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a estamos máis perto do día D no que se 
determinará quen dirixirá os destinos da 
FGF nos próximos catro anos. Polo 

momento, e como teñe
decembro, continúa a incógnita de se serán dous 
ou tres os contendentes. No último mes, a 
imputación do posible terceiro candidato, Rafael 
Louzán, nun asunto de sobre custos relacionados 
coa reforma de Pasarón, pareceu restar impulso 
aos movementos iniciados polo presidente da 
Deputación de Pontevedra. No entanto, dúas 
cousas máis marcaron o devir, as polé
declaracións de apoio ao presidente saínte 
realizadas por parte dos sete delegados 
federativos, algo que debe marcalos na súa 
continuidade, se gañar Liñares, o na súa saída do 
cargo, caso da derrota do alcalde de Cerceda e, no 
mesmo sentido, a incorp
federativo de Xan Morales Somoza, dono dunha 
empresa que xestiona dous medios dixitais, 
membro do xurado do Premio José Couso á 
liberdade de prensa, cuxas primeiras accións non 
deixaron de ser polémicas ao facer uso dun
plataforma neutral, como debe ser o sitio da 
propia FGF, a favor de Liñares, obviando ao outro 
candidato. 
No lado das cousas estritamente deportivas, foi un 
mes importante para Mari Paz, recoñecida polo 
Diario de Mestalla como mellor xogadora do 
Valencia da pasada campaña.
Outubro tamén foi un mes importante para o 
Villestro, mantendo a súa invencibilidade na 
espera de que o calendario endurecera, en 
novembro, a presión que po
como El Olivo ou Victoria.
Por outro lado, a temporada merece unha mención 
especial para o At. Arousana. O equipo histórico 
vai camiño de retornar, pola vía rápida, á categoría 
que nunca debeu deixar.
No mundo, xa está practicamente definido o cadro 
de equipos que participarán na Copa do Mundo. 
Dúas eliminatorias determinarán a pr
dúas últimas seleccións, unha europea e outra 
americana. 
 
                                                           

X stamos máis perto do día D no que se 
determinará quen dirixirá os destinos da 
FGF nos próximos catro anos. Polo 

ñen de prazo até o 4 de 
decembro, continúa a incógnita de se serán dous 
ou tres os contendentes. No último mes, a 

o posible terceiro candidato, Rafael 
Louzán, nun asunto de sobre custos relacionados 
coa reforma de Pasarón, pareceu restar impulso 
aos movementos iniciados polo presidente da 
Deputación de Pontevedra. No entanto, dúas 
cousas máis marcaron o devir, as polémicas 
declaracións de apoio ao presidente saínte 
realizadas por parte dos sete delegados 
federativos, algo que debe marcalos na súa 
continuidade, se gañar Liñares, o na súa saída do 
cargo, caso da derrota do alcalde de Cerceda e, no 
mesmo sentido, a incorporación ao grupo 
federativo de Xan Morales Somoza, dono dunha 
empresa que xestiona dous medios dixitais, 
membro do xurado do Premio José Couso á 

cuxas primeiras accións non 
deixaron de ser polémicas ao facer uso dunha 

l, como debe ser o sitio da 
propia FGF, a favor de Liñares, obviando ao outro 

No lado das cousas estritamente deportivas, foi un 
mes importante para Mari Paz, recoñecida polo 
Diario de Mestalla como mellor xogadora do 
Valencia da pasada campaña. 
Outubro tamén foi un mes importante para o 
Villestro, mantendo a súa invencibilidade na 
espera de que o calendario endurecera, en 
novembro, a presión que poidan exercerlle rivais 
como El Olivo ou Victoria. 
Por outro lado, a temporada merece unha mención 
special para o At. Arousana. O equipo histórico 

vai camiño de retornar, pola vía rápida, á categoría 
que nunca debeu deixar. 
No mundo, xa está practicamente definido o cadro 
de equipos que participarán na Copa do Mundo. 
Dúas eliminatorias determinarán a presenza das 
dúas últimas seleccións, unha europea e outra 
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Érase unha vez
1997/98

Carlos Castro
 
A FGF de Julio Meana tomara nota dos 
movementos que acontecían nas comarcas
sureñas do Condado e o Baixo Miño e sentiuse 
responsabilizado na hora de encamiñar aqui
dalgún xeito. Aproveitando a circunstancia de 
que outros clubs, máis ao norte, querían 
viabilizar unha competición oficial, e dándose 
por vencido da loita reivindicativa e o pulso 
que lle estaban botando á Federación equipos 
como o At. Arousana e o Xuventú de Aguiño, 
acabou recuperando a Liga Rexional. Un feito 
evidente do que dicimos é un documento 
emitido polo propio ente federativo que, lonxe 
de querer normalizar a situación mesmo pola 
coxuntura da situación, explica que organiza a 
competición “con carácter excepcional” 
(circular 10 da temporada 1997/98 da 
delegación de Pontevedra). 

At. Arousana 1997/98, campión de todo. 

 
No capítulo do número anterior falamos da Li
do Condado. Non era a única. O At.Arousana foi o 
eixo sobre o que se orientou unha competición
Liga Rías Baixas, que o cadro atlético gañou tanto 
en Liga como en Copa na edición 1996/97.
Equipos como o Aguiño, o Ventosela, 
Ulla ou o Amanecer tamén loitaron por ser o 
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Carlos Castro 

A FGF de Julio Meana tomara nota dos 
movementos que acontecían nas comarcas 
sureñas do Condado e o Baixo Miño e sentiuse 

izado na hora de encamiñar aquilo 
dalgún xeito. Aproveitando a circunstancia de 
que outros clubs, máis ao norte, querían 
viabilizar unha competición oficial, e dándose 

tiva e o pulso 
que lle estaban botando á Federación equipos 
como o At. Arousana e o Xuventú de Aguiño, 
acabou recuperando a Liga Rexional. Un feito 
evidente do que dicimos é un documento 
emitido polo propio ente federativo que, lonxe 

situación mesmo pola 
coxuntura da situación, explica que organiza a 
competición “con carácter excepcional” 
(circular 10 da temporada 1997/98 da 

No capítulo do número anterior falamos da Liga 
do Condado. Non era a única. O At.Arousana foi o 
eixo sobre o que se orientou unha competición, a 

que o cadro atlético gañou tanto 
en Liga como en Copa na edición 1996/97. 
Equipos como o Aguiño, o Ventosela, o Val do 

loitaron por ser o 

mellor nesa competición extraoficial.
atlético contaba con Enrique Estévez como 
técnico e futbolistas como Arancha ou Cárol, na 
actualidade presidenta e secretaria e xogadora en 
activo, respectivamente, fixeron parte daque
primeiro plantel que tiña entre a súa masa social 
socios como o finado, e na época influente home 
do PP galego, José Cuíña Crespo. 
club chegaba ao medio millón de pesetas
euros). O equipo xogou os partidos no 
Mundial’82. O Amanecer,
Grove, xogaba nas Lampáns. O técnico e 
presidente era Antonio Otero 
obxectivo de superar o cuarto lugar da liga 
anterior. O Vilagarcía acababa de ser fundado e o 
seu presidente, Agustín Fontán, colocou como 
máxima responsable técnica a Dolores Suárez. En 
todos os casos había xogadoras que ían desde os 
catorce anos até unha idade ilimitada, segundo a 
regulamentación. 
O outro gran equipo, quen podía arrebatar o título 
ao At. Arousana, era o Aguiño. O referente 
feminino do Barbanza contaba cunha técnica 
dotada dunha capacidade de traballo inesgotable, 
outra histórica do fútbol galego, Matilde 
Fernández quen, anos despois, sería a encargada 
de levarse a Vero Boquete para o cadro da Tasca, 
no que a santiaguesa 
Finalmente, tanto Val do Ulla como Ponte 
Caldelas, con experiencia competitiva, poderían 
ser os ocultos capaces de dar unha sorpresa, tanto 
parcial como global, sobre todo as de Arnois.
A pena foi a retirada de última hora do Salcedo, 
que provocou una competición heteroxénea no 
calendario, afeando unha primeira xornada na que 
folgaron o Aguiño, que debería ir precisamente a 
Salcedo, e o Val do Ulla. O arranque do torneo
16 de novembro, foi en Ponte Caldelas, nun 
partido que as locais gañaron a
2. A primeira goleada foi en Vilaxoán, onde o At. 
Arousana derrotou ao Amanecer por 10
tantos de Eli. 
Na segunda data puideron xogar os seis equipos. 
Abriuse no sábado coa estrea do Aguiño, que 
venceu en Vilagarcía con dianas 
A primeira reválida arousanista pasouna grazas a 
un gol de Sandra Muñiz no campo do Val do Ulla. 
No outro encontro, o Pontecaldelas asegurou o 
segundo lugar provisional derrotando ao 
Amanecer nas Lampáns por 0

mellor nesa competición extraoficial. O cadro 
atlético contaba con Enrique Estévez como 
técnico e futbolistas como Arancha ou Cárol, na 
actualidade presidenta e secretaria e xogadora en 
activo, respectivamente, fixeron parte daquel 
primeiro plantel que tiña entre a súa masa social 
socios como o finado, e na época influente home 
do PP galego, José Cuíña Crespo. O orzamento do 
club chegaba ao medio millón de pesetas (3.000 

O equipo xogou os partidos no 
Mundial’82. O Amanecer, de San Vicente do 
Grove, xogaba nas Lampáns. O técnico e 
presidente era Antonio Otero Zamora e partía co 
obxectivo de superar o cuarto lugar da liga 
anterior. O Vilagarcía acababa de ser fundado e o 
seu presidente, Agustín Fontán, colocou como 

onsable técnica a Dolores Suárez. En 
todos os casos había xogadoras que ían desde os 
catorce anos até unha idade ilimitada, segundo a 

O outro gran equipo, quen podía arrebatar o título 
ao At. Arousana, era o Aguiño. O referente 

o Barbanza contaba cunha técnica 
dotada dunha capacidade de traballo inesgotable, 
outra histórica do fútbol galego, Matilde 
Fernández quen, anos despois, sería a encargada 
de levarse a Vero Boquete para o cadro da Tasca, 
no que a santiaguesa se estreou no fútbol 11. 
Finalmente, tanto Val do Ulla como Ponte 
Caldelas, con experiencia competitiva, poderían 
ser os ocultos capaces de dar unha sorpresa, tanto 
parcial como global, sobre todo as de Arnois. 
A pena foi a retirada de última hora do Salcedo, 

ou una competición heteroxénea no 
calendario, afeando unha primeira xornada na que 
folgaron o Aguiño, que debería ir precisamente a 

e o Val do Ulla. O arranque do torneo, o 
foi en Ponte Caldelas, nun 

partido que as locais gañaron ao Vilagarcía por 3-
2. A primeira goleada foi en Vilaxoán, onde o At. 
Arousana derrotou ao Amanecer por 10-0 con seis 

puideron xogar os seis equipos. 
Abriuse no sábado coa estrea do Aguiño, que 
venceu en Vilagarcía con dianas de Rosario e Eva. 
A primeira reválida arousanista pasouna grazas a 
un gol de Sandra Muñiz no campo do Val do Ulla. 
No outro encontro, o Pontecaldelas asegurou o 
segundo lugar provisional derrotando ao 
Amanecer nas Lampáns por 0-3. 



 

 

Na terceira xornada o comando da táboa tomouno 
por primeira e única vez nesta categoría o 
Pontecaldelas, logo de empatar na casa contra o 
Val do Ulla.A goleada púxoa o Aguiño cun 16
sobre o Amanecer na semana de fo
cadros vilagarciáns. 
O anecdótico do liderado das caldelenses ficou 
obviado na seguinte xornada, cando na viaxe ao 
campo do At. Arousana as locais gañaron por 11
2. Non conseguiran o primeiro lugar porque 
noutro dos partidos con algunha incerteza, o 
Aguiño derrotou na Estrada ao Val do Ulla por 1
5, con catro tantos de Rossy, quen comandaba a 
táboa de goleadoras con dez acertos. 
Un dos momentos decisivos da temporada estaba 
marcado para o 13 de decembro na Tasca. Dous 
anos sen derrotas, malia que fora en amigables, 
era un argumento pesado para que as barbanz
presentaran con garantías para defender a cabeza 
da clasificación. Eva marcou os goles aguiñenses 
nos minutos 20 e 61. Rossy mandou o coiro por 
dúas veces á trabe da meta de Martina
acción, as vilagarciás sentenciaron de penalti.
A derradeira xornada do ano 1997, última da 
primeira volta, deixou a competición sen invictos. 
No derbi arousán, o Vilagarcía deu a sorpresa 
derrotando ao At. Arousana por 4-3. O Aguiño 
proclamábase campión de inverno, as amarelas de 
Enrique Estévez empataban con as barbanzás 
Vilagarcía sumábase á disputa polo título. Abaixo, 
o triunfo do Val do Ulla en San Vicente do Grove 
facía presumible que o Amanecer acabaría sendo 
o lanterna vermella da competición. 
Na segunda volta, o Vilagarcía perdeu a opción de 
loitar contra os dous grandes na viaxe á Tasca. A 
ansiedade xogou unha mala pasada ás arousás que, 
con 4-1 en contra, viron como ficaban en 
inferioridade aos 38 minutos dun partido que 
debeu ser suspendido. O Aguiño era a besta negra 
das de Agustín Fontán que, diante das ribeirenses, 
volvían coñecer o sabor acedo da derrota.
1, entre os minutos 23 e 38, o colexiado
ribeirense, 
Jesús José 
Millán Santos, 
expulsou a 
cinco 
futbolistas 
visitantes: 
Patricia 
Castedo, á que lle caerían catro partidos de 
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ando da táboa tomouno 
por primeira e única vez nesta categoría o 
Pontecaldelas, logo de empatar na casa contra o 
Val do Ulla.A goleada púxoa o Aguiño cun 16-0 

semana de folga dos dous 

ldelenses ficou 
obviado na seguinte xornada, cando na viaxe ao 
campo do At. Arousana as locais gañaron por 11-
2. Non conseguiran o primeiro lugar porque 
noutro dos partidos con algunha incerteza, o 
Aguiño derrotou na Estrada ao Val do Ulla por 1-

ro tantos de Rossy, quen comandaba a 
 

Un dos momentos decisivos da temporada estaba 
marcado para o 13 de decembro na Tasca. Dous 
anos sen derrotas, malia que fora en amigables, 
era un argumento pesado para que as barbanzás se 
presentaran con garantías para defender a cabeza 

marcou os goles aguiñenses 
20 e 61. Rossy mandou o coiro por 

dúas veces á trabe da meta de Martina e, na última 
acción, as vilagarciás sentenciaron de penalti. 

deira xornada do ano 1997, última da 
primeira volta, deixou a competición sen invictos. 
No derbi arousán, o Vilagarcía deu a sorpresa 

3. O Aguiño 
proclamábase campión de inverno, as amarelas de 

as barbanzás e o 
Vilagarcía sumábase á disputa polo título. Abaixo, 
o triunfo do Val do Ulla en San Vicente do Grove 
facía presumible que o Amanecer acabaría sendo 

 
Na segunda volta, o Vilagarcía perdeu a opción de 

ar contra os dous grandes na viaxe á Tasca. A 
ansiedade xogou unha mala pasada ás arousás que, 

1 en contra, viron como ficaban en 
inferioridade aos 38 minutos dun partido que 
debeu ser suspendido. O Aguiño era a besta negra 

diante das ribeirenses, 
volvían coñecer o sabor acedo da derrota. Con  2 a 
, entre os minutos 23 e 38, o colexiado 

Castedo, á que lle caerían catro partidos de 

suspensión, Beatriz Suárez, Mercedes Morrazo, 
María Suárez e Concepción Álvarez, a última, 
provocada para forzar o remate do partido.
Na xornada previa ao partido decisivo da 
temporada, o At. Arousana viaxou a Pontecaldelas 
de onde saíu igualado co Aguiño tras v
caldelenses por 2-3, cos goles de Cárol, Eli e 
Carmen. 
O primeiro de febreiro, practicamente ficou 
decidido o campión. Foi un partido semellante ao
de Aguiño, ao que lle sobraron minutos para sacar 
o partido adiante. A igualdade desfíxose co tanto
visitante de Rossy, a mellor goleadora da 
campaña, faltando un cuarto de hora. 
85, Sandra fixo un gol que acabaría sendo 
decisivo para as atléticas, que fecharon o empate e 
o acceso á primeira posición por sexta vez na 
campaña e ficando á espera
derradeira xornada, salvo que o Aguiño perdera na 
casa na penúltima xornada contra o 
Puentecaldelas. 
Non foi así, as aguiñenses de Matilde Fernández 
golearon ás pontevedresas por 5
menor, asegurábanse os títulos individuais
mellor goleadora, que logo dos últimos catro goles 
contra as caldelenses sería Rossy, con 27 dianas, e 
de guardarredes menos batida, Elsa, con só oito 
goles recibidos nos dez partidos xogados.
O 15 de febreiro, ás 16,30, no Mundial 82, 
comezou o partido decisivo, o derbi vilagarcián. 
Patricia Cobas; Rocío, Arancha, Patricia García, 
Sonia; Eli, Cárol, Paula Souto, Carmen, Sandra 
Muñiz; e Susana, saíron polas atléticas mentres 
que Merche; Lucía, Be
Teresa, Concepción, Rebeca, Cri
fixérono polo Vilagarcía. Enrique Estévez 
formulou un partido moi serio, cheo de rigores 
defensivos que foron suficientes para vencer 
complementados coa calidade das xogadoras de 
arriba. O partido ficou de cara para as amarelas 
antes do descanso cos tantos de Eli e Sandra 
Muñiz. O segundo tempo tivo o mesmo 

sión, Beatriz Suárez, Mercedes Morrazo, 
María Suárez e Concepción Álvarez, a última, 

para forzar o remate do partido. 
Na xornada previa ao partido decisivo da 
temporada, o At. Arousana viaxou a Pontecaldelas 
de onde saíu igualado co Aguiño tras vencer ás 

3, cos goles de Cárol, Eli e 

O primeiro de febreiro, practicamente ficou 
decidido o campión. Foi un partido semellante ao 

ao que lle sobraron minutos para sacar 
o partido adiante. A igualdade desfíxose co tanto 
visitante de Rossy, a mellor goleadora da 
campaña, faltando un cuarto de hora. No minuto 
85, Sandra fixo un gol que acabaría sendo 
decisivo para as atléticas, que fecharon o empate e 
o acceso á primeira posición por sexta vez na 
campaña e ficando á espera do derbi local da 

, salvo que o Aguiño perdera na 
casa na penúltima xornada contra o 

Non foi así, as aguiñenses de Matilde Fernández 
golearon ás pontevedresas por 5-1 e, como mal 
menor, asegurábanse os títulos individuais de 
mellor goleadora, que logo dos últimos catro goles 
contra as caldelenses sería Rossy, con 27 dianas, e 
de guardarredes menos batida, Elsa, con só oito 
goles recibidos nos dez partidos xogados. 
O 15 de febreiro, ás 16,30, no Mundial 82, 

o decisivo, o derbi vilagarcián. 
Patricia Cobas; Rocío, Arancha, Patricia García, 
Sonia; Eli, Cárol, Paula Souto, Carmen, Sandra 
Muñiz; e Susana, saíron polas atléticas mentres 

atriz, Rosa, Rocío; María, 
Rebeca, Cristina; e Josefa 

fixérono polo Vilagarcía. Enrique Estévez 
formulou un partido moi serio, cheo de rigores 
defensivos que foron suficientes para vencer 
complementados coa calidade das xogadoras de 
arriba. O partido ficou de cara para as amarelas 

canso cos tantos de Eli e Sandra 
Muñiz. O segundo tempo tivo o mesmo guión só 

que sen máis 
movemento no 
marcador. O Atléti-
co Arousana re-
collía, de xeito 
oficial, a testemuña 
que deixara ao 
vento o último 



 

 

campión galego, o Karbo coruñés, na década 
anterior.  

 
Na Copa 
aconteceu o 
mesmo. Os 
dous 
mellores 
chegaron á 
final logo de 
eliminaren a 
Vilagarcía e 
Val do Ulla 
as arousás e 
ao Puente-
caldelas as 
da Tasca. 
Inicialmente 
prevista 
para o 
campo da 
Lomba, en 
Taragoña, acabou xogándose o 11 de abril en 
Asados, no campo de Santa Lucía. Eli, mellor 
goleadora da competición do KO, fixo tres dos 
oito no torneo no encontro decisivo. Comezar o 
partido a favor de vento e marcar dous goles axiña 
foi determinante. Malia que Rossy puxo a 
diferenza nun gol, outra das ch
oportunismo de Sandra para, inmediatamente, 
facer o 3-1 que deu tranquilidade ás de Enrique 
Estévez. O At. Arousana foi o gran triunfador do 
fútbol galego no retorno da oficialidade. Por outra 
parte, no extraoficial, tivo lugar a segunda edición
da Liga do Condado e Baixo Miño que sumou, 
como colofón, a primeira Copa. No pasado artigo 
indicamos, e estabamos errados, que a primeira 
edición da Liga rematara coa celebración da Copa. 
Os custos máis baixos e o compromiso coa 
competición demostrada polos clubs, que non vía 
nada clara a real implicación da FGF no 
desenvolvemento a medio e longo prazo da 
competición, ademais da constancia na hora de 
protexer aos dous equipos portugueses, fixo que a 
competición non oficial tivera máis equipos que a 
oficial. Dez escuadras volveron competir polas 
beiras do río Miño e da ría de Vigo, desde Bértola 
polo norte até a parroquia de Sopo, en Vila Nova 
da Cerveira, polo sur. Os trazos da mesma foron 
semellantes aos da campaña anterior. As de Paco 
Torres dominaron case desde o comezo tendo 
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campión galego, o Karbo coruñés, na década 

Taragoña, acabou xogándose o 11 de abril en 
s, no campo de Santa Lucía. Eli, mellor 

goleadora da competición do KO, fixo tres dos 
oito no torneo no encontro decisivo. Comezar o 
partido a favor de vento e marcar dous goles axiña 
foi determinante. Malia que Rossy puxo a 
diferenza nun gol, outra das chaves foi o 
oportunismo de Sandra para, inmediatamente, 

1 que deu tranquilidade ás de Enrique 
Estévez. O At. Arousana foi o gran triunfador do 
fútbol galego no retorno da oficialidade. Por outra 
parte, no extraoficial, tivo lugar a segunda edición 
da Liga do Condado e Baixo Miño que sumou, 
como colofón, a primeira Copa. No pasado artigo 
indicamos, e estabamos errados, que a primeira 
edición da Liga rematara coa celebración da Copa. 
Os custos máis baixos e o compromiso coa 

os clubs, que non vía 
nada clara a real implicación da FGF no 
desenvolvemento a medio e longo prazo da 
competición, ademais da constancia na hora de 
protexer aos dous equipos portugueses, fixo que a 
competición non oficial tivera máis equipos que a 

. Dez escuadras volveron competir polas 
beiras do río Miño e da ría de Vigo, desde Bértola 
polo norte até a parroquia de Sopo, en Vila Nova 

. Os trazos da mesma foron 
semellantes aos da campaña anterior. As de Paco 

e desde o comezo tendo 

como principal rival, de novo, ao Liréns. O 
Bértola proclamouse, por segundo ano 

 
Bértola, gañador da segunda Liga do Condado

 

 

 
Guardesa, gañador da primeira Copa do Condado

 
 
 
 
 
 

como principal rival, de novo, ao Liréns. O 
Bértola proclamouse, por segundo ano 

consecutivo, 
campión da 
Liga. Non 

estiveron 
tan eficaces 
na Copa 
cuxa final, 
xogada nas 
Lagoas, de 

Mondariz, 
foi gañada 
pola Guar-
desa, que se 
impuxo ao 

eterno 
subcampión, 
Liréns. 
 
 
 

Bértola, gañador da segunda Liga do Condado 

Guardesa, gañador da primeira Copa do Condado 
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Villestro, unha 
estrea inmaculada 

 
 

No pasado mes de abril o fútbol galego perdía 
un equipo de corta existencia, pero que levaba 
tres anos asentado, con máis ou menos fortuna, 
no segundo chanzo do fútbol español. A perda 
da S.D. Compostela, máis que o lamento pola 
desaparición dun club en si mesmo, era pola 
desvertebración do fútbol feminino galego na 
medida de perder un referente nunha 
delegación. Felizmente, apareceu o Villestro. 
Precisamente cando o Compostela recollía a 
testemuña do Pedras de Santiago e tomaba a 
decisión de xogar na Segunda División 
española nacía, nunha das parroquias do 
concello, o equipo feminino doutra S.D., a de 
Santa María de Villestro. 
O equipo, nunha liña permanentemente 
ascendente, viviu sempre ao límite nos 
ascensos. No primeiro ano, segundo na Liga 
por atrás do Dubra e segundo na fase de 
ascenso a Primeira Galega, seguindo ao 
Atlántida Matamá, o que non lle impediu subir. 
Hai dous anos foi afastado da categoría estatal 
ao ficar por atrás do Bértola e do Barbadás. Na 
pasada primavera foi o Orzán, que o superou 
na derradeira xornada da fase de ascenso. 
Malia todo, as renuncias de ascenso noutras 
comunidades ampliou a cota da FGF e o 
Villestro chantouse na Segunda División 
española. 
 
Desde finais de xullo, cando se coñeceu a posibilidade 
do ascenso, a directiva presidida por Jesús Conde 
Míguez, co técnico, Francisco Javier García Rouco, 
Chivi, non deixaron de traballar. O equipo que 
demostrou nos últimos anos non ser preciso ser o 
primeiro para seguir crecendo, tampouco estaba 
preparado para facer unha visita simbólica á Segunda 
española e agochar a cabeza, no ano seguinte, nas 
augas mansas do fútbol galego. 

É posible que os descensos de dous equipos da área de 
influencia, Compostela e At. Arousana, puxéranllo 

máis fácil ao técnico que, en calquera caso, debeu 
pelexar por convencer ás principais estrelas do 
proxecto, que tamén estaban na órbita de equipos 
teoricamente máis competitivos como El Olivo, 
Sárdoma e Victoria. 

O Villestro xa era un equipo 
ben montado. Para afrontar 
con seriedade o ascenso, na 
pasada campaña, atopouse coa 
situación incómoda que 
viviran varias futbolistas na 
S.D. Compostela e, na 
desbandada branco e celeste, 
capturaron a dúas xogadoras 
de moitas garantías que lle ían 
aportar solucións polas dúas 
bandas. Leti era unha 
xogadora de luxo para estar na 
Primeira Galega. A santiaguesa demostrou en Villestro 
que non estaba de volta do fútbol, só necesitaba 
motivación, unha contorna que alimentara a súa 
calidade e as ganas de competir. Cinco campañas na 
Superliga, repartidas entre Transportes Alcaine e Sp. 
Huelva, son unha proba de que é unha futbolista doutro 
nivel, e as súa aportacións na S.D. Compostela eran 
unha referencia próxima de que coas celestes ía 
encaixar sobranceiramente. A mesma viaxe, desde 
Santa Isabel á Barrosa, fixera nese momento Miri. 
Competidora nata, é desas futbolistas que, desde fóra, 
impresiona pola súa regularidade. A súa estrea na 
Segunda División fora espectacular. Desde o punto de 
vista técnico, xogou todos os minutos da Liga. 
Realmente, perdera dous, en Zamora, cando Manolo 
Buján a substituíra por Lara logo que Loreto 
sentenciara o partido para as galegas había uns intres. 
Pola súa entrega, polo seu rigor, pola súa consciencia 
de non perder case nunca a relación entre a súa 

realidade e a imaxinación, 
é das futbolistas con 
mentalidade máis 
profesional do fútbol 
galego. 

En Villestro coincidiron 
con Lidia. Esa xogadora 
chea de sutilezas, capaz de 
mudar de marcha, só a 
través de súa intelixencia, 
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cando os seus pés contactan co balón superada a 
hipotética liña dos tres cuartos. Lidia é o 
neuroconector que electriza a comuñón entre o centro 
do campo e a dianteira, capaz de carretar, de pasar e, 
sobre todo finalizar con eficacia, como mostrou a 
través das súas 22 dianas na 2013/14 (oito en fase de 
ascenso). 

Menos peso específico, pero cunha historia futbolística 
persoal a ter en conta, cuns comezos no Aguiño de 
Segunda División, é o que ten María Roibás. A 
futbolista, coa súa experiencia como punta ou media 
punta, tamén colaborou no crecemento do equipo e, 
malia que faltou na pasada campaña a algún encontro 
importante, os seus doce tantos serviron para 
comprobar que a experiencia dunha dianteira cara o 
gol é, como nos matrimonios lonxevos, un xeito de 
quebrar a rutina para que o idilio non perda forza. 

Dúas novas futbolistas procedentes do Compostela 
incorporáranse para axudar ao equipo a lograr o 
primeiro título, a Copa FGF da Primeira División 
Galega. Roci, a irmá de Leti, unha xogadora en 
formación capaz de liberar de minutos ás dianteiras en 
partidos máis sinxelos, e Raquel Barreiros, outra 
dianteira de gran potencial que felizmente, decidiu 
seguir no fútbol 11 pospoñendo o seu regreso ao fútbol 
sala. 

Xunto a estes nomes, un grupo homoxéneo, con 
capacidade de traballo, liderado por Vanesa no medio, 
apoiada por Ánxela e, atrás, na zona de seguridade 
máxima, impertérritas tanto na galega como na estatal, 
Antía e Angy, que entrara no equipo na parte final da 
Liga regular do exercicio anterior. 

Arredor de todo iso, calor, motivación e implicación 
con futbolistas, con ou sen minutos, como Vicen ou 
Bely, Ángela ou Ánxela 

Na pasada temporada faltoulles a continuidade entre os 
paus, o que lles obrigou, para a fase de ascenso,a 
contar con Patricia. Este ano procuraron a seguridade 
nunha promesa. Carmen Sumay, de que un experto 
como Plácido Cortés, o seu principal mentor, falounos 
marabillas, deixou Vilagarcía para probar fortuna na 
Barrosa. Ese foi, de atrás cara adiante, o primeiro 
acerto de Chivi. Das seis primeiras xornadas, Carmen 
apareceu como a menos goleada até outubro e o seu 

nome encabezou a táboa de cerberas menos batidas en 
cinco desas ocasións. 

Para a liña de retaguarda os ollos marcharon para 
Vilagarcía. Recuperaron á brasileira Raiane e 
reforzaron o muro de protección coa defensa con máis 
minutos no equipo de Vilagarcía na última campaña, a 
catoirense Carla Falcón, unha futbolista sólida que 
entra na súa fase de máxima madurez deportiva. 

Coa mirada posta na 
portería contraria, Chivi foi 
ao seguro. E o seguro pasara 
polas Rozas. No centro do 
campo unha centrocampista 
alta, aparentemente fráxil, 
que ao cuarto de hora de 
partido parece esgotada, 
agochándose nas pausas 
para recuperar. Ari non 
recupera, procura 
inspiración para atopar unha 
liña de pase invisible porque a súa altura física é 
proporcional á que ten co balón nos pés. O seu futuro, 
se continúa progresando, pois é de 1998, pode estar en 
breve na Primeira División. Tamén, para a faixa 
central, o equipo incorporou a unha xogadora de 
descarga, Pili Fernández, a compostelá procedente do 
histórico Sp. San Mateo, vai permitir algunha rotación 
en partidos menos comprometidos. Polo momento 
consolidouse como a futbolista número doce do elenco 
tendo en conta que é a que máis veces actuou como 
substituta. 

Un equipo grande 
acostuma ter unha 
dianteira grande. Ese rol é 
o de Belén. Unha das 
dianteiras máis desexadas 
do fútbol galego. Desde 
que comezara no Portosín 
a súa relación co gol é 
permanente. Non importa 
en que equipo, non 
importa en que 
circunstancias. Na pasada temporada unha lesión 
producida no final da anterior, retardou a súa posta a 
punto e a incorporación ao At. Arousana até decembro. 
Sen ser o argumento principal do descenso sería máis 
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improbable comprender a mala campaña. Se Belén 
estivera desde o comezo algúns dos goles que non 
entraron entrarían, Plácido Cortés continuaría até o 
remate e as atléticas estarían un ano máis na división 
de prata. No verán, Belén estivo a nada de asinar por 
El Olivo, desfollou a margarida e, o pétalo que faltaba 
por tirar era de cor celeste e tiña escrito Villestro. As 
ascendencia de Chivi sobre a xogadora debeu ter moito 
que ver en que a conxunción de follas cadrara dese 
xeito. Belén é unha depredadora de área. A súa 
condición permítelle ocupar todas as posicións de 
ataque. Calquera balón na área que corra baixo o seu 
ditado ten moitas probabilidades de acabar dentro do 
marco rival. Belén é outra que, se é ben encamiñada 
neste momento decisivo da súa carreira, poderá 
rematar na Primeira División. 

Con todos estes vimbios, era improbable que o equipo 
retornara á Primeira Galega nun expreso, pero o que 
tampouco era probable é que o Villestro tivera un 
comezo de campionato tan excelso. 

Un home, no equipo 
desde a creación, tiña 
a misión de organizar 
que todo saíra ben. O 
técnico, Chivi, 
formulábase 
obxectivos diferentes 
dos elaborados nas 
tres campañas 
anteriores. O comezo 
da pretemporada 
tamén determinou, 
para a integración, 
unha decisión 
importante. O máis semellante a un estaxio profesional 
é, cando menos, ter ao 
grupo reunido durante 
algúns días. O pioneiro 
nesta práctica é o Friol, 
que desde hai anos ten a 
súa particular semana 
de convivencia en 
Tapia. O Villestro ficou 
perto da casa e recortou o tempo. Comezaron a 
campaña o 15 de agosto con tres días nun parque de 
campismo, previndo, para o remate, o primeiro partido 

de precampaña contra o Tordoia na Barrosa. Primeira 
toma de contacto co balón e contra un rival. O 5-1 
deixou boas sensacións malia que a goleada non era 
significativa. O traballo seguía sendo conxuntar o 
grupo. O segundo partido ía ter outras connotacións. O 
II Trofeo Panadería Ousá, en Friol, permitiu entrever a 
potencialidade do equipo. A derrota, por penaltis, non 
impediu ver un traballo serio fronte un dos grandes do 
fútbol galego. O 2-2 foi máis importante para a 
credibilidade da escuadra que a goleada do encontro 
anterior. Na derradeira fin de semana de agosto o 
equipo foi xogar por primeira vez a Portugal. O sábado 
superou sen problemas ao Paredes, un equipo de 
categoría equivalente e, no día seguinte, devolveu a 
visita ao Tordoia sobre o que volveu sumar un novo 
triunfo. 

Na semana seguinte, no comezo da Liga, o equipo foi 
con todas as reservas xogar contra un histórico da 
categoría, o ex División de Honor, Gijón. Non era 
tanto a posibilidade de competir contra o club 
asturiano, vido a menos desde hai catro anos, como a 
propia capacidade de conxunto de Chivi para 
interpretar un bo rol na categoría. Cando se 
aproximaba ao descanso, Leti abriu o marcador. Gol 
histórico. Na continuación, en quince minutos 
liquidaron ao rival e colocáronse líderes ao remate da 
xornada por mor do 0-5. 

Non ía ser unha broma o primeiro encontro na casa. A 
visita do Salamanca serviría como perfecto exemplo 
para comezar a ter un mellor criterio. Como partido 
preparatorio, na semana de folga, o Friol devolvía a 
visita noutro amigable na Barrosa que rematou con 2-0 
para as celestes. Preámbulo perfecto para recibir ás 
salmantinas, revelacións xunto ao Parquesol na 
temporada 2013/14, e colocarlles outro 5-0. Dúas das 

estrelas, Belén e Ari, 
abriron o camiño. 

O calendario non era un 
aliado pois dirixiu a 
seguinte saída ás Relfas. 
As pupilas de Chivi foron 
quen de virar o marcador 
en contra do intervalo 

mesmo xogando con dez pola expulsión de Carmen no 
minuto 47. 

“A clave da boa marcha do equipo é a boa xente que 
conseguín xuntar para este proxecto. Dende o corpo 
técnico ata as novas xogadoras, que se xuntan á 
base do ano pasado, que era magnífica, como 
deportistas e mellor como persoas.” 

Chivi 



 

 

Outubro comezou coa cuarta vitoria, desta vez contra o 
Zamora. Continuou na Valenzá, onde golearon ao 
Barbadás tendo sentenciado o partido na primeira 
metade. O derradeiro partido de outubro foi c
compañeiro de ascenso e, no remate do torneo anterior, 
a besta negra, Orzán. Aí, as de Chivi, volveron a impor 
a súa fortaleza para facer seis vitorias en seis partidos e 
manter o liderado desde a primeira xornada de Liga.

 

 

 

 

 

 
 
 

Os datos 
 

Iguala a saída de El Olivo 2013/14, a 
segunda mellor na historia das olivas na 
categoría, con 18 puntos, superándoas 
en goles marcados, mellorando o dato en 
goles recibidos e, por suposto, en 
diferenza de goles a prol (21
viguesas por un 23-2 das santiaguesas.
 
É o mellor arranque dun estreante 
galego na Segunda División. 
 
Estreante galego en Segunda mantendo 
a meta imbatida durante máis minutos 
consecutivos desde a xornada 1 
(Carmen, 218). 
 
Saída máis espectacular para un novato. 
Até esta temporada, ningún estreante 
comezara con dous 5-0. 
 

Opinión 
 
“É un equipo que orienta moi ben o xogo. 
Acostuma sorprender aos rivais xerando 
superioridades nas proximidades do 
balón. Saben explorar moi ben esta 
situación.” 
 

Geluco Villar (treinador do Friol)
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Outubro comezou coa cuarta vitoria, desta vez contra o 
Zamora. Continuou na Valenzá, onde golearon ao 
Barbadás tendo sentenciado o partido na primeira 

. O derradeiro partido de outubro foi contra o 
compañeiro de ascenso e, no remate do torneo anterior, 
a besta negra, Orzán. Aí, as de Chivi, volveron a impor 
a súa fortaleza para facer seis vitorias en seis partidos e 
manter o liderado desde a primeira xornada de Liga. 

Iguala a saída de El Olivo 2013/14, a 
das olivas na 

categoría, con 18 puntos, superándoas 
arcados, mellorando o dato en 

goles recibidos e, por suposto, en 
diferenza de goles a prol (21-4 as 

2 das santiaguesas. 
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Estreante galego en Segunda mantendo 
a meta imbatida durante máis minutos 
consecutivos desde a xornada 1 

Saída máis espectacular para un novato. 
treante 

Os resultados: 
 
Amigables 
17/08: Villestro-Tordoia: 5
24/08: Friol-Villestro: 2
30/08: Paredes (POR) 
31/08: Tordoia-Villestro: 0
14/09: Villestro-Friol: 2
 

07/09: Gijón
21/09: Villestro

28/09: Sárdoma
05/10: Villestro

12/10: Barbadás
19/10: Villestro

ue orienta moi ben o xogo. 
orprender aos rivais xerando 

superioridades nas proximidades do 
Saben explorar moi ben esta 

Geluco Villar (treinador do Friol)   
 
 

Tordoia: 5-1 
llestro: 2-2 / 6-5 

30/08: Paredes (POR) – Villestro: 0-3 
Villestro: 0-3 
Friol: 2 -0 

Liga 
07/09: Gijón-Villestro: 0-5 

21/09: Villestro-Salamanca: 5-0 
28/09: Sárdoma-Villestro: 1-2 
05/10: Villestro-Zamora: 2-0 

12/10: Barbadás-Villestro: 0-4 
19/10: Villestro-Orzán: 4-1 



 

 

Polo mundo
 

Corea do Norte gaña os 
Xogos Asiáticos 
 
Corea do Norte recuperou o título de campión dos Xogos 
Asiáticos ao derrotar na final a Xapón por 3
mandaron no marcador desde o comezo do partido. Kim 
Yun-mi abriu a serie de goles no minuto 12 de par
comezo do segundo acto, aos 52 minutos, ampliou a 
diferenza Ra Un-sim. Malia todo, o partido volveu coller 
vida catro minutos despois, ao recortar a distancia a nipona 
Miyama. Os soños xaponeses para revalidar o título 
acabaron a falta de tres minutos para o remate, cando Ho 
Un-byol fixo o 3-1 definitivo. O partido foi xogado no 
Incheon Munhak. A outra Corea, a do sur, 
anfitrioa dos Xogos, conseguiu a medalla de bronce tras 
vencer con comodidade a Vietnam por 3-0. Corea do Norte 
igualou a China con tres ouros na historia da competición. A 
próxima edición será en Iacarta (Indonesia) no 2018.

 

© Asian Football Confederation. 

 

Estados Unidos 
revalida a Copa da 
CONCACAF
Entre o 15 e o 26 de outubro tivo 
lugar a novena edición da Copa da 
CONCACAF. Estados Unidos, que 

ademais era o país organizador, venceu nunha competición 
que servía de clasificación para a Copa do Mundo e na que 
Canadá, anterior campión, non puido defender o seu cetro ao 
estar xa clasificado para o Mundial que organiza. N
primeira fase, Estados Unidos e Trindade e Tobago pasaron 
no grupo A, o mesmo que Costa Rica e México no B.
dous primeiros de grupo venceron tamén nas semifinais 
dándose unha final inédita entre estadounidenses e 
costarriqueñas. As norteamericanas mostraron todo o seu 
poder diante do seu público e arrasou cun 6
Wambach facendo catro dianas. México fíxose co terceiro 

FF 

10 

olo mundo 

Corea do Norte gaña os 

Corea do Norte recuperou o título de campión dos Xogos 
Asiáticos ao derrotar na final a Xapón por 3-1. As coreanas 
mandaron no marcador desde o comezo do partido. Kim 

mi abriu a serie de goles no minuto 12 de partido. No 
minutos, ampliou a 

sim. Malia todo, o partido volveu coller 
vida catro minutos despois, ao recortar a distancia a nipona 
Miyama. Os soños xaponeses para revalidar o título 

utos para o remate, cando Ho 
1 definitivo. O partido foi xogado no 

Incheon Munhak. A outra Corea, a do sur, que actuaba de 
anfitrioa dos Xogos, conseguiu a medalla de bronce tras 

0. Corea do Norte 
lou a China con tres ouros na historia da competición. A 

próxima edición será en Iacarta (Indonesia) no 2018. 

Estados Unidos 
revalida a Copa da 
CONCACAF 
Entre o 15 e o 26 de outubro tivo 

edición da Copa da 
CONCACAF. Estados Unidos, que 

s era o país organizador, venceu nunha competición 
que servía de clasificación para a Copa do Mundo e na que 
Canadá, anterior campión, non puido defender o seu cetro ao 
estar xa clasificado para o Mundial que organiza. Na 
primeira fase, Estados Unidos e Trindade e Tobago pasaron 
no grupo A, o mesmo que Costa Rica e México no B. Os 
dous primeiros de grupo venceron tamén nas semifinais 
dándose unha final inédita entre estadounidenses e 

traron todo o seu 
poder diante do seu público e arrasou cun 6-0 con Abby 
Wambach facendo catro dianas. México fíxose co terceiro 

lugar clasificándose matematicamente para a Copa do 
Mundo. Trindade e Tobago deberá esperar a unha 
eliminatoria contra Ecuador. 
mellor goleadora da competición e as súas compatriotas 
Carli Lloyd e Hope Solo foron consideradas como mellor 
xogadora e mellor guardarredes respectivamente.
 

Nixeria, raíña de 
África 
Tamén durante o mes de outubro tivo 
lugar a décimo primeira edición da 
Copa de África que gañou Nixeria por 
novena vez, recuperando un cetro que, 
no torneo anterior, pasara á posesión de 
Guinea Ecuatorial. A competición foi celebrada en Namibia. 
Nixeria e Costa do Marfín dominaron o grupo A da 
fase, o mesmo que Camaróns e África do Sur no B. Os 
campións do grupo venceron aos subcampións nas 
semifinais por idéntico resultado, 2
as águias venceron ás leoas indomables
tantos de Oparanozie (12’), 
cinco dianas, e Oshoala (42’). Tantos estas dúas seleccións 
como a terceira, Costa de Marfín, que venceu polo bronce a 
África do Sur por 1-0, están clasificadas para Canadá 2015. 
A nixeriana Azizat Oshoala foi considerada me
do evento e a camaronesa Annette Ngo Ndom recibiu a luva 
de ouro como mellor guardarredes. Precisamente
será a nova sede da fase final da competición, no 2016.
 

Nova Zelandia
de Oceanía 
E rematando os torneos 
confederacionais que 
servían de clasificación 
para a Copa do Mundo, 
Nova Zelandia cumpriu 
o seu favoritismo 
revalidando, por quinta 
vez, terceira consecutiva, o título de campioa de Oceanía. As 
all whites superaron sen problemas aos seus outros tres 
rivais nunha liguilla a unha volta celebrada na súa totalidade 
no Kalabond Oval de Kokopo, en Papúa Nova Guinea. As 
organizadoras ficaron na segunda posición por diante das 
Illas Cook, terceira, e Tonga. Nova Zelandia marcou 30 
goles e non recibiu nin o primeiro. Con
normal que contaran coa mellor artilleira, Amber Hearn, que 
contabilizou sete tantos e coa mellor xogadora, Rosie White. 
Non aconteceu o mesmo no canto da designación de mellor 
guardameta, que recaeu na guineana Fidelma Watpore. 
Nova Zelandia estará en Canadá.
 

Equipos mexicanos contra o 
cancro de mama
Atlas, Monterrey e Santos Laguna, conxuntos mexicanos da 
liga profesional masculina, decidiron manifestar o seu apoio 

lugar clasificándose matematicamente para a Copa do 
Mundo. Trindade e Tobago deberá esperar a unha 

 Wambach, con sete goles, foi a 
mellor goleadora da competición e as súas compatriotas 
Carli Lloyd e Hope Solo foron consideradas como mellor 
xogadora e mellor guardarredes respectivamente. 

raíña de 

Tamén durante o mes de outubro tivo 
ar a décimo primeira edición da 

Copa de África que gañou Nixeria por 
novena vez, recuperando un cetro que, 
no torneo anterior, pasara á posesión de 

A competición foi celebrada en Namibia. 
Nixeria e Costa do Marfín dominaron o grupo A da primeira 
fase, o mesmo que Camaróns e África do Sur no B. Os 
campións do grupo venceron aos subcampións nas 
semifinais por idéntico resultado, 2-1. No partido definitivo, 

leoas indomables por 2-0 grazas aos 
 mellor goleadora do torneo con 

cinco dianas, e Oshoala (42’). Tantos estas dúas seleccións 
como a terceira, Costa de Marfín, que venceu polo bronce a 

0, están clasificadas para Canadá 2015. 
A nixeriana Azizat Oshoala foi considerada mellor futbolista 
do evento e a camaronesa Annette Ngo Ndom recibiu a luva 
de ouro como mellor guardarredes. Precisamente, Camaróns 
será a nova sede da fase final da competición, no 2016. 

Nova Zelandia, pentacampioa 

vez, terceira consecutiva, o título de campioa de Oceanía. As 
superaron sen problemas aos seus outros tres 
a liguilla a unha volta celebrada na súa totalidade 

no Kalabond Oval de Kokopo, en Papúa Nova Guinea. As 
organizadoras ficaron na segunda posición por diante das 
Illas Cook, terceira, e Tonga. Nova Zelandia marcou 30 

nin o primeiro. Con esa superioridade é 
normal que contaran coa mellor artilleira, Amber Hearn, que 

coa mellor xogadora, Rosie White. 
Non aconteceu o mesmo no canto da designación de mellor 
guardameta, que recaeu na guineana Fidelma Watpore. 

elandia estará en Canadá. 

Equipos mexicanos contra o 
cancro de mama 
Atlas, Monterrey e Santos Laguna, conxuntos mexicanos da 
liga profesional masculina, decidiron manifestar o seu apoio 



 

 

á loita contra o cancro de mama lanzando unha gama de 
camisolas rosadas. A idea partiu da empresa Puma, provedor 
das indumentarias dos tres equipos. É a empresa quen tamén 
determinou que parte dos lucros polas vendas vaian 
destinados a unha asociación benéfica especializada na 
educación, prevención e detección oportuna dest
enfermidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escola de fútbol para rapazas 
en Bilbao 
 
O Concello de Bilbao e os clubs 
biscaíños de fútbol feminino acaban de 
crear unha escola de fútbol para 
rapazas. A idea, ademais de aprender, 
é que ningunha rapaza fique sen xogar 
unha temporada por circunstancias do 
tipo que non haxa un número 
suficiente de xogadoras para formar un 
conxunto. É a mellor solución á que 
chegaron os representantes de deportes do Concello e os seis 
equipos da capital, nomeadamente Santutxu, Berriotxoa, La
Merced, Itugarpe, San Ignacio e Begoñazpi
través da Escola quérense sentar as bases para que o fútbol 
feminino teña un futuro garantido na cidade. A mesma 
impartirá o seu ensino no polideportivo San Inazio os 
domingos pola mañá. Poderán inscribirse rapazas a partir 
dos cinco anos e é compatible con xogadoras que xa teñan 
ficha nalgún club. Outro obxectivo é reunir 400 deportistas.
 
 

O Rosengård gaña a 
sueca 

 O cadro de Malmoe, cun novo 
nome, proclamouse vencedor da 
Liga sueca con doce puntos de
vantaxe sobre o seu inmediato 
perseguidor, Örebro. 
anticipouse para a celebración cando 
aínda faltaban tres xornadas para o 
remate, cando visitou o feudo doutro 
dos aspirantes, o Göteborg, ao que 

gañou por 2-3. As de Gotemburgo ficarían tercei
Europa. A Liga do país escandinavo ficou afeada pola 
retirada do Tyresö, por problemas financeiros, na xornada 
sete. A alemá Anja Mittag, do equipo campión,
mellor goleadora do torneo con 22 dianas. 
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educación, prevención e detección oportuna desta 

Escola de fútbol para rapazas 

chegaron os representantes de deportes do Concello e os seis 
Santutxu, Berriotxoa, La 

Begoñazpi-La Merced. A 
través da Escola quérense sentar as bases para que o fútbol 
feminino teña un futuro garantido na cidade. A mesma 
impartirá o seu ensino no polideportivo San Inazio os 

rapazas a partir 
dos cinco anos e é compatible con xogadoras que xa teñan 
ficha nalgún club. Outro obxectivo é reunir 400 deportistas. 

O Rosengård gaña a Liga 

O cadro de Malmoe, cun novo 
nome, proclamouse vencedor da 
Liga sueca con doce puntos de 
vantaxe sobre o seu inmediato 
perseguidor, Örebro. O Rosengård 
anticipouse para a celebración cando 

tres xornadas para o 
remate, cando visitou o feudo doutro 
dos aspirantes, o Göteborg, ao que 

3. As de Gotemburgo ficarían terceiras, fóra de 
Europa. A Liga do país escandinavo ficou afeada pola 
retirada do Tyresö, por problemas financeiros, na xornada 
sete. A alemá Anja Mittag, do equipo campión, proclamouse 

O Liverpool revalida a Liga 
inglesa 

Nun final de Liga apaixonante, as 
conseguiron facerse por segunda 
edición consecutiva, coa Liga inglesa. 
O Chelsea chegaba á derradeira xornada 
coa vantaxe de tres puntos sobre o 
campión. As de Liverpool tamén tiñan 
por diante ao Birmingham City 

dous puntos máis. Na última data, o Chelsea acudía ao 
campo do Manchester City, o Birmingham recibía ao Notts 
County, e o Liverpool ao Bristol Academy. O Birmingham 
comezou moi mal o partido, perdendo por 0
desvantaxe que tiña equilibra
Keryakoplis. Pero en 40 minutos foi incapaz de volver 
facerlle un gol á meta do Notts, Telford. O Chelsea comezou 
igual. Só precisaba dun punto pero aos 34 caía por 2
segundo acto, Flaherty achegou ás londin
acabaron todas as tentativas fronte o marco das 
Mentres, con as cousas poñéndose moi favorables, o 
Liverpool non conseguía imporse ao Bristol. Remataron o 
primeiro tempo en The Stobart, onde xogan como locais, sen 
goles. O equipo de Matt Beard reaccio
Davison inaugurou o marcador no minuto 54; catro máis 
tarde ampliou Bronze e, a falta de vinte minutos, de penalti, 
Williams puxo ao espectadores desexando que non houbera 
máis tantos nin en Birmingham nin en Manchester, como así 
foi. Un final de Liga para lembrar e para aumentar a 
afección. 
 

E para o City a Copa da Liga
O Manchester City volveu ser 
protagonista catro días despois de 
gañar ao Chelsea, impedíndolle 
conquistar o título ligueiro. As 
citizens derrotaron ao Arsenal por 
1-0 facéndose, por primeira vez, coa 
Copa da Liga inglesa. A final, 
xogada no Adams Park de Igh 
Wicombe, resolveuse no minuto 72 
cun tanto de Christiansen. 
 

A “Batalha de Toques”
O portal futebolfemininoportugal.com 
vén de organizar o concurso “Batalha 
de Toques”, un xeito de promocionar 
o fútbol feminino no que calquera 
muller pode inscribirse e tentar a 
maior cantidade de toques a un balón 
sen que caia no chan. A primeira 
edición celebrouse no lisboeta Parque 
das Nações e estivo presentado por 
Carla Couto, a xogadora con máis 
internacionalidades no país luso, que 
se retirou na pasada época. 
Gondim-Maia. Foto: Ana Silva. 

 

O Liverpool revalida a Liga 

Nun final de Liga apaixonante, as red 
conseguiron facerse por segunda 
edición consecutiva, coa Liga inglesa. 
O Chelsea chegaba á derradeira xornada 
coa vantaxe de tres puntos sobre o 
campión. As de Liverpool tamén tiñan 
por diante ao Birmingham City con 

máis. Na última data, o Chelsea acudía ao 
campo do Manchester City, o Birmingham recibía ao Notts 
County, e o Liverpool ao Bristol Academy. O Birmingham 
comezou moi mal o partido, perdendo por 0-2 no minuto 20, 
desvantaxe que tiña equilibrado aos 50 cun tanto de 

en 40 minutos foi incapaz de volver 
facerlle un gol á meta do Notts, Telford. O Chelsea comezou 
igual. Só precisaba dun punto pero aos 34 caía por 2-0. No 

Flaherty achegou ás londinienses pero aí 
ron todas as tentativas fronte o marco das citizens. 

Mentres, con as cousas poñéndose moi favorables, o 
Liverpool non conseguía imporse ao Bristol. Remataron o 
primeiro tempo en The Stobart, onde xogan como locais, sen 
goles. O equipo de Matt Beard reaccionou tras o intervalo. 
Davison inaugurou o marcador no minuto 54; catro máis 
tarde ampliou Bronze e, a falta de vinte minutos, de penalti, 
Williams puxo ao espectadores desexando que non houbera 
máis tantos nin en Birmingham nin en Manchester, como así 

Un final de Liga para lembrar e para aumentar a 

E para o City a Copa da Liga 
O Manchester City volveu ser 
protagonista catro días despois de 
gañar ao Chelsea, impedíndolle 
conquistar o título ligueiro. As 
citizens derrotaron ao Arsenal por 

facéndose, por primeira vez, coa 
Copa da Liga inglesa. A final, 
xogada no Adams Park de Igh 
Wicombe, resolveuse no minuto 72 

A “Batalha de Toques” 
O portal futebolfemininoportugal.com 
vén de organizar o concurso “Batalha 

oques”, un xeito de promocionar 
que calquera 

rse e tentar a 
maior cantidade de toques a un balón 
sen que caia no chan. A primeira 

eta Parque 
estivo presentado por 
a xogadora con máis 

internacionalidades no país luso, que 
 A gañadora foi Ana Silva, do 

Ana Silva. © futebolfemininoportugal.com 



 

 

Máis perto 
 

Primeiro gol de Vero no 
Frankfurt 
A futbolista galega esperou ao primeiro partido continental 
do Frankfurt, nesta temporada, para celebrar a primeira 
diana conseguida para o equipo da cidade do Mena. Foi no 
partido de ida da Copa de Europa que as alemás xogaron en 
Kazaxistán. No minuto 66 conseguiu o primeiro dos 
empates do encontro contra o BIIK. O partido remataría co
igualada a dous goles. 

Vero encarando a Krasyukova no partido de Cazaxistán.

© FFV Frankfurt. 

 

Primeiro de Anair na Primeira 
División 

Agosto foi un mes 
rico en estrea 
goleadora das 
galegas emigradas. 
Anair tamén 
celebrou o seu 
primeiro gol 
ligueiro co 
Espanyol
unha das grandes, a 
guardarredes da 
selección española, 

Ainhoa. A da Guarda esperou ao derradeiro minuto do 
primeiro tempo para asinar o empate espanyolista contra o 
Athletic no adiantado da xornada 13 celebrado no Dani 
Jarque. Foto: © R.C.D. Espanyol. 
 

Mari Paz, catro á R. Sociedad
e Premio DM en Valencia 
A futbolista de Bamio continúa a súa liña goleadora nunha 
temporada importante na que quere reivindicarse diante de 
todos para estar na lista de 23 en Canadá. Mari Paz fixo 

FF 

12 

Primeiro gol de Vero no 

imeiro partido continental 
do Frankfurt, nesta temporada, para celebrar a primeira 
diana conseguida para o equipo da cidade do Mena. Foi no 
partido de ida da Copa de Europa que as alemás xogaron en 
Kazaxistán. No minuto 66 conseguiu o primeiro dos 

do encontro contra o BIIK. O partido remataría coa 

Vero encarando a Krasyukova no partido de Cazaxistán. 

rimeiro de Anair na Primeira 

Agosto foi un mes 
rico en estrea 
goleadora das 
galegas emigradas. 

ir tamén 
celebrou o seu 
primeiro gol 
ligueiro co 
Espanyol. Fíxollo a 
unha das grandes, a 
guardarredes da 
selección española, 

Ainhoa. A da Guarda esperou ao derradeiro minuto do 
primeiro tempo para asinar o empate espanyolista contra o 

da xornada 13 celebrado no Dani 

Sociedad 
e Premio DM en Valencia  

úa a súa liña goleadora nunha 
temporada importante na que quere reivindicarse diante de 

a lista de 23 en Canadá. Mari Paz fixo 

cinco tantos en outubro pero catro foron de golpe, contra a 
R. Sociedad en Zubieta, axudando ao 2
cadro che. 
As noticias boas para Mari 
goles mensuais. A dianteira foi 
do Valencia da temporada 2013/14
A decisión foi tomada polo equipo de redacción do xornal
A entrega tivo lugar no contexto dos I Premios DM Diario 
de Mestalla entregados na Sala de La Muralla 
Maior Rector Peset, da cidade do Turia. Mari Paz acudiu a 
recoller un galardón que tamén recibiron, en categoría 
masculina, Dani Parejo, e na de técnicos de Paterna, Ismael 
Martínez. 

 
Premiados nos I Premios DM Diario de Mestalla.

© Diario de Mestalla. 
 

Vero, candidata ao Balón de 
Ouro 
A galega Vero Boquete, na 
actualidade no Frankfurt 
alemán, foi nomeada, por 
primeira vez, candidata ao 
Balón de Ouro.
O galardón, de carácter anual, 
ten como engadido que a 
compostelá estea considerada 
como unha das dez mello
futbolistas do mundo. 
futbolista pode seguir os pasos 
de Luis Suárez, único futbolista 
pertencente ao estado español 
que o conseguiu.                           
 As dez candidatas son:                                        
Nadine Marejke ANGERER (Alemaña)
FISCHER (Suecia), Nahomi KAWASUMI (Xapón)
KESSLER (Alemaña), MARTA Vieira da Silva (Brasil)
Aya MIYAMA (Xapón), Louisa NÉCIB (Francia)
Eva SCHELIN (Suecia), 
"VERO" (España) e Mary Abigail WAMBACH (Estados 
Unidos).  
A valoración que a FIFA dá a Vero, segundo aparece no 
sitio web do organismo dí o seguinte:
Foi un ano trepidante para Verónica Boquete. A d
española arrancou na ringleiras do Tyresö sueco, co

cinco tantos en outubro pero catro foron de golpe, contra a 
R. Sociedad en Zubieta, axudando ao 2-5 final favorable ao 

As noticias boas para Mari Paz non remataron nos seus 
goles mensuais. A dianteira foi designada mellor xogadora 
do Valencia da temporada 2013/14 polo Diario de Mestalla. 
A decisión foi tomada polo equipo de redacción do xornal. 
A entrega tivo lugar no contexto dos I Premios DM Diario 
de Mestalla entregados na Sala de La Muralla do Colexio 

a cidade do Turia. Mari Paz acudiu a 
recoller un galardón que tamén recibiron, en categoría 
masculina, Dani Parejo, e na de técnicos de Paterna, Ismael 

Premiados nos I Premios DM Diario de Mestalla. 

candidata ao Balón de 

A galega Vero Boquete, na 
actualidade no Frankfurt 
alemán, foi nomeada, por 
primeira vez, candidata ao 
Balón de Ouro. 
O galardón, de carácter anual, 
ten como engadido que a 
compostelá estea considerada 

unha das dez mellores 
 A 

futbolista pode seguir os pasos 
de Luis Suárez, único futbolista 
pertencente ao estado español 

                            Foto: © FIFA. 
                                                      

Nadine Marejke ANGERER (Alemaña), Asa Nilla Maria 
Nahomi KAWASUMI (Xapón), Nadine 

MARTA Vieira da Silva (Brasil), 
Louisa NÉCIB (Francia), Charlotta 

, Verónica Boquete Giadáns 
Mary Abigail WAMBACH (Estados 

A valoración que a FIFA dá a Vero, segundo aparece no 
sitio web do organismo dí o seguinte: 
Foi un ano trepidante para Verónica Boquete. A dianteira 

ngleiras do Tyresö sueco, co que foi 



 

 

subcampioa da Liga de Campións Feminina da UEFA. Logo 
xogou a National Women League estadounidense co 
Portland Thorns FC. O equipo foi terceiro e Vero elixida 
futbolista do ano polos afeccionados. E mentres, comezaba a 
súa nova aventura na Bundesliga alemá co 1.FFC Frankfurt. 
A goleadora de 27 anos fixo historia ao clasificar á "Roja" á 
primeira Copa Mundial Feminina da FIFA da súa historia.
 

Concello de Mos, na corda 
frouxa 

O Concello de Mos está a pasar por un dos 
peores momentos da súa histori
de outubro conseguiu adiar un partido 
tendo en conta que precisaba se 
reorganizar. O resultado final aínda é 
incerto pero xa conta coa solidariedade de 
varios equipos do seu grupo que se 
ofreceron a adaptarse a xogar co equipo na 

medida que precise readaptar o seu calendario para cumprir 
os seus compromisos até o remate do exercicio. De 
desaparecer, o grupo III da Segunda División galega 
volvería a sufrir outro novo desacougo pois sería o terceiro 
en caer, xunto ao Arenteiro e San Roque Casablanca
non comezaron a sesión. Se a desmotivación para competir 
mostrada por clubs, técnicos e xogadoras debido a un 
calendario que non se reorganizou, podería ser moito maior 
se o cadro de San Campio desaparecer. 
 

Meicende e Vigo sedes do 
galego sub’15 de seleccións 
territoriais 

A segunda edición do campionato galego 
de seleccións territoriais na categoría 
sub’15 ten como sedes os 
Amancio Amaro, en Meicende e no de 
Cotogrande, en Vigo. No norte compiten 
A Coruña, Lugo e Ferrol e no sur Vigo, 
Pontevedra e Santiago. Os dous primeiros 

de cada grupo, segundo remate a liguilla do 3x1, 
clasificaranse para a fase final da competición.
 

Dena, xogar alén do resultado
A presenza do Unión Dena na Segunda 
Galega ten unhas connotación que, ollando 
os seus resultados, mostran que en 
determinadas circunstancias o fútbol é 
xogado con independencia do resultado. É 
probable que as súas xogadoras saian 

defraudadas ao remate de cada partido, ou tal vez non e o 
único que domina no equipo é ese desexo social de xogar
por riba doutras premisas. O certo que é o equipo das 
goleadas recibidas. No primeiro mes de Liga, catro partidos, 
catro derrotas e, o que chama a atención, un gol a prol e 55 
en contra. Con eses resultados en contra, todos por riba dos 
dez de diferenza, o mellor tanteador foi un 0
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Meicende e Vigo sedes do 
e seleccións 

A segunda edición do campionato galego 
de seleccións territoriais na categoría 
sub’15 ten como sedes os campos do 
Amancio Amaro, en Meicende e no de 
Cotogrande, en Vigo. No norte compiten 
A Coruña, Lugo e Ferrol e no sur Vigo, 

ntevedra e Santiago. Os dous primeiros 
de cada grupo, segundo remate a liguilla do 3x1, 
clasificaranse para a fase final da competición. 

Dena, xogar alén do resultado 
A presenza do Unión Dena na Segunda 
Galega ten unhas connotación que, ollando 

esultados, mostran que en 
determinadas circunstancias o fútbol é 
xogado con independencia do resultado. É 

as xogadoras saian 
defraudadas ao remate de cada partido, ou tal vez non e o 
único que domina no equipo é ese desexo social de xogar 
por riba doutras premisas. O certo que é o equipo das 
goleadas recibidas. No primeiro mes de Liga, catro partidos, 
catro derrotas e, o que chama a atención, un gol a prol e 55 
en contra. Con eses resultados en contra, todos por riba dos 

o mellor tanteador foi un 0-11 contra o 

Portonovo. O único gol marcado foi logrado por Samantha 
Mulloni, na segunda xornada, contra o At. Arousana B. Na 
temporada anterior foron últimas de grupo chegando a facer 
sete puntos. Desde a campaña 2010/11, cando 
comezou a súa andaina o seu percorrido é pola parte baixa 
da última das categorías. Neste ano cumpren o seu primeiro 
lustro e o máis admirable é que sempre respectaron a 
competición. 
 

Lara Boubeta, seis goles nun 
partido 
Foi na segunda xornada de 
equipo, Rápido Bahía, enfrontouse ao 
Portonovo no feudo das arlequinadas. O 
partido foi gañado facilmente polas de 
Aldán por 2-9 pero a noticia foi o número 
de goles conseguido pola bahiana Lara 
Boubeta. A dianteira anotou media ducia de tant
terzos dos logrados polo seu equipo que se impuxo por 2
O partido correspondía á segunda xornada do grupo II da 
Segunda Galega. Lara Boubeta supera a mellor marca 
persoal da temporada anterior. Na mesma, na xornada 22, 
ela soa marcou os catro goles 
Bueu, fixera en Noalla. A goleadora é desas futbolistas con 
nivel para estar nunha categoría superior e a súa presenza no 
último chanzo denota que o fútbol feminino continúa a ser 
incapaz de ir colocando ás mellores nunha lóx
competicional atendendo a criterios de calidade.
 

At. Arousana B, dez 
goleadoras nun partido

Algunha vez unha goleada non salienta polo 
número de dianas que, a título individual, 
asina unha futbolista. Tamén pode darse o 
caso de que moitas co
equipo repartan entre elas os goles dun 

resultado sobranceiro. É o que aconteceu na xornada 2 do 
grupo III de Segunda Galega. O At. Arousana derrotou ao 
Dena por 17-1 e dez futbolistas do equipo de Vilagarcía 
perforaron a meta denense. E
(3) e Alejandra Acevedo, María Bouzas, Nhoa, Laura 
Rodríguez Allo, Laura Rodríguez Gómez, Verónica e Elena, 
todas con un, asinaron esta marca que ten valor colectivo.
 

As futbolistas españolas 
poden ser profesionais

Esa foi a
representante de MUDEGA (Mulleres 
Deportistas Galegas), Mercé Barrientos, 
cando este mes fixo unha pregunta na 
sede do Parlamento Europeo en Bruxelas 
no pasado outubro. A lei ampara ás 
futbolistas. O problema agora é quen se

responsabilizará realmente para que isto se desenvolva.
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sete puntos. Desde a campaña 2010/11, cando o equipo 
comezou a súa andaina o seu percorrido é pola parte baixa 
da última das categorías. Neste ano cumpren o seu primeiro 
lustro e o máis admirable é que sempre respectaron a 
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O partido correspondía á segunda xornada do grupo II da 
Segunda Galega. Lara Boubeta supera a mellor marca 
persoal da temporada anterior. Na mesma, na xornada 22, 

oles que o seu equipo, entón o 
, fixera en Noalla. A goleadora é desas futbolistas con 

nivel para estar nunha categoría superior e a súa presenza no 
último chanzo denota que o fútbol feminino continúa a ser 
incapaz de ir colocando ás mellores nunha lóxica pirámide 
competicional atendendo a criterios de calidade. 

At. Arousana B, dez 
goleadoras nun partido 

Algunha vez unha goleada non salienta polo 
número de dianas que, a título individual, 
asina unha futbolista. Tamén pode darse o 
caso de que moitas compoñentes do mesmo 
equipo repartan entre elas os goles dun 

resultado sobranceiro. É o que aconteceu na xornada 2 do 
grupo III de Segunda Galega. O At. Arousana derrotou ao 

1 e dez futbolistas do equipo de Vilagarcía 
perforaron a meta denense. Eva (4), Nerea Vázquez e Laura 
(3) e Alejandra Acevedo, María Bouzas, Nhoa, Laura 
Rodríguez Allo, Laura Rodríguez Gómez, Verónica e Elena, 
todas con un, asinaron esta marca que ten valor colectivo. 

As futbolistas españolas 
poden ser profesionais 

Esa foi a resposta que recibiu a 
representante de MUDEGA (Mulleres 
Deportistas Galegas), Mercé Barrientos, 
cando este mes fixo unha pregunta na 
sede do Parlamento Europeo en Bruxelas 
no pasado outubro. A lei ampara ás 

istas. O problema agora é quen se 
para que isto se desenvolva. 
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Paula, catro 
anos do negro ao 

ouro 
 
No remate da pasada campaña un dos equipos 
históricos nacidos na segunda ondada do fútbol 
feminino galego regresaba á Segunda División. 
Aquel tópico de que era a categoría que lle 
pertence non deixa de ser certo máis que 
continúe a ser un lugar común. Era un equipo 
para loitar na parte alta da táboa que fichara 
dúas futbolistas procedentes do Valladolid da 
Superliga, Peque e Culé, que contaba cunha 
peloteira de clase incuestionable como Míriam, 
que entre unha lesión e un desacougo non 
chegou a entrar no equipo, estando afastada do 
fútbol como xogadora até esta temporada, ou 
outra que, cando está enchufada, verte 
inspiración polos catro lados, como Andrea 
Carid, agora no fútbol sala, e como extra, 
durante a primeira parte da campaña, coa 
velocidade extrema de Patricia Carballo. 
Estamos falando do Orzán coruñés, que 
precisamente naquel ano, 2010/11, presentaba 
un proxecto estruturado, para controlar a base 
do fútbol herculino e coa pretensión de 
disputar a hexemonía do fútbol feminino 
galego a El Olivo. Ningunha daquelas 
pretensións se fixo realidade. Ao contrario, o 
equipo levou unha labazada que a todos nos 
doeu, que quebrou aquela escada de chanzos 
ilusionados e rebaixou ao primeiro equipo á 
Preferente, da que non saíu até hai sete meses. 
Testemuña de todo ese proceso, o da baixada 
aos infernos, a purga rexenerativa e a subida 
ao seu lugar natural, é Paula. Á central 
colleuna todo por sorpresa. A estrea no fútbol 
estatal naquel contexto obrigouna a madurar 
axiña. Entón, despois e hoxe, é un dos 
referentes de todo o proceso por moito que ela 
non queira asumir ese protagonismo. Pero 
poucas mellor que ela, agora que lle chegaron 
as vacas gordas, para lembrar ese periplo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como foi a túa chegada ao Orzán? 
Foi no verán de 2011, eu levaba dende os 6 anos 
xogando no equipo do meu colexio, aínda que con 
ofertas tanto do Orzán S.D. como do Victoria C.F. 
Ata os 16 anos, na categoría de cadete, 
permanecín no Santa María do Mar xogando de 
central nun equipo de rapaces. 
Ter as portas abertas nos dous clubes, xunto cos 
apoios de adestradores como Antonio Ramos 
“Tonecho”, fixeron posible a chegada ao fútbol 
feminino e, en concreto, ao Orzán. Ademais tras 
quedar sorprendida polo bo ambiente nun 
adestramento de proba fixo que me decantara polo 
club no que me atopo actualmente. 
 
Desde a túa chegada afianzácheste na liña 
defensiva. Foi difícil a adaptación á Segunda 
División? 
O cambio foi radical, como dicía, viña de xogar 
con rapaces e o nivel técnico e físico era superior, 
tiñas que poñerte as pilas nos adestramentos. 
Co tempo vas afacéndote ao estilo de xogo, tanto 
do equipo como o da categoría. 
 
Naquel primeiro ano coincidiches na chegada 
cunha compañeira de liña que viña de Superliga. 
Ensinoute moito Peque? 
A dicir verdade, ela era tan nova coma min naquel 
proxecto do Orzán, polo que as miñas referencias 
foron outras figuras máis veteranas, tanto no 
futbolístico coma no persoal. Na miña chegada 
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necesitaba aprender e gañar experiencia e se o 
conseguín foi grazas as compañeiras con máis 
anos no club. 
 
O certo é que tiñades un equipazo, Peque, 
Andrea Carid, Culé, Elenita, Patri. Houbo 
algunha que che chamou a atención máis que 
outra? 
Todas as xogadoras chamaban a atención, eu case 
non coñecía o fútbol feminino e non pensaba que 
houbera xogadoras de tanta calidade.  
 

O comezo de Liga 
foi convulso con 
varias situacións, 
algunhas ben 
estrañas. Vamos 
darlles un repaso e 
cóntanos a túa 

impresión. 
Comezastes a Liga 
coa reclamación do 
Nuestra Señora de 
Belén por 
aliñación indebida 
de Elenita. Ao final 
déronvos a razón 
ao non se inter-
pretar mala fe pero 
a todo o fútbol 
feminino sorpren-
deulle aquela 
sentencia. Como o 
viviches desde 
dentro? 

Estamos a falar de asuntos alleos ao equipo, as 
xogadoras non somos quen colocaban as fichas 
federativas para entregárllelas ao árbitro. Se ben 
os nervios estaban presentes porque ninguén 
quería perder un punto gañado no campo polas 
xogadoras. 
 
En novembro celebrarades un halloween no club 
tamén bastante disparatado polo que se foi 
subindo ás redes sociais. Logo estivo aquel 
conflito co Friol, que rematou coa parada do 
autobús do equipo no cuartel da Guarda Civil da 
vila luguesa. Cóntanos que sentiades mentres 
esperabades no autobús? 
A verdade é que non o recordo.  
 

Despois daquilo 
houbo un sentimento 
que partiu de moitos 
lugares contrario ao 
Orzán. Sentiádesvos 
inxustamente trata-
das? 
Eu nunca cheguei a 
sentirme inxustamen-
te tratada. Penso que 
ese sentimento de 
inimizade xa viña de 
antes, non foi causado 
polo Halloween. A 
miña chegada naquel 

momento facía que descoñecera o pasado do club, 
polo que non podo opinar. Cando cheguei esa era 
a realidade, eu tiven que adaptarme como a todo o 
demais e traballar cada semana para facerme un 
sitio o domingo. 
 
No deportivo atopámonos cousas como que unha 
das dianteiras mellor contrastadas, Culé, acabou 
xogando de guardarredes nalgúns encontros. 
Estraño, non? 
Por riba de parecer infrecuente, estaba a 
necesidade que tiñamos no equipo. As dúas 
porteiras causaron baixa por lesión e Culé 
ofreceuse voluntariamente a cubrir a posición. 
 
O corolario a todo aquilo foi o descenso a 
Preferente nun último partido na casa, contra o 
Gijón, no que chegaba o empate. Houbo xente 
que dixo que tiñades a cabeza máis no partido do 
Victoria contra o León que no voso. Que hai de 
certo? 
Non che podo dicir en que pensaba o resto, por 
que non o sei, pero é moi sinxelo dicir iso tras 
perder un encontro tan decisivo. No meu caso 
sentía nervios, sendo o primeiro partido de tal 
transcendencia na miña carreira. 
Aínda que aquel partido era claramente 
determinante eu penso que tivéramos que ter 
aproveitado outros encontros para sacar puntos 
necesarios para manternos na categoría. 
 
Cres que o descenso estivo motivado por todo 
este tipo de circunstancias que afectaron ao 
rendemento do equipo ou non erades tan boas? 
Todo o que sucede na contorna do equipo e do 
club ten influencia no rendemento. Se ben o 
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descenso ben dado por un cúmulo de situacións 
como lesións nos peores momentos ou partidos 
mal aproveitados. 
 
Naquela época comezaron a vivirse os derbis 
locais co Victoria. Vai ser sempre un partido 
especial? 
Por suposto, un derbi é un derbi. Son partidos 
apaixonantes que todo o mundo quere pasalo ben. 
Está claro que sempre vai haber rivalidade, pero 
só dentro do campo, sen pasar diso. 

 
En Galiza hai outros derbis, como os de Vigo. 
Cres que o Orzán-Victoria é o derbi máis 
emotivo do fútbol galego? 
Non o sei, o meu derbi é o da Coruña. Non sei o 
que pensan as xogadoras do Olivo cando xogan co 
Bértola ou o Sárdoma, pero supoño que o mesmo. 
Son os seus derbis e polo tanto os vivirán como 
tal. 
 
O equipo conseguiu rexenerarse en dous anos. 
Que cousas mudaron? 
Os principais cambios nestas dúas tempadas foron 
no cadro de xogadoras e corpo técnico. Deste 
xeito, chegou a formarse un bo grupo tanto dentro 
como fóra do campo. 
 
Atopeime con xogadoras do equipo moi 
concienciadas en trocar aquela imaxe do club. 
Houbo conversas nese sentido entre todas? 
Non fixeron falta conversas, as xogadoras que 
quedamos daquela época tras o descenso sabiamos 
que algo había que cambiar e así o fixemos. 
 
A toma de responsabilidades de Diego 
Fernández tivo moito que ver en que todo se 
volvera moito máis racional e menos pasional? 

Si, cada adestrador ten a súa forma de ser e de 
entender o fútbol, e así o transmite ás súas 
xogadoras.  
 
No teu primeiro ano na Primeira Galega dá a 
sensación que o equipo, malia ficar a oito puntos 
da fase de ascenso, non sinte a urxencia de 
regresar á categoría estatal. Que foi o máis 
positivo desa campaña? 
O máis positivo para min foi o cambio de 
adestrador e a consecuente aprendizaxe. A nivel 
grupal, sen dúbida, o obxectivo prioritario dese 
ano era formar un equipo entre as xogadoras que 
quedaran tras descender e aquelas que xa 
competían na categoría autonómica. Había que 
volver a facer un equipo e iso fixemos. 
 
Na pasada campaña prodúcese o ascenso. 
Erades candidatas pero non as grandes 
favoritas.  Había escepticismo cando comezastes 
a temporada ou tiñades claro que iades 
ascender? 
Desde o inicio da temporada tíñamos claro que o 
noso obxectivo era o ascenso a división nacional, 
pero a liga é longa e cómpre ir partido a partido. O 
que sabiamos era que os resultados chegarían co 
esforzo de todas, e así foi. 
 
Pareceu que lle tiverades tomada a medida ao 
Villestro. En que fostes mellor que as 
santiaguesas? 
Non éramos as favoritas e iso dábanos puntos ao 
noso favor. Non tiñamos nada que perder no 
derradeiro encontro, sinxelamente saímos a pasalo 
ben no partido. 
 
Desde fóra deu a impresión que, na medida que 
ía pasando a fase de ascenso, estabades 
adquirindo unha fortaleza mental espectacular. 
Houbo algún traballo psicolóxico de 
preparación? 
Non, o equipo estaba ben formado e soubo 
entender eses partidos e competilos coa cabeza 
posta no obxectivo, o ascenso. 
 
Aparte do partido definitivo contra o Villestro, 
na Torre, hai un partido decisivo e un momento 
decisivo, o penúltimo partido no Val. A falta de 
menos dun cuarto de hora, con 0-0, pítanvos un 
penalti en contra. Pensaches que o soño de 
ascenso remataba aí? 
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Con sincerida-
de, si. Cando o 
árbitro pita o 
penalti na nosa 
área, todo o 
traballo da 
tempada pende 
dun fío, inxus-
tamente. Aínda 
así, o fútbol 
debíanos unha. 
Durante a fase 
e a liga houbo situacións nas que a sorte non nos 
acompañou, e todos eses momentos víronse 
recompensados por aquela parada. 
 
Lembras o que lle dixeches a Isa cando o 
rexeitou? 
Feliciteina por aquela parada decisiva.  
 
Nerea González foi outra xogadora decisiva. Xa 
ten ido a concentracións con seleccións 
españolas de base e o ano pasado foi elixida 
mellor xogadora da Primeira Galega. Que nos 
podes contar dela como futbolista? 
Nerea é unha xogadora con grande potencial, é 
nova e aínda ten aprendizaxe por diante. Destaca 
na visión de xogo e a calidade técnica. 
 
Este ano non houbo aqueles reforzos de hai 
catro campañas pero dá a sensación que o 
equipo tan condicións para salvarse. Como ves a 
competición? 
Complicada, somos das novas da categoría, pero 
estamos traballando moito para acadar a 
permanencia, que é o noso obxectivo. 
 
Sodes un equipo novo pero moi competitivo. Cres 
que o Orzán poderá vivir algún día, pero co peso 
específico necesario, aquilo que quixo ser no 
remate da pasada década? 
Estamos ante un equipo totalmente renovado, as 
comparacións son odiosas e as referencias ao 
pasado non teñen obxecto. Este equipo vai pelexar 
esta campaña por manterse na Segunda División 
Nacional e, se cumprimos, veremos o que se pode 
facer no futuro. 
 
Xa levades un cuarto de Liga. É mais forte esta 
Segunda que a de hai catro anos? 

Non, o nivel vén sendo o mesmo. Aquel ano 
destacaban outros equipos como o Oviedo 
Moderno, que acabou ascendendo a categoría 
reina. Tras estes dous anos os roles cambiaron, 
pero iso non quere dicir que se perdera nivel. 
 
A existencia de nove equipos galegos na 
categoría significa que hai unha progresión nas 
futbolistas ou é só unha circunstancia 
coxuntural porque noutras comunidades 
ninguén quere afrontar o reto do fútbol estatal? 
Unha cousa leva a outra. Que os equipos de fóra 
non queiran ascender fai que máis xogadoras 
galegas teñan a oportunidade de debutar en 
categoría nacional, e dese modo mellorar 
futbolisticamente. 
 
Catro anos no equipo, o teu único equipo en 
categoría sénior. É o Orzán un club para toda a 
vida? 
Pode intuírse que non cambio lixeiramente de 
club, tras estar en dous en 14 anos. En Santa 
María do Mar sempre coidaron de min e fixeron o 
posible para que seguira xogando, no Orzán fago a 
miña cuarta temporada pechando o ciclo entre 
descenso a autonómica e de novo volta a nacional. 
Mentres poida xogar ao fútbol intentarei seguir 
progresando e, nese camiño, o cambio de 
adestradores, compañeiras ou estilo sempre 
aporta. Neste momento traballo cada semana co 
obxectivo da permanencia na cabeza e finalizada a 
temporada será momento de valorar e tomar 
decisións.  
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O mes en imaxes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1ª División Galega. Xda. 6. 26/10/2014. ACRD 
Boiro-Cacheiras: 4-0. 
© ACRD Boiro. 
 
 
 

2ª División Galega. Xda. 2. 12/10/2014. At. 
Pontevedra-Salcedo: 4-2. 

Primeiro partido das atléticas na casa. 
© At. Pontevedra 

 
 

 
 
 
 
 

    
 
 

 
 

2ª División. Xda. 5. 12/10/2014. Zamora-Bértola: 1-3 
© Zamora Amigos del Duero 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
2ª División Galega. Xda. 3. 19/10/2014. 

 Tyde-Tomiño: 0-2. © Tomiño F.C. 
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Ferrol, zona 0 
do futfem galego 

 
Desde a desaparición da Liga Galega no 1987, a 
época do Karbo, o fútbol galego que representaba a 
elite do fútbol español, non só non volveu ser o que 
era se non que descendeu ao subsolo do estado e, 
salvo a presenza de El Olivo na Primeira División 
na temporada 2011/12, ningún club do noso país 
volveu a formar parte da elite do estado. Non estivo 
nin desde antes da conformación da Superliga, 
nunha época no que acceso podería ser 
relativamente fácil na segunda metade dos pasados 
noventa, dada a existencia de catro grupos, pero 
aquí estabamos renacendo, nin na macro 
competición ideada para que se integraran equipos 
de Primeira masculina cando crearan a súa versión 
feminina. Dando unha ollada ás comunidades que 
lindan coa nosa, vemos que Asturias contou con 
varios equipos en diferentes momentos. Tradehi, 
Peña Azul e Guillén Lafuerza antecesores do 
Oviedo Moderno, Sporting/Mareo, Gijón, 
Carbayedo ou Luarca, poden lucir galóns de teren 
sido primeirodivisionarios. Exactamente igual que o 
Puente Castro, León, Huracán Z e o Trobajo del 
Camino na viciña provincia de León. 
A esa riqueza non só de clubs, pois tamén de anos 
na máxima categoría, que se dá á nosa beira, 
podemos engadir que Galiza é a territorial que fica 
na cola de presenzas, atendendo ao número de 
temporadas dos seus equipos na Primeira División, 
contemplándose só a citada de El Olivo. Xunto a 
isto, outro dato complementario. Sen ter 
comprobado a historia da máxima categoría na súa 
totalidade, que ao mellor faría o panorama máis 
desolador, a territorial galega é a única, na historia 
que, coa canaria (U.D. Las Palmas) e a cántabra 
(S.D. Reocín) na época da Superliga, só tiveron un 
equipo na mesma. 
 
Desde a constitución dun campionato regular no seo da 
RFEF, as mellores situacións que se viviron en Galiza 
foron, desde o punto de vista cualitativo, a da presenza 
citada de El Olivo na Primeira División e, desde o 
punto de vista cuantitativo, a presente e a pasada 
campaña, ao contarmos con nove equipos na Segunda 
División española. 
Cinguíndonos exclusivamente ao panorama galego, 
atendendo ao número de clubs inscritos practicando 
fútbol 11, observamos a seguinte distribución, por 

delegacións, dos 56 equipos no actual exercicio 
2014/15: 
 
Vigo: 17 
 2ª Div.: 3 / 1ª Gal.: 5 / 2ª Gal.: 17 
Pontevedra: 15 
 2ª Div.: 1 / 1ª Gal.: 3 / 2ª Gal.: 11 
Santiago: 9 
 2ª Div.: 1 / 1ª Gal.: 3 / 2ª Gal.: 5 

A Coruña: 8 
 2ª Div.: 2 / 1ª Gal.: 1 / 2ª Gal.: 5 
Lugo: 4 
 2ª Div.: 1 / 1ª Gal.: 1 / 2ª Gal.: 2 
Ourense: 2 
 2ª Div.: 1 / 1ª Gal.: 0 / 2ª Gal.: 1 
Ferrol: 1 
 2ª Div.: 0 / 1ª Gal.: 1 / 2ª Gal.: 0 

 
Sen dúbida, os datos mostran que, salvo na provincia 
de Pontevedra, as tres restantes levan anos sen facer un 
bo traballo de promoción deste deporte. 
 
O fútbol galego nunca superara a barreira dos vinte 
clubs até a temporada 2006/07. Nese momento, desde 
a Secretaría Xeral para o Deporte dirixida entón por 
Santiago Domínguez e, posteriormente por Marta 
Souto, acometéronse unha serie de medidas 
estimuladoras para trocar o panorama. A longa etapa 
de pasividade de Eduardo Lamas á fronte da Secretaría 
esmorecera, felizmente, en canto ao fútbol feminino se 
tratar. O motor da mudanza estivo nas subvencións 
que, en ocasións mal controladas, tamén serviron para 
abastecer cuns miles de euros as arcas de clubs 
masculinos que, por riba de promocionar o feminino, 
usárono para completar os seus orzamentos 
empregándoos na Terceira División (Alondras ou 
Rápido de Bouzas poden ser os exemplos máis 
alarmantes neste sentido, sobre todo tendo en conta o 
potencial de poboación neses lugares e que esas 
futbolistas acabaron noutros clubs ao se veren tiradas). 
Salvando as excepcións, o que se conseguiu foi un 
avance cuantitativo notable que tivo o seu teito na 
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temporada 2011/12 no que a cifra de clubs chegou aos 
60. Ademais, reactivouse, como outro estímulo, sobre 
todo deportivo, a selección galega absoluta que xogou 
dous encontros contra Cataluña e Baleares en Vigo e 
Pontevedra, respectivamente, algo que se volveu 
paralizar desde a chegada de José Ramón Lete e que 
tampouco traballou o equipo de Liñares malia telo 
marcado como un obxectivo de campaña. 
 
Nesa fase de crecemento moderado só vemos un 
indicativo permanentemente estancado ou, no peor dos 
casos, negativo, o de Ferrol. 
Podemos establecer unha comparativa, relativa ao 
último lustro, para ver o número de equipos nas sete 
delegacións para demostrar este dato: 
 
  10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 
Vigo    21   23   21   22   17 
Pontevedra   11   13   12   14   15 
Santiago    8    9   11    8    9 
A Coruña    6    7    5    8    8 
Lugo     3    4    3    3    4 
Ourense    1    2    2    2    2 
Ferrol     2    2    2    1    1 
 
Ferrol é a única das delegacións na que o inmobilismo 
ou a tendencia negativa, resulta permanente. En todos 
os demais, salvo Vigo, onde tamén se deron reducións, 
podemos observar que hai lixeiras progresións que, 
lentamente van establecendo unha pequena oferta que 
depende, por suposto, da labor dos equipos ou das 
iniciativas de grupos, porque non existen formulacións 
para aumentar o número de fichas, nin desde a 
Comisión do Fútbol Feminino da FGF nin, moito 
menos, das delegacións. 
 
O fútbol é un deporte no que se perseguen moitos tipos 
de valores pero no que non se mide igual ao home que 
á muller, no que non se lle dan o mesmo tipo de 
oportunidades a elas que a eles. Nos deportes 
individuais é nos que a muller, probablemente, teña 
máis posibilidades de realizarse como deportista 
completa na hora de chegar ao máximo do que se 
propoña. Nos deportes colectivos, tal vez porque 
precisen doutro tipo de sinerxias, e porque as 
complexidades infraestruturais podan ser maiores a día 
de hoxe, custa máis. En todo caso, vemos como 
equipos galegos femininos compiten, ou competiron 
ano tras ano, nas máximas categorías estatais en 
deportes como hoquei en patíns, baloncesto,  
balonmán, volei, rugbi ou … fútbol sala. 
 
Aí é onde debe actuar a federación e non só unha 
Secretaría Xeral, aí é onde tamén debe estar o traballo 
dos comisionados e dos delegados. 

Non dá para entender moi ben como, incluso desde o 
potencial económico que representa, a muller continúe 
a ser desprezada nesta federación na hora de tentar 
conseguir máis fichas, e moito menos como un 
delegado que só teña un, dous ou catro equipos de 
fútbol feminino na súa delegación, pode sentirse feliz 
do seu traballo durante, ou no remate de cada 
exercicio. 
 
Se temos en conta o censo de mulleres nas provincias 
de Lugo ou de Ourense, a relación entre o número de 
fichas de xogadoras sénior e o potencial de posibles 
futbolistas, colocaría as delegacións luguesa e ourensá 
por abaixo de Ferrol pero é que aínda así, a cifra dun 
único equipo na delegación non nos deixa de alarmar. 
 
Dentro dos procesos transformadores que se teñen que 
dar no fútbol desde o punto de vista federativo está a 
calidade de xestión e a capacidade de exploración de 
recursos. Unha das figuras que máis debe evolucionar 
dentro da estrutura federativa é a do delegado. 
 
Probablemente, o delegado máis adaptado á 
modernidade, o de mente máis aberta para aceptar 
mudanzas, o que teña unha maior sensibilidade 
intelectual, o que leva demostrado unha maior 
capacidade de acción no social, no cultural e, por 
suposto, no deportivo, sexa Quique Fernández Otero 
que ademais, en Santiago, conta cun dos mellores e 
máis eficaces grupos de traballo. Non conseguiu dar 
coa tecla para dar un salto cuantitativo pero, os seus 
clubs, na precariedade, manteñen o nivel estrutural e 
competitivo dentro do fútbol galego. Probablemente 
alí, saltándose a bipolaridade A Coruña – Vigo, poda 
darse tamén o salto cualitativo para que o fútbol 
feminino galego teña un referente consistente. 
 
Fernández Otero é posible que sexa o delegado máis 
profesional xunto con Carlos Mouriz, en Lugo. 
Mouriz, mesmo que intelectualmente é outro home 
prodixioso, como mínimo en relación ao fútbol, as súas 
ocupacións no C.D. Lugo, non lle van permitir facer o 
traballo eficaz que vén realizando desde hai dez anos 
no club da cidade amurallada. 
 
O resto son delegados que traen a inercia do que había 
antes. Uns politizados que resolven os problemas 
serios da delegación desde unha Deputación, outros 
son homes de relativa confianza co grupo de goberno, 
“amigos de …”, e outros, como na baixa política, son 
produto dunha vinganza persoal, polo despeito dun 
terceiro tras unha derrota electoral pasada. 
 
Das xestións deste último grupo saen resultados como 
os de Ferrol. Unha boa idea de captación mal resolta 
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na súa finalidade. Un dos problemas evolutivos do 
fútbol feminino en Ferrol é a consolidación dunha liga 
de fútbol 8 sénior que acabou volvéndose unha fin en 
se mesma. Por iso, o seu efecto final non pasa dunha 
vulgar mediocridade debido a que volve ficticia a 
realidade do fútbol para as mulleres na comarca de 
Ferrol e que paraliza a capacidade de progreso de 
calquera xogadora de Ferrolterra que teña outras 
perspectivas deportivas, a diferenza do que acontece 
nas outras seis delegacións. 
 
É aquí onde entramos na parte fundamental do asunto. 
Probablemente, en delegacións como Ourense ou Lugo 
haxa dificultades de captación. Poden vir dadas pola 
dispersión. En todo caso, as capitais conseguiron 
establecer os seus núcleos de traballo por medio da 
Milagrosa cando o deixou o At. Muralla, ou do 
Barbadás, concello veciño do da capital ourensá. 
Noutras zonas de características urbanas como 
Monforte e Chantada, na provincia luguesa, ou no 
núcleo Rúa-O Barco, ou a tentativa frustrada de 
Carballiño, nesta temporada, representan tamén 
tendencias evolutivas pequenas. Outra das dificultades 
é o referente do fútbol sala. Nos últimos anos en Lugo, 
e desde xa hai moitos en Ourense, o vínculo da muller 
e o fútbol está ligado ao pavillón. Equipos como 
Burela, Ponte ou Cidade das Burgas, competindo na 
elite do fútbol sala feminino español, son a imaxe máis 
próxima para as futbolistas desas provincias. Incluso A 
Coruña pode ter esa xustificación cun equipo como 
Amarelle, onde precisamente nesta campaña recalaron 
importantes futbolistas galegas de campo como Tati 
(Victoria) ou Andrea Carid (Friol). A Coruña ten unha 
tradición arraigada polos anos de competencia e 
repercusión dos títulos conseguidos polo Sal Lence. 
 
A delegación de Ferrol, sen embargo, non ten nin o un 
nin o outro. No fútbol sala, porque a tradición é 
relativa, cun Valdetires que un ano está na División de 
Honor e dous ou tres ao borde da desaparición ou 
pululando pola categoría de prata. No fútbol de campo, 
porque non houbo un equipo sobre o que edificar un 
núcleo de traballo, como se fixo en Ourense e Lugo. É 
difícil tamén facelo nunha cidade na que todos os 
clubs, menos o Racing e o Galicia de Caranza, que non 
son subsidiarios nos seus principais obxectivos 
deportivos das estruturas ligueiras que se deron en 
Ferrolterra, teñen a sensación de estaren afastados do 
reino dos ceos mentres na delegación mande o inventor 
da AFACO. O escaso don de xentes de Mesa García 
ficou patentizado en Ferrol tras colocar as súas 
pousadeiras na Avenida da Paz. Por primeira vez na 
historia, o fútbol que el representaba perdía a presenza 
no Padroado de Deportes do concello da cidade. 
 

Cando non se ollan as ideas, cando non se traballa 
correctamente, cando non se presenta algún estudo 
para saír desta situación na Comisión correspondente, 
é difícil que Ferrol deixe de ser, a medio prazo, a zona 
0 do fútbol feminino galego. Moito menos cando esa 
competición de fútbol 8 é considerada unha fin en se 
mesma, até o punto que o delegado presuma dela. 
 
Como se pode presumir se unha futbolista que queira 
xogar en Ferrol só teña a alternativa de irse ao Val? 
Como se pode presumir dunha competición que pouco 
menos representa o segregacionismo do fútbol 
feminino de Ferrolterra do resto do fútbol feminino 
galego, español e mundial? 
É para sentirse feliz coordinando a única delegación 
galega que, no fútbol feminino, a diferenza das outras 
seis, non ten un equipo, nin o tivo anteriormente, en 
categoría estatal? 
Onde existen competicións de fútbol 8 sénior 
organizadas pola RFEF, pola UEFA ou pola FIFA? 
É que en Ferrol a muller só ten a consideración 
futbolística dun rapaz benxamín ou alevín? 
 
O equipo de García Liñares, cara a dinamización do 
fútbol feminino galego, levaba no seu programa a 
suxestión das ligas de fútbol 8 para evolucionar 
cuantitativamente. O ítem tiña un carácter temporal 
para dar o paso definitivo ao fútbol 11. Ao final só foi 
creada a liga de Ferrol. Para o seu delegado, Mesa 
García, é unha das súas xoias da coroa. 
 
Cando o chamamos publicamente a capítulo polo bucle 
no que ficou mergullado, cando se piden explicacións 
de por que Ferrol non pode ter o mesmo universo 
competicional para as mulleres que o resto de Galiza, 
de por que non presenta medidas para mudar isto, a súa 
actitude reduciuse a unha carta dirixida aos clubs da 
comarca, con data 5 de setembro deste ano, na que se 
di que “a usted y a los filósofos como usted, no 
tenemos que darle ningún tipo de explicación de lo que 
hacemos o no y de los planes de trabajo que tenemos 
para esta categoría”. 
 
A resposta de Mesa García dá para entender dúas 
cousas: Por un lado, a soberbia de quen se cre “dueño 
del cortijo”; por outro que non ten nin argumentos 
serios nin un estudo feito para que Ferrolterra deixe de 
ser, mentres tanto, a zona 0 do futfem galego. 
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A ver se sabes … 
1. Copa do Mundo 
 
1.1. En que país se organizou o Mundial do 
2007? 
 
a) Alemaña; b) China; c) Dinamarca; d) Brasil; 
e) Estados Unidos. 
 
1.2. E quen o gañou? 
 
a) Alemaña; b) Brasil; c) Estados Unidos; d) 
Noruega; e) Suecia. 
 
2. Eurocopa 
 
2.1. Cal é a mellor clasificación de España n 
unha Eurocopa? 
 
a) Campioa; b) Subcampioa; c) Semifinalista; d) 
Cuartofinalista; e) Nunca pasou da primeira fase. 
 
2.2. E a de Suecia? 
 
a) Campioa; b) Subcampioa; c) Semifinalista; d) 
Cuartofinalista; e) Nunca pasou da primeira fase. 
 
 
3. Copa de Europa 
 
3.1. Cantas Copas 
de Europa ten 
gañadas o actual 
técnico do 
Wolfsburg, Ralf 
Kellermann? 
 
a) Ningunha; b) Unha; c) Dúas; d) Tres; e) Catro. 
 
3.2. E o francés Patrice Lair? 
 
a) Ningunha; b) Unha; c) Dúas; d) Tres; e) Catro. 
 
 
4. Fútbol español 
 
 4.1. Cantos equipos fixeron o dobrete de Liga e 
Copa? 
 

a) Un; b) Dous; c) Tres; d) Catro; e) Cinco. 
 
4.2. E quen foi o primeiro en logralo? 
 
a) Espanyol; b) Barcelona; c) At. Málaga; d) 
Levante; e) Oroquieta Villaverde. 
 
5. Fútbol galego 

 
5.1. Cal foi o primeiro equipo 
de Nere Carballo en Segunda 
División? 
 
a) At. Arousana; b) 
Compostela; c) Bértola; d) 
Friol; e) Pedras de Santiago. 
 

5.2. Na cuarta xornada da 2005/06 El Olivo 
perde o primeiro partido na Segunda División. 
A derrota é en Aguiño. Quen fixo o 3-2 no 
derradeiro minuto? 
 
a) Tere; b) Alitas; c) Mon; d) Susú; e) Ceci. 
 
6. Actualidade 
 
6.1. En que campo xoga o Barcelona os seus 
partidos de Champions? 
 
a) Camp Nou; b) Sant Joan d’Espí; c) Cornellà-El 
Prat; d) Nova Creu Alta; e) Mini Estadi. 
 
6.2. O Liverpool gañou a Liga inglesa. En que 
posición ía na táboa antes de xogarse a última 
xornada? 
 
a) Primeiro; b) Segundo; c) Terceiro; d) Cuarto; 
e) Quinto. 
 
 
 
 
 
 
Solucións do número 13: 
1.1. e; 1.2 a; 2.1. d; 2.2. c; 3.1. d; 3.2. c; 4.1. c; 4.2. b; 5.1 
e; 5.2. b; 6.1. a; 6.2 d. 
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Estabilidade 
emocional 

 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. 
 

 
“Controla as túas emocións,  
ou elas controlarante a ti” 

 
Para comezar a definir que é estabilidade emocional, 
en primeiro lugar é importante lembrar a importancia 
de ter unha confianza interna inquebrantable á hora de 
practicar un deporte. 
Cando existe unha falta de confianza os niveis de 
ansiedade se disparan. Algún dos xeitos para reducir a 
ansiedade é establecernos metas realistas. Así, 
obteremos enerxía positiva que nos axudará a actuar da 
mellor maneira dentro do terreo de xogo e nos 
motivara cada vez máis para a consecución dos nosos 
obxectivos. 
Para combater a ansiedade unha das técnicas que máis 
se aplica é procurar  ter un cambio de perspectiva. 
Para lograr este cambio é recomendable cuestionarnos: 
por que estamos ansiosos? É preciso pensar ou sentirse 
de determinado xeito? Temos que incomodarnos por 
iso? Realmente paga a pena seguir preocupándonos 
por isto e o outro ? Que pensamos sobre a nosa 
actuación? Cando aprendemos a facernos preguntas 
interesantes e que realmente son cuestionables, sobre o 
noso marco de actuación, entramos nunha dinámica de 
certa aprendizaxe para respondernos obxectivamente, 
situación que favorecerá lograr un estado de 
tranquilidade física e emocional. 
Moitas veces temos sentido inquietudes internas, 
debates internos entre o que debería ser e no que se 
supón está mal. Tanto se é deportista ou non, a maioría 
das veces buscamos ter unha paz interior, esa 
tranquilidade que se supón debemos  sentir, sobre todo 
cando estamos sós, en silencio. Cando non sentimos 
ese equilibrio ou paz interior non somos capaces de 
poñer atención á conversa dalgún amigo, da nosa 
parella ou dalgún familiar, enganamos á outra persoa, 
pensamos noutras cousas  que non teñen nada que ver 
coa situación que estamos vivindo nese intre. Esta 
mesma situación trasladada ao deporte observámola 
cando o noso técnico dá indicacións tácticas e non lle 

prestamos atención, sobre todo ao comezo do partido e 
no descanso do medio tempo. Se non somos capaces 
de prestar atención durante unha charla dentro do 
vestiario, moito menos teremos a capacidade para 
atender indicacións durante o desenvolvemento do 
partido e resolver as dificultades. 
As persoas que non logran ter ese equilibrio ou 
estabilidade emocional regularmente non aturan estar 
sós, teñen pensamentos catastróficos da vida e 
normalmente observan o ben que lle vai á xente, 
victimizándose eles mesmos da súa  situación. 
O deporte de alto rendemento e as situacións que se 
nos presentan fóra da práctica deportiva, son tan 
complexas que moitas veces nos obsesionamos con 
buscar sempre a perfección, vémonos defraudados 
porque sempre nos fai falta algo para ser 
completamente felices. É por isto que buscar un estado 
de benestar conforme ao que temos e podemos obter, 
de acordo ás nosas posibilidades, nos sitúa nun 
escenario realista e obxectivo. 
Deseguida daremos unha lista de recomendacións para 
buscar ese equilibrio ou estabilidade emocional, 
situación que se trasladará á nosa vida deportiva. 
Primeiro, cómpre salientar os valores morais que 
vamos adquirindo, no  lugar onde nacemos, os que 
obtemos pola educación da nosa familia, os que moitas 
veces adquirimos ao practicar un deporte, os  que 
aprendemos do ambiente no que nos desenvolvemos 
ou  para algunhas persoas, os valores que a práctica 
relixiosa lles proporciona.  
Ao falar de valores morais, referímonos a cousas que 
buscan unha perfección no home e que o invitan por 
“decisión propia”  a vivir nun camiño de rectitude 
consigo mesmo e cos seus semellantes, polo tanto a 
nosa escala de valores acostuma rexer o tipo de 
eleccións ou decisións que vaiamos tomando ao longo 
da nosa vida. 
No deporte, os valores morais son parte fundamental 
para lograr obxectivos individuais ou grupais, un 
xogador ou xogadora sen valores é como unha 
aparente moeda de ouro que só está recuberta con este 
precioso metal, pero que por dentro, está elaborada cun  
material fráxil e barato. Un exemplo de valor no 
deporte é a benevolencia e a honestidade, 
antepoñendo o beneficio grupal que o individual, outro 
valor é o respecto na comunicación e a tolerancia, ao 
saber escoitar as necesidades doutros, simplemente o 
saber aceptar puntos de vista diferentes dos nosos 
mesmos compañeiros de equipo ou do noso treinador. 
A humildade, outro valor que, sobre todo para os 
deportistas que teñen moitas condicións moitas veces 
se perde, polo feito de sentirse sempre superiores aos 
demais. A laboriosidade, valor que nace do gusto de 
traballar para conseguir obxectivos. A liberdade, a 
paz, a perseveranza, este último, é un  valor 
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importante para salientar co paso do tempo diante os 
demais e transcender no noso deporte. A 
responsabilidade,  o amor polos demais, son valores 
que nos fan ter esa paixón necesaria para gozar o que 
facemos. 
Estes valores acostuman ser quebrantados polo feito de  
ter un mal día, por relacionarnos con malas compañías, 
estrés do traballo, dos estudos, do mesmo deporte, etc. 
Para ter unha estabilidade emocional é preciso buscar 
que estes valores non se vexan fracturados polas 
situacións que se presenten. 
Outra ferramenta que nos axudará a ter unha 
estabilidade emocional é engrandecer as nosas 
calidades coa fin de ver máis situacións positivas que 
negativas, ese estado de fluidez levaranos a crear un 
ambiente de enerxía reconfortante, que nos permitirá 
seguir treinando con altos niveles de motivación. 
A estabilidade emocional vese alterada nalgúns casos 
por que non nos atrevemos a romper coa zona de 
confort na que se acostuma a vivir; se este mundo 
estivera cheo de xente que quebra a súa zona de 
confort para procurar novos retos e mellorar as cousas, 
estaríamos falando de que realmente fósemos unha 
civilización avanzada. No deporte pasa exactamente o 
mesmo. A zona de confort pódese entender ou 
relacionar coa seguridade e o instinto de supervivencia, 
unha zona na que nos sentimos protexidos e 
resgardados. Incongruentemente, cando estamos nunha 
zona de confort sempre queremos máis. En vez de 
atoparnos resgardados e protexidos, a sociedade e o 
sistema nos predispón a non estar conforme co que se 
ten. Por iso,  desde o meu punto de vista, sería 
recomendable saír do noso “pequeno mundo interno”. 
Para un deportista é recomendable buscar un sitio onde 
os retos sexan máis elevados e onde se poña a proba a 
capacidade. Moitos tivemos amigos ou amigas que son 
realmente incribles ao xogar ao fútbol ou calquera 
outro deporte, pero non van alén do seu pobo. Non é 
por xeneralizar, pero algúns non saen por non romper a 
súa zona de confort onde, aparentemente, téñeno todo. 
Para moitos, buscar retos deportivos non o é todo na 
vida porque, quizás, estean máis enfocados a crecer na 
súa vida profesional ou buscar un futuro fóra dos 
terreos de xogo. Outros tamén, non saen da súa zona 
porque é difícil vivir dese deporte, situación que pasa 
con frecuencia no fútbol feminino. Por iso, esta 
pequena crítica non só é para as deportistas, senón á 
xente que forma a estrutura da nosa sociedade, 
alcanzando moito poder e gran manexo das masas, 
porque hai que dicilo, a sociedade en vez de construíla 
cada cidadán está monopolizada por grupos que 
buscan satisfacer os seus propios intereses. Para que 
todo sexa un “gañar gañar”, tanto para deportistas 
como para empresarios, sería recomendable 
comprender que o traballo en equipo e a comunicación 

para buscar acordos comúns determinará en gran parte 
o noso éxito como deportistas dentro dunha sociedade 
sa. 
Por incomodo e difícil que pareza, fagamos o seguinte 
exercicio, o cal consiste en  preguntarse como 
deportista,  cal é o motivo polo que non se sae da zona 
de confort? Se é por medo ao descoñecido? Por medo 
ao fracaso? ou porque, simplemente, os obxectivos non 
van relacionados coa práctica do deporte a outro nivel? 
Outra ferramenta ou tarefa de traballo psicolóxico é 
fechar lembranzas dolorosas que, dalgunha maneira 
nos prexudicaron no pasado e que na actualidade 
seguen facéndonos dano. O deporte é unha escola de 
vida, na que existen comentarios ou situacións que 
ademais de reforzaren o noso crecemento como 
deportistas, tamén o fan como persoas. A base mental 
dun deportista, especialmente aquel que é de alto 
rendemento, é a fortaleza de pasar do erro ao acerto. 
Como? Tendo a convicción de que o pasado é pasado 
e non ten volta atrás, e que existen novas 
oportunidades. A escala de valores xustifica de 
maneira san o por que unha persoa nos prexudicou o 
polo cal non nos alentou a seguir adiante. Vivir do 
pasado, tendo frustracións deportivas, acabara 
terminando con esa paixón que se necesita para vivir 
na práctica deportiva. 
Para fechar o tema de como buscar a excelencia 
deportiva mediante a procura constante da estabilidade 
emocional é aceptarnos tal e como somos, coas nosas 
virtudes e defectos. Na medida que a nosa aceptación 
sexa sólida, podemos aventurarnos a formular e 
conseguir novos retos deportivos, saír da nosa zona de 
confort, tendo como estrutura e alicerces a escala de 
valores que levamos dentro. 
Para un deportista, a fortaleza non só se leva nos 
músculos, se non tamén na mente. Fagamos unha 
autorreflexión sobre como estamos nestes aspectos, 
busquemos solucións para resolver os retos que se nos 
presentan. Conducirnos polo camiño recto e o 
sacrificado, sen dúbida, é o máis difícil, pero é o que 
nos dá garantías de ser deportistas que transcendan 
alén de medallas e trofeos. 
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Club DeportivoFormas 

Íntimas 
 

Nunca gañou un título oficial de carácter 
internacional, como tampouco do seu país, 
Colombia, onde non existe unha competición estatal 
unificada. Traémolo a estas páxinas dos grandes 
clubs porque, malia carecer destes títulos, é o único 
que participou en todas as edicións da Copa 
Libertadores e, antes de que comece a nova, agora 
no mes de novembro, para a que tamén está 
clasificada, defende o subcampionato logrado no 
2013. Dos equipos femininos do mundo é un dos que 
máis e mellor proxecta a súa imaxe e,
organiza unha das copas de carácter internacional, 
para equipos e seleccións absolutas, e para equipos 
xuvenís, máis importantes de toda América.
 
Formas Íntimas é unha das firmas colombianas máis 
importantes do téxtil. O seu catálogo céntrase na roupa 
interior feminina e infantil. O grupo de confección e un 
dos referentes en exportación dentro do seu gremio no 
país de América do Sur. O seu compromiso coa muller 
levouno a elaborar un proxecto sólido vinculado ao 
deporte. Así, onde están as súas orixes, na cidade 
antioqueña de Medellín, creou o seu grupo deportivo 
no que o equipo de fútbol é o principal expoñente. As 
súas xogadoras, alicerce fundamental da selección 
colombiana que acaba de clasificarse para a Copa do 
Mundo de Canadá, ficando subcampioa da Copa 
América, e o seu equipo, son os principais argumentos 
que deberían avergoñar aos dirixentes do fútbol 
colombiano, despreocupados na hora de crear non xa 
unha liga profesional no país, se non, como mínimo, 
un campionato nacional baixo o formato que fose. Esta 
circunstancia é a que obriga ao cadro de Medellín a 
afiliarse á Liga Antioqueña de Fútbol, de carácter 
amador, algo que para un cadro dese nivel pode 
parecer até insultante. 
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Os grandes clubs 

DeportivoFormas 

Nunca gañou un título oficial de carácter 
internacional, como tampouco do seu país, 

onde non existe unha competición estatal 
unificada. Traémolo a estas páxinas dos grandes 
clubs porque, malia carecer destes títulos, é o único 
que participou en todas as edicións da Copa 
Libertadores e, antes de que comece a nova, agora 

, para a que tamén está 
clasificada, defende o subcampionato logrado no 
2013. Dos equipos femininos do mundo é un dos que 
máis e mellor proxecta a súa imaxe e, ademais, 
organiza unha das copas de carácter internacional, 

e para equipos 
xuvenís, máis importantes de toda América. 

Formas Íntimas é unha das firmas colombianas máis 
importantes do téxtil. O seu catálogo céntrase na roupa 
interior feminina e infantil. O grupo de confección e un 

tro do seu gremio no 
país de América do Sur. O seu compromiso coa muller 
levouno a elaborar un proxecto sólido vinculado ao 
deporte. Así, onde están as súas orixes, na cidade 
antioqueña de Medellín, creou o seu grupo deportivo 

principal expoñente. As 
súas xogadoras, alicerce fundamental da selección 
colombiana que acaba de clasificarse para a Copa do 
Mundo de Canadá, ficando subcampioa da Copa 
América, e o seu equipo, son os principais argumentos 

xentes do fútbol 
colombiano, despreocupados na hora de crear non xa 
unha liga profesional no país, se non, como mínimo, 
un campionato nacional baixo o formato que fose. Esta 
circunstancia é a que obriga ao cadro de Medellín a 

Fútbol, de carácter 
amador, algo que para un cadro dese nivel pode 

Como sinalan as bases da formación do club, a misión 
que motivou a creación do equipo no ano 2001 foi a 
construción dun tecido social a través da actividade 
física, enfocado a dar igualdade de oportunidades e de 
xénero, nun contexto coherente cos avances da 
sociedade colombiana. 

 
De xeito estraño ao que acontece nunha federación ben 
regulamentada, o equipo comezou a competir en ligas 
federadas un ano antes de constit
2001 integrouse na citada Liga Antioqueña de Fútbol, 
competición da que foi protagonista en todas as súas 
finais desde o 2013. O papel do club conseguiu 
rapidamente os obxectivos que se marcara, formar 
parte da elite deportiva do país.
club encheu de futbolistas á selección antioqueña que 
gañou reiteradas veces, en varias categorías, o 
campionato colombiano por departamentos. Eses feitos 
fixeron que o colectivo rexional da Asociación 
Colombiana de Redactores Deporti
no 2007, o premio como mellor club do departamento 
e, un ano despois, a mesma entidade, deulle o 
recoñecemento “ao mellor desempeño deportivo de 
Antioquía”. Nese ano a Conmebol decidiu instaurar a 
Copa Libertadores feminina, o equivalent
América do Sur, da UEFA Women’s Champions 
League que se xoga en Europa, ou o que é o mesmo, 
construír a versión feminina da competición de clubs 
masculinos máis importante da Confederación 
Sudamericana de Fútbol. 
Na situación de 
precariedade que vivía a 
Federación Colombiana de 
Fútbol, diante da ausencia 
dunha Liga, a solución 
inmediata foi designar ao 
Formas Íntimas como 
representante do país no 
torneo. A estrea, na cidade 
brasileira de Guaruxá, foi 
contra o equipo paraguaio 
da Universidade Autóno
ma de Asunción. O partido ía servir para determinar o 
primeiro do grupo B e evitar, dese xeito, ao Santos na 

Como sinalan as bases da formación do club, a misión 
que motivou a creación do equipo no ano 2001 foi a 
construción dun tecido social a través da actividade 

enfocado a dar igualdade de oportunidades e de 
xénero, nun contexto coherente cos avances da 

De xeito estraño ao que acontece nunha federación ben 
regulamentada, o equipo comezou a competir en ligas 
federadas un ano antes de constituírse legalmente. No 
2001 integrouse na citada Liga Antioqueña de Fútbol, 
competición da que foi protagonista en todas as súas 
finais desde o 2013. O papel do club conseguiu 
rapidamente os obxectivos que se marcara, formar 
parte da elite deportiva do país. Proba diso foi que o 
club encheu de futbolistas á selección antioqueña que 
gañou reiteradas veces, en varias categorías, o 
campionato colombiano por departamentos. Eses feitos 
fixeron que o colectivo rexional da Asociación 
Colombiana de Redactores Deportivos lle outorgara, 
no 2007, o premio como mellor club do departamento 
e, un ano despois, a mesma entidade, deulle o 
recoñecemento “ao mellor desempeño deportivo de 
Antioquía”. Nese ano a Conmebol decidiu instaurar a 
Copa Libertadores feminina, o equivalente, en 
América do Sur, da UEFA Women’s Champions 
League que se xoga en Europa, ou o que é o mesmo, 
construír a versión feminina da competición de clubs 
masculinos máis importante da Confederación 

Na situación de 
vía a 

Federación Colombiana de 
Fútbol, diante da ausencia 
dunha Liga, a solución 
inmediata foi designar ao 
Formas Íntimas como 
representante do país no 
torneo. A estrea, na cidade 
brasileira de Guaruxá, foi 
contra o equipo paraguaio 
da Universidade Autóno-
ma de Asunción. O partido ía servir para determinar o 
primeiro do grupo B e evitar, dese xeito, ao Santos na 

Liliana Zapata. 
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final. As colombianas comezaron por atrás no 
marcador pero Ospina, ao cuarto de hora, igualara o 
tanto da paraguaia Mónica catro minutos antes. No 
segundo tempo, aos 63 minutos, Usme adiantou ao 
Formas, pero Mónica culminou un hat trick que daría o 
triunfo ás universitarias. O cadro téxtil golearía despois 
ao Quito ecuatoriano (5-1), Rampla Juniors uruguaio 
(5-1) e San Lorenzo de Almagro, arxentino (6-1). Na 
semifinal, no histórico Pacaembú de San Paulo, caiu 
por 5-0 contra o Santos das Marta, Érika e Cristiane, 
fechando o torneo cun excelente terceiro lugar tras 
derrotar ao Everton chileno por 2-0. Catalina Usme foi 
a quinta mellor goleadora da primeira Libertadores con 
cinco dianas. 
Para a seguinte edición o equipo debeu pasar un 
partido clasificatorio que determinaría o representante 
colombiano. As dirixidas por Liliana Zapata derrotaron 
ao Cali nos dous partidos. Na ida, fóra da casa, por 0-2 
e no Marte 1, un dos anexos do Atanasio Girardot de 
Medellín, cun único gol de Diana Ospina. O equipo 
volveu a San Paulo, concretamente a Baruerí, a un 
campo acabado de reformar, pero desta vez reforzado 
con futbolistas da selección como Catalina Usme, 
Daniela Montoya, Sandra Sepúlveda e Andrea Peralta. 
O papel foi malo. Tras un comezo esperanzador no que 
derrotaron ao Caracas por 3-1, perderon os outros tres 
partidos contra Quito, Santos e River Plate. 
 
Formas Íntimas sería designado, por segunda vez, pola 
federación, representante de Colombia na terceira 
edición da Libertadores. O equipo mellorou 
escasamente o feito na anterior edición. Unha vitoria 
contra o Boca Juniors (3-2), unha derrota contra a Liga 
de Quito (3-2) e un empate contra o São José (4-4), 
colocouno como peor segundo dos tres grupos, tendo 
que regresar antes de tempo. 
A cuarta opción pasou por unha peneira inicial contra 
outros tres equipos do país que, desde entón, se volveu 
tradición. Foi un trámite necesario contra vencedores 
doutras ligas departamentais que rematou con triunfos 
contra as locais do Gol Star de Bogotá (2-1), 
Estudiantes de Ibagué (10-0) e Águila Roja de Cali    
(4-0). Na Libertadores, outra vez imaxe deficiente 
cunha vitoria insípida, na derradeira xornada, contra a 
Universidad de Santa Cruz boliviana por 2-0. Antes 
caera contra o Quito (2-1) e o Foz Cataratas (3-2) en 
partidos no que os seus rivais, malia o que pareza 
polos resultados, foron superiores. 
No 2013 volveron gañar a Pre-Libertadores local 
disputada en Bogotá. 2-0 a Generaciones Palmiranas, 
2-1 contra o Gol Star no partido decisivo, e 3-1 contra 
o Botín de Oro de Bucaramanga, leváronas outra vez a 
Brasil. Na Foz de Iguazú deron a mellor versión de se 
mesmas e só lles faltou para consagrarse a fortuna das 
campioas nunha final na que rozaron a vitoria nalgún 

momento. Encadradas no grupo C, superaron ás 
Estudiantes de Guárico con dous tantos, un en cada 
período, de Yisela Cuesta. Pasárono mal para rabuñar 
unha igualada contra as locais, Foz Cataratas, logo que 
as brasileiras marcaran ao remate do primeiro acto. Na 
metade do segundo fecharían o resultado cun tanto de 
Yésica Sánchez. Na última xornada, obrigadas a 
vencer ao Boca Juniors e ficar á espera do resultado do 
Foz, que xogaba pola tarde, derrotaron ás arxentinas 
por 3-1 nun partido no que Diana Ospina puxo por 
diante ao Formas para, ela mesma, empatar cun gol na 
propia meta. No segundo tempo, Usame e Cuesta 
plasmaron a superioridade das colombianas. Pola 
tarde, con todas nerviosas e expectantes polo que 
estaba sucedendo no ABC da Foz, as locais só 
puideron empatar co Estudiantes de Guárico. Na 
semifinal non tiveron rival contra o Mundo Futuro de 
Bolivia. Cuesta (11’) e Sánchez (16’) deixaron resolto 
axiña o partido. Se co arranque do segundo tempo o 
Mundo Futuro pensou que tiña un ídem no partido, 
acabou por sacarllo Peñaloza no 48’. O partido perdera 
intensidade e Usme ampliou no 73’. Maitte Zamorano 
fixo o da honra para as serranas de Santa Cruz. 
Na final puido ter acontecido calquera cousa, sobre 
todo porque as colombianas comezaron gañando cun 
gol de Ospina aos dez minutos. A presión por gañar ou 
a calidade das brasileiras do São José mudaron as 
cousas cando mellor se puxeran para o Formas. 
Inmediatamente, Priscila empatou tras o saque de 
centro e, dous minutos máis tarde, Danielli adiantou ás 
brasileiras de penalti. Na saída do segundo acto, 
Gislaine esnaquizou os esquemas das colombianas ao 
facer o 3-1 que deu o título ao cadro do estado de San 
Paulo. 
O Forma Íntimas terá a opción de chegar ao cumio 
neste mes na nova edición do “seu” torneo continental. 
Para iso superou en Medellín, na primeira fase da Pre-
Libertadores colombiana ao Flamengo (12-3) e Jairo 
Castro (4-0). Na fase final, xogada na casa, no Marte 1, 
o Formas Íntimas gañou ao Botín de Oro por 1-0 
(Yisela Cuesta) e o tivo máis fácil no xa clásico 
colombiano contra o Gol Star, ao que volveu gañar 
desta vez por 3-0 cun gol de Ospina e dous de Cuesta. 
Historial: 
Nome completo: 

Club Deportivo Formas Íntimas 
Fundación: 

2001 
Campión da Liga Antioqueña (11): 

2003; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 
2013; 2014 

Enderezo:  
Calle 43, 106 - 28, Medellín (Colombia) 

Tel.: (4) 4933976 
Sitio web: www.formasintimas.com 

Fotos: © C.D. Formas Íntimas. 



 

 

Resultados 
outu

España  
1ª División 

Xornada 4 (05/10/2014) 
San Gabriel – Barcelona: 0-3 
Sp. Huelva – Valencia: 1-2 
Rayo Vallecano – Espanyol: 0-0 
R. Sociedad – Oviedo Moderno: 1-3 
Sevilla – Athletic: 0-8 
Trans. Alcaine – At. Madrid: 1-2 
Collerense – Levante: 2-2 
Santa Teresa – Fund. Albacete: 3-2 
 
Xornada 5 (12/10/2014) 
San Gabriel – Sp. Huelva: 2-6 
Valencia – Rayo Vallecano: 0-0 
Espanyol – R. Sociedad: 2-2 
Oviedo Moderno – Sevilla: 3-3 
Athletic – Trans. Alcaine: 3-1 
At. Madrid – Collerense: 3-1 
Levante – Santa Teresa: 1-0 
Barcelona – Fund. Albacete: 8-0 
 
Xornada 6 (19/10/2014) 
R. Sociedad – Valencia: 2-5 
(0-1 Mari Paz 16’; 0-2 Mari Paz 20’; 2- 4 Mari Paz 54’; 2
65’) 
Sevilla – Espanyol: 2-2 
Trans. Alcaine – Oviedo Moderno: 1-2 
Collerense – Athletic: 0-1 
Santa Teresa – At. Madrid: 2-2 
Fund. Albacete – Levante: 0-2 
Sp. Huelva – Barcelona: 0-4 
Rayo Vallecano – San Gabriel: 2-1 
 
Xornada 13 (26/10/2014) 
Sevilla – Trans. Alcaine: 0-1 
R. Sociedad – Collerense: 4-1 
Rayo Vallecano – Santa Teresa: 3-0 
Sp. Huelva – Fund. Albacete: 4-3 
San Gabriel – Levante: 0-3 
Valencia – At. Madrid: 2-2 
(1-0 Mari Paz 6’) 
Espanyol – Athletic: 1-1 
(1-1 Anair 44’) 
Barcelona – Oviedo Moderno: 5-1 
 
1. Athletic, 19;  2. Levante, 19; 3. Barcelona, 18; 4. Valencia, 17; 5. 
At. Madrid, 15; 6. Oviedo Moderno, 12; 7. Rayo Vallecano, 10; 8. 
Espanyol, 10; 9. Collerense, 7; 10. Transportes Alcaine, 7; 11. Sp. 
Huelva, 7; 12. R. Sociedad, 4; 13. Santa Teresa, 4; 14. Fund. 
Albacete, 4; 15. Sevilla, 2; 16. San Gabriel, 0. 
Mellor goleadora: Adriana (Levante) 8 goles. 
Guardarredes menos batida: Ràfols (Barcelona). Paños (Levante) 3 
g./ 7 p. (0,43). 
 

2ª División – Gr. I 
Xornada 4 (05/10/2014) 
Victoria – Friol: 3-0 
(1-0 Tomy 6’; 2-0 Ana 14’(pp); 3-0 Tomy 36’) 
El Olivo – Orzán: 5-3 
(1-0 Sarita 19’; 2-0 Sarita 25’; 2-1 Paula 33’; 3-1 Carolina 35’; 4
Katy 37’; 5-1 Natalia 64’; 5-2 Estefanía 82’; 5-3 Estefanía 87’
Erizana – Barbadás: 3-0 
(1-0 Uxía 2’; 2-0 Uxía 67’; 3-0 Sara 70’) 
Villestro – Zamora: 2-0 
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outubro 

4 Mari Paz 54’; 2 -5 Mari Paz 

Barcelona, 18; 4. Valencia, 17; 5. 
At. Madrid, 15; 6. Oviedo Moderno, 12; 7. Rayo Vallecano, 10; 8. 
Espanyol, 10; 9. Collerense, 7; 10. Transportes Alcaine, 7; 11. Sp. 
Huelva, 7; 12. R. Sociedad, 4; 13. Santa Teresa, 4; 14. Fund. 

Guardarredes menos batida: Ràfols (Barcelona). Paños (Levante) 3 

1 Carolina 35’; 4-1 
3 Estefanía 87’) 

(1-0 Angy 44’; 2-0 Lidia 60’) 
Bértola – Sárdoma: 1-2 
(0-1 Irina 46’; 0-2 Joana 74’; 1-2 Jenny 89’
Oviedo Moderno B – Salamanca: 
(0-1 Ana González 4’; 0-2 Cristina 74’)
Mareo – Gijón: 1-0 
(1-0 Señas 72’) 
 
Xornada 5 (12/10/2014) 
Victoria – El Olivo: 0-1 
(0-1 Carla González 80’) 
Orzán – Erizana: 0-1 
(0-1 Camisón 89’) 
Barbadás – Villestro: 0-4 
(0-1 Raquel 5’; 0-2 Leti 24’; 0-3 Belén 32’; 0
Zamora – Bértola: 1-3 
(0-1 Sandra 3’; 1-1 María Jesús 9’; 1
Sárdoma – Oviedo Moderno B: 8
(1-0 Natalia 8’; 2-0 Tamy 21’; 3
Joana 35’; 6-0 Joana 40’; 7-0 Natalia 43’; 8
Salamanca – Mareo: 2-1 
(1-0 Sara 42‘; 2-0 Silvia 63‘; 2-1 Acuña 88’)
Friol – Gijón: 6-3 
(1-0 Fany Varela 3’; 2-0 Raisa 7’(p); 3
Natalia 38’; 4-2 Lidia 46’; 5-2 Eva 50’ 6
 
Xornada 6 (19/10/2014) 
El Olivo – Friol: 5-0 
(1-0 Pauleta 10’; 2-0 Natalia 67’; 3
73’; 5-0 Loreto 83’) 
Erizana – Victoria: 2-3 
(1-0 Lara 25’; 1-1 Tomy 62’; 1-2 Clo 70’; 2
Villestro – Orzán: 4-1 
(1-0 Belén 6’; 2-0 Belén 39’; 2-1 Míriam 83’; 3
Bértola – Barbadás: 3-0 
(1-0 Silvia 41’; 2-0 Sandra 53’; 3-
Oviedo Moderno B – Zamora: 1-0
(1-0 Merce 49’) 
Mareo – Sárdoma: 2-1 
(1-0 Señas; 1-1 Tamy; 2-1 Señas
Gijón – Salamanca: 3-3 
(1-0 Itzi 26’; 1-1 Aída 44’; 2-1 Raquel 56’; 2
González 75’; 3-3 Irene 76’) 
 
Clasificación: 1. Villestro, 18;  
Sárdoma, 12; 5. Friol, 12; 6. 
Bértola, 9; 9. Erizana, 9; 10. Oviedo Moderno B
Gijón, 2; 13. Zamora, 1; 14. Barbadás, 0.
Mellor marcadora: Tomy (Victoria) 7 goles.
Guardarredes menos batida: Carmen (Villestro) 2 g./ 5 p. (0,4).
 

 

Galiza 
1ª División Galega

Xornada 3 (05/10/2014) 
O Val – Atlántida Matamá: 2-2 
(0-1 Lucía 26’; 1-1 Eli 31’; 1-2 Lore 72’; 2
Tordoia – Ciudad de Pontevedra: 
(1-0 Míriam Fraga 15’; 2-0 Leti Castro 33’; 3
Rebeca 50’; 4-1 Nerea 81’; 5-1 Rebeca 84’)
Cacheiras – San Miguel: 0-3 
(0-1 Sara 5‘; 0-2 Lucía 50‘; 0-3 Noe 88‘)
Orzán B – Valladares: 4-4 
(0-1 Ledi 7’; 0-2 Loles 13’; 1-2 Silvia 34’; 1
76’; 3-3 Merino 78’(p); 3-4 Cris 86’; 4
Milagrosa – Beluso: 1-0 
(1-0 Helena 12’) 
Lavadores – ACRD Boiro: 3-2 
(1-0 Quiroga 31‘; 2-0 Paula 44‘; 3
Marina 79’) 
Moledo – At. Arousana: 0-10 
(0-1 Bárbara 8’; 0-2 Raquel 15’; 0
Lu Pujol 59’; 0-6 Lu Pujol 61’; 0
Míriam 71’; 0-10 Míriam 82’) 

2 Jenny 89’) 
Salamanca: 0-2 

2 Cristina 74’) 

3 Belén 32’; 0-4 María Roibás 80’) 

1 María Jesús 9’; 1-2 Vanesa 62’; 1-3 Alba 71’) 
8-0 

0 Tamy 21’; 3-0 Natalia 23’; 4-0 Natalia 27’; 5-0 
0 Natalia 43’; 8-0 Fátima 73’) 

1 Acuña 88’) 

0 Raisa 7’(p); 3-0 Eva 14’; 3-1 Sara 36’; 4-1 
2 Eva 50’ 6-2 Eva 84’; 6-3 Sara 87’) 

0 Natalia 67’; 3-0 Carla González 69’; 4-0 Natalia 

2 Clo 70’; 2-2 Álex 71’; 2-3 Tomy 79’) 

1 Míriam 83’; 3-1 Ari 86’; 4-1 Pili 89’) 

-0 Alba 69’) 
0 

1 Señas) 

1 Raquel 56’; 2-2 Perdi 60’; 2-3 Ana 

 2. El Olivo, 15; 3. Victoria, 13; 4. 
; 6. Salamanca, 11; 7. Mareo, 10; 8. 
Oviedo Moderno B, 6; 11. Orzán, 3; 12. 

Gijón, 2; 13. Zamora, 1; 14. Barbadás, 0.  
Tomy (Victoria) 7 goles. 

Carmen (Villestro) 2 g./ 5 p. (0,4). 

1ª División Galega  

2 Lore 72’; 2-2 Silvia López 82’(p)) 
Ciudad de Pontevedra: 5-1 

0 Leti Castro 33’; 3-0 Cintia 37’; 4-0 
1 Rebeca 84’) 

3 Noe 88‘) 

2 Silvia 34’; 1-3 Yasmín 58’; 2-3 Ainhoa 
4 Cris 86’; 4-4 María 89’) 

0 Paula 44‘; 3-0 Gloria 52’; 3-1 Melanie 58’; 3-2 

2 Raquel 15’; 0-3 Raquel 44’; 0-4 Raquel 51’; 0-5 
6 Lu Pujol 61’; 0-7 Lu Pujol 66’; 0-8 Míriam 70’; 0-9 
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Xornada 4 (12/10/2014) 
Atlántida Matamá – Moledo: 3-0 
(1-0 Graza 57‘; 2-0 Lore 59‘; 3-0 Ángela 81‘) 
Ciudad de Pontevedra – O Val: 1-2 
(0-1 Noemi 6‘; 1-1 Nerea 70’(p); 1-2 Lara 89’) 
San Miguel – Tordoia: 0-5 
(0-1 Rebeca 5’, 0-2 Laura Raña 22’; 0-3 Rebeca 44’(p); 0-4 Rebeca 
61’; 0-5 Laura Raña 65’) 
Valladares – Cacheiras: 8-1 
(1-0 Ledi 9’; 2-0 Loles 17’; 2-1 Paula Díaz 53’; 3-1 Loles 59’; 4-1 
Loles 62’; 5-1 Belén 64’; 6-1 Ana Iglesias 76’; 7-1 Natalia Novoa 80’; 
8-1 Cris 81’) 
Beluso – Orzán B: 1-4 
(1-0 Marta 27’(p); 1-1 Vero 46’; 1-2 Vero 61’; 1-3 Merino 66’; 1-4 
María 75’) 
ACRD Boiro – Milagrosa: 0-0 
At. Arousana – Lavadores: 10-1 
(1-0 Míriam 13’; 2-0 Bárbara 27’; 2-1 Quiroga 29’; 3-1 Bárbara 30’; 
4-1 Bárbara 34’; 5-1 Bárbara 37’; 6-1 Sara González 43’; 7-1 Sara 
González 49’; 8-1 Rosi 59’; 9-1 Bárbara 74’; 10-1 Rosi 88’) 
 
Xornada 5 (19/10/2014) 
Atlántida Matamá – Ciudad de Pontevedra: 1-0 
(1-0 Noe 43’) 
O Val – San Miguel: 3-2 
(1-0 Noemi 27’; 1-1 Soraya 38’; 2-1 Noemi 43’; 2-2 Noe 65’; 3-2 
Noemi 89’) 
Tordoia – Valladares: 0-1 
(0-1 Loles 22’) 
Cacheiras – Beluso: 2-2 
(1-0 Pati 29’; 1-1 Marta 44’; 1-2 María Costas 54’; 2-2 Silvia 
Mosquera 63’) 
Orzán B – ACRD Boiro: 0-0 
Milagrosa – At. Arousana: 1-2 
(1-0 Sabela 1’; 1-1 Bárbara 36’; 1-2 Sara González 38’) 
Moledo – Lavadores: 1-5 
(0-1 Quiroga 11’; 1-1 Olaya Abril 12’; 1-2 Quiroga 14’; 1-3 Quiroga 
58’; 1-4 Quiroga 66’; 1-5 Nuria 72’) 
 
Xornada 6 (26/10/2014) 
Ciudad de Pontevedra – Moledo: 2-3 
(0-1 Nerea Blanco 18’; 0-2 Paula Liño 26’; 0-3 Nerea Blanco 39’; 1-3 
Nicole 78’; 2-3 Antía 86’) 
San Miguel – Atlántida Matamá: 2-3 
(0-1 Lucía 1’; 0-2 Noe 50’; 1-2 Raquel 64’; 2-2 María Fontán 68’(p); 
2-3 Graza 82’) 
Valladares – O Val: 1-3 
(0-1 Eli 27’; 0-2 Noemi 65’; 1-2 Loles 75’; 1-3 Noemi 78’) 
Beluso – Tordoia: 0-2 
(0-1 Rebeca 1’;0-2 Míriam Garabato 67’) 
ACRD Boiro – Cacheiras: 4-0 
(1-0 Ivanca 51’(pp); 2-0 Melanie 69’: 3-0 Melanie 78’; 4-0 Elena 81’) 
At. Arousana – Orzán B: 7-1 
(1-0 Míriam 10’; 2-0 Raquel 19’; 3-0 Raquel 32’; 4-0 Lu Pujol 34’; 5-0 
Rosi 36’; 6-0 Cárol 65’; 7-0 Sara González 71’; 7-1 Cárol 89’) 
Lavadores – Milagrosa: 3-2 
(0-1 Sabela 8’; 0-2 María Páramo 10’; 1-2 Quiroga 29’; 2-2 Gloria 
49’; 3-2 Quiroga 71’) 
 
Clasificación: 1. At. Arousana, 18;  2. Tordoia, 15; 3. O Val, 13; 4. 
Lavadores, 12; 5. Valladares, 11; 6 Atlántida Matamá, 11; 7. Orzán 
B, 8; 8. San Miguel, 7; 9. ACRD Boiro, 6; 10. Milagrosa, 6; 11. 
Moledo, 4; 12. Ciudad de Pontevedra, 3; 13. Cacheiras, 2; 14. 
Beluso, 1.  
Mellor goleadora: Raquel, Bárbara (At. Arousana) 10 goles. 
Guardarredes menos batida: Roci (At. Arousana) 2 g./ 6 p. (0,34). 
 

2ª División Galega – Gr. I 
Xornada 5 (05/10/2014) 
Santiso – Victoria B: 1-5 
Monte Forte – Rúa Valdeorras: 2-1 
Conxo – San Estebo de Abellá: 4-0 
Sar – 981: 4-0 
Pastoriza – Antas: 1-0 
Imperator – Aguiño: 0-4 
Torre – Val do Ulla: * 

Xornada 6 (12/10/2014) 
Victoria B – Torre: 2-1 
Rúa Valdeorras – Santiso: 4-0 
San Estebo de Abellá – Monte Forte: 1-10 
981 – Conxo: 0-0 
Antas – Sar: 4-3 
Aguiño – Pastoriza: 4-2 
Val do Ulla – Imperator: * 
 
Xornada 7 (19/10/2014) 
Victoria B – Rúa Valdeorras: 3-1 
Santiso – San Estebo de Abellá: 2-2 
Monte Forte – 981: 8-0 
Conxo – Antas: 2-0 
Sar – Aguiño: 1-5 
Pastoriza – Val do Ulla: * 
Torre – Imperator: 11-0 
 
Xornada 8 (26/10/2014) 
Rúa Valdeorras – Torre: 1-2 
San Estebo de Abellá – Victoria B: 0-2 
981 – Santiso: 0-0 
Antas – Monte Forte: 2-5 
Aguiño – Conxo: 4-1 
Val do Ulla – Sar: * 
Imperator – Pastoriza: 0-7 
 
Clasificación: 1. Victoria B, 24 (8);  2. Aguiño, 21 (7); 3. Monte Forte, 
21 (8); 4. Rúa Valdeorras, 15 (8); 5. Pastoriza, 10 (7); 6. Torre, 9 (7); 
7. Conxo, 9 (8); 8. Santiso, 8 (8); 9. San Estebo de Abellá, 7 (7); 10. 
Sar, 6 (7); 11. Antas, 6 (7); 12. 981, 2 (7); 13. Imperator, 1 (7). 
Mellor goleadora: Tati (Victoria B), Marian (Monte Forte) 13 goles. 
Guardarredes menos batida: Laura (Victoria B) 4 g./ 7 p. (0,57) 
* O Val do Ulla retirouse antes do comezo da competición. 
 

2ª División Galega – Gr. II 
Xornada 1 (05/10/2014) 
Guardesa – Alertanavia: 3-2 
Tyde – Racing Vilariño: 0-0 
Sp. San Mateo – Sárdoma B: 0-1 
San Roque Casablanca – Tomiño: * 
Concello de Mos – Arenteiro: * 
Folga: Vila do Corpus.  
 
Xornada 2 (12/10/2014) 
Folga: Alertanavia. 
Racing Vilariño – Guardesa: 1-2 
Sárdoma B – Tyde: 6-0 
Tomiño – Sp. San Mateo: 3-0 
Arenteiro – San Roque Casablanca: * 
Vila do Corpus – Concello de Mos: 2-0 
 
Xornada 3 (19/10/2014) 
Alertanavia – Racing Vilariño: 4-0 
Guardesa – Sárdoma B: 3-2 
Tyde – Tomiño: 0-2 
Sp. San Mateo – Arenteiro: * 
San Roque Casablanca – Vila do Corpus: * 
Folga: Concello de Mos.  
 
Xornada 4 (26/10/2014) 
Folga: Racing Vilariño. 
Sárdoma B – Alertanavia: 1-0 
Tomiño – Guardesa: 0-0 
Arenteiro – Tyde: * 
Vila do Corpus – Sp. San Mateo: 3-0 
Concello de Mos – San Roque Casablanca: * 
 
1. Guardesa, 10 (4);  2. Sárdoma B, 9 (4);  3. Tomiño, 7 (3); 4. Vila 
do Corpus, 6 (2); 5. Alertanavia, 3 (3); 6. Racing Vilariño, 1 (3); 7. 
Tyde, 1 (3); 8. Concello de Mos, 0 (1); 9. Sp. San Mateo, 0 (3). 
Mellor goleadora: Mabel (Guardesa) 4 goles. 
Guardarredes menos batida: Rese (Vila do Corpus) 0 g./ 2 p. (0). 
 
 
 



 

 

2ª División Galega – Gr. III
Xornada 1 (05/10/2014) 
Salcedo – Noalla: 1-8 
Amanecer – At. Pontevedra: 1-8 
Umia – Puentaernelas: 12-0 
Dena – Arcadia: 0-15 
Rápido Bahía – At. Arousana B: 2-2 
 
Xornada 2 (12/10/2014) 
Noalla – Folga:  
At. Pontevedra – Salcedo: 4-2 
Puentaernelas – Amanecer: 0-0 
Arcadia – Umia: 3-0 
At. Arousana B – Dena: 17-1 
Portonovo – Rápido Bahía: 2-9 
 
Xornada 3 (19/10/2014) 
Noalla – At. Pontevedra: 3-2 
Salcedo – Puentaernelas: 5-2 
Amanecer – Arcadia: 0-5 
Umia – At. Arousana B: 5-3 
Dena – Portonovo: 0-11 
Folga – Rápido Bahía:  
 
Xornada 4 (26/10/2014) 
At. Pontevedra – Folga:  
Puentaernelas – Noalla: 3-6 
Arcadia – Salcedo: 8-0 
At. Arousana B – Amanecer: 6-1 
Portonovo – Umia: 0-4 
Rápido Bahía – Dena: 12-0 
 
1. Arcadia, 12 (4);  2. Umia, 9 (4);  3. Noalla, 9 (3); 4. At. Arousana 
B, 7 (4); 5. Rápido Bahía, 7 (3); 6. At. Pontevedra, 6 (3); 7. 
Portonovo, 3 (3); 8. Salcedo, 3 (4); 9. Amanecer, 1 (4); 10. 
Puentearnelas, 1 (4); 11. Dena, 0 (4). 
Mellor goleadora:Lara Boubeta (Rápido Bahía) 10 goles.
Guardarredes menos batida: María del Carmen Torres (At. 
Pontevedra) 4 g./ 3 p. (1,34). 

 
 

Alemaña 
1. Frauen-Bundesliga 

Xornada 5 (01/10/2014) 
Jena – Frankfurt: 1-2 
Turbine Potsdam – Hoffenheim: 3-0 
Sand – Freiburg: 1-3 
Herforder – Essen: 0-5 
Duisburg – Wolfsburg: 0-3 
Bayer Leverkusen – Bayern: 0-4 
 
Xornada 6 (05/10/2014) 
Wolfsburg – Turbine Potsdam: 2-1 
Freiburg – Jena: 3-0 
Frankfurt – Herforder: 6-1 
Hoffenheim – Sand: 1-0 
Essen – Bayer Leverkusen: 1-0 
Bayern – Duisburg: 6-0 
 
Xornada 7 (12/10/2014) 
Jena – Hoffenheim: 1-1 
Herforder – Freiburg: 2-3 
Sand – Wolfsburg: 0-4 
Bayer Leverkusen – Duisburg: 0-0 
Turbine Potsdam – Bayern: 0-1 
Essen – Frankfurt: 1-3 
 
Xornada 8 (19/10/2014) 
Bayern – Sand: 4-0 
Freiburg – Essen: 1-4 
Frankfurt – Bayer Leverkusen: 3-0 
Duisburg – Turbine Potsdam: 3-3 
Hoffenheim – Herforder: 3-0 
Wolfsburg – Jena: 0-0 
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Gr. III 

3. Noalla, 9 (3); 4. At. Arousana 
B, 7 (4); 5. Rápido Bahía, 7 (3); 6. At. Pontevedra, 6 (3); 7. 
Portonovo, 3 (3); 8. Salcedo, 3 (4); 9. Amanecer, 1 (4); 10. 

Mellor goleadora:Lara Boubeta (Rápido Bahía) 10 goles. 
Guardarredes menos batida: María del Carmen Torres (At. 

 
1. Bayern, 20 ; 2. Wolfsburg, 
Potsdam, 16; 5. Essen, 15; 6. 
Jena, 7; 9. Bayer Leverkusen, 6
Herforder, 2.  
Mellor goleadora: Okoyino (Frankfurt) 8 goles.

 

Francia 
D1 Feminine

Xornada 5 (04/10/2014) 
Paris St.-Germain – Juvisy: 2-0 
Rodez – Metz: 1-2 
Albi – Soyaux: 1-1 
Arras – Guingamp: 0-2 
O. Lyonnais – Issy: 6-0 
Saint-Étienne – Montpellier: 0-4 
 
Xornada 6 (12/10/2014) 
Issy – P aris St.-Germain: 0-2 
Albi – O. Lyonnais: 0-4 
Metz – Arras: 3-1 
Juvisy – Saint-Étienne: 3-0 
Soyaux – Guingamp: 0-4 
Montpellier – Rodez: 0-0 
 
Xornada 7 (19/10/2014) 
Paris St.-Germain – Albi: 6-0 
Rodez – Juvisy: 0-1 
Saint-Étienne – Issy: 1-2 
Guingamp – Metz: 2-2 
O. Lyonnais – Soyaux: 9-0 
Arras – Montpellier: 0-6 
 
*1. O. Lyonnais, 28; 2. Paris St.
Montpellier, 20; 5. Guingamp, 20; 6. Soyaux, 15; 7. Albi, 14; 8. Metz, 
14; 9. Rodez, 12; 10. St.-Étienne, 11; 
Mellor goleadora: Hegerberg (O. Lyonnais) 
* Partido gañado, 4 pts; empatado, 2 pts.; perdido, 1 pto.

 

Inglaterra 
FA Wome n Super League

Xornada 13 (04/10/2014) 
Bristol Academy – Notts County: 0
Arsenal – Liverpool: 3-3 
Chelsea – Everton: 5-2 
Manchester City – Birmingham City: 1
 
Xornada 14 (12/10/2014) 
Arsenal – Everton: 3-1 
Birmingham City – Notts County: 2
Liverpool – Bristol Academy: 3-0
Manchester City – Chelsea: 2-1 
 
1. Liverpool, 26; 2. Chelsea, 26; 
Arsenal, 21; 5. Manchester City
Academy, 16; 8. Everton, 4.  
* O Notts County é a nova denominación do 
Campión: Liverpool. 
Xogan a UEFA Women’s Champions League: Liverpool e 
Chelsea. 
Descende: Everton. 
Mellor marcadora: Clarke (Notts County), Carney (Bi rmingham 
City), Parris (Everton) 6 goles . 
 

FA Women Super League Cup
Final (Adams Park – High Wyc
Arsenal – Manchester City : 0-1 
(0-1 Christiansen 72’) 
Campión: Manchester City. 
Mellor goleadora: Clarke (Notts County), Dowie (Liv erpool) 8 
goles. 

; 2. Wolfsburg, 20; 3. Frankfurt, 19; 4. Turbine 
. Freiburg, 12; 7. Hoffenheim, 11; 8. 
6; 10. Sand, 4; 11. Duisburg, 2; 12. 

Mellor goleadora: Okoyino (Frankfurt) 8 goles. 

 
D1 Feminine  

 

 

Paris St. -Germain, 28; 3. Juvisy, 22; 4. 
20; 5. Guingamp, 20; 6. Soyaux, 15; 7. Albi, 14; 8. Metz, 

Étienne, 11; 11. Issy, 11; 12. Arras, 9. 
Mellor goleadora: Hegerberg (O. Lyonnais) 12 goles. 
* Partido gañado, 4 pts; empatado, 2 pts.; perdido, 1 pto. 

 
n Super League  

Notts County: 0-2 

Birmingham City: 1-2 

Notts County: 2-2 
0 
 

2. Chelsea, 26;  3. Birmingham City, 25; 4. 
Arsenal, 21; 5. Manchester City, 19; 6. Notts County, 18; 7. Bristol 

* O Notts County é a nova denominación do Lincoln. 

Xogan a UEFA Women’s Champions League: Liverpool e 

Mellor marcadora: Clarke (Notts County), Carney (Bi rmingham 
 

Super League Cup  
High Wyc ombe, 16/10/2014) 

 

Mellor goleadora: Clarke (Notts County), Dowie (Liv erpool) 8 



 

 

 

 Italia  

Serie A 
Xornada 1 (04/10/2014 ) 
Como – Zaccaria: 2-3 
Cuneo – Brescia: 0-3 
Firenze – AGSM Verona: 1-1 
Pordenone – Torres: 2-2 
Mozzanica – Tavagnacco: 3-1 
Res Roma – Bari: 4-0 
Riviera di Romagna – Orobica: 7-0 
 
Xornada 2 (11/10/2014) 
AGSM Verona – Como: 6-0 
Orobica – Pordenone: 0-1 
Brescia – Riviera di Romagna: 3-1 
Tavagnacco – Cuneo: 4-0 
Bari – Firenze: 1-2 
Zaccaria – Mozzanica: 0-1 
Torres – Res Roma: 0-1 
 
Xornada 3 (18/10/2014) 
Brescia – Orobica: 1-1 
Como – Tavagnacco: 0-3 
Cuneo – Torres: 1-6 
Firenze – Mozzanica: 3-2 
Pordenone – AGSM Verona: 0-7 
Res Roma – Zaccaria: 4-0 
Riviera di Romagna – Bari: 3-0 
 
1. Res Roma. 9; 2. AGSM Verona, 7;  3. Brescia, 7; 4. Firenze, 7; 5. 
Riviera di Romagna, 6; 6. Tavagnacco, 6; 7. Mozzanica, 7; 8. 
Torres, 4; 9. Pordenone, 4; 10. Zaccaria, 3; 11. Orobica, 1; 12. Bari, 
0; 13. Como, 0; 14. Cuneo, 0.  
Mellor goleadora: Brumanna (Tavagnacco), Panico (AGSM Verona), 
Pugnali (Riviera di Romagna) 5 goles. 
 

Coppa de Italia 
Segunda Eliminatoria (28/09/2014) 
Amiczia Lagaccio  – Cuneo: 2-2 / 5-3 
Real Meda – Alba : 1-1 / 3-4 
Inter  – Como: 2-1 
At. Oristano – Torres : 0-4 
Orobica – Mozzanica : 0-2 
AGSM Verona  – Brixen: 17-0 
Marcon  – Südtirol: 3-1 
Trevignano – Reggiana : 0-3 
Riviera di Romagna  – Pordenone: 6-0 
Castelfranco – Firenze : 2-3 
Res Roma  – Grifo Perugia: 2-0 
Bari  – Chieti: 2-0 
Domina Neapolis  – Napoli: 3-0 
Ludos Palermo – Acese : 0-5 

 
 

Portugal 
Nacional 

Xornada 3 (05/10/2014) 
F. Benfica – Albergaria: 1-0 
Valadares Gaia – Vilaverdense: 2-0 
At. Ouriense – A-dos-Francos: 3-0 
Leixões – Cesarense: 2-0 
Fund. Laura Santos – Boavista: 2-0 
 
Xornada 4 (12/10/2014) 
Albergaria – Fund. Laura Santos: 1-1 
Vilaverdense – F. Benfica: 0-1 
A-dos-Francos – Valadares Gaia: 0-3 
Cesarense – At. Ouriense: 0-5 
Boavista – Leixões: 4-1 
 
Xornada 5 (19/10/2014) 
Albergaria – Vilaverdense: 1-2 
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3. Brescia, 7; 4. Firenze, 7; 5. 
Riviera di Romagna, 6; 6. Tavagnacco, 6; 7. Mozzanica, 7; 8. 

Orobica, 1; 12. Bari, 

Brumanna (Tavagnacco), Panico (AGSM Verona), 

F. Benfica – A-dos-Francos: 1-1 
Valadares Gaia – Cesarense: 6-0
At. Ouriense – Boavista: 2-0 
Fund. Laura Santos – Leixões: 1
 
Xornada 6 (26/10/2014) 
Vilaverdense – Fund. Laura Santos: 2
A-dos-Francos – Albergaria: 4-1 
Cesarense – F. Benfica: 0-2 
Boavista – Valadares Gaia: 0-5 
Leixões – At. Ouriense: 0-0 
 
1. Valadares Gaia, 18; 2. At. Ouriense, 16; 3. F. Benfica,13;  4. 
Leixões, 11; 5. Fund. Laura Santos, 
Francos, 6; 8. Vilaverdense, 4; 9. Albergaria, 
Mellor goleadora: Guita (Valadares Gaia)
 

Taça de Portug
Primeira Eliminatoria (26/10 /201
Seia – Argoncilhe: 2-1 
Malveira da Serra  – Lordemão: 5
Castrense  – Ponte Frielas: 5-1 
Freamunde  – Sintrense: 3-0 
Ol. Montijo – Paredes : 1-9 
Bobadelense  – Fiães: 9-1 
São Félix Marinha – Pasteleira : 0
Sousense – Bonitos Amorim : 1
Mocidade Eirolense – “Os Vidreiros”
Cadima – Guia : 1-2 
ADCEO – Estoril-Praia : 0-4 
Gondim-Maia  – R. Brasfemes: 11
“Os Sandinenses” – Viseu 2001 : 1
Paio Pires  – Rossiense: 7-0 
Casa Povo Martim – Pontinha : 0
Escola Setúbal  – Beira Baixa Ut
Vila – Rebordosa : 2-3 
Pico Regalados  – Poiares: 7-4 
 
Mellor goleadora: Ana Silva (Gondim

 

Suecia 
Damallsvenskan

Xornada 20 (05/10/2014) 
Rosengård – Tyresö: Retirouse o Tyresö
Piteå – AIK: 1-2 
Jitex – Vittsjö: 0-2 
Umeå – Kristianstads: 1-0 
Linköpings – Eskilstuna Utd.: 0-0
Örebro – Göteborg: 0-1 
 
Xornada 21 (12/10/2014) 
AIK – Linköpings: 1-1 
Jitex – Örebro: 1-2 
Kristianstads – Göteborg: 3-2 
Vittsjö – Rosengård: 1-4 
Piteå – Umeå: 1-1 
Eskilstuna Utd. – Tyresö: Retirouse o Tyresö
 
Xornada 22 (19/10/2014) 
Umeå – Jitex: 6-0 
Linköpings – Piteå: 3-1 
Rosengård – AIK: 4-0 
Göteborg – Vittsjö: 3-1 
Tyresö – Kristianstads: Retirouse o Tyresö
Örebro – Eskilstuna Utd.: 2-0 
 
1. Rosengård, 54; 2. Örebro, 42; 
38; 5. Kristrianstads, 31; 6. Umeå, 27;  7. Eskilstuna, 26; 8. 
23; 9. Piteå, 21; 10. AIK, 14; 11. Jitex, 0; 
O Tyresö retirouse logo da xornada 7.
Campión: Rosengård. 
Xogan a Copa de Europa: Rosengård e Örebro.
Descende; Jitex. 
Mellor golea dora: Mittag (Rosengård) 22 goles.

 
0 

Leixões: 1-5 

Fund. Laura Santos: 2-2 
 

 

At. Ouriense, 16; 3. F. Benfica,13;  4. 
Fund. Laura Santos, 8; 6. Boavista, 7; 7. A-dos-

; 9. Albergaria, 1; 10. Cesarense, 0. 
Guita (Valadares Gaia) 5 goles. 

Taça de Portug al 
/2014) 

: 5-0 
 

: 0-8 
: 1-3 

“Os Vidreiros” : 1-3 

: 11-0 
: 1-2 

: 0-2 
td.: 8-0 

 

Mellor goleadora: Ana Silva (Gondim-Maia) 5 goles. 

Damallsvenskan  

Tyresö: Retirouse o Tyresö 

0 

Retirouse o Tyresö 

Retirouse o Tyresö 

1. Rosengård, 54; 2. Örebro, 42; 3. Göteborg, 39; 4. Linköpings, 
Umeå, 27;  7. Eskilstuna, 26; 8. Vittsjö, 
11. Jitex, 0; - Tyresö, -. 

O Tyresö retirouse logo da xornada 7. 

Rosengård e Örebro.  

dora: Mittag (Rosengård) 22 goles.  



 

 

Queres axudar a divulgar o fútbol feminino?

Na nosa segunda temporada imos dar un paso máis.

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

A outra historia do fútbol
Dous documentais:

    

    
 
Unha conferencia: 
 
Unha charla-coloquio:
 

 e-mail: revistaff@outlook.es 

 

 

 

 

Queres axudar a divulgar o fútbol feminino?

 

Na nosa segunda temporada imos dar un paso máis.

 

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

presentando 

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

  Un balón enchido de soños
 (Biografía de Vero Boquete)

  Pasado e presente do futfem galego

coloquio: O fútbol feminino na túa comarca

Contacto: 

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

Queres axudar a divulgar o fútbol feminino? 

Na nosa segunda temporada imos dar un paso máis. 

ao teu Concello, á 
, ao teu colexio 

A outra historia do fútbol 

Un balón enchido de soños 
(Biografía de Vero Boquete) 

Pasado e presente do futfem galego 

feminino na túa comarca 

698 122 667 


