galego 
é que, por historia, 
representa o xermolo da 
recuperación do noso deporte a principios da 
pasada década dos noventa. O pasado logo se 
esquece. O fútbol é un espazo no que antes se 
perde a memoria histórica. Os actuais 
federativos, ignorantes da historia do noso 
deporte, como veñen demostrando 
reiteradamente coa aprobación de certas 
reformas relativas á competición que, desde a 
chegada de García Liñares, só reproducen 
erros do pasado, deberían ser máis coidadosos 
con estes clubs galegos pois, probablemente, 
sobre todo cos de sempre, todo o fútbol galego 
lles debe un respecto especial. A continuación 
presentámosvos unha queixa, un laio. Para os 
que non coñecen ao autor, dicirlles que se trata 
dunha persoa implicada no fútbol feminino 
desde hai un cuarto de século. Varios dos que o 
apoian teñen o mesmo prestixio histórico que 
el. Creemos que á súa queixa, con 
independencia de ter claros fundamentos 
obxectivos, engádese o valor da súa sinatura. 
Róber Álvarez é un dos homes seminais na 
resurrección do futfem galego. 

Gustaríame escribir unhas liñas a modo de 
recriminación, protesta, simplemente comentario ou 
toque de atención, sobre o mal que o esta facendo a 
FGF no fútbol feminino. Fágoo non só no meu nome, 
como adestrador do Vila do Corpus, senón tamén 
apoiado polo meu presidente, dirixentes e adestradores 
doutros clubs da zona, tanto de Primeira como de 
Segunda. 

 

O caso que nos ocupa é o do Grupo 2 da Segunda 
Autonómica. Tras facer, de inicio, unha mínima liga de 
once equipos, quedou só con nove polo abandono de 
dous deles. A única solución que se lle ocorreu aos 
federativos foi marcar os partidos dos equipos que se 
enfrontan aos que se foron como un descanso máis. 
Outro aspecto é a data de comezo. O noso campionato 
iniciouse un mes máis tarde para compensar e acabar á 
vez que os outros grupos. Iso si, á hora de pagar, todos, 
tanto os clubs como as futbolistas, teñen que aportar o 
mesmo independentemente de xogar 16, 20 ou 24 
encontros. É un claro agravio para as primeiras con 
respecto das outras. 

Se o que se pretende é que, dunha vez, sexa fomentada 
a práctica deste deporte conseguen o efecto contrario. 
O que fan é que as xogadoras perdan a ilusión ao 
ofrecérenlles unha liga descafeinada, con poucos 
equipos, poucos meses de competición e disputada de 
maneira irregular debido aos continuos descansos. Dá 
a impresión de que se fai sempre como un recheo ao 
que ninguén lle dá importancia senón é para saír na 
foto.  
Así mesmo, toda a xente que está detrás, delegados, 
adestradores, pais e nais que se esforzan e traballan 
para ter ese equipo, dedicándolle moitísimo do seu 
tempo libre e normalmente tamén os seus cartos, ten 
como recompensa, nunha situación como esta, o 
menosprezo e a falta de respecto dos organizadores da 

Condicionantes para comezar a coller 
ritmo de competición: 

O Concello de Mos arranca o campionato 
sen xogar en tres das catro primeiras datas. 

O Vila do Corpus xogará só dous partidos 
de Liga nas catro primeiras xornadas. 
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competición.  
Pensamos que resolver esta situación non entraña unha 
gran dificultade, xa que facer un novo calendario e 
comunicalo non leva máis dunha tarde. Incluso, se 
quixeran ir máis alá, facelo a tres voltas ou, se 
pretendemos ter unha competición seria e interesante, 
en vez de facer tres grupos, reducilos a dous, que 
quizais sexa a idea que mais agradaría a todos, 
seguindo o criterio da separación por proximidade 
xeográfica. En todo caso, cremos que o que non se 
pode é non facer nada, permanecer pasivo mentres 
observas como se vai esmigallando a competición que 
tanto traballo nos deu recuperar e na que tan lonxe 
chegamos.  

 

Igualmente, outro tema que se vén comentando son as 
trabas que se poñen para poder fichar estranxeiras, un 
feito que me trasladan, por sufrilo de primeira man, 
tanto Agustín do Tomiño como Marcelino do San 
Miguel. Sería interesante darlle as máximas facilidades 
aos clubs que queiran participar, xa que o simple feito 
de ter cada vez mais equipos e xogadoras, non faría 
outra cousa que enriquecer esta modalidade deportiva 
que tan difícil o ten con respecto a outras. 
A ver se alguén escoita este grito de frustración ou 
impotencia, o que sería unha gran alegría, xa que son 
palabras que subscriben, ademais dos anteriormente 
mencionados, Toni do Vilariño, Suso do Concello de 
Mos, Sandra, a secretaría do San Mateo ou Edu e 
Héctor do Alertanavia, que son dos poucos cos que 
comentamos o tema cun acordo total de todos.  

Todos esperamos que isto prospere, que se traballe 
para mellorar e se consolide esta competición. Quizais, 
cun pouco mais de diálogo, consultando a todos os 
participantes e buscando as mellores alternativas é 
hora que, dende a federación, se eleve o nivel de 
importancia que se lle debe a esta competición. 
Ademais de contar xa con xogadoras de gran 
relevancia que saíron destas ligas, consolidarnos como 
un modelo de competición e incluso un referente de 
xogo e xestión para seguir medrando.  
Agora, máis se cadra, cando tantos éxitos deportivos 
nos están dando os deportes femininos nas 
modalidades de fútbol, baloncesto, badminton, 
natación, hoquei, balonmán e volei. 

 

 

Concello de Mos 2014/15. Un dos equipos máis prexudicados 

polo calendario. © A.D. Concello de Mos. 

 
 

Condicionantes para rematar a competición 
e, consecuentemente, se algún destes clubs 

xoga fase de ascenso: 

O Sárdoma B e o Tomiño perden de competir 
en dúas das catro últimas xornadas do 
campionato. 

Equipos que pasarán dúas xornadas 
consecutivas sen xogar: 

Concello de Mos, Sp. San Mateo, Tomiño e 
Vila do Corpus. 

Solución: 

Modificación do calendario. Existe un 
precedente moi recente. A RFEF, no grupo 

III da Segunda B, e a Federación Valenciana 
de Fútbol, no VI da Terceira, modificaron os 

calendarios logo da xornada 2 cando o 
Orihuela foi readmitido no terceiro chanzo. 

Aconteceu na temporada 2012/13. 



 

 

Polo mundo
 

Brasil revalida título en 
América do Sur 
A selección brasileira volveu gañar a Copa América logo de 
empatar sen goles contra Colombia na última xornada da 
liguilla final. As dúas seleccións clasificáronse para a Copa 
do Mundo de Canadá. Ecuador, anfitrioa, superou no último 
partido a Arxentina ao derrotala por 3-2 e agora deberá 
esperar para coller o último vagón nunha eliminatoria contra 
o cuarto clasificado da Copa CONCACAF que se xoga en 
outubro. A brasileira Cristiane foi a mellor goleadora
seis dianas. 

© Confederación Sudamericana de Fútbol. 

 

Unha Copa América “a 
escondidas” 

Así foi cualificada por parte da prensa 
local debido á escasa difusión que se 
lle deu en Ecuador, país de acollida da 
Copa América xogada no mes de 
setembro. Apenas houbo referencias 
nos medios, as televisións locais 
viraron as costas e nin a presentación 

nin os partidos foron transmitidos. A denuncia e
situación que vive a Liga nacional que, no seu segundo ano 
de vida, tamén é outra gran descoñecida. Os e
en campos de fútbol cunha capacidade para 200 persoas. En 
moitos sectores do fútbol feminino ecuatoriano existe un 
pensamento común: “A Federación cumpre co obxectivo de 
organizar pero non co de promover e apoiar o 
desenvolvemento do fútbol feminino”. 
 

Por primeira vez, 
Cantabria terá fútbol 
autonómico 
Cantabria contará, desde comezos do mes de outubro,
primeira Liga feminina de fútbol que se des
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Brasil revalida título en 

A selección brasileira volveu gañar a Copa América logo de 
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, anfitrioa, superou no último 
2 e agora deberá 

esperar para coller o último vagón nunha eliminatoria contra 
o cuarto clasificado da Copa CONCACAF que se xoga en 
outubro. A brasileira Cristiane foi a mellor goleadora, con 

Unha Copa América “a 

Así foi cualificada por parte da prensa 
local debido á escasa difusión que se 
lle deu en Ecuador, país de acollida da 

ca xogada no mes de 
s houbo referencias 

nos medios, as televisións locais 
viraron as costas e nin a presentación 

nin os partidos foron transmitidos. A denuncia esténdese á 
que vive a Liga nacional que, no seu segundo ano 

de vida, tamén é outra gran descoñecida. Os equipos xogan 
en campos de fútbol cunha capacidade para 200 persoas. En 
moitos sectores do fútbol feminino ecuatoriano existe un 
pensamento común: “A Federación cumpre co obxectivo de 
organizar pero non co de promover e apoiar o 

Por primeira vez, 
Cantabria terá fútbol 

comezos do mes de outubro, coa  
nina de fútbol que se desenvolve na 

comunidade autónoma. Competirán sete equip
de cen xogadoras maiores de 
Cabezón do Sal; Laredo; Naval, de Reinosa; Tropezón, de 
Tanos; Reocín, de Ponte San Miguel; Mioño 
os clubs que van disputar esta prime
presentada polo conselleiro de Deporte, Miguel Ángel 
Serna, e o presidente da federación, Ángel Peláez. Serna, 
quen cualificou de "histórica" esta presentación
conta, na actualidade, con setecentas futbolistas federadas e 
pretende "llegar a las 3.500 para compararnos con las 
mejores del mundo, las norte
parámetros de poboación da comunidad
 

A herba da desigualdade
Continúa a protesta de futbolistas do 
primeiro nivel mundial como a 
galega Vero Boquete, a 
estadounidense Abby Wambach, a 
alemá Nadine Angerer ou a brasileira 
Fabiana da Silva, pola decisión da 
FIFA de que a próxima Copa do 
Mundo sexa celebrada en campos de 
herba artificial. As futbolistas puxeron a
mans do avogado de Washington, Hampton Dellinger. Os 
argumentos que esgrimen baséanse en tres piares
balón se move de forma distinta en herba artificial, que son 
máis fortes as lesións, e 
igualdade de xénero. De feit
sociais diversas imaxes de lesi
pernas e xeonllos ensanguentad
superficie artificial, como as da 
Schelin. A polémica saltou por unha pregunta feita polo 
prestixioso New York Times ás grandes referentes do fútbol 
feminino. 
 

Xapón, favorita nos Xogos de 
Asia 

A selección xaponesa parte como 
favorita para gañar os Xogos 
Asiáticos na modalidade de fútbol 
feminino. O evento ten lugar na 
cidade sur coreana de Incheon. A 
grande rival do cadro nipón será a 
sempre competitiva neste torneo, 
Corea do Norte. Igualmente,
Corea tamén ten unha boa ocasión de 

obter o primeiro título. Ambos colectivos tentarán aprovei
algunhas baixas coas que aco
fútbol feminino comezará o 14 de setembro para celebrar a 
final o 2 de outubro no Incheon Mun
primeira presenza do fútbol feminino nestes xogos zon
data de 1990, os celebrados en Pequín. China gañou as tres 
primeiras edicións, Corea do Norte as dúas seguintes e 
Xapón, cunha impresionante xeración de xogadoras que 
logo triunfarían na Copa do Mundo de Alemaña, venceu no 
2010 en Guangzhou (China). Nesa final derrotaron a Corea 
do Norte por 1-0 grazas a un tanto logrado por Iwashimizu 
cando ían 73 minutos. 

ompetirán sete equipos, con máis 
ores de catorce anos. Textil Escudo, de 

Sal; Laredo; Naval, de Reinosa; Tropezón, de 
nte San Miguel; Mioño e Ampuero son 

os clubs que van disputar esta primeira Liga que foi 
ro de Deporte, Miguel Ángel 

presidente da federación, Ángel Peláez. Serna, 
de "histórica" esta presentación. Cantabria 

conta, na actualidade, con setecentas futbolistas federadas e 
"llegar a las 3.500 para compararnos con las 

mejores del mundo, las norteamericanas", dentro dos 
ación da comunidade. 

A herba da desigualdade 
utbolistas do 

primeiro nivel mundial como a 
galega Vero Boquete, a 
estadounidense Abby Wambach, a 
alemá Nadine Angerer ou a brasileira 

da Silva, pola decisión da 
de que a próxima Copa do 

Mundo sexa celebrada en campos de 
herba artificial. As futbolistas puxeron as súas razóns nas 
mans do avogado de Washington, Hampton Dellinger. Os 
argumentos que esgrimen baséanse en tres piares: que o 

ve de forma distinta en herba artificial, que son 
 que non se está aplicando a 
feito, xa circularon polas redes 

es de lesións terribles, queimaduras nas 
entados por caídas e roces nesta 

artificial, como as da xogadora danesa Lotta 
A polémica saltou por unha pregunta feita polo 

prestixioso New York Times ás grandes referentes do fútbol 

Xapón, favorita nos Xogos de 

A selección xaponesa parte como 
favorita para gañar os Xogos 
Asiáticos na modalidade de fútbol 
feminino. O evento ten lugar na 
cidade sur coreana de Incheon. A 
grande rival do cadro nipón será a 
sempre competitiva neste torneo, 
Corea do Norte. Igualmente, a outra 
Corea tamén ten unha boa ocasión de 

obter o primeiro título. Ambos colectivos tentarán aproveitar 
algunhas baixas coas que acoden as campioas do mundo. O 
fútbol feminino comezará o 14 de setembro para celebrar a 
final o 2 de outubro no Incheon Munhak Stadium. A 
primeira presenza do fútbol feminino nestes xogos zonais 
data de 1990, os celebrados en Pequín. China gañou as tres 
primeiras edicións, Corea do Norte as dúas seguintes e 
Xapón, cunha impresionante xeración de xogadoras que 

na Copa do Mundo de Alemaña, venceu no 
2010 en Guangzhou (China). Nesa final derrotaron a Corea 

0 grazas a un tanto logrado por Iwashimizu 



 

 

Robinson: Un informe 
demoledor 

 
A finais de setembro, Canal + emitiu o programa
Robinson dedicado ao fútbol feminino. “Fútbol y femenino” 
volveu ser, como o histórico “Cuestión de pelotas” un 
informe demoledor, con varios protagonistas repetidos e 
unha mesma mensaxe: a precariedade na que continúa 
mergullado o fútbol feminino español. Varias xogadoras e 
ex xogadoras esgrimiron argumentos moi poderosos que 
serven para profundas reflexións: o fútbol, en España, é o 
“deporte rey masculino” ou “en España todo es mucho más 
complicado” (Vero); “Impáctame escoitar as súas historias 
sobre España. É como se viñera doutro mundo” (Siger 
referíndose a conversas con Vero); ou aquel 
corazón”, que comenta Laura Torvisco pois un día díxollo 
un árbitro. Tamén para reflexión profunda son dúas frases 
do responsable do fútbol feminino español, á vez que 
presidente da Federación de Fútbol de Madrid, Vicente 
Temprado. Aquel que en “Cuestión de pelotas” afirmaba 
que a muller que queira xogar ao fútbol en España non ten 
que aspirar á profesionalidade, engadiu que o custo dunha 
selección feminina absoluta é “tremenda sin generar ningún 
tipo de ingresos” pero recoñecía que deportivamente 
“estamos en un nivel muy alto para la capacidad que 
tenemos”. 
 
 

A RFEF promete mellorar as 
dietas das xogadoras da 
selección 

 Consecuencia do documental 
femenino”, emitido por Canal +, foi a 
reunión mantida entre o responsable do 
fútbol feminino da RFEF, Vicente 
Temprado e Ángel María Villar, máximo 
responsable federativo. 
acordouse “mellorar de inmediato a 

situación das xogadoras” que até o momento estaban 
recibindo 25 euros por día en concepto de dieta cada vez que 
ían coa selección. A RFEF indica que, logo da clasificación 
para a Copa do Mundo, “hai resultados nos que apoiarse”. 
 

A RFEF renuncia, un ano 
máis, as axudas concedidas 
polo CSD 
Ángel María Villar, presidente da RFEF, aproveita a 
recepción que lle dá Miguel Cardenal, presidente do 
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Consecuencia do documental “Fútbol y 
femenino”, emitido por Canal +, foi a 
reunión mantida entre o responsable do 
fútbol feminino da RFEF, Vicente 
Temprado e Ángel María Villar, máximo 

 Na mesma 
acordouse “mellorar de inmediato a 

té o momento estaban 
recibindo 25 euros por día en concepto de dieta cada vez que 
ían coa selección. A RFEF indica que, logo da clasificación 
para a Copa do Mundo, “hai resultados nos que apoiarse”.  

A RFEF renuncia, un ano 
máis, as axudas concedidas 

Ángel María Villar, presidente da RFEF, aproveita a 
recepción que lle dá Miguel Cardenal, presidente do 

Consejo Superior de Deportes, para comunicarlle que, na 
súa próxima Xunta directiva, proporá, por terceiro ano 
consecutivo, renunciar á subvención
este organismo. “O fútbol actúa de novo como irmán maior 
do resto dos deportes”, salientou Cardenal.
A última subvención que recibi
ascendeu a uns tres millóns de euros
orzamento da FGF para 20
acumulado das axudas ás que 
resto de federacións deportivas en 2012, 2013 
podería alcanzar unha cifra 
euros. Varias entidades vinculadas ao fútbol feminino e ao 
seu desenvolvemento levan cuestionando esta actitude da 
RFEF, pois entenden que servirían para potenciar o seu 
desenvolvemento. 

           Ángel Villar e Miguel Cardenal. © CSD.
 

Levante UD femenino: mucho 
más que un equipo

más laureada da entidade levantina
obra estiveron, membros do club como 
Fenollosa, Olga García e Antonio Contreras. A obra, 
de 200 páxinas, custa 10 euros.
 

Full Bloom 2014
Tamén pode descargarse a
edición da Full Bloom 2014, 
unha moi ben traballada guía 
sobre o fútbol feminino xaponés 
editada nun pdf gratuíto con 
resultados e estatísticas de todas 
as ligas que se xogan no país
asiático. 
http://fullbloomfootball.blogspot.com.es/2014/03/full
bloom-guidebook-2014-edition.html

Consejo Superior de Deportes, para comunicarlle que, na 
súa próxima Xunta directiva, proporá, por terceiro ano 

á subvención que lle corresponde a 
O fútbol actúa de novo como irmán maior 

, salientou Cardenal. 
última subvención que recibiu a RFEF foi en 2011 e 

ns de euros (o equivalente ao 
orzamento da FGF para 2014/15). A estimación do 

s que tería renunciado en favor do 
ns deportivas en 2012, 2013 e 2014 

a cifra próxima aos 4,9 millóns de 
Varias entidades vinculadas ao fútbol feminino e ao 

nvolvemento levan cuestionando esta actitude da 
RFEF, pois entenden que servirían para potenciar o seu 

Ángel Villar e Miguel Cardenal. © CSD. 

Levante UD femenino: mucho 
más que un equipo 

 Adrián García, 
Eric Martín e 
Patricia Asencio, 
son os autores de 
Levante UD 
Femenino: mucho 
más que un equipo. 
O libro fai un 
repaso da sección 

levantina. Na presentación da 
membros do club como Paco 

enollosa, Olga García e Antonio Contreras. A obra, 
e 200 páxinas, custa 10 euros. 

Full Bloom 2014 
Tamén pode descargarse a 

Full Bloom 2014, 
unha moi ben traballada guía 
sobre o fútbol feminino xaponés 
editada nun pdf gratuíto con 
resultados e estatísticas de todas 
as ligas que se xogan no país 

http://fullbloomfootball.blogspot.com.es/2014/03/full -
edition.html 
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Máis perto 
 

Aprobado o orzamento da 
FGF para o exercicio 2014/15 

A FGF aproba, nunha asemblea celebrada 
en Santiago o 9 de setembro, o orzamento 
para a temporada 2014/15. O mesmo 
ascenderá a 2.849.235 euros. 103.496 menos 
que o anterior correspondente á campaña 
2013/14. 
 

 

Aprobado o regulamento que 
rexerá nas eleccións de 
decembro 

Tamén foi aprobado o regulamento 
que rexerá as eleccións á 
presidencia da FGF no mes de 
decembro. O proceso electoral 
comezará coa elección de 
asembleístas que se encargarán de 
decidir quen ocupará o cargo de 
presidente e que membros estarán 

na Comisión Delegada. Poden ser asembleístas os 
futbolistas, treinadores e preparadores físicos, árbitros e 
clubs inscritos na FGF que reúnan os requisitos para ser 
electores. As eleccións convocaranse o 9 de outubro, data na 
que se disolverá a xunta directiva actual, constituíndose 
unha xestora que velará polo día a día da entidade en actos 
de carácter administrativo e de trámite. A mediados ou finais 
de decembro celebraranse as eleccións. A intención é 
proclamar ao presidente na última semana do ano, segundo 
os prazos previstos. 
 

Juan Vázquez presenta a 
dimisión como vicepresidente 
da FGF 
Un dos vicepresidentes da 
FGF, Juan Carlos Vázquez 
Veras, presentou a súa 
renuncia ao cargo 
desvencellándose das súas 
funcións.  Vázquez era, ao 
mesmo tempo, o responsable 
do fútbol feminino no ente 
federativo, función que 
asumira no mes de outubro do 
2013 en substitución doutro 
dos vicepresidentes, Ángel 

Garrido, que anteriormente substituíra á presidenta do 
defunto Bueu feminino, Chus Gil Herbello. Curioso tamén é 
que dos tres vicepresidentes que comezaron con García 
Liñares en abril do 2011, so fica ao seu lado Ángel Garrido 
pois, como dicimos, Vázquez acaba de marchar do seu lado, 
igual que antes o fixera Plácido Díaz. Foto: Juan Vázquez. © 
Revista FF. 
 
 

Mudanza na presidencia do 
Victoria 
Daniel Juan Otero presentou a 
súa renuncia á presidencia do 
Victoria C.F. coruñés. Os 
motivos aludidos polo 
mandatario son de tipo persoal. 
Baixo o seu mandato hai que 
lembrar que o equipo feminino 
conseguiu os seus mellores 
logros deportivos, culminados 
co quinto lugar no grupo I da 
Segunda División española na 
pasada campaña. O seu 
substituto será quen fora 
nomeado hai uns anos presidente de honor, o xa ex 
vicepresidente da FGF, Juan Carlos Vázquez. Foto: Dani 
Juan. © Revista FF. 
 
 

Liñares, Vázquez e Louzán 
probables candidatos á 
presidencia da FGF 

Seguimos coa 
FGF na que xa se 
escoitan ruídos de 
sabres e isto só 
acaba de comezar. 
José García 
Liñares e Juan 
Carlos Vázquez 
Veras, que cara ao 
final de mes foron 

dedicándose recíprocas críticas, presentarán candidaturas 
propias ás eleccións para a presidencia do máximo 
organismo futbolístico galego. En todo caso, desde o sur vai 
erguerse a figura de Rafael Louzán Abad, presidente da 
Deputación de Pontevedra e home moi ligado ao deporte. 
Nalgún mentideiro político parecen reducir estas eleccións a 
unha loita PP-PSOE, deixando claramente á marxe a 
Vázquez. Foto: Rafael Louzán. © Deputación de Pontevedra. 
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Desaparece o Val do 
Ulla 
Un dos equipos históricos do fútbol 
feminino galego, o Val do Ulla do lugar de 
Arnois, perto da Estrada, desaparece do 
panorama futbolístico. O equipo entrara 

nunha liña descendente desde a temporada 2008/09, cando 
se retirara na xornada 22 militando un grupo 2 da entón 
chamada Primeira División feminina, segundo chanzo do 
fútbol español. O club estivo sempre baixo a tutela de tres 
persoas, José Ramón Fachal Ferreira, Juan José Rey 
Castelao, técnico, presidente na última etapa, roupeiro e 
patrocinador da entidade, e da eterna capitá, Ana Valladares 
Mato. Un trío curioso que, polas súas relacións, deron 
sempre a impresión de que o club vivía mergullado nunha 
endogamia na que as funcións poderían ir mudando de 
persoa con tal que o club non esmorecera. O club sufriu, por 
razóns xeográficas tamén, a emerxencia de entidades cada 
vez máis identificadas co fútbol feminino que axudaron a 
que aquel fluxo de futbolistas que ían xogar no Coto porque 
non había máis alternativas, acabaran ficando nos novos 
equipos de Santiago ou A Coruña. Nunha conversa mantida 
entre este medio e Rey, no remate da pasada campaña, 
podíase intuír o final. Rey mostraba o seu cansazo logo de 
tantos anos traballando, con mellor ou peor fortuna, no 
fútbol feminino. Lembramos que o Val do Ulla militou 
cinco campañas na actual Segunda División española e que 
é o oitavo equipo galego na clasificación histórica dos que 
estiveron nesa categoría. Nunca gañou títulos malia que no 
ano 2000 chegara á final da Copa FGF, perdendo en Cutis, 
contra o At. Arousana, por 4-1. 

 
San Roque Casablanca e 
Arenteiro non consiguen saír 

 
 O equipo vigués do San Roque Casablanca, 
desaparecido do fútbol feminino hai dúas 
temporadas, tentou un regreso frustrado á 
Segunda División galega. O equipo, que 
chegou a estar na Preferente galega da man 
de Lino Melón e moitas das xogadoras que 
agora están no San Miguel, deberá esperar 
outro momento pero o que denotan os seus  
dirixentes que non lles faltan folgos para 
tentalo. 
Outro que ficou ás portas foi o Arenteiro de 
Carballiño. O cadro verde mata un pouco a 
esperanza de comezar a vertebrar mellor o 
fútbol feminino na provincia de Ourense 

que, polo momento, ten como principal referente ao 
Barbadás e conta, na Segunda Galega, cun equipo potente 
como o Rúa Valdeorras. Tamén, o C.D. Velle, o tentara, 
chegando a montar treinos con vistas a saír nesta temporada. 
Polo de agora, a provincia interior seguirá estando máis do 
lado do fútbol sala. 
 

Vero ao Frankfurt 
A noticia foi difundida a comezos de setembro, nada máis 
rematar o seu compromiso co Thorns de Portland. A 
futbolista galega máis universal asinou contrato polo 
Frankfurt. Vero probará agora unha nova Liga, 
probablemente a máis poderosa do mundo, nun club forte, 
capaz de chegar ás máis altas cotas. Os retos do equipo e da 
santiaguesa non serán outros que loitar pola liga alemá e, 
por suposto, pola Champions, competición que a galega 
ficou ás portas de vencer, logo de xogar a final da pasada 
edición co desaparecido Tyresö sueco. Será o quinto país no 
que compita Boquete, logo de pasar polas máximas 
categorías das ligas española, estadounidense, rusa e sueca. 

Vero, na 1.Frauen-Bundesliga, contra o Duisburg. 
© 1.FFC Frankfurt. 

 

Villestro, estrea espectacular 
Malia ser un novato na categoría estatal, o comezo de liga 
do Villestro está sendo espectacular. O cadro dirixido por 
Chivi asinou tres triunfos nos tres partidos do mes. De 
comezo para inaugurar a Liga, foi colocarlle unha maniña a 
todo un clásico e ex Primeira División, o Gijón, rematando a 
xornada na cabeza da táboa. Por se fora pouco, na segunda 
tomoulle cariño ao 5, e así volveu golear a unha das 
revelacións da pasada campaña, o Salamanca. Para fechar o 
mes foi as Relfas para xogar contra un dos favoritos, 
Sárdoma. Con moitísimo oficio, as celestes foron quen de 
virar o gol inicial de Natalia e traer o terceiro triunfo 
ligueiro para a Barrosa. No pasado número, nunha análise de 
Claudia Rodríguez, xa dixemos que este equipo apuntaba 
alto, tan alto como que non deixaron a cabeza e só saben 
transitar pola nova categoría a golpe de vitorias. 

S.D. Villestro 2014/15. © S.D. Villestro. 
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Clasificación 
histórica do 

futfem galego 
 
Estamos acostumados a ver con moita 
frecuencia como UEFA ou FIFA, a través da 
International Federation of Football History & 
Statistics (IFFHS), nos presentan 
periodicamente clasificacións que xuntan a 
todas as seleccións do mundo, ou a equipos 
dunha determinada confederación, ou de 
goleadores, ou de mellores xogadores. Desde 
hai anos tamén o veñen facendo co fútbol 
feminino. Esas clasificacións están rexidas por 
uns baremos estandarizados que tentan, 
atendendo a diferentes variables, establecer 
unha lista o máis obxectiva posible, baseada no 
nivel das competicións, os rivais e, por suposto, 
os resultados obtidos en cada partido. 
Neste artigo pretendimos facer a nosa lista dos 
equipos galegos desde a celebración do 
primeiro partido oficial cun equipo galego até a 
final da Copa FGF para os equipos de 
categoría estatal da pasada temporada. 
 
É posible que cando vos poñades a ler este 
traballo, o primeiro que fagades sexa ir á parte 
final, a mirar en que lugar da lista está o voso 
equipo. Entendémolo, pero para que esa posición 
teña sentido, debedes permitirnos antes explicar 
cales foron os criterios polos que nos 
regulamentamos. 
 
Non é a primeira vez que elaboramos unha 
clasificación deste estilo. Co comezo desta 
década, no 2011, e cando estabamos no sitio web 
atemporadadofutbolgalego.com, presentáramos 
unha sobre a que acababa de rematar, a primeira 
do século XXI, a do período que colle as 
temporadas 2000/01 á 2009/10. Aquilo tiña unha 
razón. Na nosa investigación histórica faltábannos 
datos dos anos anteriores e, con rigor, só 
podiamos traballar sobre ese segmento de tempo.  
O criterio que establecéramos para elaborar a lista 

recollía todos os partidos oficiais xogados polos 
nosos equipos en calquera competición, 
nomeadamente, as ligas que até a campaña 
2007/08 denominábanse galegas e, con 
posterioridade, autonómicas, igualmente as Copas 
organizadas pola FGF e, no que atinxe ao fútbol 
estatal, os resultados dos equipos galegos nos 
equivalentes á actual Segunda División, así como 
os das participacións efémeras do At. Arousana e 
Aguiño na Copa RFEF que algúns confunden, e 
afirman erradamente, que era a mesma Copa de 
España. Aínda non xogara El Olivo a súa campaña 
na Primeira División, polo que non era necesario 
valorar esa categoría. 
As clasificacións que aquí presentamos, ademais 
dos datos desas categorías, van incluír a Primeira 
División, dada a campaña xogada por El Olivo na 
máxima categoría do fútbol español. Pero é que, 
ao retrotraernos ás orixes, recuperaremos os datos 
relativos aos equipos que disputaron campionatos 
e copas rexionais na década dos oitenta do pasado 
século, así como os xogados polo Karbo, unha vez 
clasificado para a fase final do Campionato de 
España, dando a eses partidos o valor equivalente 
aos dunha Primeira División. 
Como se pode entender, o grado de dificultade de 
gañar un partido de Primeira División non pode 
ser o mesmo que o de facelo na Segunda 
Autonómica. O nivel dos equipos é moi diferente. 
Unha vitoria son tres puntos e un empate un pero 
se non establecéramos un factor corrector, o 
resultado final das clasificacións ficaría falseado. 
O criterio corrector decidimos establecelo en base 
a multiplicar por un factor diferente o número de 
puntos obtidos ao final de temporada por un 
equipo dependendo da categoría na que xogase. O 
mesmo criterio o seguimos para as diferentes 
copas, segundo os seus chanzos. No caso que os 
equipos de diferentes categorías estiveran 
mesturados nunha mesma competición, como era 
o caso da Copa FGF até hai tres edicións, o valor 
que demos aos puntos foron os que correspondían 
aos equipos desa competición que estaban na 
maior categoría. Así, como se deu o caso, o valor 
dos puntos que tiña a Preferente galega, pois 
participaban equipos adscritos a esa división e á 
inmediatamente inferior. 
Estes mesmos criterios son os que aplicamos para 
dar o premio ao mellor equipo galego da 
temporada. Con eles, malia que poda parecer o 
contrario, non sempre gaña o equipo de maior 
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categoría, tanto é así que das dúas galas que 
celebramos, nunha gañou un equipo de superior 
categoría e noutra non, que foi o caso de El Olivo, 
na súa temporada na Primeira División, cuxa 
actuación foi superada polo Friol mesmo que os 
puntos dun e outro tiveran factores 
multiplicadores diferentes, tendo unha unidade 
máis o que computaba os puntos das olivas. A 
máis, o que facemos é outorgar bonificacións por 
títulos conseguidos. Dependendo do valor da 
competición gañada será unha ou outra 
bonificación. Títulos, para nós, son aquelas 
vitorias nunha competición na súa integridade. Na 
Liga, o campión desa competición é quen a gaña 
na Primeira División, omitindo, se os houbera, ser 
campión de Segunda, de Primeira ou Segunda 
Galega, ou campión de grupo nas fases previas 
das Copas. Si, pola contra, pois son competicións 
que non teñen unha continuidade en si mesma, os 
títulos de Copa FGF para equipos de categoría 
estatal, de Primeira e de Segunda División Galega. 
Tampouco quixemos que houbera moita distancia 
entre os factores de multiplicación dunha 
categoría a outra. O criterio corrector completo é o 
seguinte: 
 
Criterio de puntuación nun partido*: 
Vitoria: 3 puntos 
Empate: 1 punto 
Derrota: 0 puntos 
* Até 1994/95 a vitoria valía 2 puntos. Nos 
homoxeneizamos todas dando 3. 
 
Campión de España: 200 puntos 
1ª División: Puntos logrados x 4 
Cmpnato, de España: Puntos logrados x 4 
2ª División: Puntos logrados x 3 
1ª Autonómica: Puntos logrados x 2 
2ª División: Puntos logrados 
Campión Copa de España: 150 puntos 
Copa de España: Puntos logrados x 4 
Campión Copa RFEF: 100 puntos 
Copa RFEF: Puntos logrados x 3 
Campión Copa Galicia/FGF estatal: 50 pts                                                    
Copa Galicia/FGF estatal: Puntos logrados x 3 
Campión Copa FGF-1ª Div.: 25 puntos 
Copa FGF 1ª Div.: Puntos logrados x 2 
Campión Copa FGF-2ª Div.: 15 puntos 
Copa FGF 2ª Div.: Puntos logrados 
 
Con todo isto explicado, e dado o xogo que nos 
permite, imos presentarvos varias clasificacións: 
 

MELLORES EQUIPOS ANUAIS DA DÉCADA 
 

2010/11 
 

1. VICTORIA C.F.   222 puntos 
2. FED. PEÑAS. REC. EL OLIVO 210 puntos 
3. AT. AROUSANA   154 puntos 
3. SÁRDOMA  C.F.   154 puntos 
5. C.F. FEM. PEDRAS SANTIAGO 152 puntos 
6. C.F. BÉRTOLA FEM.  142 puntos 
7. ORZÁN S.D.   128 puntos 
8. S.D.X. AGUIÑO   120 puntos 
9. PONTEVEDRA C.F.  117 puntos 
10. C. PELUQ. MIXTA FRIOL 105 puntos 

 
Victoria 2010/11. O seu título de Copa FGF, 
unido ao ascenso, déronlle máis puntos que aos de 
Segunda. 
 

2011/12 
 

1. C. PELUQ. MIXTA FRIOL 260 puntos 
2. SÁRDOMA C.F.   196 puntos 
3. U.D. CONC. BARBADÁS  195 puntos 
4. C.F. BÉRTOLA FEM.  160 puntos 
5. S.D. O VAL    158 puntos 
6. ERIZANA C.F.   135 puntos 
7. AT. AROUSANA   126 puntos 
8. C.D. PORTOSÍN   118 puntos 
9. A. CULT. REC. D. BOIRO  114 puntos 
10. S.D. COMPOSTELA  110 puntos 
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Friol: Primeira Copa FGF estatal e case entra na fase 
de ascenso a Primeira. El Olivo cae do top ten pola 
mala campaña na Primeira División na que case non 
gañou partidos. 
 

2012/13 
 

1. FED. PEÑAS REC. EL OLIVO 293 puntos 
2. C. PELUQ. MIXTA FRIOL 237 puntos 
3. S.D. VILLESTRO   179 puntos 
4. ERIZANA C.F.   141 puntos 
5. U.D. CONC. BARBADÁS  130 puntos 
5. C.F. BÉRTOLA FEM.  130 puntos 
7. A.D. LAVADORES   118 puntos 
8. VICTORIA C.F.   117 puntos 
8. SÁRDOMA C.F.   117 puntos 
10. S.D. COMPOSTELA  102 puntos 
 

 

Excelente na Liga, a campaña foi coroada co 
segundo título copeiro. El Olivo, por fin, segundo 
o noso criterio valorativo, mellor equipo galego. 
 

2013/14 
 

1. FED. PEÑAS REC. EL OLIVO 213 puntos 
2. C. PELUQ. MIXTA FRIOL 168 puntos 
3. AT. AROUSANA   167 puntos 
4. S.D. VILLESTRO   159 puntos 
5. VICTORIA C.F.   153 puntos 
6. ORZÁN S.D.   138 puntos 
7. C.C.A.R. VALLADARES  130 puntos 
8. C.F. BÉRTOLA FEM.  129 puntos 
9. S. CULT. D. MILAGROSA  118 puntos 
10. A.D. LAVADORES  116 puntos 
 
Outro El Olivo de luxo, que nin precisou xogar 
dúas competicións para sumar os puntos 
necesarios, foi o indiscutible mellor equipo galego 
da temporada pasada. Pena a fase de ascenso na 
que o equipo mereceu algo máis. 
 
 

 
 

CLASIFICACIÓN ACTUAL DA DÉCADA 
 

2011/14 
 

1. FED. PEÑAS REC. EL OLIVO 792 puntos 
2. C. PELUQ. MIXTA FRIOL 770 puntos 
3. VICTORIA C.F.   573 puntos 
4. C.F. BÉRTOLA FEM.  561 puntos 
5. SÁRDOMA C.F.   557 puntos 
6. AT. AROUSANA   543 puntos 
7. U.D. CONC. BARBADÁS  457 puntos 
8. ERIZANA C.F.   453 puntos 
9. S.D. O VAL    446 puntos 
10. A.D. LAVADORES  432 puntos 
 

 
Era obvio. O cadro vigués, salvo na súa mala 
campaña na Primeira División, estivo sempre nos 
lugares altos das clasificacións anuais. Nunha 
clasificación deste tipo o que se percibe, 
fundamentalmente, é a constancia dalgúns clubs 
mesmo que non chegaran a categoría estatal, por 
iso a presenza de O Val ou do Lavadores nos 
últimos lugares do top ten. Na foto vemos un El 
Olivo no comezo desta década. Se quixéramos 
elaborar unha clasificación do mellor equipo 
actual seguindo criterios temporais FIFA, esta 
clasificación coincidiría tendo en conta que o 
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máximo organismo internacional valora os 
resultados do último cuadrienio. En todo caso, e 
dada esa actualidade, podemos ampliar a relación 
aos vinte e cinco primeiros. Así, a táboa 
continuaría deste xeito para que cadaquén se 
posicione de cara ao futuro: 
 
11. S.D. VILLESTRO   419 puntos 
12. ORZÁN S.D.   409 puntos 
13. C.C.A.R. VALLADARES  324 puntos 
14. S.C.D. ATLÁNTIDA MATAMÁ 314 puntos 
15. S. CULT. D. MILAGROSA 303 puntos 
16. ORZÁN S.D. B   291 puntos 
17. S.D.X. AGUIÑO   280 puntos 
18. C.U.D.U. GUARDESA  260 puntos 
19. S. CULT. D. PASTORIZA 257 puntos 
20. A. CULT. REC. D. BOIRO 236 puntos 
21. AT. AROUSANA B  229 puntos 
22. TORDOIA S.D.   210 puntos 
23. TOMIÑO F.C.   197 puntos 
23. CULT. D. BELUSO  197 puntos 
25. A.D. CULT. MONTE FORTE 189 puntos 
 
Na lista dos 25 poderían estar os desaparecidos 
C.D. Choco (13º-356), S.D. Ponteareas (19º-274), 
C.D. Portosín (22º-244) e S.D. Compostela (25º-
228). E fóra dos 25, pero antes que algúns dos que 
aparecen ao final, os tamén extintos Fed. Peñas 
Rec. El Olivo B (26º-218) e o Coruxo F.C. (28º-
202). O último da lista é o Puebla F.C., 82º cun 
único punto. 
 
Vexamos agora o que aconteceu nas décadas 
anteriores: 

1982/87 
 

1. C. KARBO D.   1.384 puntos 
2. R.C. CELTA   252 puntos 
3. C.D. SALNÉS LOIS  82 puntos 
4. C.F. SANTO CRISTO  68 puntos 
5. MARAVILLAS S.D.  46 puntos 
6. A PALLOTA C.F.   28 puntos 
7. BRIGANTIUM C.F.  22 puntos 
8. S. CULT. D. VIRGEN ROCÍO 10 puntos 
8. C.F. FEM. CHORIMA  10 puntos 
 
Aí está a clasificación xeral dos nove históricos, 
cun Karbo alucinante, que levou tres Campionatos 
de España oficiais e outro oficioso, que non 
contabilizamos na puntuación. Será moi difícil 
que Galiza volva ter un club tan poderoso como 
aquel que no seu día montara José Mañana no 
colexio e que acabou integrándose no Deportivo 

con Quinocho de técnico. Foron só cinco anos, 
pero que deron para acumular moita gloria, 
incluso a nivel internacional. 

 
1997/2000 

 
1. AT. AROUSANA   318 puntos 
2. S.D.X. AGUIÑO   227 puntos 
3. AG. F. VAL DO ULLA  88 puntos 
4. VILAGARCÍA S.D.   42 puntos 
5. C. SP. LAMPÓN   24 puntos 
6. CALLOBRE C.F.   20 puntos 
6. S.D. PUENTECALDELAS  20 puntos 
8. CALDAS C.F.   14 puntos 
9. S.D. AMANECER   0 puntos 
 
 
 
 
Fundamental na recuperación do fútbol feminino 
galego foron estes nove, sobre todo os tres 
primeiros unidos aos que non aparecen, os que 
antes que volvera o fútbol federado a Galiza 
crearon a Liga do Condado que durou sete 
temporadas. Algúns deses equipos puideron 
quebrar a hexemonía do cadro de Vilagarcía, 
sobre todo un Bértola solidario que non quixo 
deixar aos seus socios miñotos. 
 

2001/10 
 

1. AT. AROUSANA   1.208 puntos 
2. C.F. BÉRTOLA FEM.  1.164 puntos 
3. FED. PEÑAS REC. EL OLIVO 1.078 puntos 
4. S.D.X. AGUIÑO   1.021 puntos 
5. C.U.D.U. GUARDESA  818 puntos 
6. A.D. LAVADORES   776 puntos 
7. PONTEVEDRA C.F.  701 puntos 
8. ERIZANA C.F.   600 puntos 
9. AG. D. VAL DO ULLA  571 puntos 
10. SAN ROQUE CASABLANCA 564 puntos  
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O At. Arousana volveu manter a hexemonía 
galega da pasada década. Foron anos grandes, coa 
Mari Paz dos 55 goles nunha campaña e cunha 
fase de ascenso a Superliga. O Bértola ficou moi 
perto e tal vez superara as vilagarciás de ter estado 
nas dez campañas. As de Vilaboa integráronse na 
FGF para participar, por primeira vez, na liga 
federada, na temporada 2001/02. No seu día, 
cando elaboráramos esta táboa desde 
atemporadadofutbolgalego.com. varios medios do 
Salnés fixéranse eco da noticia. A pasada tamén 
foi a década da aparición de El  Olivo, un equipo 
que tamén podería ter disputado o primeiro lugar 
aos dous que o precedían de térense integrado 
antes. Fixérono na 2004/05 e nese ano, arrasando 
na Preferente e na Copa, foron o mellor equipo 
galego segundo as nosas valoracións. Tres equipos 
de Vigo estiveron no top ten. 
 

CLASIFICACIÓN DE TODOS OS TEMPOS 
 

Por fin, para rematar, esta é a clasificación 
histórica do fútbol galego atendendo a todas as 
temporadas oficiais e a todas as competicións 
xogadas polos nosos equipos. A actualización 
chega até o remate do exercicio 2013/14: 
1. AT. AROUSANA   2.069 puntos 
2. FED. PEÑAS REC. EL OLIVO 1.870 puntos 
3. C.F. BÉRTOLA FEM.  1.725 puntos 
4. S.D.X. AGUIÑO   1.528 puntos 
5. C. KARBO D.   1.384 puntos 
6. A.D. LAVADORES   1.208 puntos 
7. C. PELUQ. MIXTA FRIOL 1.187 puntos 
8. C.U.D.U. GUARDESA  1.078 puntos 
9. ERIZANA C.F.   1.053 puntos 
10. ORZÁN S.D.   854 puntos 
11. AG.F. VAL DO ULLA  834 puntos 
12. PONTEVEDRA C.F.  818 puntos 
13. U.D. CONC. BARBADÁS  717 puntos 
14. SAN ROQUE CASABLANCA 709 puntos 
15. SP. C. SAN MATEO  681 puntos 
16. VICTORIA C.F.   670 puntos 
17. SÁRDOMA C.F.   642 puntos 
18. CORUXO F.C.   580 puntos 
19. C.U.D. A ONZA DE LIRA  547 puntos 
20. C.D. BOIRO   533 puntos 
21. S.D. O VAL   514 puntos 
22. S.D. DUBRA   478 puntos 
23. S.D. CIUDAD DE SANTIAGO 462 puntos 

24. AT. AROUSANA B  437 puntos 
25. C.D. CHOCO   423 puntos 
26. S.D. VILLESTRO   419 puntos 
27. ORZÁN S.D. B   417 puntos 
28. C.D. PORTOSÍN   408 puntos 
29. AT. MELIDE   363 puntos 
30. C.C.A.R.VALLADARES  324 puntos 
31. S.C.D. ATLÁNTIDA MATAMÁ323 puntos 
32. S.D. PONTEAREAS  319 puntos 
33. S. CULT. D. PASTORIZA 316 puntos 
34. S. CULT. D. MILAGROSA 313 puntos 
35. TORDOIA S.D.   263 puntos 
36. C.F. SILLEDA   257 puntos 
37. R.C. CELTA   252 puntos 
38. C.D. AS PONTES   248 puntos 
39. A.D. VILA DO CORPUS  242 puntos 
40. C. SP. LAMPÓN   240 puntos 
41. A. CULT. REC. D. BOIRO 236 puntos 
42. S.D. COMPOSTELA  228 puntos 
43. TOMIÑO F.C.   226 puntos 
44. AG. F. VAL DO ULLA B  220 puntos 
45. FED. P. REC. EL OLIVO B 218 puntos 
46. S. CULT. D. SALCEDO  210 puntos 
47. C.D. BUEU    209 puntos 
48. CLT. D. BELUSO   199 puntos 
49. RACING CASTRELOS F.C. 198 puntos 
50. A.D. CULT. MONTE FORTE 189 puntos 
51. UMIA C.F.    171  puntos 
52. C. RÁPIDO DE BOUZAS  166 puntos 
53. AT. MURALLA   162 puntos 
54. GALICIA GAITEIRA F.C.  156 puntos 
55. C. FEM. PEDRAS SANTIAGO 152 puntos 
56. GONDOMAR F. BASE  151 puntos 
57. ALONDRAS C.F.   142 puntos 
58. S.D. SANTA MINIA  134 puntos 
59. ESC. F. RACING C.  118 puntos 
60. VILLALONGA F.C.  109 puntos 
61. C.D. SOUTOMAIOR  106 puntos 
62. C. PORTONOVO S.D.  105 puntos 
63. CALLOBRE C.F.   100 puntos 
64. C. POL. ALERNANAVIA  96 puntos 
64. TYDE F.C.    96 puntos 

… 
108. S.D. A BAÑA   12 puntos 
108. S.D. AMANECER  12 puntos 
110. S. CULT. D. VIRGER ROCÍO 10 puntos 
110. C.F. FEM. CHORIMA  10 puntos 
110. C.F. CHANTADA   10 puntos 
113. SAN TIRSO S.D.   8 puntos 
114. GOIÁN C.F.   7 puntos 
115. PONTEAREAS C.F.  6 puntos 
116. C.D. 981    2 puntos 
117. PUEBLA F.C.   1 punto 
118. C.F. NOIA   0 puntos 
En cursiva os desaparecidos 
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O mes en imaxes 

 
2ª División. Xda. 1. 07/09/2014. Gijón-Villestro: 0-5 
Leti vaise dunha rival. © Pedro Santos. 

2ª División Galega. Xda. 2. 14/09/2014. Monte Forte-Torre: 0-5 
Andrea (Monte Forte) en acción. © A.D. Cult. Monte Forte. 

2ª División. Xda. 3. 28/09/2014. Sárdoma-Villlestro: 1-2 
Natalia (Sárdoma) contra o mundo. © Sárdoma C.F. 

 

 
2ª División. Xda. 3. 28/09/2014. Zamora-Erizana: 0-1 
© Zamora Amigos del Duero 
 

 
2ª División Galega. Xda. 4. 28/09/2014. Antas-Imperator: 5-1 
A unión fai a vitoria. © S.D. Antas. 
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Manu Cerón, o 
pai do WWF 

 
Manuel Cerón é un dos fundadores do medio de 
comunicación Galifútbol.com, referencia en Galiza 
con máis de 600.000 visitas mensuais. Treinador de 
fútbol pola Federación de Fútbol de Madrid, conta 
coa dobre certificación de Coaching Internacional 
pola UNED, coas especialidades en Empresa e 
Deporte pola Escola Europea de Líderes, onde 
tamén exerce como mestre. Docente da escola de 
adestradores CENTED, é Técnico Superior en 
Xestión Comercial e Marketing. Ademais, baixo a 
súa dirección tivo lugar, a finais de agosto, en 
Pontevedra, o I Weekend Women Football, a fin de 
semana dedicada ao fútbol feminino. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que é o WWF? 
É o primeiro evento de fútbol feminino internacional 
no que se contemplan, para a promoción do mesmo, 
actividades para a participación e goce de todos os 
públicos, ben en ámbito de ocio ou profesional. 
Tivemos actividades con inchables deportivos para 
cativos polas rúas das cidades, sinatura de autógrafos 
de xogadoras internacionais, triangulares, partidos 
exhibición para os cativos, actividade gastronómica, un 
torneo internacional, un congreso e multitude de 
actividades que serviron para poñer, máis se cadra, a 
Galicia como referencia do fútbol feminino. 
 
Coñeciades a existencia doutras WWF noutros 
lugares? 
Sabiamos de torneos parecidos, triangulares xa de 
moita antigüidade, especiais de fútbol feminino e 
partidos homenaxe, pero un evento de estas 
características, un triangular, un torneo internacional, 
actividades polas rúas e un congreso como o que 
fixemos, non tiñamos nin temos constancia de que 
exista, cando menos no ámbito do fútbol feminino. E 
antes de que me esqueza, quero pedir desculpas porque 

hai moitos equipos que se quedaron fóra das 
actividades como participantes, pero non collía todo o 
mundo. 
 
Como vos xurdiu a idea de facelo en Pontevedra e en 
Poio? 
En Pontevedra está a sede de Galifútbol.com, 
organizadora do evento e polo tanto, para facer algo 
máis controlable, 
queriamos ter o evento 
perto das nosas 
oficinas e do noso 
órgano de xestión, a 
fin de facer algo 
asumible, adaptado a 
un principio de 
realidade e ao rigor 
orzamentario. Poio 
quixo apoiar o evento 
tamén e estamos 
falando dun concello 
que potencia de forma 
inesgotable o apoio ao 
deporte feminino, 
sendo referencia en España no fútbol sala feminino. 
Deste xeito, quixemos homenaxear ao Poio FS. 
Pontevedra é o concello do deporte por excelencia en 
Galicia, apoiando todas as disciplinas deportivas, 
falamos do mellor concello para un evento deportivo 
en preparación e en calendario deportivo, pois todas as 
semanas prodúcense campionatos en diversas 
modalidades, e incluso actividades de europeos e 
mundiais. Entendemos que o máis responsable era 
darlle a prioridade a estes dous concellos, que nos 
recibiron cos brazos abertos. 
 
Con que orzamento traballastes para desenvolver una 
actividade desta dimensión? 
Falar de varios miles de euros a verdade, pero é mellor 
que quedemos co que foi o evento en si, e non cos 
custos porque inda xera doenzas de cabeza o recordalo 
(risas). O importante é que todos os compromisos que 
se asumiron chegaron a cumprirse e que toda a xente 
que os adquiriu con nós tamén o fixo.   
 
Quen vos sorprendeu positivamente no plano do 
compromiso económico e quen no negativo? 
Non podemos falar mal de ninguén, pois sendo a 
primeira vez que se fai unha edición de algo, a aposta é 
difícil. Ademais, falamos de fútbol feminino, que para 
os que non o entenden “non chama” como o masculino 
(quedou amplamente demostrado que si, ou máis). A 
verdade é que debemos agradecer a todos os 
patrocinadores a súa axuda e a todas as institucións 
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como o Concello de Pontevedra, o de Poio, a 
Deputación, Xunta e particulares. 

 
Cantas persoas formaron parte da organización e 
como estaban distribuídas as funcións? 
Ben, a nosa organización interna foi de tres persoas 
como encargadas principais do evento, cun equipo de 
traballo para poder desenrolar as tarefas que se debían 
executar en cada momento. Cada grupo tiña tarefas 
administrativas, deportivas, ou doutro tipo, que foron 
asignadas con meses de antelación nun plan director no 
que viña asignada a quen correspondía cada tarefa e en 
que prazos debería conseguirse. Hai outros aspectos da 
organización interna que seguro permitides que nos 
reservemos, pois forman parte da nosa estrutura. 
 
Un torneo con oito equipos implica unhas 
complexidades infraestruturais, campos, intendencia, 
regulamentos, coordinación de horarios, arbitraxes 
… Cales son os elementos máis importantes para o 
bo funcionamento? 
Os condimentos necesarios son actitude cara o traballo, 
ilusión e superación. Son as liñas que seguimos en 
Galifútbol e que permiten facer moitas veces que a 
capacidade de traballo sexa maior da agardada. 
Facendo as cousas con tempo e como diríamos aquí, 
“con sentidiño”, humildade e ilusión, todo é máis fácil. 
O máis importante é facer aquilo que podes facer, e 
non comprometerte a facer ou ofrecer algo que non 
poidas cumprir. 
 
Vivistes algún momento crítico? 
Para nada. Aínda que as veces non é posible que 
absolutamente todo salga como un se imaxina, as 
cousas en todo momento estiveron baixo control. 
Tivemos que apertar un pouco ao inicio da final por 
tema horarios e o saúdo dos equipos produciuse 
rematando unha quenda de penaltis, pero non podemos 
dicir que iso sexa algo crítico. Facendo as cousas con 
tempo o abano de posibilidades é maior. 
 

Un dos atractivos foi o At. Madrid. É moi complicado 
contratar un club desta dimensión? 
Nada é doado segundo se mire. Había “plan b” por se 
fallaban, pero volvemos ao feito de facer as cousas con 
tempo e con moitos meses de antelación, os contactos 
xa estaban realizados. De feito, en xaneiro fixen o 
primeiro contacto con Lola Romero e a partires de aí 
foron, unhas veces tiras e afrouxas e outras 
disposición total. A seriedade coa que se traballa e as 
garantías que puxemos sobre a mesa, unidas a nosa 
ilusión, fixeron que o Atlético apostase por nós, pero 
como o fixeron tamén os nosos equipos, posto que 
poñer de acordo a oito clubs non é doado. 

 
É por outro lado, é posible formular un evento destas 
características sen un nome mediático? 
Todo é posible con esforzo, se non viñera o Atlético o 
evento tería outro representante, galego ou non, pero 
que estaría a altura do torneo. Ao final, o que importa é 
que se fagan cousas, e houbo moita representación dos 
equipos de fútbol feminino de toda Galicia en 
Pontevedra e en Poio. Non debemos de quedar coas 
marcas mediáticas, posto que propuxémonos facer 
unha festa do fútbol feminino e así foi. 
 
O torneo foi internacional pola presenza do Boavista, 
quinto na pasada campaña na máxima categoría do 
fútbol portugués. Desde as interioridades que vós 
puidestes ver, é moi diferente un Boavista do At. 
Madrid ou un Boavista dun El Olivo ou un Victoria? 
De quen estaría máis perto? 
O Boavista que nós puidemos observar no torneo foi 
un equipo en construción, en pleno proceso de cambio 
e en pretempada. Non sería xusto falar mellor ou peor 
delas, cando aínda acababan de empezar. O torneo as 
situou nun discreto posto, pero non quere dicir que 
debamos desmerecer a competición portuguesa. 
 
O WWF tivo unha xornada para a reflexión. Que 
aportes máis salientables foron expostos? 
A organización do Atlético de Madrid e o crecemento 
do equipo dende a súa fundación. Foi moi instrutivo e 
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motivacional. Unha charla de María Vargas e Lola 
Romero non se teñen todos os días, e os vídeos que 
puxeron foron tamén magníficos. A experiencia de 
Charli no fútbol feminino, as formas de traballar e o 
que aprendeu, os consellos que deu e a claridade da 
súa exposición fixeron do seu relatorio algo 
construtivo. Natalia Astrain fixo da súa charla unha 
delicia para o público, pois conquistou ao respectable 
con situacións de realidades do fútbol feminino e coa 
súa experiencia.  

 
Como dis, viñeron dúas persoas de referencia no 
fútbol español, unha todoterreo como Natalia Astrain 
e a responsable do At. Madrid feminino, Lola 
Romero. Fálanos un pouco delas. 
Ben, houbo moita xente de referencia, tamén estivo 
María Vargas, a directora deportiva do Atlético 
Féminas, ou Pili Neira, que é tamén con xustiza, unha 
gran esquecida polos seus merecementos a nivel 
nacional. Natalia, a verdade, é que xa dende o primeiro 
día que se falou con ela, deu todas as facilidades para 
vir, e incluso estivo colaborando en moitas tarefas de 
organización. Con Lola Romero o mesmo, todo 
facilidades e cando un club como o Atlético valora e 
colabora co teu traballo é, sen dúbida, un 
recoñecemento inmellorable. 
 
Cal é a vosa percepción da realidade do fútbol 
feminino en xeral, e en Galiza en particular? 
O fútbol feminino ten moito camiño por andar, a nivel 
particular e, non como máximo responsable de 
Galifútbol.com, creo que debe potenciarse este deporte 
nas bases, que debemos buscar unha excelencia 
formativa para que as rapazas que cheguen aos 
primeiros equipos o fagan con maiores disciplinas 
deportivas e extradeportivas. Debemos aprender a 
formar e debemos potenciar a formación de 
formadores, valga a redundancia, para ter profesionais 
que poidan sacar o mellor de cada nena xa en idades 
formativas, posto que estamos obrigando a competir en 
idades nas que non se teñen conceptos para facelo. É 
un mal en xeral. En Galicia fixéronse moi boas cousas 

polo fútbol feminino, contamos con grandes 
profesionais, dende Juan Vázquez a Pili Neira, 
pasando por innumerables directivos e adestradores. 
Hai moito traballo detrás de cada un dos equipos, 
temos moito porvir e son moitos os equipos que están a 
conseguir moitos éxitos como o Ciudad de Pontevedra, 
o Villestro ...  E hai que valorar moito tamén a 
históricos como Friol, Orzán, Babadás ... Creo que en 
Galicia temos moito que dicir de fútbol feminino. 
 
No plano deportivo, sobre todo, a sorpresa da vitoria 
do Sárdoma sobre o At. Madrid en Poio. E despois, 
en Pontevedra, a presenza na final do At. Arousana. 
Como valoras ambos aspectos? 
O Sárdoma fixo un gran papel en Poio ante o Atlético 
e o Valladares. O equipo de Tony Pazó competiulle 
moi ben ás de Miguel Ángel Sopuerta, cunha gran 
formulación de partido, aproveitando un erro rival, e 
cun rigor táctico do que poderían aprender moitos 
equipos. O nivel foi alto e o campionato Concello de 
Poio foi xustamente gañado polas de Vigo. No caso do 
Atlético Arousana, falamos de algo similar, o equipo 
de Luis Treviño presentouse coa iniciativa de xogar o 
balón e darlle un bo trato, cunha ordenada presenza 
táctica que lle levou a quedar campión de grupo, e 
viviu unha quenda de penaltis moi axustada ante o 
Victoria para chegar á final. Mereceron o premio e son 
xustas subcampioas.  

 
No outro lado, o papel de El Olivo que pode estar 
xustificado por estarmos na pretemporada. Malia 
todo, sendo o principal referente galego, 
decepcionouvos que acabara loitando co Ciudad de 
Pontevedra por non ser o último clasificado? 
O feito de que competisen varios equipos de nivel no 
torneo fixo que quizais ao Olivo lle custase máis do 
normal, pero así é todo, non hai que restar méritos aos 
equipos que lle puxeron as cousas difíciles, pois 
estamos falando dun semifinalista do torneo e un 
subcampión, sendo o outro equipo do grupo o 
Boavista, da primeira división de Portugal. 
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En aspectos individuais, houbo algunha xogadora 
que vos chamara a atención? 
Creo que sería moi inxusto falar de xogadoras a nivel 
individual. Facer un evento destas características e non 
ver xogadoras de nivel sería anómalo, de feito 
contamos con moitas internacionais e campioas e 
subcampioas do mundo ou Europa en diferentes 
categorías. Deberíamos destacar o gran papel de 
equipos como o Arousana, finalista do evento, ou o 
propio Bértola, semifinalista, tendo moitos 
condicionantes. 

 
Supomos que habería moitas anécdotas. Cóntanos 
algunhas que se poidan publicar. 
Primeiramente grazas polo de que se poida publicar 
(risas). Realmente algunha é mellor publicala. Detrás 
dun evento destas características hai moitas anécdotas, 
dende que o día do evento tivemos que contratar un 
autobús diferente ao propio do Atlético para acudir 
dende Poio a Pontevedra, ou que no torneo non ían as 
luces do comedor e tivemos que agradecer o bo día que 
facía que permitiu que non houbera problemas de 
visibilidade. Son anécdotas divertidas que hoxe 
lembras con graza pero no momento non teñen moita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coa perspectiva de algo máis dun mes da 
celebración, que valoración facedes de todo? 
A nivel xeral temos moitos motivos para estar 
satisfeitos. Ver a máis de mil persoas nun partido de 
fútbol feminino non é fácil e o mellor non foi a 
cantidade de persoas, se non o coñecemento que se deu 
de fútbol feminino a todo o país e a repercusión de que 
en Galicia potenciamos este fútbol. Houbo erros e 
detalles que coa experiencia se cambiarán, pero 
estamos moi ledos co resultado e por tanto, a 
valoración é moi positiva. 
 
WWF está asociado ao voso sitio web, galifutbol.com 
Tendes pensado desenvolver máis actividades de 
promoción do fútbol feminino? 
Galifútbol.com é un medio de comunicación referencia 
no que a fútbol se refire en Galicia. Entre outros 
apartados está o fútbol feminino, claro está, algo que 
era fundamental para nós, pois un medio de fútbol no 
que o feminino non ten cabida, non ten razón de ser. 
Dentro da nosa planificación estratéxica entran moitos 
proxectos, pero como neste, o mellor é ir pouco a 
pouco e sen présas, pois o que se faga hai que facelo 
ben. Como medio respondemos ante os centos de miles 
de persoas que cada mes renovan a súa confianza en 
nós, e debémonos a eles polo que a seriedade e o 
principio de realidade serán os que marquen o noso 
futuro. 
 
E en relación ao propio WWF, haberá segunda 
edición? 
Cando as cousas teñen un resultado positivo, hai que 
valoralo. Cando non é así, tamén. O agradecemento da 
xente, a implicación de particulares, empresas e 
institucións; as ganas e a ilusión que nos move e que 
rodea o fútbol feminino, son as que poden facer 
posible unha segunda edición. Nos próximos meses 
haberá novas, pero non cabe dúbida de que as cousas 
que se fagan, por pequenas ou poucas que sexan, 
deben ter unha duración no tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos: 
www.galifutbol.com 
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A ver se sabes
1. Copa do Mundo 
 
1.1. Noruega gañou o Mundial do 1995. Quen 
era o seleccionador? 
 
a) Gero Bisanz; b) Anthony Dicicco
Simonson; d) Ted Copeland; e) Even Jostein 
Pellerud. 
 
1.2. E quen pitou a final contra Alemaña
 
a) Ingrid Jonsson; b) Sonia Denoncourt
Hamer; d) Petros Mathabela; e) Maria Edilene 
Siqueira. 
 
2. Eurocopa 

 
2.1. Quen foi o peor terceiro na 
primeira fase da Eurocopa de 
Finlandia? 
 

a) Islandia; b) Noruega; c) Ucraína
Dinamarca; e) Rusia. 
 
2.2. Cantos partidos, nesa edición, precisaron 
do desempate por penaltis? 
 
a) Ningún; b) Un; c) Dous; d) Tres; e) Catro.
 
3. Copa de Europa 
 
3.1. Cantos equipos suecos foron subcampións?
 
a) Ningún; b) Un; c) Dous; d) Tres; e) 
 
3.2. E alemáns? 
 
a) Ningún; b) Un; c) Dous; d) Tres; e) Catro.
 
4. Fútbol español 
 
 4.1. En que cidade xoga os partidos como local 
o At. Madrid? 
 
a) Madrid; b) Alcobendas; c) Majadahonda
Navalcarnero; e) Leganés. 
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ver se sabes … 
Noruega gañou o Mundial do 1995. Quen 

Anthony Dicicco; c) Bengt 
Even Jostein 

quen pitou a final contra Alemaña? 

Sonia Denoncourt; c) Alain 
Maria Edilene 

Quen foi o peor terceiro na 
primeira fase da Eurocopa de 

Ucraína; d) 

Cantos partidos, nesa edición, precisaron 

a) Ningún; b) Un; c) Dous; d) Tres; e) Catro. 

3.1. Cantos equipos suecos foron subcampións? 

; e) Catro. 

; d) Tres; e) Catro. 

En que cidade xoga os partidos como local 

Majadahonda; d) 

 
4.2. Cal é o campo da R. 
Sociedad feminina? 
 
a) Anoeta; b) Zubieta; c) 
d) Lasarte; e) Meho Kodro
 
5. Fútbol galego 
 
5.1. Cal era o anterior campo de El Olivo xusto 
antes de ir a Navia? 
 
a) Armando Cajaraville
da Moo; d) La Florida; e) 
 
5.2. Quen foi o segundo
historia? 
 
a) Pili Neira; b) Quinocho; c) 
Fernando “Ferradás”; e) Paco Freire.
 
6. Actualidade 
 
6.1. En que país se celebra este ano a Copa 
CONCACAF? 
 
a) Estados Unidos; b) Canadá
Nicaragua; e) México. 
 
6.2. E a de África? 
 
a) Marrocos; b) Sudán; c) 
Gabón. 
 
 
 
 
 
 
Solucións do número 12: 
1.1. b; 1.2 b; 2.1. a; 2.2. b; 3.1. 
b; 5.2. c; 6.1. c; 6.2 d. 
 
 
 
 
 
 
 

al é o campo da R. 

; c) Atotxa; 
Meho Kodro. 

Cal era o anterior campo de El Olivo xusto 

Armando Cajaraville; b) Barreiro; c) Penedo 
; e) Monta da Mina. 

segundo seleccionador galego da 

a) Pili Neira; b) Quinocho; c) José Mañana; d) 
Fernando “Ferradás”; e) Paco Freire. 

En que país se celebra este ano a Copa 

Canadá; c) Guatemala; d) 
 

; c) Nixeria; d) Namibia; e) 

; 3.1. c; 3.2. e; 4.1. a; 4.2. c; 5.1 
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Construción da 
confianza 

 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. 
 
“ Pase o que pase nunca deixes de loitar, non deixes 
que ninguén che quite ese sorriso, non deixes que 

ninguén che diga cales son os teus límites, non 
deixes que che digan o que podes ou non lograr, es a 
única dona do teu mundo, dos teus logros e das túas 

vitorias.. 
Usa toda esa paixón, ese carácter, esas ganas de 

triunfar para chegar a ser a persoa que desexas … 
Non deixes de pelexar polo teu soño, es unha 

guerreira … 
Supérate, aprende, ama, soña, desexa, sinte que 
realmente podes loitar. Toma as túas decisións 

baseándote só no que ti queres … 
Ousa experimentar novas situacións,  a mergullarte 

nunha nova viaxe … 
Roza a perfección e a excelencia, téntao … 

Tes a capacidade e o talento para sobrepasar 
calquera obstáculo que te poña o destino … 

A confianza é TODO!” 
QK 

 
Para a psicoloxía, a confianza é unha formulación que 
se realiza sobre a conduta ou accións futuras dunha 
persoa. Na psicoloxía deportiva, a confianza, é a 
seguridade que se ten de realizar unha actuación 
adecuada, unha actuación de calidade que nos permite 
chegar ao noso obxectivo. 
O compromiso, o establecemento de obxectivos, a 
concentración e a perspectiva positiva no noso deporte 
serían compoñentes básicos para alcanzar a nosa 
excelencia deportiva e, polo tanto, determinará que 
tipo de calidade terá a nosa execución dentro do terreo 
de xogo. É por iso que o concepto de confianza é a 
punta de iceberg de todo o treino mental. 
Para a construción da confianza é importante coñecer 
as situacións que facemos de maneira sobresaínte, 
situacións nas que, dalgún xeito, destacamos por riba 
dos demais e, o máis importante, cando nos decatamos 
en que aspectos temos que mellorar. Por moi ben que 
treine, por mellor que se xogue un partido ou por 
insuperable que pareza o resultado, sempre hai cousas 

nas que se pode mellorar, records persoais que romper, 
records dentro do equipo ou da Liga que poidan 
mellorarse. 
Dentro da construción da confianza aparece o concepto 
de autoestima, que fai referencia á valoración que 
temos de nós mesmos, como persoas e deportistas. 
Este concepto xérase, en gran parte, da valoración que 
as demais persoas fan de nós, que comeza a definirse 
desde que nacemos con comentarios de aceptación, 
aprobación, eloxios, rexeitamento. Recibimos opinións 
dos nosos pais, irmáns, tíos, curmáns, compañeiros, 
compañeiras de equipo e de colexio, opinións de 
técnicos, profesores, etc. 
Cómpre lembrar que por moi boas persoas que 
sexamos, e por mellor que fagamos as cousas, sempre 
haberá persoas que desaproben o que fagamos, o que 
pensamos e o que digamos. Por outro lado, teremos 
persoas á nosa beira que nos alenten a mellorar e 
seguir adiante. Inevitablemente estamos expostos a 
calquera tipo de comentarios. 
No mundo do deporte, e incluso da nosa vida, é 
importante saber que a “as palabras non as leva o 
vento”, que esas críticas positivas ou negativas ficarán 
gravadas na nosa memoria emocional. 
Para os treinadores que teñen ao seu cargo sobre todo 
nenos e nenas de moi corta idade, o facer comentarios 
de forma positiva, sen esquecer aspectos por mellorar 
pero sen evidencialos dunha maneira prexudicial e o 
facer bos comentarios de pais cara os seus fillos 
proporcionará bases dunha autoestima forte. Este tipo 
de comunicación fortalecerá a estrutura emocional, 
reforzará a socialización non só co mundo externo, 
senón tamén co noso autoconcepto. Situación que 
marcará en gran medida a confianza de persoas ou 
deportistas cunha idade máis avanzada. 
Non hai que esquecer que dentro dun equipo, neste 
caso de fútbol feminino, ademais da boa 
retroalimentación que se suxire, debe existir por parte 
dos técnicos cara ás xogadoras, as críticas que se fagan 
entre as mesmas compañeiras deben ir na mellora do 
traballo en equipo, antepoñendo ideas ou gustos 
persoais. Moitas veces pasa que entre integrantes dun 
mesmo equipo a confianza e a mesma autoestima 
vense quebrantadas por roces que non benefician en 
ningún caso ao desempeño persoal e moito menos ao 
do equipo, club ou institución á que se pertenza. 
Como mencionamos anteriormente, esas críticas tanto 
positivas como negativas terán unha alta probabilidade 
de ficaren gravadas na nosa memoria emocional. É por 
iso a importancia de facernos a nós mesmas 
comentarios positivos, ao igual que dirixirnos coas 
nosas compañeiras e técnicos dun xeito que beneficie 
cento por cento ao grupo e non facer “danos gratuítos”.  
As palabras non teñen marcha atrás por mais desculpas 
que se pidan. 
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Así como existen deportistas que teñen problemas para 
observar as súas propias virtudes e as dos demais, 
tamén hai deportistas que recoñecen e saben 
perfectamente o bos que son na súa respectiva 
disciplina. Un dos factores que beneficiará e 
fortalecerá a nosa confianza é pensar no bo que 
facemos cada día. Nalgunhas ocasións unha alta 
autoestima nun deportista, neste caso o dunha 
futbolista pode confundirse con arrogancia, 
prepotencia, egocentrismo ou exceso de confianza. 
Dentro dos perfís psicolóxicos dun futbolista como 
característica xeral, existen niveis de confianza que 
sobrepasan a media en comparación con algunhas 
condicións psicolóxicas tales como a  motivación, 
concentración, etc. Esta condición permítenos que o 
desempeño no deporte nos proporcione máis 
seguridade para executar situacións específicas nos 
treinos e competicións. Por exemplo, situacións como 
tirar un penalti, tocar máis rápido o balón en espazos 
reducidos e con pouco tempo de manobra, tocar o 
balón con determinación, meter pases complicados 
entre liñas, recepcións de balón, ir de cabeza, 
anticiparnos ás nosas opoñentes, xogar en inferioridade 
numérica; ou algunhas situacións mais xerais como ter 
medo a perder, medo a fracasar, medo a errar, medo a 
non ser titulares, non poder durmir antes dun partido 
importante, medo a non arriscar, medo a unha mala 
arbitraxe, medo a perder o que xa foi conseguido, etc.  
Para a construción da confianza recomendaría ter un 
locus de control interno que faga referencia ás 
atribucións de éxito ou fracaso, é dicir, ser  consciente 
en que medida nós mesmos intervimos no noso éxito e 
na nosa superación persoal. 
Poñamos un exemplo simple nunha situación dentro 
dunha competición de fútbol. Nunha serie de partidos, 
a goleadora do equipo non marca gol cando, 
temporadas pasadas, rompía records persoais, records 
do club e da Liga. En fin, era unha xogadora incrible. 
Neste caso sería bo analizar e indagar se quizás ten un 
problema persoal, familiar, de saúde, etc. Moitas veces 
pode baixarse o rendemento por unha variedade ampla 
de motivos, pero cando o rendemento desta deportista 
baixa sen causa aparente e toda a súa vida persoal e 
familiar segue igual ou mellor, podemos estar 
enfrontándonos a un gran problema de falta de 
confianza. É por iso que é recomendable facer fronte 
ao problema e que esa xogadora se pregunte, ou lle 
pregunten, en que medida é responsable do que lle está 
acontecendo, se esa xogadora analiza por que non 
marca gol e se volve máis obxectiva no grado de 
responsabilidade que ela ten, poderá decatarse do que 
está facendo ou deixando de facer para obter resultados 
negativos.  
Como mencionáramos en edicións pasadas, existen 
factores externos que determinan o rendemento dun 

deportista. Sen embargo, na medida que nos fagamos 
conscientes e responsables do bo e do malo que nos 
pasa, axudarémonos a nós mesmos. Moi pouca xente 
se decata que na vida, coma no deporte, estamos sos, 
temos a familiares, amigos que nos alentan e nos 
apoian, pero na hora da hora estamos sos: ao tirar un 
penalti, ao dar un pase acertado ou ao ser efectiva no 
momento adecuado. A nosa xente non se mete ao 
terreo de xogo a facelo polo que, ao final, nos vemo na 
situación de resolver cos nosos propios medios. 
Sempre é importante lembrar os nosos éxitos ou cousas 
boas que teñamos realizado, situacións que nos 
producen orgullo o telas conseguido. Valora a túa 
actuación e compromiso para acadalas, observa as 
consecuencias dese ou deses logros na túa vida. 
Observar esas situacións consolida os piares na 
construción da confianza.  
Comportarnos moitas veces como a persoa que 
queremos ser, meternos no papel de ser actores ou 
actrices ao vivir unha situación onde teñamos falta de 
confianza, actuar como esa persoa que é capaz de 
conseguir éxitos e tomarnos en serio o papel, nos 
facilitara en moitas ocasións mudar o xeito de pensar, 
de actuar e de sentir nesa situación. Para iso, o 
adestramento mental é igual de intenso que un 
adestramento dentro do campo de fútbol, as mudanzas 
de pensamento e a construción da confianza son 
situacións que non se xeran da noite para a mañá, é un 
traballo serio e de moita dedicación. 
Un dos sentimentos primitivos que sempre existiu no 
ser humano é o medo. Este sentimento é unha medida 
de protección porque se reaccionarmos de maneira 
adecuada, poderemos escapar dalgún perigo. Sen 
embargo, moitas veces este mesmo sentimento nos 
paraliza e nos bloquea. Lembremos que non somos 
maquinas, pois somos capaces de sentir e de sentirnos 
afectados por situacións que nos fan dano. O medo é 
unha moeda de dúas facianas, é o noso freo e o noso 
motor. O punto chave de todo isto non é bloquear o 
medo, se non dominalo, controlalo e utilizalo ao 
noso favor dentro e fóra da competencia. 
 
“A confianza sobre un mesmo pode traballarse 
centrándose naquelas cousas que se fan ben. Pensa 
sobre os teus puntos fortes e naquelas situacións e 
persoas que che permiten facer un traballo 
excelente” 
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A outra historia do I 
Irene González 

 
Como ben sabedes os que nos seguides, dentro do 
plano de traballo que estamos desenvolvendo para 
a promoción e desenvolvemento do fútbol feminino, 
o pasado 15 de agosto fixemos unha homenaxe ás 
xogadoras do Chorima, club naronés que 
participou nas ligas galegas dos pasados anos 
oitenta e, conxuntamente, organizamos o I Trofeo 
Irene González entre os equipos do Friol e do 
Sárdoma, aos que temos que agradecer a súa 
colaboración absolutamente desinteresada. Tanto a 
homenaxe como o partido estiveron a piques de 
suspenderse polo comportamento do delegado da 
FGF en Ferrol, Manuel Ángel Mesa García, como 
polo do Narón Balompé Piñeiros, que na semana 
dos actos non deixaron de probar a nosa aptitude. 
 
A historia remóntase ao mes de abril, cando fomos 
facer unha reportaxe ás ex xogadoras naronesas coa 
idea de publicala na Revista. Tras aquela xuntanza, 
nun ambiente de gran emotividade, decidimos que 
merecían moito máis que unha colectiva, merecían a 
homenaxe tras trinta anos. 
Desde a creación da Revista pensamos que a nosa 
actividade non só debía cinguirse a escribir, a dar 
noticias, a facer protagonistas ás nosas futbolistas e aos 
clubs, entendiamos que había que tentar máis cousas 
como, por exemplo, e dada a escasa pretemporada de 
moitos equipos galegos, organizar un partido ou un 
torneo. Todo volveuse máis preclaro ao final da Gala 
de Tomiño. Nunha conversa con Charli González e 
Marcos Canle apareceu a súa suxestión, que coincidía 
coa nosa idea. Os dous motiváronnos. Despois, 
adaptándonos ás circunstancias, o desexado 
cuadrangular reducímolo a un partido. 
Dado que o Chorima ía ser homenaxeado en Narón 
decidimos abrir o torneo alí. Concretamente nun dos 
que fora o seu campo, o municipal do Cadaval, 
xestionado por convenio polo Narón B. Piñeiros. Así, 
contactamos co coordinador deportivo deste club para 
integralo nos actos e que fosen organizadores formais. 
Procuramos o financiamento básico a través do propio 
Concello e establecementos da cidade, escollemos os 
trofeos e pagamos os compromisos que acompañan 
estes eventos. O Narón B. Piñeiros solicitou á FGF a 
organización do partido o día 28 de xuño, mes e medio 
antes da celebración. Montamos a publicidade, na que 
aparecía como colaborador o club presidido de feito 
por Javier Rodríguez, e fechamos a súa distribución o 
8 de agosto. O día 11, unha voz amiga avisounos desde 

a FGF que o club se desvinculaba da organización a 
través dun email, alegando, entre outras cousas, que 
esa actividade non lle ía reportar beneficios. Fixérono 
sen comunicarllo ao coordinador do club nin a nós. O 
día 12, postos en comunicación telefónica, primeiro co 
secretario da FGF, Diego Batalla, e logo co presidente, 
García Liñares, a quen informamos das dificultades, 
adquirimos o seu compromiso para resolver o 
problema. Ao longo da mañá, sospeitando que Batalla 
non ía facer nada pois, segundo as súas palabras estaba 
“aturullado” coas acreditacións do Celta-Deportivo do 
día seguinte en Pasarón, resolvímolo directamente co 
funcionario da delegación de Ferrol e o director 
deportivo do Narón. Presuntamente, todo ficou 
arranxado, ao tempo que Batalla chamaba para dicir 
que o presidente estaba interesado en que todo acabara 
ben. Batalla, mesmo nos recomendou pedir a 
colaboración doutro club para a organización do 
partido, sen saber que o coordinador deportivo do 
Narón volvera facer a solicitude. No día seguinte, a 
mesma voz amiga de antes avisounos que o Narón, ás 
caladas, retractábase de novo da organización 
desmarcándose da solicitude do nomeamento arbitral. 
Na mañá do día 13, outro club de Ferrolterra deunos a 
súa axuda de última hora solicitando a designación de 
árbitros. No día 14, véspera dos actos, nunha reunión 
na FGF con García Liñares e Batalla, confirmamos que 
todo estaba resolto. Paralelamente, con todo arranxado, 
a delegación de Ferrol emitiu un comunicado asinado 
por Mesa García no que se recolle que ex dirixentes do 
Chorima – feito que non pode constatar con 
documentos – mostran a súa “decepción” e 
“preocupación” pola homenaxe que se vai celebrar, 
engadindo, en relación ao partido, “que en ningún 
momento la Federación ha tenido un particular interés 
en la celebración del encuentro”. Por certo, ao Narón 
feminino de fútbol 8 non se lle deixou xogar como tal 
contra o Chorima. Pasados os días, solicitamos unha 
investigación pola presunta actitude discriminatoria 
que puidera ter o comunicado do delegado. A FGF, 
cun García Liñares xogando ás dúas bandas, respostou 
dous días despois, sen atender a nosa petición, 
mostrando un corporativismo doutra época, cunha nota 
de apoio ás accións do seu delegado en Ferrol, igual 
que, posteriormente, o responsable do fútbol feminino, 
Juan Carlos Vázquez Veras. Liñares e Vázquez 
limitáronse a falar do pasado de Mesa García, botando 
terra por riba e obviando o núcleo da nosa reclamación 
baseada en tres feitos que pediamos se investigaran: 
1. Os contidos e as razóns do estraño comunicado para 
ver se existira unha intención sexista no mesmo. 
2. O mesmo sobre a actitude dos dirixentes do Narón. 
3. Se houbo unidade de acción entre o Narón e Mesa 
García, ante a concatenación cronolóxica dos feitos. 
Nós insistimos, farían o mesmo cun partido de homes? 



 

 

Os grandes clubs
 
 

 
 
 

Club Social y Deportivo 
Colo-Colo 

 
As competicións de clubs en Chile comez
organización dun campionato interfaculdades na 
Universidad de Chile no 1998. A creación dunha 
estrutura competitiva máis sólida aconteceu no 
2008, coa creación da Primeira División da 
Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). 
Un ano antes, o 23 de abril, o Colo-Colo
seu primeiro equipo de mulleres e, pouco despois, 
inaugurou a Escuela de Fútbol Femenino.
 
Colo-Colo foi un dos equipos fundadores da Liga. Para 
a estrea fixo unha convocatoria entre futbolistas entre 
16 e 25 anos. Por fin, o 10 de maio, tivo lugar o 
primeiro encontro oficial do campionato con doce 
escuadras. Recibiron á U. Calera que as goleou
5. Na seguinte xornada, outra vez como locais, 
empataron a un gol co Univ. Chile. A primeira vitoria 
aconteceu na terceira data do torneo. Foron ao feudo 
da U. San Felipe a vencer por 0-3. Foi o comezo dunha 
xeira con oito triunfos seguidos, que remataron cunha 
derrota diante do O’Higgins por 5-1. A primeira volta 
rematou con nove vitorias, un empate e tres derrotas. 
Uns datos que calcou na segunda. Ficaron sextas, 
empatadas co U. Calera a 56 puntos, a nove do 
campión, Everton. A mellor goleadora albita foi María 
Angélica Fuentes, con 23 dianas. 
Na seguinte campaña, a de 2009, o campionato 
dividiuse inicialmente en Zona Norte e Zona Sur. O 
Colo-Colo foi colocado nesta última. Na segunda 
todos se fundirían nun único grupo. As albitas 
terceiras, a tres puntos do segundo, Coquimbo Unido, 
e a cinco do Everton, o equipo que se ía convertir en 
inimigo histórico e que, por segundo ano, volv
facerse co título. O cacique foi o mello
competición, con 153 tantos. Nathalie Que
Jennifer Díaz con 32 e a uruguaia Adriana Castillo con 
30, foron terceira, cuarta e quinta goleadoras
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Na seguinte campaña, a de 2009, o campionato 
dividiuse inicialmente en Zona Norte e Zona Sur. O 

foi colocado nesta última. Na segunda fase 
todos se fundirían nun único grupo. As albitas ficaron 
terceiras, a tres puntos do segundo, Coquimbo Unido, 
e a cinco do Everton, o equipo que se ía convertir en 
inimigo histórico e que, por segundo ano, volvería a 

ellor goleador da 
competición, con 153 tantos. Nathalie Quezada con 33, 
Jennifer Díaz con 32 e a uruguaia Adriana Castillo con 
30, foron terceira, cuarta e quinta goleadoras da Liga. 

Se na regular as do Everton eran as favoritas, na Copa 
tamén. 2009 foi a primeira edición dun efémero torneo 
que só durou outro ano máis. O 
primeiro encontro no Monumental, o 12 de novembro. 
Entraba na Terceira fase gole
por 6-0. Na seguinte eliminatoria 
Ferroviarios nos penaltis tras empat
repetindo por terceira vez no Monumental, 
Universidad de Chile por 9
universitarias tamén pasaron por ser a escuadra 
perdedora con mellor resultado.
O choque repetiuse nas semifinais e a his
tivo que ver co partido anterior. Volveu gañar 
Colo, pero desta por un mínimo 2
cantada e, como sempre, gañou o Everton.
do Mar adiantáronse cedo co
No segundo acto recortou Hernández
terceiro do Everton e 
Finalmente, no minuto 72, de penalti, Arias fechou o 
4-2 para as “oro y cielo”. 
colocolinas mudaron o futuro
Na Liga do 2010 xogábase unha primeira fase a unha 
volta entre 17 clubs e a selección chilena sub’17
dez primeiros, excluíndo á nacional, que por certo, 
ficou terceira, disputarían o título e os restantes a 
permanencia. Everton superou en tres puntos ao 
cacique e as mesmas posicións repetiríanse na segunda 
fase. Así foron ao cuadrangular final, unha liguilla na 
que tamén estarían o Universidad de Chile e a Unión 
Española. A participación do 
triunfos nos tres partidos, outorgoulle o primeiro título 
da súa vida. Na última xornada
cadro de Santiago e o de Viña del Mar para disputar, a 
partir dese momento, o chamado “clásico femenino 
chileno”. Colo-Colo levou a iniciativa e axiña se 
adiantou grazas a un penalti transformado por Yipsy 
Ojeda. Everton non puido tomar a iniciativa e 
procurando a igualada abusando do fútbol directo. Na 
reanudación, tras varias modificacións tácticas, Karen 
Araya fixo o 2-0 para as colocolinas. Un ataque de 
orgullo invadiu ás bicampioas que conseguiron 
rebaixar a diferenza cunha diana de Valeska 
falta de dez minutos. Os momentos finais foron 
agónicos incluíndo un gol anulado ás viñamarinas por 
falta á porteira cacique, Catalina Rodríguez. Co asubío 
final, o equipo dirixido por José Letelier ergueu o 
primeiro título clasificándose para a te
Copa Libertadores, da que precisamente o Everton 
viña de ser subcampión. A década rematou coa Copa 
na que o cadro de Viña do Mar vingou a derrota 
ligueira por idéntico resultado, 
Desde 2011 até hoxe o fútbol chileno 
dúas estrelas por ano e, en todos os casos, o 
fixo pleno vencendo os Apertura e Clausura. No 
primeiro deles gañou os 17 encontros
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goles apañando só 4. O torneo foi redondeado con 
catro vitorias máis, nas semifinais e na final, esta, por 
suposto, contra o Everton. Entre medias do clausura, 
onde as colocolinas repetirían o tetracampionato contra 
o clásico, acudiron por primeira vez á Libertadores. O 
13 de novembro, no Mário Martins Pereira de San 
Xosé dos Santos, o cacique abriu a participación 
internacional cun empate fronte á Universidad 
Autónoma de Asunción (2-2). As paraguaias, que 
sempre foron a remolque dos goles de Santibáñez 
primeiro e Quezada, de penalti, despois, igualaron a 
falta de doce minutos cun tanto de Dulce Quintana. No 
segundo xogo golearon ao Sport Girls de Lima por 5-0 
e, no decisivo, un gol desde os once metros logrado 
por Karen Araya meteunas na semifinal ao derrotar ás 
brasileiras do Duque de Caxias. O Caracas foi a súa 
seguinte vítima. Comezaron perdendo cun gol da 
venezolana Ysaura Viso, pero antes do intermedio, xa 
tiñan virado o resultado con dous acertos de 
Santibáñez. Tras saír dos vestiarios Aedo fixo o 3-1 e 
Reingel, na propia porta, axudou a sentenciar o partido 
para as chilenas. A final supuxo a primeira e máis 
dolorosa derrota do Colo-Colo na competición. 
Competiron sen complexos fronte ás locais do São 
José pero sucumbiron ao gol marcado por Poliana. 
O mal sabor de boca quitárono na seguinte edición 
xogada en Pernambuco. As chilenas comezaron no 
grupo C contra dous rivais coñecidas ademais das 
locais do Vitória, con que igualaran na xornada 
inaugural (1-1). O pase a semifinais foi complicado 
pois acabaron entrando como mellores segundas dos 
tres grupos grazas á goleada por 10-1 sobre o Sport 
Girls e a máis moderada sobre a Universidad 
Autónoma de Asunción (3-1). O rival de semifinais 
volveu ser o Vitória. En Recife, puxéronse 2-0 aos dez 
minutos con goles de Ascanio e Araya, aguantando un 
3-1 no descanso con outro de Aedo. O segundo acto 
foi malo, sufriron un empate a 3-3 faltando doce 
minutos por mor dun dobre de Thaisinha pero, na 
agonía, dous minutos máis tarde, outra vez Karen 
Araya, marcou o 4-3 definitivo. A final, contra o Foz 
Cataratas, foi durísima, sobre todo no aspecto mental. 
Houbo oportunidades para dous conxuntos que non 
estiveron atinados diante das metas rivais. O partido 
ficou reducido a unha quenda de penaltis que comezou 
moi ben co gol de Claudia Soto para Colo-Colo, 
seguido do erro da brasileira Adriane. A sucesión de 
goles para unhas e outras desembocaron no sétimo 
lanzamento que marcou a chilena Villamayor. No 
oitavo, Rilany non deu soportado a presión, errou e 
converteu ás colocolinas nas primeiras campioas non 
brasileiras da Libertadores, ademais do segundo 
equipo que tiña o título masculino e feminino despois 
do Santos. Araya foi declarada mellor xogadora da 
competición. 

Na última Libertadores, na que defendían o título o ano 
pasado, repetiron datos das dúas edicións anteriores co 
par de vitorias e un empate na primeira fase. Nas 
semifinais, contra o São José, os penaltis viráronlles 
desta vez as costas, tendo que conformarse cun terceiro 
lugar ao derrotaren comodamente ao Mundo Futuro de 
Bolivia por 6-3. A última fazaña do coloso chileno é 
recente. Data do pasado 13 de agosto, cando lograron o 
seu oitavo título nacional de Liga consecutivo 
derrotando na final ao Santiago Morning, novo equipo 
da histórica ex colocolina Karen Araya,  por 5-2. 
 
Historial: 
Nome completo: 

Club Social y Deportivo Colo-Colo 
Fundación: 

2007 
Campión da Liga chilena (8): 

2010, Apertura 2011, Clausura 2011, Apertura 2012, 
Clausura 2012, Apertura 2013, Clausura 2013, Apertura 

2014 
Campión da Copa Libertadores (1): 

2013 
Enderezo:  

Avenida de Marathon, 5300, Macul, Santiago (Chile) 
Tel.: (56-2) 4602635 

Sitio web: www.colocolo.cl 
 

Plantel 
GUA: 12. Carolina Andrea ARMIJO Lira 
 1. Maritza Constanza GALAZ Aguilera 
DEF: 5. Yesenia Adelina CARRASCO Ferreira 
 2. CLAUDIA Paola SOTO Figueroa 
 15. Constanza Daniela GONZÁLEZ Parra 
 3. Carla Valentina GUERRERO Puelle 
 4. Francisca Alejandra LARA Lara 

14. Yipsy Yanara OJEDA Menares 
16. Victoria Carolina OSORIO Romero 

 6. ROCÍO Andrea SOTO Collao 
 19. Camila Alejandra SÁEZ Oyaneder 
CEN: 13. Yusmery del Valle ASCANIO Nieves 
 20. Estefanía Romina BANINI Ruiz 
 9. Francisca MOROSO 
DIA: 7. Yanara Katherine Nicole AEDO Muñoz 
 18. Yessenia Estéfani HUENTEO Cheuquemán 
 8. Karen Patricia MÉNDEZ Carrasco 
 9. Nathalie Alejandra QUEZADA Altamirano 
 10. Javiera Catalina ROA Silva 
 11. Gloria Ester VILLAMAYOR Jara 
Técnico: JOSÉ Antonio LETELIER Henríquez 

*En negrita as internacionais absolutas. 

Foto © C.S.D. Colo-Colo 



 

 

Resultados 
setembro

España  
1ª División 

Xornada 1 (0 7/09/2014
Espanyol – Valencia: 0-5 
(0-5 Mari Paz 77’) 
Oviedo Moderno – San Gabriel: 2-0 
Athletic – Sp. Huelva: 5-1 
At. Madrid – Rayo Vallecano: 0-0 
Levante – R. Sociedad: 1-0 
Fund. Albacete – Sevilla: 3-1 
Santa Teresa – Trans. Alcaine: 1-3 
Barcelona – Collerense: 2-0 

Xornada 2 (21/09/2014) 
Valencia – Barcelona: 2-1 
San Gabriel – Espanyol: 2-4 
Sp. Huelva – Oviedo Moderno: 1-1 
Rayo Vallecano – Athletic: 1-2 
R. Sociedad – At. Madrid: 0-2 
Sevilla – Levante: 0-5 
Trans. Alcaine – Fund. Albacete: 0-0 
Collerense – Santa Teresa: 2-1 

Xornada 3 (28/09/2014) 
Valencia – San Gabriel: 3-0 
(1-0 Mari Paz 18’) 
Espanyol – Sp. Huelva: 4-2 
Oviedo Moderno – Rayo Vallecano: 1-1 
Athletic – R. Sociedad: 2-1 
At. Madrid – Sevilla: 1-0 
Levante – Trans. Alcaine: 5-1 
Fund. Albacete – Collerense: 1-3 
Barcelona – Santa Teresa: 4-0 
1. Levante, 9;  2. Valencia, 9; 3. Athletic, 9; 4. At. Madrid, 7; 5. 
Barcelona, 6; 6. Collerense, 6; 7. Espanyol, 6; 8. Oviedo Moderno, 
5; 9. 9. Fund. Albacete, 4; 10. Transportes Alcaine, 4; 11. Rayo 
Vallecano, 2; 12. Sp. Huelva, 1; 13. R. Sociedad, 0; 14. San Gabriel, 
Santa Teresa, 0; 16. Sevilla, 0. 
Mellor goleadora: Nekane (Athletic) 4 goles. 
Guardarredes menos batida: Lola (At. Madrid) 0 g./ 3 p. (0).
 

2ª División – Gr. I 
Xornada 1 (07/09/2014) 

Barbadás – Orzán: 0-2 
(0-1 Nerea 20’;0-2 Estefanía 86’) 
Zamora – Victoria: 1-1 
(1-0 Ana 57’; 1-1 Tomy 75’) 
Sárdoma – El Olivo: 1-0 
(1-0 Andrea Mirón 48’(pp)) 
Salamanca – Erizana: 2-1 
(1-0 Silvia 68’; 1-1 Luci 78’(p); 2-1 Nuria 81’) 
Gijón – Villestro: 0-5 
(0-1 Leti 38’; 0-2 Lidia 50’; 0-3 Ari 60’; 0-4 Lidia 67’; 0
Mareo – Bértola: 2-2 
(0-1 Sandra 10’; 0-2 Sandra 35’; 1-2 Yaiza 57’; 2-2 Vero 89’)
Friol – Oviedo Moderno B: 1-0 
(1-0 Rosado 13’) 

Xornada 2 (21/09/2014) 
Orzán – Friol: 0-1 
(0-1 Eva 29’) 
Victoria – Barbadás: 2-0 
(1-0 Clo 5’; 2-0 Lucía 73’) 
El Olivo – Zamora: 5-0 
(1-0 Sarita 19’(p); 2-0 Carolina 57’; 3-0 Xeila 76’; 4-
80’; 5-0 Carolina 83’) 
Erizana – Sárdoma: 0-2 
(0-1 Joana 9’; 0-2 irina 57’) 
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setembro 

7/09/2014) 

2. Valencia, 9; 3. Athletic, 9; 4. At. Madrid, 7; 5. 
Barcelona, 6; 6. Collerense, 6; 7. Espanyol, 6; 8. Oviedo Moderno, 
5; 9. 9. Fund. Albacete, 4; 10. Transportes Alcaine, 4; 11. Rayo 

R. Sociedad, 0; 14. San Gabriel, 

Guardarredes menos batida: Lola (At. Madrid) 0 g./ 3 p. (0). 

4 Lidia 67’; 0-5 Raquel 68’) 

2 Vero 89’) 

-0 Andrea Mirón 

Villestro – Salamanca: 5-0 
(1-0 Belén 20’; 2-0 Ari 25’; 3-0 Raquel 57’
Roibás 89’) 
Bértola – Gijón: 1-1 
(1-0 Jenny 44’; 1-1 Elizabet 72’) 
Oviedo Moderno B – Mareo: 1-2 
(0-1 Eva Cachón 23’; 1-1 Tania 36’; 1

Xornada 3 (2
Orzán – Victoria: 2-4 
(1-0 Cris Revuelta 22’; 1-1 Tomy 28
Lucía 73’; 2-4 Tomy 89’) 
Barbadás – El Olivo: 2-5 
(1-0 Mo 13’; 1-1 Katy 11’; 1-2 Xeila 34’; 1
1-5 Helena 52’; 2-5 Jessi 77’) 
Zamora – Erizana: 0-1 
(0-1 Tania 89’) 
Sárdoma – Villestro: 1-2 
(1-0 Natalia 38’; 1-1 Belén 54’; 1-
Salamanca – Bértola: 2-2 
(0-1 Alba 53’; 0-2 Sandra 72’; 1-2 Ana 74’; 2
Gijón – Oviedo Moderno B: 1-2 
(0-1 Eider 25’; 0-2 Merce 44’; 1-2 Zara 62’(p))
Friol – Mareo: 3-2 
(0-1 Señas 21’; 0-2 Eva Cachón 
3-2 Eva 89’) 
Clasificación: 1. Villestro, 9;  2. 
5. Sárdoma, 6 Mareo, 4; 7. Salamanca, 4; 8
10. Gijón, 1; 10. Oviedo Moderno B, 3; 
13. Zamora, 1; 14. Barbadás, 0.
Mellor goleadora: Raquel (Villestro), Tomy (Victoria)
(Bértola) 3 goles. 
Guardarredes menos batida: Carmen (Villestro) 1 g./ 3 p. (0,34).

 

Galiza 
1ª División Galega
Xornada 1 (

Tordoia – O Val: 4-1 
(0-1 Noemi 9’; 1-1 Rebeca 57’; 2
1 Rebeca 88’) 
Cacheiras – Atlántida Matamá: 1
(1-0 Fátima 60’; 1-1 Lucía 73’) 
Orzán B – Ciudad de Pontevedra: 7
(1-0 Vero 4’; 2-0 Silvia 12’; 3-0 Noemi 30’; 4
46’; 6-0 Cris 74’(pp); 7-0 Noemi 76’)
Milagrosa – San Miguel: 1-1 
(0-1 Ale 22’; 1-1 Lorena 26’(p)) 
Lavadores – Valladares: 1-4 
(0-1 Ledi 61’; 0-2 Ledi 63’; 0-3 Loles 77’; 0
Sara Castro 89’) 
At. Arousana – Beluso: 9-1 
(1-0 Raquel 4’; 2-0 Bárbara 10’; 3
Raquel 31’; 6-0 Lu Pujol 40’; 7-0 Raquel 48’; 8
Rut 69’; 9-1 Raquel 71’) 
Moledo – ACRD Boiro: 0-0 

Xornada 2 (28/09/2T014)
O Val – Moledo: 2-0 
(1-0 Noe 5’; 2-0 Carlota 34’) 
Atlántida Matamá – Tordoia: 1-2 
(1-0 Lore 21’; 1-1 Rebeca 40’; 1-
Ciudad de Pontevedra – Cacheiras: 1
(1-0 Lucía 74’) 
San Miguel – Orzán B: 3-1 
(1-0 María Fontán 27’; 2-0 Soraya 42’; 
Valladares – Milagrosa: 1-1 
(0-1 María 3’; 1-1 Belén 34’) 
Beluso – Lavadores: 0-2 
(0-1 Nuria 77’; 0-2 Gloria 79’) 
ACRD Boiro – At. Arousana: 1-5 
(0-1 Lu Pujol 32’; 0-2 Raquel 37’; 0
Soraya 78’(p); 1-5 Lu Pujol 84’(p))
Clasificación: 1. At. Arousana, 6
San Miguel, 4; 5. Orzán B, 3; 6 Lavadores, O Val, 3; 8
Pontevedra, 3; 9. Milagrosa, 
Cacheiras, 1; 12. Moledo , 1; 13. 

0 Raquel 57’; 4-0 Raquel 69’; 5-0 María 

 
 

1 Tania 36’; 1-2 Señas 80’) 
Xornada 3 (2 8/09/2014) 

1 Tomy 28’; 1-2 Clo 34’; 2-2 Bea 47’; 2-3 

2 Xeila 34’; 1-3 Katy 38’; 1-4 Natalia 46’; 

-2 Vanesa 67’) 

2 Ana 74’; 2-2 Silvia 82’) 

2 Zara 62’(p)) 

2 Eva Cachón 77’; 1-2 Raisa 80’; 2-2 Natalia 82’; 

Friol, 9; 3. Victoria, 7; 4. El Olivo, 6; 
6 Mareo, 4; 7. Salamanca, 4; 8. Bértola, 3; 9. Orzán, 3; 

10. Gijón, 1; 10. Oviedo Moderno B, 3; 11. Erizana, 3; 12. Gijón, 1; 
13. Zamora, 1; 14. Barbadás, 0.  

: Raquel (Villestro), Tomy (Victoria), Sandra 

Guardarredes menos batida: Carmen (Villestro) 1 g./ 3 p. (0,34). 

1ª División Galega  
Xornada 1 ( 21/09/2014) 

1 Rebeca 57’; 2-1 Lorena 80’(pp); 3-1 Cintia 87’; 4-

1-1 

Ciudad de Pontevedra: 7-0 
0 Noemi 30’; 4-0 Ainhoa 43’; 5-0 Silvia 

0 Noemi 76’) 

3 Loles 77’; 0-4 Ana Iglesias 87’; 1-4 

0 Bárbara 10’; 3-0 Míriam 13’; 4-0 Bárbara 23’; 5-0 
0 Raquel 48’; 8-0 Bárbara 49’; 8-1 

Xornada 2 (28/09/2T014)  

 
-2 Laura Raña 50’) 

Cacheiras: 1-0 

Soraya 42’; 2-1 Vero 44’; 3-1 Soraya 81’) 

 
2 Raquel 37’; 0-3 Rosi 51’; 0-4 Lu Pujol 55’; 1-4 

5 Lu Pujol 84’(p)) 
6; 2. Tordoia, 6; 3. Valladares, 4; 4. 

3; 6 Lavadores, O Val, 3; 8. Ciudad de 
 2; 10. Atlántida Matamá, 1; 11. 

, 1; 13. ACRD Boiro, 1; 14. Beluso, 0.  



 

 

Mellor goleadora: Raquel (At. Arousana) 5 goles. 
Guardarredes menos batida: Beli e Roci (At. Arousana) 1 g./ 2 p. 
(0,5) 
 

2ª División Galega – Gr. I
Xornada 1 (07/09/2014) 

Conxo – Monte Forte: 1-5 
Sar – Santiso: 5-1 
Pastoriza – Victoria B: 1-4 
Imperator – Rúa Valdeorras: 0-5 
Val do Ulla – San Estebo de Abellá: * 
Aguiño – 981: 12-0 
Torre – Antas: 13-0 

Xornada 2 (14/09/2014) 
Monte Forte – Torre: 5-3 
Santiso – Conxo: 1-0 
Victoria B – Sar: 12-3 
Rúa Valdeorras – Pastoriza: 3-2 
San Estebo de Abellá – Imperator: 1-0 
981 – Val do Ulla: * 
Antas – Aguiño: 0-4 

Xornada 3 (21/09/2014) 
Monte Forte – Santiso: 6-3 
Conxo – Victoria B: 0-4 
Sar – Rúa Valdeorras: 4-8 
Pastoriza – San Estebo de Abellá: 2-1 
Imperator – 981: 2-2 
Val do Ulla – Antas: * 
Torre – Aguiño: 3-7 

Xornada 4 (28/09/2014) 
Santiso – Torre: 2-1 
Victoria B – Monte Forte: 5-3 
Rúa Valdeorras – Conxo: 3-0 
San Estebo de Abellá – Sar: 2-1 
981 – Pastoriza: 0-0 
Antas – Imperator: 5-1 
Aguiño – Val do Ulla: * 
Clasificación: 1. Victoria B, 12;  2. Rúa Valdeorras
4. Monte Forte, 9; 5. San Estevo de Abellá, 6; 6 Santiso, 6; 7. 
Pastoriza, 4; 8. Torre, 3; 9. Sar, 3; 10. Antas, 3; 11. 981, 1; 
Imperator, 0; 13. Conxo, 0. 
Mellor goleadora: Tati (Victoria B) 9 goles. 
Guardarredes menos batida: Celia Sánchez (San Estebo de Abellá) 
2 g./ 3 p. (0,67) 
* O Val do Ulla retirouse antes do comezo da competición.

 

Alemaña 
1. Frauen- Bundesliga

Xornada 2 (0709/2014) 
Hoffenheim – Wolfsburg: 0-1 
Frankfurt – Duisburg: 6-0 
Freiburg – Bayern: 1-2 
Essen – Turbine Potsdam: 0-1 
Horforder – Sand: 1-3 
Jena – Bayer Leverkusen: 1-2 

Xornada 3 (21/09/2014) 
Duisburg – Freiburg: 0-2 
Bayer Leverkusen – Wolfsburg: 0-3 
Turbine Potsdam – Frankfurt: 2-1 
Bayern – Hoffenheim: 3-0 
Jena – Herforder: 3-3 
Sand – Essen: 0-1 

Xornada 4 (24/09/2014) 
Freiburg – Turbine Potsdam: 2-4 
Frankfurt – Sand: 3-0 
Herforder – Bayer Leverkusen: 2-2 
Wolfsburg – Bayern: 0-0 
Essen – Jena: 1-2 
Hoffenheim – Duisburg: 1-0 
1. Turbine Potsdam, 12; 2. Wolfsburg, 10;  
Frankfurt, 7; 5. Essen, 6; 6. Bayer Leverkusen, 5; 
Sand, 4; 9. Hoffenheim, 4; 10. Freiburg, 3; 11. 
Duisburg, 0.  
Mellor goleadora: Nagasato (Turbine Potsdam) 4 goles.
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Beli e Roci (At. Arousana) 1 g./ 2 p. 

I 

Rúa Valdeorras, 12; 3. Aguiño, 9; 
6; 6 Santiso, 6; 7. 

3; 10. Antas, 3; 11. 981, 1; 12. 

Celia Sánchez (San Estebo de Abellá) 

* O Val do Ulla retirouse antes do comezo da competición. 

Bundesliga  

 3. Bayern, 8; 4. 
. Bayer Leverkusen, 5; 7. Jena, 5; 8. 

11. Herforder, 2; 12. 

Mellor goleadora: Nagasato (Turbine Potsdam) 4 goles. 

Francia 
Xornada 2 (07/09/2014)

Arras – Saint-Étienne: 1-1 
Guingamp – Paris St.-Germain: 0
Soyaux – Rodez: 3-2 
Juvisy – Issy: 3-1 
Montpellier – Albi: 3-0 
Metz – O. Lyonnais: 0-15 

Xornada 3 (21/09/2014)
O. Lyonnais – Montpellier: 4-0 
Rodez – Arras: 1-1 
Saint-Étienne – Guingamp: 1-2 
Paris St.-Germain – Metz: 7-0 
Albi – Juvisy: 0-3 
Issi – Soyaux: 0-0 

Xornada 4 (28/09/2014)
Guingamp – Rodez: 4-2 
Metz – Saint-Étienne: 0-1 
Issy – Albi: 0-2 
Montpellier – Paris St.-Germain: 0
Soyaux – Arras: 5-1 
Juvisy – O. Lyonnais: 1-4 
*1. O. Lyonnais, 16; 2. Paris St.
Soyaux, 11; 5. Montpellier, 10; 6. Albi, 1
Rodez, 8; 9. St.-Étienne, 8; 10. Arras, 6; 11. Issy
Mellor goleadora: Schelin, Hegerberg (O. Lyonnais) 6 goles.
* Partido gañado, 4 pts; empatado, 2 pts.; perdido, 1 pto.

 

Inglaterra
FA Women Super League

Xornada 11
Notts County – Manchester City: 1
Bristol Academy – Birmingham City: 1
Everton – Liverpool: 2-2 
Arsenal – Chelsea: 2-3 

Xornada 8 (09/09/2014)
Everton – Birmingham City: 0-0 

Xornada 12 (21/09/2014)
Bristol Academy – Arsenal: 3-4 
Birmingham City – Liverpool: 1-2
Everton – Manchester City: 0-3 
Notts County – Chelsea: 1-0 

Xornada 9 (
Bristol Academy – Manchester City: 1
Notts County – Everton: 2-0 
1. Chelsea, 23; 2. Liverpool, 22; 
Arsenal, 17; 5. Bristol Academy, 16; 6. Manchester City
County, 14; 8. Everton, 4.  
* O Notts County é a nova denominación do Lincoln.
Mellor marcadora: Ogimi (Chelse
(Notts County) 5 goles. 

FA Women Super League Cup 
Semifinais (07/09/2014)

Arsenal  – Notts County: 2-0 
Manchester City  – Chelsea: 1-0
Mellor goleadora: Clarke (Notts County), Dowie (Liverpool) 8 goles.
 

Portugal 
Xornada 1 (

Valadares Gaia – F. Benfica: 1-0
Albergaria – At. Ouriense: 1-2 
Leixões – Vilaverdense: 2-1 
Boavista – A-dos-Francos: 2-2 
Fund. Laura Santos – Cesarense: 4

Xornada 2 (28
F. Benfica – Fund. Laura Santos: 2
Albergaria – Valadares Gaia: 0-1
Vilaverdense – At. Ouriense: 2-3
A-dos-Francos – Leixões: 1-1 

D1 Feminine 
Xornada 2 (07/09/2014)  

Germain: 0-3 

Xornada 3 (21/09/2014)  

Xornada 4 (28/09/2014)  

Germain: 0-1 

Paris St. -Germain, 16; 3. Juvisy, 13; 4. 
Soyaux, 11; 5. Montpellier, 10; 6. Albi, 10; 7. Guingamp, 10; 8. 

Arras, 6; 11. Issy , 5; 12. Metz, 4. 
Mellor goleadora: Schelin, Hegerberg (O. Lyonnais) 6 goles. 
* Partido gañado, 4 pts; empatado, 2 pts.; perdido, 1 pto. 

Inglaterra 
FA Women Super League  

Xornada 11  (04/09/2014) 
Manchester City: 1-1 

Birmingham City: 1-3 

Xornada 8 (09/09/2014)  
 

Xornada 12 (21/09/2014)  

2 

Xornada 9 ( 28/09/2014) 
Manchester City: 1-0 

2. Liverpool, 22;  3. Birmingham City, 21; 4. 
l Academy, 16; 6. Manchester City, 16; 7. Notts 

* O Notts County é a nova denominación do Lincoln. 
Mellor marcadora: Ogimi (Chelsea), Watts (Bristol Academy), Clarke 

FA Women Super League Cup – Copa da Liga 
Semifinais (07/09/2014)  

0 
Mellor goleadora: Clarke (Notts County), Dowie (Liverpool) 8 goles. 

Nacional 
Xornada 1 ( 21/09/2014) 

0 

Cesarense: 4-0 
Xornada 2 (28 /09/2014) 

Fund. Laura Santos: 2-1 
1 
3 



 

 

Cesarense – Boavista: 1-2 
1. At. Ouriense, 6; 2. Valadares Gaia, 6; 3. Boavista,4;  4. Leixões, 
4; 5. Fund. Laura Santos, 3; 6. F. Benfica, 3; 7. A-
Vilaverdense, 0; 9. Albergaria, 0; 10. Cesarense, 0.
Mellor goleadora: Figueiras (A-dos-Francos), Maia (Fund. Laura 
Santos) 3 goles. 

 

Suecia 
Damallsvenskan

Xornada 17 (08/09/2014)
Göteborg – Eskilstuna Utd.: 2-3 
Jitex – Piteå: 0-1 
Rosengård – Kristianstads: 2-1 
Linköpings – Vittsjö: 4-1 
Örebro – Tyresö: Retirouse o Tyresö 
Umeå – AIK: 3-2 

Xornada 18 (21/09/2014) 
Vittsjö – Umeå: 1-0 
Piteå – Örebro: 1-0 
AIK – Jitex: 1-0 
Eskilstuna Utd. – Rosengård: 0-4 
Tyresö – Göteborg: Retirouse o Tyresö 
Kristianstads – Linköpings: 1-0 

Xornada 19 (27/09/2014) 
Göteborg – Rosengård: 2-3 
AIK – Örebro: 0-3 
Tyresö – Linköpings: Retirouse o Tyresö 
Vittsjö – Piteå: 1-0 
Kristianstads – Jitex: 3-0 
Eskilstuna Utd. – Umeå: 2-3 
1. Rosengård, 48 (18); 2. Örebro, 36 (17); 3. Göteborg, 
Linköpings, 33 (17); 5. Kristrianstads, 28 (18); 6. Eskilstuna, 25 (18); 
7. Umeå, 20 (17); 8. Piteå, 20 (17); 9. Vittsjö, 20 (17)
(17); 11. Jitex, 0 (17); - Tyresö, -. 
Mellor goleadora: Mittag (Rosengård) 22 goles. 
O Tyresö retirouse logo da xornada 7. 

 

Copa do Mundo 
Europa 
Grupo 1 

13/09: Rusia – Alemaña: 1-4 
           Eslovaquia – Irlanda: 0-1 
           Croacia – Eslovenia: 1-0 
17/09: Eslovenia – Eslovaquia: 2-1 
           Croacia – Rusia: 1-3 
           Alemaña – Irlanda: 2-0 
1. GER, 30; 2. RUS, 22; 3. IRE, 17; 4. CRO, 8; 5. SVN, 6; SVK, 4
Mellor goleadora: Mittag (GER) 11 goles. 

Grupo 2 
13/09: Italia – Estonia: 4-0 
           Romenia – España: 0-2 
17/09: Chequia – España: 0-1 
           (0-1 Vero 89’)  
           Romenia – Estonia: 2-0 
           Italia – Macedonia: 15-0 
1. ESP, 28; 2. ITA, 25;  3. ROM, 14; 4. CZE, 14; 5. 
Mellor goleadora: Natalia (ESP) 12 goles. 

Grupo 3 
13/09: Dinamarca – Malta: 8-0 
           Islandia – Israel: 3-0 
17/09: Islandia – Serbia: 9-1 
           Malta – Suíza: 0-5 
           Dinamarca – Israel: 0-1 
1. SUI, 28; 2. ICE, 19; 3. DEN, 18; 4. ISR, 12; 5. SRB, 10; 6. MAL
Mellor goleadora: Dickenmann (SUI) 10 goles. 

Grupo 4 
13/09: Escocia – Illas Feroe: 9-0 
           Suecia – Bosnia-Herz.: 3-0 
            Polonia – Irlanda do Norte: 4-0 
17/09: Polonia – Bosnia-Herz.: 3-1 
           Suecia – Escocia: 2-0 
           Irlanda do Norte – Illas Feroe: 3-0 
1. SWE, 30; 2. SCO, 24; 3. POL, 16; 4. BIH, 9; 5. NIR
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1. At. Ouriense, 6; 2. Valadares Gaia, 6; 3. Boavista,4;  4. Leixões, 
dos-Francos, 2; 8. 

Vilaverdense, 0; 9. Albergaria, 0; 10. Cesarense, 0. 
, Maia (Fund. Laura 

Damallsvenskan  
Xornada 17 (08/09/2014)  

3. Göteborg, 33 (17); 4. 
Kristrianstads, 28 (18); 6. Eskilstuna, 25 (18); 

20 (17); 10. AIK, 10 

 

CRO, 8; 5. SVN, 6; SVK, 4. 

 EST, 4; 6. MKD,1 

ISR, 12; 5. SRB, 10; 6. MAL, 0. 

NIR, 5; 6. FAR, 2. 

Mellor goleadora: Ross (SCO) 13 goles.
Grupo 5

13/09: Holanda – Portugal: 3-2 
           Albania – Noruega: 0-11 
           Bélxica – Grecia: 11-0 
17/09: Noruega – Holanda: 0-2 
           Grecia – Albania: 4-0 
           Portugal – Bélxica: 0-1 
1. NOR, 27; 2. NED, 25; 3. BEL, 
Mellor goleadora: Miedema (NED

Grupo 6
13/09: Ucrania – Turquía: 8-0 
17/09: Ucrania – Gales: 1-0 
           Montenegro – Inglaterra: 0
           Turquía – Bielorrusia: 3-0 
1. ENG, 30; 2. UKR, 22;  3. WAL, 
Mellor goleadora: Aluko (ENG) 13 goles.

Grupo 7
13/09: Finlandia – Francia: 0-2 
           Austria – Hungría: 4-3 
17/09: Francia – Finlandia: 3-1 
           Austria – Cazaxistán: 5-1 
           Bulgaria – Hungría: 0-7 
1. FRA, 30; 2. AUS, 21;  3. FIN, 21
Mellor goleadora: Thiney (FRA) 1

 
Conmebol

Copa América (11- 28/09/2014, en Ecuador)
Primeria Fa

Grupo A 
11/09: Uruguai – Venezuela: 1-3
           Ecuador – Perú: 1-0 
13/09: Colombia – Uruguai: 4-0 
           Ecuador – Venezuela: 1-0
15/09: Colombia – Venezuela: 4-
           Uruguai – Perú: 2-1 
17/09: Venezuela – Perú: 0-0 
           Ecuador – Colombia: 0-1 
19/09: Colombia – Perú: 1-0 
           Ecuador – Uruguai: 1-2 
1. COL, 12; 2. ECU, 6; 3. URU, 6; 4. VEN, 4; 5. PER, 1.
Mellor goleadora : Gabriel García (Venezuela, Pamela Go
(Uruguai), Rincón (Colombia) 2 goles
Grupo B 
12/09: Arxentina – Chile: 0-1 
           Brasil – Bolivia: 6-0 
14/09: Bolivia – Arxentina:0-6  
            Paraguai – Brasil: 1-4 
16/09: Chile – Bolivia: 3-0 
           Arxentina – Paraguai: 1-0
18/09: Bolivia – Paraguai: 2-10 
           Chile – Brasil: 0-2 
20/09: Paraguai – Chile: 3-2 
           Brasil – Arxentina: 0-2 
1. ARG, 9; 2. BRA, 9;  3. PAR, 6; 4. CHI, 6; 5. BOL, 0.
Mellor goleadora : Rebeca Fernández (Paraguai) 4 goles
 
Fase Final: 
24/09: Colombia – Argentina: 0-0
           Brasil – Ecuador: 4-0 
26/09: Colombia – Ecuador: 2-1 
           Brasil – Argentina: 6-0 
28/09: Argentina – Ecuador: 2-3 
           Colombia – Brasil: 0-0 
1. BRA, 7 ; 2. COL, 5;  3. ECU, 3;
 
Campión: Brasil 
Clasificados para a Copa do Mundo e os Xogos Olímpicos
Brasil e Colombia. 
Clasificado para a eliminatoria contra o terceiro d a CONCACAF:  
Ecuador. 
Clasificados para os Xogos Panamericanos: Brasil, C olombia, 
Ecuador e Arxentina. 
Mellor goleadora: Cristiane (Brasil) 6 g

Ross (SCO) 13 goles. 
Grupo 5  

 

, 19; 4. POR, 12; 5. GRE,3; 6. ALB,3 
NED) 13 goles. 

Grupo 6  

0-10 
 
, 19; 4. TUR,12; 5. BLR,6; 6. MTN,0 

Aluko (ENG) 13 goles. 
Grupo 7  

 

21; 4. HUN, 12; 5. KZJ, 4; 6. BUL, 1. 
14 goles. 

Conmebol  
28/09/2014, en Ecuador)  

Primeria Fa se 

3 

 
0 
-1 

 

6; 4. VEN, 4; 5. PER, 1. 
Gabriel García (Venezuela, Pamela González 

(Uruguai), Rincón (Colombia) 2 goles 

0 

6; 4. CHI, 6; 5. BOL, 0. 
Rebeca Fernández (Paraguai) 4 goles 

0 

 

 

, 3; 4. ARG, 1. 

para a Copa do Mundo e os Xogos Olímpicos : 

Clasificado para a eliminatoria contra o terceiro d a CONCACAF:  

Clasificados para os Xogos Panamericanos: Brasil, C olombia, 

Cristiane (Brasil) 6 g oles.  



 

 

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 

feminino na túa comarca 

698 122 667 


