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harli García marchou de El Olivo. 
Repetiuse a historia nun club que 
todos aqueles que levan ao equipo a un 

ascenso ou a unha fase. Pasou con Estévez, pasou 
con Edu González, e rep
fixera, na pasada temporada, 
campañas de El Olivo na Segunda División. Haxa 
razóns, ou non as haxa, cun equipo que perdeu 
potencial no ataque polas saídas de Anair e de 
Natalia, nunha Liga na que lle saíron rivais como 
o Victoria, o Sárdoma e o Villestro, mo
reforzados, non deixa de ser un capítulo que se 
repite constantemente no devir da entidade 
viguesa, na que o núcleo duro do vestiario ten un 
peso específico superior a calquera dos outros 
estamentos da entidade.
Ferreiro no fútbol feminino sexa produtiva pero
case seguro, máis importantes que os seus 
coñecementos técnico
psicolóxicos para saber xestionar un grupo que 
sempre se revelou como moi poderoso.
Decisivo será tamén o final deste mes. As urnas 
decidirán o destino do fútbol galego nos próximos 
catro anos. Neste número achegámonos ao 
proceso electoral analizando, desde a perspectiva 
do fútbol feminino galego, que aportaron os d
candidatos. Hai uns días Angel María Villar veu 
avalar a candidatura de Liñares. O presidente da 
española non é partidario 
Rozas, un moi amigo se
perder contra o de Cerce
Meana, ollará o sufraxio, cando menos, con 
curiosidade. O seu entón inimigo
agora contra un rival m
presidente da Deputac
momento non están postas todas as cartas sobre a 
mesa, e só no remate veremos o veredicto
… ai das alianzas, que poden pasar factura. O
máis certo de todo é o que dicía un dos que 
comeza a ser clásico do
procesos, Kike Soto, que desta probou na extinta
candidatura de Juan Vázquez: “Desde o 2007, as 
eleccións non son o mesmo, quen queira ser 
presidente, desde a irrupción naquel horizonte da 
ACGF, deberá pelexalo até o final”.
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Meana, ollará o sufraxio, cando menos, con 
seu entón inimigo, Liñares, pelexa 
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ción de Pontevedra. De 
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Érase unha vez 
1998/99 

 
Carlos Castro 

 
Despois de conseguir recuperar a Liga e a 
Copa a FGF non foi quen de consolidar a 
situación. Vilagarcía, Amanecer e 
Puentecaldelas, que volveu pasarse á Liga do 
Condado, deixaron o abeiro do ente federativo, 
rebordados polos custos, condicionando á FGF 
a montar unha reducida competición ligueira 
de catro equipos, debido á incorporación do 
Callobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O dato negativo non só tiña que ver coa redución 
de equipos. Este feito levaba aparellados outros 
como a limitación do fútbol feminino a un área 
concreta do país, na contorna da capital, con 
representantes da zona da Estrada (Val do Ulla e 
Callobre), Ribeira (Aguiño) e Salnés (At. 
Arousana). Igualmente, unha desunión tendo en 
conta que a Liga do Condado e Baixo Miño seguía 
activa e mantendo un nivel de competitividade 
máis alto que o existente na competición oficial. 
Nese contexto de catro equipos chegouse ao 
acordo de establecer un calendario á escocesa, ou 
o que é o mesmo, unha liga disputada a catro 
voltas para que os equipos puideran celebrar un 
mínimo de doce xogos.  
A diferenza entre o detentor dos títulos de Liga e 
Copa, as amarelas de Vilagarcía, e o cadro da 
Tasca, Aguiño, en relación aos outros dous 
competidores era grande polo que os momentos 

álxidos da Liga coincidiron cos catro partidos nos 
que competiron eles dous. Polo que respectaba ao 
equipo de Arnois, a súa segunda temporada en 
competición oficial permitía consolidar un núcleo 
deportivo dedicado ao fútbol feminino que 
combinaba o sala co campo. Finalmente, a 
presenza do Callobre, como sinala Carlos 
Loureiro Carballo, autor do libro no que se recolle 
a historia da entidade, consistiu en asumir “un 
novo reto deportivo, perfectamente inserido na súa 
filosofía deportiva (do club) de base.” (…) “Xa 
dende anos antes o Callobre C.F. posuía nenas 
tanto na escola de fútbol coma nos equipos 
inferiores. O problema maior que marcará ao 
equipo feminino será o da crenza machista 
instaurada nesta nosa sociedade de que o fútbol só 
é para xogar os homes e así xurdirán 
complicacións continuas nos diferentes ambientes 
familiares nos que as xogadoras tiñan que loitar 
para facer deporte e que este deporte era nin máis 
nin menos que o fútbol en campo grande. Esta 
circunstancia vai marcar o percorrer cotián desta 
sección e así o número de xogadoras que cada 
tempada o ían deixando de súpeto era moi 
salientable. Nesta nosa sociedade se a muller xoga 
ao fútbol sala inda vai pasando e así vemos que 
existen numerosos equipos de fútbol sala 
femininos, pero polo que respecta ao fútbol en 
campo grande … Outro problema co que se atopa 
o clube é que só existen outros tres equipos 
federados oficialmente. En Galicia existían máis 
ligas femininas, pero disputando ligas privadas e 
non oficiais, co risco que isto conlevaba. Así 
decidiuse facer dúas voltas para que puidesen 
xogar máis encontros. Aquí o resultado era o de 
menos dado que era incluso máis importante 
romper o tabú que acompañaba a esta sección 
deportiva.” O texto, testemuño directo da época, 
está sacado do libro do citado, Callobre C.F. Dos 
alicerces a 2002 (A Estrada, 2003, pp. 90-92) 
mostra a realidade social nunha vila que, a través 
do seu club, dá un paso cara a normalización da 
integración da muller no deporte. 
 
 
 
 
 
Callobre C.F. 

© Carlos 

Loureiro 

Rodríguez. 



 

 

O momento máis importante do cadro da franxa 
celeste, deporti-
vamente falando, 
foi cando iguala-
ron no campo do 
Coto, o do Val do 
Ulla, dous a 
dous, logrando o 
único punto do 
ano. Logo, en 
San Martiño, 
diante dos seus, 
perderan todos os 
partidos. 
A Liga resol-
veuse practica-
mente nas dúas 
primeiras voltas 
porque o Aguiño 
derrotou na Tasca e no Mundial 82 ao conxunto 
de Vilagarcía polo mesmo resultado, dous a un.
O Aguiño destronou ás amarelas cun novo triunfo 
na tasca (3-2), desvalorizando a única derrota 
ligueira do equipo en Arousa fronte as atléticas 
por catro a un. 
Precisamente, o cadro arousanista fora afastándose 
de revalidar o campionato cando empatara, na 
casa, contra o Val do Ulla (2-2), no que foi o 
resultado máis sorprendente do torneo.
O Aguiño, como campión galego
dereito de disputar a Copa Federación, unha 
competición estatal, por eliminatorias, de menor 
rango que a Copa de España. 
As barbanzás ficaron exentas da primeira 
eliminatoria ficando emparelladas, nos Cuartos de 
final, co Tres Cantos da comunidade madrileña.
Doce anos e 29 días despois que o Karbo ficara 
eliminado polo Oiartzun nas semifinais do 
Campionato de España, outro equipo galego 
volvía a xogar un partido oficial contra outro club 
de fóra da nosa comunidade. 
Todo ficou resolto no primeiro partido
galegas perderon por cero a tres na casa. Na volta, 
unha semana despois, o conxunto dirixido por 
Matilde Alonso estivo a piques de gañar. Entrou 
na recta final por diante, grazas a que viraran o 
partido cun gol de Lucy, pero o Tres Cantos 
conseguiu rematar o encontro igualado a dous. A 
competición sería gañada polo Bilbao, que na final 
derrotou ao Rayco, canario, por 5-2. 
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Cando o Aguiño rematara a competición copeira 

Santa Uxía de Ribeira, o Aguiño fixo o dobrete. O 
27 de xuño derrotou nos penaltis ao cadro 
vilagarcián logo de 120 minutos emocionantes. 
Primeiro as ribeirenses distanciáronse cos goles de 
Rosana García e Lucy. Antes do descanso, de 
penalti, Eli rebaixou a diferenza. A mesma 
xogadora e Cárol puxeron por diante ás atléticas 
pero, xogando á desesperada, no minuto 85, 
Martina igualou. Na prórroga só se contabilizaron 
ocasións e nos penaltis, cando se contaba que
Arousana gañara pois o Aguiño tiña entre os paus 
á xogadora Carmen, por ausencia da titular, Elsa, 
pasou o contrario. Os contendentes igualaron na 
primeira quenda (3-3) e, na morte súbita, 
precisamente Carmen salvou o disparo arousanista 
e Rosana García marcou o gol do título para o 
Aguiño. 
Mentres, na Liga do Condado, o Bértola 
revalidaba o título de Liga. Na Copa, celebrada no 
Lourambal, no Porriño, o Lavadores vencía ao 
Liréns por 4-1. 

   C.F. Bértola Fem. 1998/99. © C.F. Bértola Fem.
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L ou L: a loita 
pola presidencia 

 
 

O 18 de decembro terá lugar a votación para a 
elección de presidente da Federación Galega de 
Fútbol. Logo da retirada da candidatura de 
Juan Carlos Vázquez Veras, a loita polarízase 
en dúas persoas. Por un lado, José García 
Liñares, actual máximo mandatario e gañador 
por maioría abafante da anterior, a celebrada 
no 2011, contra un Julio Meana que levaba no 
cargo desde 1992; polo outro, Rafael Louzán 
Abal, na actualidade presidente da Deputación 
de Pontevedra, que se presenta por primeira 
vez ao cargo. 
 
 
 
 
 

Vs. 
 
 

 
 
115 a 29. Ese foi o resultado da asoballante vitoria de 
José García Liñares nas eleccións do 3 de marzo do 
2011 que o levaron a ser proclamado presidente da 
FGF ao final do reconto dos votos emitidos polos 350 
asembleístas (houbera seis abstencións) no Auditorio 
de Galicia, en Santiago. Con toda certeza, desta vez, 
gañe quen gañe, non o fará por esa diferenza. 

José García Liñares chegou á presidencia sendo 
alcalde de Cerceda e con cargo, naquel entón, na 
Deputación da Coruña. Fíxoo da man da Asociación de 
Clubes Galegos de Fútbol (ACGF), un colectivo 
creado no 1996, impulsado por Plácido Díaz, entón e 
agora, presidente da Ponte-Orense C.F. (na actualidade 
Ourense C.F.), e enfocado, inicialmente, a defender os 
intereses dos equipos galegos da Terceira División. Co 
descenso a Preferente de varios dos clubs fundadores, 
ou o ascenso doutros á Segunda B, o colectivo 
ampliouse a entidades desas dúas categorías. Estes 

datos, primeiro introdúcennos a unha visión con máis 
perspectiva dun dos candidatos, despois a recoñecer 
que as eleccións á presidencia da FGF sempre terán un 
antes e un despois, logo da irrupción da ACGF nas do 
2007, e, ademais, para ver a evolución do grupo que 
liderou Liñares no 2011. 

Un pouco da historia previa: De escándalos, 
destitucións revocadas, sobrinísimos e transfugas 

A ACGF foi a oposición organizada a Julio Meana 
durante o mandato de quen anteriormente fora 
presidente do Sporting Coruñés. No 2007, presentando 
como candidato a Chicho Pérez, a ACGF albiscou a 
posibilidade de gañar unhas eleccións contra Meana. 
Finalmente non o conseguiron malia que contaban cos 
apoios de colectivos locais como a AFAC herculina, 
presidida por Juan Carlos Vázquez (Victoria). 
Naqueles comicios había un terceiro, o ferrolán José 
Criado que o 27 de agosto de 1988 xa perdera outras 
contra Basilio Caramés por 69 votos contra 64. Criado, 
ex vicepresidente do Racing de Ferrol, nese momento 
membro da directiva verde pero proclamado candidato 
como representante do Galicia de Caranza, apenas tiña 
opcións. A súa escaseza de apoios limitábase a 
asembleístas asignados á delegación ferrolá, entón 
levada por Juan Varela, un meanista fiel. Horas antes 
da abertura das urnas, tal e como as sospeitas 
indicaban, retirou a súa candidatura que, entre outros, 
apoiaban dirixentes como Kike Soto (Galicia de 
Caranza), Manuel Mesa  García (Meirás) ou Ramón 
Maceiras (Maniños). Mesmo que publicamente 
proclamara a liberdade que daba aos seus seguidores 
para votaren polo candidato que consideraren, na 
realidade orientou o voto dos que o apoiaban a favor 
de Julio Meana. Naquelas eleccións, a campaña 
desenvolvida polo entón secretario da FGF, Moncho 
de Llano, a prol do seu xefe, acabou sendo tan 
determinante como a cesión dos votos de Criado. Nesa 
campaña houbo outro nome, o de Gustavo Falqué 
(Coruxo) do que uns e outros afirman foi viaxando 
dunha candidatura a outra procurando a mellor oferta. 
O Coruxo era membro da ACGF pero as aspiracións 
de Falqué resultaban incómodas para o colectivo, até o 
punto que nunha asemblea estivo a piques de ser 
expulsado da asociación. Falouse que Falqué e Meana 
asinaran un pacto ante notario no que, presuntamente, 
Meana estaría un tempo na presidencia, non remataría 
o mandato, marcharía a un retiro tranquilo ás beiras de 



FF 

 

6 

 

Ángel María Villar en Madrid e, sen provocar crebas, 
só pola vía estatutaria, abriría as portas da presidencia 
a quen podería ser o seu vicepresidente primeiro, 
Gustavo Falqué. 

A lexislatura fora polémica. Desde a Secretaría Xeral 
para o Deporte, rexida por Santiago Domínguez, 
acordouse suspender a Meana no exercicio das súas 
funcións como presidente desde o 10 de abril do 2007. 
A mesma foi ratificada pouco despois pola conselleira 
de Cultura da Xunta, Ánxela Bugallo. Houbera un 
escándalo motivado pola filtración de documentos que 
acabaron no poder da ACGF. Nos mesmos 
denunciábanse practicas que, se nalgún caso non eran 
ilegais, si eran pouco éticas. Con Meana caeu o seu 
secretario, Moncho de Llano, que posteriormente se 
sentiría abandonado por quen fora o seu amigo e a 
quen lle fixera todas as campañas electorais nas que 
gañou. A inhabilitación de Meana non significou a 
convocatoria de novas eleccións pouco despois do seu 
triunfo nas urnas. Foi o seu sobriño, Carlos Meana 
Pereiro, vicepresidente, quen asumiu o mandato. A 
vacante deixada por De Llano foi cuberta por un home 
de absoluta confianza dos Meana, sobre todo de 
Carlos, Diego Batalla Bautista. Na parte final do 
período da lexislatura, o TSXG, mediante sentencia do 
9 de decembro do 2010, anulou tanto o acordo de 
Santiago Domínguez como a ratificación de Bugallo, 
outorgando a Julio Meana a potestade de retomar a súa 
cadeira de máximo mandatario do fútbol galego. Foi 
uns meses antes das novas eleccións, as do 2011. 

A rehabilitación de Meana e a vitoria de Liñares 

Moitos achegados a Julio Meana recomendaron ao 
presidente non presentarse ás eleccións de marzo do 
2011. O seu sobriño, a quen a lóxica prevía como 
candidato, conseguira acougar os ánimos do fútbol 
galego, pero os azos da sentencia do TSXG quitaron ao 
rehabilitado a perspectiva da realidade. Na ausencia do 
clientelismo que fora xerando Moncho de Llano, Julio 
Meana pensou que as eleccións se gañaban desde o 
propio despacho. 

Mentres, na ACGF houbera algúns trocos. Malia que 
Chicho Pérez seguía sendo o presidente, a derrota 
anterior e as polémicas que o acompañaban, 
descartárono como candidatable. Homes como Ángel 
Fernández Lendoiro “Garrido” (Betanzos), ou José 

Antonio Silveira Sánchez “Costiñán” (Cerceda), 
achegaron ao seu íntimo, José García Liñares á 
candidatura. 

García Liñares, alcalde de Cerceda desde 1992, collera 
a vara de mando na vila logo dunha moción de censura 
contra o líder local do seu partido, PSOE, Jesús 
Orgeira Muíño, ao que el e outros cinco socialistas, 
apoiándose nos concelleiros do PP, acusárono de 
favorecer, presuntamente, unha empresa da súa 
propiedade. Esa toma do poder local por Liñares tamén 
foi unha das chaves que explican que o Cerceda estea 
ininterrompidamente na Terceira División desde 1994, 
ano da súa estrea na categoría estatal, xusto despois da 
chegada do citado á alcaldía. Na súa última etapa, 
como deputado autonómico, foi responsable durante 
un tempo da área de deportes do organismo público 
provincial coruñés. 

Na campaña do 
2011 propugnou a 
reforma estatutaria, 
e criticou a falta de 
xestión e de activi-
dade reivindicativa 
por parte do ente en 
Madrid. Igualmente, 
a ausencia de cam-
pos federativos. 
Liñares pretendía a 
creación de campos neste réxime de xestión, 
fundamentalmente mediante acordos con entidades 
públicas e a propia RFEF, tendo en conta que en 
Galiza só existe o de Vigo. Criticou o funcionamento 
da Mutualidade, sobre a que dixo que, durante a 
presidencia de Meana, foi “un solar” e acabou 
colocando este asunto como a principal tarefa do seu 
futuro mandato. Xunto a isto, vía necesaria a 
implantación dunha asesoría xurídica para clubs, 
técnicos e árbitros. Acusou a Meana de facer unha 
campaña baseada na compra dos votos, debido a que o 
coruñés incluía no programa garantir un salario para os 
seus delegados. A Meana só lle recoñeceu dous 
pequenos avances: “un pouco de informatización e 
potenciación das delegacións” (Depor Sport, 2 de 
marzo de 2011, p. 17). Liñares criticou tamén que 
determinados funcionarios federativos fixeran 
campaña a favor de Meana e desexaba, gañase quen 

Liñares e Meana. 
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gañase, que as eleccións seguintes fosen máis limpas 
que as que se estaban xogando. 

Atrás de Cristino Álvarez 

Como vimos arriba, Liñares arrasou a Meana, que 
acabou refuxiado en Madrid, como asesor de Villar. 
Tivo, entre outros apoios, a meanistas do 2007 como 
Kike Soto, que repetiu na nova Xunta Directiva da 
FGF formada polo alcalde cercedense. Liñares, malia 
que afirmou na Radio Galega chegar á federación coas 
“alforjas vacías”, tiña adoptados varios compromisos. 
Por exemplo, nunha reunión previa ás eleccións, en 
Pontedeume, ofreceu coa aquiescencia de José Criado, 
que nestas non competía, o cargo de delegado en 
Ferrol ao presidente da AFACO, Manuel Mesa García, 
outro meanista nas eleccións do 2007. Liñares non era 
o primeiro político en sentar na cadeira presidencial da 
FGF. O cercedense seguía os pasos de Cristino 
Álvarez Hernández, un falanxista que ocupara o cargo 
entre 1959 e 1975. Dirixira a FGF despois de deixar de 
ser concelleiro da Coruña, condición que ostentara 
entre 1946 e 1958. 

Liñares e Louzán emparedan a Vázquez 

As eleccións do próximo 
18 de decembro ían contar 
con tres candidatos, García 
Liñares, Vázquez Veras e 
Louzán Abal. Nunca, na 
liza pola presidencia, 
cohabitaron oficialmente 
as tres candidaturas. 
Liñares, desde o comezo, 
manifestou a súa intención 
de presentarse á reelección, 
Vázquez, vicepresidente de Liñares e responsable das 
áreas do fútbol base e, posteriormente, do fútbol 
feminino, fíxoo tras presentar a súa dimisión no mes de 
setembro. Os piares da súa candidatura foron Kike 
Soto (do Galicia de Caranza, que así daba apoio ao 
cuarto candidato en tres eleccións!!!) e Juan Rodríguez 
(ex presidente do Calasancio monfortino). A súa loita 
acabou en canto fixo a valoración dos apoios logo das 
eleccións constitutivas da Asemblea do 24 de 
novembro. Louzán, que malia non ter feita pública a 
súa candidatura era un segredo a voces, xa estaba 
procurando apoios. El e Liñares constituíronse como 

os principais candidatos. Días despois, o pontevedrés, 
faríaa oficial na sede da FGF. 

Rafael Louzán, o político que vén do sur 

Nacido en Ribadumia no 1967, nel danse certos 
paralelismos con Liñares referidos á súa traxectoria 
política e o deporte. Louzán ingresa na vida pública da 
man do PP. Sendo funcionario no concello 
ribadumiense preséntase ás eleccións municipais  de 
1995 saíndo elixido concelleiro e exercendo as 
funcións de tenente de alcalde. No ano seguinte é 
elixido deputado provincial de Pontevedra pola 
comarca do Salnés. No 1996 asume unha das 
vicepresidencias da institución e responsabilízase da 
área de deportes da mesma. Posteriormente, desde o 12 
de xullo do 2003 até hoxe, exerce o cargo de 
presidente da Deputación Provincial pontevedresa 
substituíndo ao lalinense, do seu mesmo partido, 
Manuel Abeledo López. Louzán é unha persoa que, 
desde o primeiro momento, estivo vinculada ao 
deporte establecendo desde a institución que preside 
axudas a distintos clubs e deportistas provinciais, 
ademais de ter levado unha ampla política na creación 
de infraestruturas, probablemente a de maior volume 
de investimento na historia da provincia de Pontevedra 
dirixida ao fútbol. Desde setembro comezouse a falar 
da posibilidade de que se presentara á presidencia da 
FGF, algo que acabou converténdose en realidade. Un 
dos homes do fútbol máis próximos á súa candidatura 
é o presidente do Coruxo, Gustavo Falqué. Desde a súa 
chegada á cadeira grande da Deputación da súa 
provincia dáse unha coincidencia co crecemento do 
equipo da súa vila, o C.D. Ribadumia, que este ano 
está a facer a súa estrea na Terceira División. Outro 
paralelismo curioso entre Louzán é Liñares é o seu 
recente paso polos xulgados como declarantes. Se 
Liñares foi polo asunto da Mutualidade con AEGON, 
o caso de Louzán foi polos presuntos sobrecustos na 
reforma do campo de fútbol de Pasarón. 

A chegada de Louzán á presidencia da FGF podería 
culminar un curioso proceso. Desde que Lete Lasa é 
secretario xeral para o deporte varias federacións 
galegas, presididas anteriormente por persoas 
vinculadas a partidos progresistas, acabaron perdendo 
o cargo en beneficio de novos mandatarios vinculados 
ao Partido Popular. 

Juan Vázquez. 
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Liñares Vs. Louzán: a campaña 

O día 18 de decembro, 
a que xa foi sinalada 
pola maioría como a 
translación da loita 
política entre o PSOE e 
o PP á FGF, vai 
rematar coa elección 
dun dos dous 
candidatos. Ou ben 
García Liñares (PSOE), 
ao que se lle foron a 
maior parte dos apoios 
da etapa anterior 
provocándose unha división entre o grupo que o levou 
ao poder, a ACGF; ou ben Louzán Abal (PP), aspirante 
e cun apoio masivo só na súa provincia. A incerteza do 
resultado final pode chegar até as últimas papeletas. 
Polo momento, Liñares denuncia unha guerra sucia 
sinalando que o seu opoñente está utilizando a 
estrutura do seu partido e a Deputación para garantir os 
votos de diferentes asembleístas. Pola súa parte, 
Louzán, e sobre todo Falqué, denuncia a Liñares polo 
mesmo, e ademais polo uso indebido de funcionarios 
federativos, nomeadamente o secretario, Diego Batalla 
- a quen, no 2011 a ACGF acusara do mesmo a prol de 
Meana - e algúns dos delegados federativos que, no 
comezo da campaña, asinaron un escrito de apoio a 
Liñares. Por certo que, segundo ten publicado un ex 
funcionario federativo ao que se lle cesou nas súas 
funcións, os referidos delegados reciben unha 
compensación mensual de mil euros desde a chegada 
de Liñares no seu intento de profesionalización das 
persoas con responsabilidades. Na campaña anterior, 
como xa dixemos, Liñares denunciaba a Meana por 
ofrecer diñeiro aos delegados no caso que o herculino 
repetira o mandato. Por outro lado, García Liñares 
critica a Louzán na súa multiplicidade de cargos, non 
entendendo como poderá dedicar o seu tempo á FGF 
mentres é presidente da Deputación de Pontevedra. Iso 
fainos retrotraer a 2011 cando, desde a candidatura de 
Meana, se criticaba a Liñares polo mesmo, en canto 
que como responsable do deporte na Deputación da 
Coruña e como alcalde de Cerceda, tampouco 
entendían como ía sacar o tempo necesario que precisa 
un presidente para manexar unha entidade do volume 
da FGF. 

Nas eleccións anteriores, Liñares criticaba a Meana de 
ter unha federación antediluviana. Nas actuais, o grupo 
de Vázquez, coñecedor desde dentro dos usos 
federativos, acusou a Liñares de non resolver aspectos 
esenciais dese antediluvianismo ao non ter establecido 
criterios protocolarios nas resolucións que deberían 
tomarse nas diversas comisións, alegando que houbo 
ao longo do mandato un exceso de improvisación. 
Tamén, desde o grupo de Vázquez foi criticado o uso 
partidario do sitio web do ente federativo que, como 
viñemos dicindo desde hai dous meses, está sendo 
levado por Xan Morales Somoza, á súa vez dono dun 
pequeno medio de comunicación que xestiona dous 
sitios web sobre fútbol galego. 

Neses aspectos, de xestión e confianza nos equipos de 
traballo, foi significativo que dous dos seus tres 
vicepresidentes, Plácido Díaz e Juan Vázquez, 
acabaron deixando só a Liñares por desacordos graves 
e polémicos con el. Ademais, outro que se postulara 
como posible no 2011, Chicho Pérez, foi exterminado 
futbolisticamente polo alcalde de Cerceda baixo a 
sentencia: “O fútbol non te quere”, o que provocara 
outra aceda polémica nos medios de comunicación ao 
pouco da súa proclamación como presidente. 

Se ben Liñares prometeu e cumpriu na creación dun 
servizo xurídico para asesorar aspectos individuais e 
colectivos dos distintos estamentos, ese servizo ao 
cargo de Bermorabogados, empresa compostelá da 
confianza de Liñares tanto como presidente da FGF ou 
como alcalde de Cerceda, deixou insatisfeitos a gran 
parte dos clubs no que atinxiu ás resolucións semanais 
elaboradas pola xuíza única, Inés Pequeño. Nunha 
primeira etapa, pola tardanza na publicación das 
mesmas (nas temporadas 2011/13 máis dunha vez 
chegaron a facerse públicas algún venres pola mañá e 
con excesiva frecuencia os xoves), e durante todo o 
período polo desacordo e a proporcionalidade das 
sancións segundo se tratara dun ou doutro equipo. Así, 
desde a propia candidatura de Vázquez aludiuse a unha 
presunta parcialidade nas decisións da xuíza a favor de 
equipos como o Cerceda, o Betanzos e o Dorneda. Por 
certo, unha xuíza única que acabou perdendo os 
últimos recursos importantes presentados por outros 
equipos galegos, diferentes aos nomeados, contra as 
súas resolucións ante o Comité de Apelación, en 
Madrid. 

Rafael Louzán. 

 © www.pontevedraviva.com 
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A última gran demanda que se presenta contra Liñares 
está por fechar. Trátase do asunto estrela que se 
marcara como obxectivo prioritario do seu mandato: a 
Mutualidade. Xunto ao baile de empresas de seguros, 
hospitais e procedementos que houbo no mandato (na 
temporada 2012/13 chegaron a ser tres), a finais de 
novembro, segundo publicaron La Región e La Voz de 
Galicia, debeu comparecer nun xulgado de Madrid 
pola demanda formulada por AEGON que reclama da 
FGF mais dun millón de euros, cantidade superior ao 
terzo do orzamento federativo para o exercicio 
2014/15, e da que non se informou no sitio web da 
FGF, rexido por Xan Morales Somoza, nin sobre a que 
o presidente en funcións emitiu comunicado algún. 

Liñares, emulando a Fraga Iribarne co Gaiás, tamén 
ten un mega-proxecto, a creación da Casa do Fútbol 
Galego na Coruña, consumada inicialmente coa 
colocación simbólica da primeira pedra, nun acto 
recente ao que acudiu Ángel Villar, presidente da 
RFEF. Esa pedra poderá ser esnaquizada se Louzán 
gaña as eleccións xa que unha das intencións do 
pontevedrés é que a FGF mude a súa sede a Santiago e 
esa construción sexa feita na capital de Galiza. En todo 
caso, o proxecto do alcalde-arquitecto cercedense está 
carente de contidos para gran parte da súa ocupación. 
A idea da Casa do Fútbol foi, realmente, creada por 
Julio Meana, quen incluso conseguiu que a FGF 
establecera un pequeno réxime de aforros para dar 
comezo ás obras con capital da propia entidade. 

Liñares Vs. Louzán: Fútbol feminino galego 

Liñares: 

Un dos temas que máis nos interesan como revista é o 
que aportaron e poden aportar os dous candidatos a 
prol do fútbol feminino galego. 

Durante os case catro anos de mandato de Liñares, as 
tomas de decisión referentes ao progreso do fútbol 
feminino galego estiveron carentes de gran peso 
específico. Desde a FGF non se desenvolveron 
actividades promocionais e a Comisión do Fútbol 
Feminino estivo rexida por até tres persoas. 
Inicialmente, a presidenta do extinto Bueu, Chus Gil 
Herbello, dirixiu a mesma cunha ausencia absoluta de 
presenza e de coñecemento. A súa figura pareceu 
atender máis a unha asociación propagandística 
relativa a cotas de xénero en grupos de goberno que a 

eficacia ou a existencia dalgunha xestión. Por 
casualidade, debido a que foi como delegado da 
selección galega sub’12 que ficara terceira no 
campionato de España da categoría, celebrado en 
Bormuxos (Andalucía) no 2012, Ángel Garrido, o 
único vicepresidente que lle quedou a Liñares, foi 
designado responsable da Comisión en substitución de 
Gil. O seu tempo estivo absolutamente ermo de todo 
porque, simplemente, Garrido nunca tivera contacto co 
fútbol feminino. No último ano da lexislatura, o 
responsable pasou a ser Juan Carlos Vázquez, pero 
tampouco houbo demasiados movementos en ningún 
sentido. 

En todo caso, cabe 
anotar como aporte 
deste último, e con 
efectos colaterais 
positivos para o fútbol 
feminino, que cando 
presidía a Comisión 
do Fútbol Base, 
recuperou algo que 
tamén destruíra o 
grupo de Liñares coa 
súa chegada a 
Menéndez Pelayo, o 
torneo de seleccións comarcais. Grazas a Vázquez o 
fútbol feminino competiu a ese nivel por primeira vez 
(cando se fixera anteriormente baixo a denominación 
de Caixa Galicia, na época de Meana, non competiran 
seleccionados femininos). 

Da cabeza de Vázquez e dos seus achegados saíu 
tamén a división da Copa FGF por categorías (antes 
integraba aos equipos autonómicos sen distinción das 
mesmas) e a creación da Copa FGF para os equipos de 
categoría estatal. 

No mandato de Liñares houbo dúas modificacións do 
sistema competicional ligueiro no que atinxe á actual 
Primeira Galega. Ese tipo de reestruturacións foron 
habituais e debéronse á visión iluminada de Roberto 
González, ex vocal da FGF e dirixente do Santa Cruz 
de Montaos, que visitaba os plenillos cargado de 
papeis con mapas de cores pero sen coñecer a historia 
das competicións en Galiza e os fracasos previos do 
que el vía como panacea. O grupo de Liñares, nada 
máis chegar, desestabilizou o sistema piramidal 
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competicional, unha das mellores xestións da época de 
Meana, organizando o caos que deixara a ese nivel 
Basilio Caramés. Certas linguas falan que a 
modificación do grupo de Liñares fora para favorecer 
equipos masculinos vinculados á AFAC (A Coruña) e 
AFACO (Ferrol) nos seus ascensos á Primeira 
Autonómica na provincia da Coruña e, posteriormente, 
na zona de Vigo, á Segunda.  

No aspecto das seleccións, salvo o feito pola sub’12 en 
Andalucía, os combinados irmandiños camiñaron con 
máis pena que gloria polos campionatos de España. 
Hai un ano houbo unha promesa de mudanza por parte 
de Vázquez, cando estaba á fronte da Comisión. Sen 
querer provocar destitucións de seleccionadores 
procurou como solución as rotacións entre Quin 
Balbuena, Manolo Petaca e Edu González (Revista do 
Fútbol Feminino Galego, outubro, 2013). Foi algo que 
non chegou a producirse. 

Por outro lado, a ausencia total dun proxecto de partido 
para a absoluta de Pili Neira foi outra das carencias en 
cuestión motivacional e de promoción na etapa do 
alcalde de Cerceda. 

Louzán:  

É complicado 
establecer unha 
serie de accións 
tan extensas 
relacionadas 
coa xestión de 
Louzán na 
Deputación de 
Pontevedra e o fútbol feminino galego pero algunhas 
existen. O seu departamento de Deporte e Xuventude, 
presidido por Begoña Estévez Bernárdez, dirixiu o seu 
enfoque xeral en dous apartados dos que se benefician, 
indistintamente, os equipos masculinos e os femininos. 

O seu gran traballo foi dirixido a mellorar as 
condicións infraestruturais da provincia. O punto 
central do investimento focalizouse, a través dos seus 
planos cuadrienais, na construción, ou no seu caso 
remodelación, e dotación de melloras funcionais para 
uso deportivo, administrativo e outros propios do 
deporte, de máis de 103 campos de fútbol suplindo as 
súas deterioradas superficies por herba artificial, 
mellorando vestiarios e xerando espazos de traballo ou 

de almacenaxe para a comodidade de todos os clubs da 
provincia. Esta acción mellorou considerablemente as 
condicións de xogo dos equipos femininos tanto na 
calidade e frecuencia dos seus treinos, pola capacidade 
de uso das superficies. 

O segundo apartado centrouse nas axudas para 
material deportivo inventariable, do que se 
beneficiaron os 26 equipos femininos federados. 

No plano exclusivamente feminino, e indo ao eido 
competicional, Louzán aprobou para o ano 2015, igual 
que fixera co fútbol masculino, a creación da Copa 
Deputación de Pontevedra, que estará enfeitada por 
unha dotación económica de 150.000 euros a repartir 
entre os equipos participantes en contías diferentes, 
dependendo do número de eliminatorias que cada quen 
vaia superando. 

Unha das súas accións preelectorais iniciais resultou 
ser absolutamente nova. Foi a primeira vez que un 
candidato á presidencia convocou, a unha reunión 
exclusiva, a todos os equipos femininos do seu ámbito 
de competencia para, tendo unha toma de contacto 
real, coñecer de primeira man os problemas 
particulares de cada quen atendendo ás singularidades 
de cada unha das tres categorías dos reunidos. De feito, 
no punto 5 do seu manifesto electoral, fai unha 
mención expresa a dar unha “especial atención ao 
fútbol feminino”. 

Unha das críticas recibidas por parte do sector 
coruñesista de Liñares refírese á súa vontade de querer 
trasladar a sede da FGF a Santiago para equidistanciar 
o máis posible a mesma de todos os clubs. De 
realizalo, crebaría unha tradición centenaria pois, 
desde a constitución da Federación Gallega de 
Deportes, primeiro nome que tivo a FGF, e desde que 
establecera a primeira sede no número 33 da viguesa 
rúa Velázquez Moreno, o 2 de outubro de 1909, a casa 
federativa alternou as cidades de Vigo e A Coruña e 
ningunha outra máis. 

O día 18 de decembro, o fútbol galego terá voz e voto 
a través dos seus 150 asembleístas. Eles teñen agora a 
potestade de dar continuidade a José García Liñares 
ou, polo contrario, que Rafael Louzán Abal sexa 
instituído como o vixésimo sétimo presidente na 
historia do fútbol galego. 



 

 

Polo mundo
 

Trindade e Tobago sen 
diñeiro para comer na Copa 
CONCACAF 
 
A selección de Trindade e Tobago clasificárase para disputar 
a fase final da Copa CONCACAF nos Estados Unidos
torneo que tamén servía de clasificación para a Copa do 
Mundo. Sen embargo, a federación do seu país non destinou 
diñeiro suficiente para a estancia do grupo. Foi o técnico, 
Randy Waldrum, quen alertou a través do twitter da 
situación: “Preciso AXUDA. Trindade e Tobago enviou un 
equipo para aquí na última noite con só 500 dólares. No
temos equipamento de treino, nin transporte do aeroporto 
para o hotel, nada. Non sei se vou ter diñeiro suficiente para 
a comida de hoxe. Se coñecen alguén na zona de Dallas que 
poida axudar con comida, díganmo, por favor
podo clasificar este equipo para o Mundial. Te
conseguir axudar a estas deportistas, elas merece
mensaxe espallouse axiña e, en pouco tempo, o equipo tiña 
aberta unha conta bancaria con doazóns por valor de 9.300 
dólares. Diante do impacto, a federación desbloqueou de 
inmediato 40 mil dólares máis para o seleccionado. Unha 
das respostas máis espectaculares deuna Haiti, rival na 
competición das trinitarias. As xogadoras dun país arrasado 
hai poucos anos por un terremoto, ollando que as súas 
opoñentes non tiñan para comida, decidiron que os aforros 
que lles garantían a participación no torneo, 1.316 dólares, 
debían seren transferidos para a selección de Trindade e 
Tobago. 
 

 

 

 
 
 
 
Trato indigno a futbolistas de 
base en Colombia 
A Defensoría del Pueblo solicitou ao Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) a abertura dun expediente 
informativo para determinar o grado de responsabilidade dos 
organizadores do Campionato Nacional Sub’17 celebrado en 
Funza. Jorge Armando Otálora, defensor do pobo, tamén 
solicitou ao presidente da División Aficionada del Fútbol 
Colombiano (Difutbol), Álvaro González Alzate, e 
de Fútbol de Cundinamarca, Gerson Giovani Ballesteros, 
explicar as decisións que puxeron en risco a integridad
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de Fútbol de Cundinamarca, Gerson Giovani Ballesteros, 
o a integridade das 

rapazas de varias delegació
departamentais que  participaron 
na fase clasificatoria d
Campionato. Segundo 
denuncias coñecidas pola 
Defensoría del Pueblo, as deportistas das delegaci
Tolima, Bogotá, Norte de Santander 
cada unha por perto de 20 menores de 17 a
hospedadas en varios hote
(Cundinamarca) que funcionarían tamén 
onde as rapazas deberon soportar 
incluso, aseguran ter sido obx
 

O Oviedo Moderno en perigo
Tras o seu mellor comezo de 
campaña nunha liga de grupo 
único na máxima categoría, o 
Oviedo Moderno pasa po
peores momentos da súa historia
segundo afirma a súa presidenta, 
Beatriz Álvarez. “
a situación 

Fecháronnos moitas portas de empresas privadas, e
Principado retirou a subvención de alto nivel, que nos daba 
un respiro. Agora vémonos nun
contas están feitas, precisan
rematar a temporada sen débedas
concello dános 32.000 euros de subvención 
privada principal que nos patrocina
18.000. Sercotel facilítanos algun
a sesión e tamén ingresamos o
estabelecementos. Pero non 
diñeiro que temos chega até 
non ter para viaxar e pagar á 
 

O Málaga C.F. acolle ao 
principal equipo 
feminino no seu organi

Levaban vinculadas ao club masculino desde as súas orixes, 
no 1992, pero é a partir de novembro de 2014 que o equipo 
se integrou, a todos os efectos, dentro da organización do 
Málaga C.F. Con estes alicerces, o obxectivo é retornar a 
Primeira División e aumentar unha base da que, no futuro, 
poida nutrirse o equipo feminino
chegar antes ou despois, pero at
moi mal. Nunca nos desligáramos
sentimos parte deles malia que
puideramos dicir que pertenc

rapazas de varias delegacións 
participaron 

na fase clasificatoria do 
 as 

s pola 
as deportistas das delegacións de 

Tolima, Bogotá, Norte de Santander e Boiacá, conformadas 
de 20 menores de 17 anos, foron 

hospedadas en varios hoteis de paso de Funza 
(Cundinamarca) que funcionarían tamén como moteis, e 

deberon soportar o balbordo das parellas e, 
xecto de furtos. 

O Oviedo Moderno en perigo 
Tras o seu mellor comezo de 
campaña nunha liga de grupo 
único na máxima categoría, o 
Oviedo Moderno pasa por un dos 
peores momentos da súa historia, 
egundo afirma a súa presidenta, 

Beatriz Álvarez. “Esta temporada 
a situación sobrepasounos. 

rtas de empresas privadas, e o 
a subvención de alto nivel, que nos daba 

s nunha situación límite”. As 
precisan 148.000 euros para poder 
sen débedas e fáltanlles 40.000. “O 

32.000 euros de subvención e a empresa 
privada principal que nos patrocina, Alimerka, aporta 

algunhas noites de hotel durante 
tamén ingresamos outras cantidades de pequenos 

 é suficiente. Estimamos que o 
 febreiro e o que nos preocupa é 
 empresa de transportes”. 

O Málaga C.F. acolle ao 
principal equipo malagueño 
feminino no seu organigrama 

Levaban vinculadas ao club masculino desde as súas orixes, 
no 1992, pero é a partir de novembro de 2014 que o equipo 

todos os efectos, dentro da organización do 
Málaga C.F. Con estes alicerces, o obxectivo é retornar a 
Primeira División e aumentar unha base da que, no futuro, 

da nutrirse o equipo feminino. "Sabiamos que este día ía 
, pero até producirse témolo pasado 

áramos do Málaga e sempre nos 
malia que politicamente non 

cir que pertenciamos a el", comentou a 



 

 

histórica ex xogadora e, na actualidade delegada, Isabel 
Guerrero. O Málaga, como At. Málaga, posúe un título de 
liga española e outro de Copa de España. 
 

Unha parlamentaria europea 
felicita á UEFA polos seus 
programas de apoio ao fútbol 
feminino 
A exvicepresidenta da Comisión 
Europea e membro do Parlamento 
Europeo, Viviane Reding, 
felicitou á UEFA polo 
lanzamento dos seus programas 
de liderado e desenvolvemento do 
fútbol feminino, co obxectivo de 
promover unha maior presenza de 
mulleres en cargos de 
responsabilidade deste deporte. 
Reding interveu no seminario do 
Programa de Liderado Feminino no Fútbol da UEFA 
(WFLP) que se celebrou en Nyon (Suíza), que pretende 
identificar e axudar a mulleres con potencial de lidera
ademais de apoiar aquelas que xa ocupan cargos de 
responsabilidade. "O programa de liderado (da UEFA) e
programa de desenvolvemento (do fútbol fem
o camiño correcto. Ol fútbol feminino percorreu
camiño porque houbo un tempo no que as mu
tiñan permitido xogar ao fútbol. Son pioneira
algo que pode chegar a ser unha historia de éxito", di
Reding. 
 

O esforzado camiño de Yady 
Fernández 
 

Na revista do pasado abril 
informábamos do accidente da 
internacional colombiana e 
xogadora da U.D. Ac
canaria, Yady Fernández, que logo 
de ser arrolada por un vehículo 
perdera una perna, ademais do seu 
irmán. Oito meses despois as 
noticias son algo mellores porque 
logo de sufrir diferentes cirurxías e 
superar post-operatorios, a rapaza 
está re-aprendendo a camiñar 
cunha prótese provisional coidada 
polo Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA). Polo de agora todo vai no camiño 
previsto pero aínda deberán pasar meses para que Fernández 
poida facer unha vida normal adaptada ás súas novas 
circunstancias.  
Foto: (c) www.futbolfemeninocolombiano.com
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Na revista do pasado abril 
informábamos do accidente da 
internacional colombiana e 
xogadora da U.D. Achamán 

Fernández, que logo 
de ser arrolada por un vehículo 

perna, ademais do seu 
n. Oito meses despois as 

noticias son algo mellores porque 
logo de sufrir diferentes cirurxías e 

operatorios, a rapaza 
aprendendo a camiñar 

cunha prótese provisional coidada 
polo Servicio Nacional de 

Polo de agora todo vai no camiño 
previsto pero aínda deberán pasar meses para que Fernández 

da facer unha vida normal adaptada ás súas novas 

Foto: (c) www.futbolfemeninocolombiano.com 

O Urawa Red Diamonds
a Liga xaponesa

Kobe Leonessa. Os diamantes vermellos, que no remate da 
primeira fase ficaran terceiras, a un punto do Yunog
conseguiron o título sobrándolles a 
que se permitiron a posibilidade de caer na casa fronte o 
Albirex Niigata, que así 
descenso foi para o Kibikokusaidaigaku Charme, que xa na 
campaña anterior debera salvar a categoría nunha 
eliminatoria pola permanencia. Iso mesmo repetiu o Iga 
Kunoichi, que se mantén na elite tras derrotar ao Nittaidai 
nos dous partidos da eliminatoria. A mellor goleadora do 
torneo foi Yuika Sugasawa, do JEF Utd., que fixo 20 di
 

A Ferroviária
Brasileiro 

da Ferroviária, con 15 tantos, proclamouse mellor goleadora 
dun torneo que gañou por primeira vez o conxunto paulista. 
As de Araracuara fan o dobrete pois tamén se fixeran, por 
primeira vez, coa Copa do Bra
São José 
 

Holanda e Ecuador
para Canadá
A selección holandesa deu a 
sorpresa eliminado a Italia á que lle 
servía un empate sen goles, no 
partido de volta, ao abeiro dos seus. 
As transalpinas empataran nos 
Países B
puideron facer bo ese resultado ao 

perder, na volta, por 1-2. 
Na eliminatoria interconfederacional americana aconteceu 
algo semellante. Trindade e Tobago sacara unha igualada 
sen goles no Ecuador pero as ecuatoriás venceron no partido 
de volta, celebrado no país caribeño, por 0
 

Urawa Red Diamonds gaña 
esa 

 O Urawa Red Dia-
monds proclamouse 
campión da Liga 
xaponesa, igualado a 
puntos co NTV 
Beleza, quebrando o 
dominio dos tres 
últimos anos do INAC 

Os diamantes vermellos, que no remate da 
primeira fase ficaran terceiras, a un punto do Yunogo Belle, 
conseguiron o título sobrándolles a derradeira xornada, na 
que se permitiron a posibilidade de caer na casa fronte o 

asegurou a terceira praza. O 
Kibikokusaidaigaku Charme, que xa na 

bera salvar a categoría nunha 
eliminatoria pola permanencia. Iso mesmo repetiu o Iga 

n na elite tras derrotar ao Nittaidai 
nos dous partidos da eliminatoria. A mellor goleadora do 
torneo foi Yuika Sugasawa, do JEF Utd., que fixo 20 dianas. 

Ferroviária vence no 

 Mentres, no hemisferio sur, a 
Ferroviária proclamouse cam-
pión de Brasil tras vencer na 
final ao Kindermann, a quen 
derrotou nos dous partidos. En 
Cazador por 0-3. Na casa, a 
Ferrinha derrotou ao cadro de 
Santa Catarina novamente, 
desta por 5-3. Raquel, dianteira 

da Ferroviária, con 15 tantos, proclamouse mellor goleadora 
dun torneo que gañou por primeira vez o conxunto paulista. 
As de Araracuara fan o dobrete pois tamén se fixeran, por 
primeira vez, coa Copa do Brasil derrotando nos penaltis ao 

Holanda e Ecuador, as últimas 
para Canadá 
A selección holandesa deu a 
sorpresa eliminado a Italia á que lle 
servía un empate sen goles, no 
partido de volta, ao abeiro dos seus. 
As transalpinas empataran nos 
Países Baixos (1-1) pero non 
puideron facer bo ese resultado ao 

Na eliminatoria interconfederacional americana aconteceu 
algo semellante. Trindade e Tobago sacara unha igualada 
sen goles no Ecuador pero as ecuatoriás venceron no partido 
de volta, celebrado no país caribeño, por 0-1. 



 

 

Máis perto 
 

Vero Boquete, socia de honra 
da S.D. Compostela 

Verónica Boquete 
(Santiago de Com
postela, 1987) foi 
nomeada Socia de 
Honra da S
Compostela. Para o 
club é un orgullo 
poder entregar este 

recoñecemento a unha das mellores futbolistas do mundo e 
ao mesmo tempo, unha das deportistas máis importantes da 
cidade. Iban López, coordinador do fútbol base do club, 
último home que dirixiu ao equipo feminino da entidade, 
entregoulle o carné á xogadora galega. 
Vero Boquete foi recentemente nominada ao Balón de Ouro, 
no que compite con outras nove futbolistas, e foi c
primeira clasificación da historia da selección española para 
un Mundial, que se disputará o próximo ano en Canadá.
Foto: Vero e Iban López. © S.D. Compostela. 

 

Santiago e Velle sedes do 
galego sub’12 de seleccións 
territoriais 

A segunda edición do campionato galego 
de seleccións territoriais na categoría 
sub’12 ten como sedes os campos de 
Santa Isabel, en Santiago (07/12/2014) e 
no de Monte da Aira, en Velle 
(08/12/2014). 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. 
 

Jani, fisura nun dedo 
Janalli Cañas, Jani, deberá de 
estar afastada dos campos durante 
unhas semanas logo de fisura 
sufrida no metacarpiano do dedo 
índice da man dereita. A 
futbolista do Barbadás lesionouse 
no primeiro tempo do partido que 
o seu equipo xogou nos Carrís 
contra o Oviedo Moderno B, 
debendo deixar o partido cando 
chegou o descanso. 
Foto: © U.D. Conc. Barbadás. 
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último home que dirixiu ao equipo feminino da entidade, 

Vero Boquete foi recentemente nominada ao Balón de Ouro, 
no que compite con outras nove futbolistas, e foi chave na 

elección española para 
un Mundial, que se disputará o próximo ano en Canadá. 

Santiago e Velle sedes do 
galego sub’12 de seleccións 

A segunda edición do campionato galego 
de seleccións territoriais na categoría 
sub’12 ten como sedes os campos de 
Santa Isabel, en Santiago (07/12/2014) e 

onte da Aira, en Velle 
(08/12/2014). 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 

Xa está á venda, 
ano, o calendario do Tomiño
Xa pode comprarse o calendario Tomiño 
Esta iniciativa levada a cabo pol
así poder cubrir parte dos gastos 
xa na súa quinta edición. Este a
chiscada aos demais deportes
Baixo Miño pouco recoñecidos, aos que van dedicados os 
once últimos meses do ano. 
dedicado ás xogadoras do club. O prezo do traballo é de 
cinco euros e pode solicitarse no propio facebook do club, 
no e-mail tominofcfemenino@gmx.es
enviando un whatsapp ao 600 440 899.
de Jesús, todo un clásico da comarca.
 

Foto: © Tomiño F.C. 

 

E tamén o 
Erizana 
O Erizana C.F. de Baiona é outro dos nosos clubs que se 
sumou á iniciativa do calendario como medio para recadar 
fontes cos que axudar a completar o orz
que unha nova directiva, específica para o feminino, tomara 
as rendas do club, apoiados no excelente traballo de José 
Estévez durante o verán. O conxunto vermello
traballo por cinco euros. 

Foto: © Erizana C.F. 

Xa está á venda, por quinto 
, o calendario do Tomiño  

calendario Tomiño F.C. feminino. 
Esta iniciativa levada a cabo polo club para recadar fondos e 

s gastos propios da temporada, vai 
quinta edición. Este ano o calendario fai unha 

s deportes con campións da zona do 
Baixo Miño pouco recoñecidos, aos que van dedicados os 

. O primeiro, como é lóxico, vai 
dedicado ás xogadoras do club. O prezo do traballo é de 
cinco euros e pode solicitarse no propio facebook do club, 

tominofcfemenino@gmx.es, ou simplemente 
o 600 440 899. A fotografía é obra 

de Jesús, todo un clásico da comarca. 

 calendario do 

O Erizana C.F. de Baiona é outro dos nosos clubs que se 
sumou á iniciativa do calendario como medio para recadar 
fontes cos que axudar a completar o orzamento do club logo 
que unha nova directiva, específica para o feminino, tomara 
as rendas do club, apoiados no excelente traballo de José 
Estévez durante o verán. O conxunto vermello vende este 
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IV Campus Vero Boquete 
Coa presenza e 
participación estelar da 
xogadora compostela e 
a dirección executiva 
de Uxía Parcero, vai ter 
lugar en Santiago a 
cuarta edición do 
Campus Vero Boquete. 
Desenvolverase nos 
días 26, 27 e 28 de 
decembro e a 
inscrición abriuse a 
principios do mes de 
novembro. Os 
participantes poderán 
recibir visitas e charlas 
de distintos deportistas 
de elite e unha 
formación impartida por técnicos titulados. Os interesados 
que aínda non se matricularon e vaian facelo con 
posterioridade ao 9 de decembro, terán os prezos de 75 
euros por participante (150 con albergue) e 140 se son dous 
irmás/ns (250 con albergue). Pódense ver os requisitos e 
preencher a folla de inscrición descargándoa do sitio web 
www.campusveroboquete.com, dirixíndose a 
campusveroboquete@gmail.com ou chamando a un destes 
dous móbiles: 629 423 964 e 650 606 405. 
 
 

Charli García deixa El Olivo 
Foi unha decisión inesperada. O 
técnico de El Olivo, Charli García, 
deixou o equipo logo do empate na 
casa contra o Bértola (2-2). O 
técnico comezara a súa terceira 
campaña á fronte do equipo co que 
xogou dúas fases de ascenso e 
conseguiu unha Copa FGF para 
equipos de categoría estatal. García 

marcha co seu equipo no terceiro lugar da táboa, con 20 
puntos, a un dos dous primeiros. A decisión do técnico foi 
irevocable logo do desencontro cun sector do vestiario. Para 
ocupar o seu lugar a directiva presidida por Juan Carlos 
Padín recorreu a un estreante, o tamén vigués David 
Ferreiro, que deberá obter urxentemente o nivel 3 para que o 
habiliten como adestrador de Segunda División feminina. 
Ferreiro tivera un pequeno paso polo fútbol feminino cando 
actuou como preparador físico do desaparecido Telmo 
Peluqueros. Na pasada temporada dirixiu os destinos do 
Descanso Sampaio masculino, na Segunda Autonómica, 
equipo ascendido baixo a súa dirección un ano antes. 
 

 

 

 

Eva (Friol) non perdoa en 
novembro 
A dianteira do Friol, Eva 
Pérez, aproveitou todos os 
partidos que o seu equipo 
xogou en novembro para 
sumar goles que achegaron á 
castelá á cabeza da táboa de 
mellores goleadoras. Unha 
diana a Irene (Salamanca), 
outro a Kily (Erizana), outro a 
Anita González (Sárdoma) e o 
último a Carmen (Villestro) 
volveron a colocar no punto 
de mira a esta gran xogadora 
que pasou en branco a pasada campaña. 
 

Fernando Álvarez substitúe a 
Óscar Seijo no Val 

Óscar Seijo, que collera O Val no 
comezo da pretemporada logo da 
marcha de Marcos Casal, deixou 
o equipo para ser substituído por 
Fernando Álvarez. O cadro 
naronés, malia dificultade pola 
que pasa na hora de manter un 
elenco estable, está facendo unha 
gran campaña tanto con Seijo 
como con Álvarez. A mediados 
de novembro foi quen de ser o 

primeiro, e até agora único equipo capaz de derrotar ao At. 
Arousana na Liga da Primeira Galega. 
 

Sp. Burgo, novo equipo na 
delegación da Coruña 
Na segunda fin de semana de novembro o Sp. Burgo estreou 
equipo de fútbol feminino. A nova sección do club de 
Culleredo celebrou o primeiro partido da súa historia no 
campo municipal. O equipo xa dispón de 31 xogadoras de 
entre 14 e 18 años, segundo explicou o seu presidente, 
Arturo Otero. A estrea da sección feminina xerou 
expectación. Varios responsables do goberno municipal 
acudiron ao partido para darlles a benvida. Poderá participar 
en competición oficial a partir da temporada 2015/16 salvo 
que atope permiso federativo para facelo na Copa de 
Segunda División Galega ao remate da temporada. 



 

 

FutFemPt, toques e 
mil batallas

 
No pasado número incluímos unha noticia 
sobre un evento acontecido en Lisboa, “A 
batalha de toques”. O mesmo foi organizado 
polo medio de comunicación de referencia no 
fútbol feminino luso, o portal 
futebolfemininoportugal.com. O sitio está 
dirixido pola antiga futbolista Sandra Costa.
Sandra xunta coñecementos deportivos 
xornalísticos, combinándoos cos informáticos
Formada en enxeñaría electrónica e 
computadores, está a piques de rematar o seu 
doutoramento en robótica. 
No 2011 fundou o portal e hoxe, 
saber algo sobre o que acontece no fútbol 
feminino no país do sur debe entrar n

 
Que é o portal Futebol Feminino Portugal?
O Portal Futebol Feminino en Portugal (FFPT) é un 
local onde están reunidas todas as noticias relativas ao 
fútbol feminino en Portugal. Alén diso, publicamos en 
tempo útil todos os resultados das competicións 
oficiais de fútbol feminino (fútbol 11 e 7). Incluídas 
están as competicións nacionais e distritais, a 
Portugal e as competicións internacionais en que os 
equipos portuguesas participen. Damos especial 
destaque sempre que é posible ás seleccións nacionais 
femininas. 
 
Formades parte de algunha rede de portais 
establecidos en varios países? Temos visto outros de 
nomes moi parecidos, por exemplo en Colombia.
Non. Aínda que estamos sempre abertos a novas 
colaboracións. 
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establecidos en varios países? Temos visto outros de 
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Non. Aínda que estamos sempre abertos a novas 

Desde cando estades na net?
O Portal FFPT foi colocado 
online en febreiro de 2011.
 
Existe algún precedente que 
falara diariamente do fút
feminino en Portugal? 
Infelizmente non. Do noso coñecemento, o Portal 
FFPT é o website máis completo con informacións 
sobre todos os equipos nacionais.
 
Que tipo de dificultades so
a día dentro da vosa información?
Ás veces é difícil chegar a todos os conxuntos ao 
sermos un equipo relativamente pequeno. Porén imos 
conseguindo xestionar a información existente e 
mantela o máis actualizada posible.
 
Canta xente colabora no voso portal?
Neste momento temos un equipo de 8 colaboradores 
(http://futebolfemininoportugal.com/index.php/contact
os/colaboradores/). Estamos espallados po
nos axuda a ter unha noción das competicións a nivel 
nacional e distrital. 
 
Que foi o mais complexo que elaborastes desde o 
punto de vista xornalístico?
A maior parte das veces retiramos información dos 
blogs ou sites dos equipos e algúns art
imparciais. Como a actividade de xestionar o Portal 
FFPT é feita en tempo parcial (ou sexa, esta non é a 
nosa principal ocupación profesional) non temos 
dispoñibilidade para desprazarnos aos partidos ou falar 
directamente con todas aos co
noticias orixinais e imparciais. Consideramos, por 
tanto, este aspecto o máis complexo.
 
Positivo e negativo. Cal foi a noticia máis emotiva 
que publicastes e cal a máis triste?
As noticias máis positivas son, con certeza, aquelas 
que anuncian novos feitos relativamente ao fú
feminino en Portugal, como por exemplo, a 
vez que a selección nacional sub
nunha eliminatoria seguinte dunha competición 
internacional ou cando o equipo campión nacional 
pasou à 2.ª eliminatoria da Liga dos Campións. Por 
outra banda, as novas máis tristes son aquelas en que 
debemos anunciar a fin de equipos femininos.
 
Cando alguén pensa en f
o primeiro que vén á cabeza é a Alga
significa para o fútbol portugués?
Este torneo é, sen dúbida, unha gran competición e un 
gran escaparate do fútbol feminino mundial. Alén de 
significar unha parada nos campionatos nacionais, a 

Desde cando estades na net? 
O Portal FFPT foi colocado 

febreiro de 2011. 

e que 
falara diariamente do fútbol 

Infelizmente non. Do noso coñecemento, o Portal 
FFPT é o website máis completo con informacións 
sobre todos os equipos nacionais. 

Que tipo de dificultades son as máis frecuentes no día 
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Ás veces é difícil chegar a todos os conxuntos ao 
sermos un equipo relativamente pequeno. Porén imos 
conseguindo xestionar a información existente e 
mantela o máis actualizada posible. 
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dispoñibilidade para desprazarnos aos partidos ou falar 
directamente con todas aos conxuntos para termos 
noticias orixinais e imparciais. Consideramos, por 
tanto, este aspecto o máis complexo. 

Positivo e negativo. Cal foi a noticia máis emotiva 
e cal a máis triste? 

As noticias máis positivas son, con certeza, aquelas 
novos feitos relativamente ao fútbol 

Portugal, como por exemplo, a primeira 
vez que a selección nacional sub-17 conquista un lugar 
nunha eliminatoria seguinte dunha competición 
internacional ou cando o equipo campión nacional 

ª eliminatoria da Liga dos Campións. Por 
outra banda, as novas máis tristes son aquelas en que 
debemos anunciar a fin de equipos femininos. 

Cando alguén pensa en fútbol feminino en Portugal, 
o primeiro que vén á cabeza é a Algarve Cup. Que 

tbol portugués? 
Este torneo é, sen dúbida, unha gran competición e un 
gran escaparate do fútbol feminino mundial. Alén de 
significar unha parada nos campionatos nacionais, a 
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maior parte dos equipos portugueses non teñen 
oportunidade de ver á nosa selección ou ás outras 
seleccións competindo. Isto débese ao feito de que a 
competición se realiza no sur do país e os encontros da 
selección portuguesa en medio do horario laboral. Por 
iso é sempre un pouco triste ver bancadas baleiras nun 
torneo de tanto prestixio. 
 
Que carencias importantes ten o fútbol luso? 
Consideramos que unha das principais carencias é a 
falta de incentivo para a creación de equipos de 
formación que poidan dar apoio aos equipos séniores. 
Alén diso, pensamos que o campionato nacional da 
Primeira División xa ten estrutura suficiente para 
aceptar máis equipos, visto que neste momento ten 
apenas dez clubs, o que implica un campionato 
disputado en dúas fases. 
 
Este ano o At. Ouriense gañou a fase de cualificación 
da UEFA Women’s Champions League. Pode ser o 
punto de inflexión para o despegue? 
Malia a boa prestación do 
equipo do Ouriense e de todo 
o mérito asociado ao seu 
desempeño, o nivel dos 
mellores equipos 
portuguesas aínda está moio 
distante dos restantes 
equipos campións europeos. 
Faltan apoios e mellores 
condicións para as xogadoras 
conseguiren conciliar a súa 
vida fóra das catro liñas con 
o traballo que realizan nas 
súas escuadras. 
 
É fundamental que clubs como S.L. Benfica, 
Sporting ou Porto teñan equipo feminina para que o 
pulo se acelere ou, se os conformaran, non darían a 
implicación necesaria? 
Este é un tema debatido xa hai bastante tempo, e 
defendido pola directora do fútbol feminino na 
Federação Portuguesa de Futebol, Mónica Jorge. Hai 
quen defende esta idea e hainos opostos a ela. Os 
defensores afirman que se os principais clubs 
portugueses tivesen escuadras femininas sería unha 
vantaxe en termos de divulgación das competicións e 
do deporte. Do outro lado está quen acredita que a 
creación destes equipos levaría à extinción dos 
existentes perto destes clubs. É unha materia sensible e 
que debe ser levada a cabo con cautela. Polo que sei o 
Benfica e o Porto teñen xa nas súas escolas de 
formación equipos femininos e espero que estas 
raparigas cheguen à idade sénior e poidan competir nos 
campionatos nacionais. 

 
O formato do voso campionato Nacional, en dúas 
fases, é o mais adecuado, ou mellor unha Liga 
corrida con dous equipos máis, por exemplo? 
Tendo en conta o número de equipos que o campionato 
nacional ten neste momento, este é o formato posible. 
Só cun aumento do número de equipos se podería 
mudar o formato da competición. 
 
Achas que sería interesante unha interacción entre 
os equipos galegos e os portugueses? 
Pensamos que sería moi interesante e podería pasar 
pola realización de partidos amigables ou participación 
en torneos de preparación da época ou en altura de 
pausa (Pascua ou final de época). 
 
Este ano o Boavista estivo presente en dous trofeos 
galegos, o Teresa Herrera na Coruña e o WWF en 
Pontevedra, e o Villestro foi xogar en Paredes. Custa 
moito dar ese primeiro paso, non si? 
Certamente. Consideramos que o factor principal que 

pode ser un entrave para este 
tipo de colaboración é o 
custo asociado. No entanto, 
con preparación e 
organización todo puidera 
ser posible, como nos 
exemplos dados. 
 
En outubro celebrastes un 
evento chamado “A batalha 
de toques”. É a única 
actividade extra xornalística 
que facedes? 
O Portal FFPT xuntouse a 

millares de grupos europeos no mes de outubro para 
utilizar o poder do fútbol para presentar unha posición 
unificada contra a discriminación e declarámonos 
"pessoas do futebol" (Football People). As semanas de 
acción The Fare xuntaron grupos de todos os tamaños 
en máis de 40 países para se opor à discriminación e 
celebrar a diversidade a través do fútbol. Este foi entón 
un desafío proposto pola Fare Network de 
organizarmos unha actividade contra a discriminación 
e foi así que xurdiu a Batalha de Toques. 
 
Que é a Fare Network? 
É unha organización que xunta a todos os que 
combaten a desigualdade no fútbol, facendo unha 
chamada unificada contra a discriminación. Entenden 
que o fútbol, como o deporte máis importante do 
mundo, é unha grande ferramenta para impulsar 
cohesión social. Fare integra grupos de fans, ONGs, 
equipos amateurs e grupos de base e, a través deles, 
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crean actividades 
semanais por toda 
Europa con as 
Football People. 
 
Como tomastes a 
determinación de 
vos unir á Fare? 
Anualmente a 
Fare Network 

promove as semanas de acción contra a discriminación 
xa referidas. Para estas semanas de acción, esta 
organización promove candidaturas para o que eles 
chaman "Small Grants", que consiste en diñeiro (até 
350€) para realizar actividades neste ámbito. A propia 
Fare Network publicou esta información no facebook 
do Portal FFPT e despois de discutir o asunto co 
equipo de xestión do portal decidimos e deseñamos (en 
menos de dúas semanas) a candidatura para unha 
destas bolsas. Tendo en vista o que propomos, foinos 
atribuída unha bolsa e puidemos realizar a actividade. 
 
Sendo o referente divulgativo do fútbol feminino no 
país, tendes algún apoio ou recoñecemento por parte 
da FPF? 
Até o momento a FPF colaborou connosco en 
iniciativas puntuais e cando é solicitado da nosa parte. 
Esperamos que nun futuro próximo este apoio e 
recoñecemento sexa máis efectivo. 
 
Regresemos á “Batalha”, propiamente, en que 
consiste? 
A Batalha de Toques consistiu en reunir nun só local, o 
maior número posible de raparigas a daren toques 
(como que nunha batalla). Asociado a este evento, 
organizamos un concurso de toques individual, en que 
un xurado constituído polo Profesor José Paisana 
(Seleccionador Nacional Sub-19), Profesor Nuno 
Cristovão (ex-Seleccionador Nacional AA) e Carla 
Couto (ex-capitá da selección nacional e representante 
para o fútbol feminino do Sindicato dos Jogadores 
Profisionais de Futebol). Neste ano participaran sete 
raparigas. 
 
E a gañadora foi Ana Silva, que está no Mondim-
Maia, segundo chanzo do fútbol. Cantos toques deu? 
Sinceramente non os contamos porque foron moitos. 
Mais o principal aspecto de avaliación non foi a 
cantidade de toques, senón a calidade e orixinalidade 
dos toques. E aí é moi difícil bater a Ana. Este vídeo 
mostra ben iso: 
 http://futebolfemininoportugal.con/index.php/video-
batalha-de-toques-ana-silva-foi-vencedora-da-1-a-
edicao/ 
 

Cal foi o premio? 
A Ana gañou un vale 
para dúas noites 
ofrecido pola rede de 
hoteis Amazónia, que 
amablemente se 
asociou ao noso 
evento. 
 
Que obxectivos foran marcados desde o Portal con 
“A batalha”? 
O obxectivo desta iniciativa foi principalmente chamar 
a atención da comunicación social para o fútbol 
feminino e chamar a atención para a falta de apoio que 
en xeral o deporte feminino ten en Portugal. 
 
Foron conseguidos? 
Consideramos que si, visto que tivemos varios medios 
de comunicación presentes no evento e a participación 
foi moi positiva. Será, con certeza, un evento a repetir 
noutra oportunidade. 
 
O evento foi presentado pola xogadora con máis 
partidos internacionais na historia de Portugal. Foi 
difícil conseguir a súa presenza? 
A Carla é unha persoa extremadamente accesible e está 
dispoñible, tal como nós, para axudar o fútbol 
feminino a crecer cada vez máis. Foi moi importante 
para nós ter a súa presenza e esperamos poder 
continuar a contar co seu apoio en próximas 
iniciativas. Ademais, tivemos a representantes da 
Federação Portuguesa de Futebol, o seleccionador 
sub-19, Profesor José Paisana que tamén se amosou 
moi agradado coa iniciativa e que nos incentivou a 
continuar co noso traballo. O Profesor Nuno Cristovão 
que foi durante moitos anos seleccionador nacional de 
fútbol feminino e treinador do equipo con máis 
campionatos conquistados (S.U. 1.º Dezembro) estivo 
tamén presente e agradeceunos por o termos convidado 
a participar na iniciativa. Alén diso, non poderiamos 
deixar de agradecer a todas as xogadoras que 
compareceran, todas elas importantes, e fixeron a nosa 
actividade aínda máis rica. Podemos anunciar que 
podería haber outra edición nesta temporada cando 
fagamos a entrega dos Prémios FutFemPT. 
 
Se unha futbolista galega quixera participar, como 
pode inscribirse? 
Basta preencher o formulario de inscrición que 
colocamos dispoñible cando divulgamos o evento. 
Todas son benvidas a participar. Na primeira edición 
tivemos xa un equipo dinamarqués que aínda deu máis 
vida ao evento. 
 
Fotos reportaxe: © FutFemPt.com 
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O mes en imaxes 

 
2ª División Galega. Xda. 7. 16/11/2014. Amanecer-Dena: 6-0. 
© todogrove.com 
 
 
 

 

 
2ª División. Xda. 7. 02/11/2014. Orzán-Bértola: 3-3 
© Revista do Fútbol Feminino Galego 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
. 
 

 
 

2ª División. Xda. 8. 09/11/2014. Salamanca-
Sárdoma: 0-3. 

© C.D. Salamanca Fem.  
 

 
 
 
 

 
2ª División. Xda. 10. 30/11/2014. Villestro-Friol: 1-2 
© Revista do Fútbol Feminino Galego 
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Charli García, 
dúas fases e 
unha Copa 

En cinco anos no fútbol feminino viviu de todo. Un 
día chegou a Baiona, a un equipo a medio construír, 
e salvouno canda o seu primeiro contacto co fútbol 
feminino. Pasou os apuros nunha cea, con esas 
mesmas xogadoras batendo as mans na mesa, en 
pleno Parador, pedíndolle que continuara, algo que 
se escapaba das súas mans. En Coruxo foi resolver 
a emerxencia da desaparición nun club polo que 
sente as cores. No Bao comprobou que no contexto 
dos clubs masculinos, a irmá feminina é só unha 
entelequia que serve mentres veña co pan da 
subvención debaixo do brazo. Cando puido tocar o 
ceo da Primeira División en El Olivo, alguén 
quitoulle o pastel dos labios no último instante. 
Finalmente, tras dúas fases de ascenso e cunha 
Copa galega na súa bagaxe, nun ano complicado 
para as olivas que, malia todo, continúan arriba, 
Charli decidiu tomar o touro polos cornos e 
marchar ante o desencontro co núcleo duro do 
vestiario. 
 
Tras uns anos no fútbol base, na temporada 2010/11 
entras no mundo do fútbol feminino. Que esperabas 
atoparte? 
Pois a verdade é que non pensei moito en que me 
atoparía o dirixir un equipo feminino. Supoñía que 
sería moi parecido a levar un vestiario de homes. 
 
E, realmente, había moitas semellanzas entre o que 
imaxinabas e o que atopaches? 
Estaba completamente equivocado, é totalmente 
diferente. Cómpre ter moito máis tacto coas xogadoras 
na forma de dirixirse a elas e mirar polas intensidades, 
a convivencia entre o plantel. A súa vida persoal vai 
moitas veces ligada á deportiva e iso dificulta moito o 
día a día. 
 
A túa estrea é no Erizana, no seu segundo ano na 
categoría de prata. Fixeras cousas anteriormente co 
equipo de Baiona? Como chegas alí? 
Chego o Erizana de rebote, ao rematar a pretemporada 
o preparador que ía levar o equipo na liga comunícalle 
o club que non segue e nese momento, os 
coordinadores son amigos meus, chámanme para saber 

se lles podo facer o favor de coller o equipo mentres 
non atopan a un técnico que se queira facer cargo e 
accedo, pero coa premisa de que será por pouco tempo. 
 
Foi unha campaña de altos e baixos. Bo comezo e o 
equipo vai perdendo forza na metade da Liga para 
salvarse por ter máis puntos que outros 
antepenúltimos dos outros grupos. Que lembras 
daquel ano?  
Era o meu primeiro ano no fútbol feminino e 
seguramente esa inexperiencia fai que cometa erros 
que hoxe en día non cometería. Foi un ano 
complicado, cun plantel curto que foi clave nese 
complicado remate de temporada cando xa as forzas 
das xogadoras máis habituais estaban baixo mínimos. 
 
A campaña case perdera os alicientes competitivos 
para a maioría. Dous equipos moi fortes que loitaban 
por entrar na fase, El Olivo e Ponferrada, e dous moi 
inferiores que decantaron a súa sorte moi cedo, 
Barbadás e Roces.  Como se motiva un equipo para 
loitar pola salvación ollando para as clasificacións 
dos outros grupos? 
O único que falabamos era que tiñamos que salvarnos 
canto antes para non pasar apuros e así íamos pouco a 
pouco traballando para ir conseguindo eses puntos que 
nos fixeran salvar a categoría. 
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Nun momento da 
temporada, tendo un 
relacionamento moi 
próximo a Marcos Canle, 
xorde a posibilidade de 
traballar no Pontevedra 
B, da Terceira División. 
Como se formulou esa 
dobre actividade desde a 
entidade granate e da 
vermella? 
Foi fácil, xa que eu era o 
axudante, non era o 
primeiro técnico, polo que 
o Pontevedra non pon 
ningunha pega.  
 
 
 

Foron cinco meses e tampouco rematastes a 
campaña no filial pontevedrés. 
Si, é verdade. Foron só cinco meses pero cinco meses 
moi complicados. Nese tempo o club estaba a pasar un 
momento moi difícil en todos os aspectos, tantos 
deportivos como económicos, e esa inestabilidade 
repercutía no traballo diario, pero aínda e todo foron 5 
meses que me serviron para aprender moito nisto do 
fútbol. 
 
Tamén foi a época na que Mauricio Rodríguez axuda 
a descargarse de responsabilidade pública a Nino 
Mirón. O Pontevedra era un caos? 
Era difícil, cunha situación non moi fácil no club, con 
pouca estabilidade e moitos movementos, tanto no 
primeiro equipo como no filial. 
 
Tamén esa foi a temporada na que o Pontevedra 
feminino, rival teu na Liga, desaparece. Estabas ao 
tanto dos problemas do equipo que, naquela altura, 
xa dirixía Róger Barragáns? 
Non, a verdade é que se escoitaban cousas pero non 
lles prestaba moita atención. Eu xa tiña abondo co meu 
como para prestarlle atención a outros problemas. 
 
Que aprendiches daquela experiencia? 
Moitísimas cousas, sobre todo a traballar nun club 
profesional, a superar momentos moi duros a nivel 
deportivo e, sobre todo, a coñecer a un plantel de 
xogadores incribles e hoxe en día manteño contacto 
con moitos deles. 
 
Só estás un ano no Aral. Por que o proxecto non tivo 
continuidade? 
Ao rematar a temporada díxenlle á directiva que para 
seguir me tiñan que dar un tempo para poder 

confeccionar unha escuadra máis competitiva e máis 
ampla. Eles dixéronme que si, pero cal foi a miña 
sorpresa que me comentan que están falando con 
preparadores para ofrecerlles o equipo. Eu pregunto se 
é así e nese momento decido deixalo. 
 
Na cea de final da temporada, en pleno Parador, cos 
dirixentes do club, e representantes da Deputación e 
do Concello, as rapazas comezaron a bater nas mesas 
e gritar “Charli quédate”. Que sentiches nese 
momento? 
A verdade é que foi un momento complicado, non 
sabía que dicir, pero si que me aledou esa resposta 
porque estaban a valorar o traballo que 
desenvolvéramos durante a campaña. 
 
A túa seguinte estación é o Coruxo. 
Si, unha aventura que collemos porque se non fora así 
o club estaba a piques de desaparecer. 
 
O presidente é unha persoa moi activa e cunha 
personalidade moi propia. Falaches algunha vez con 
Gustavo Falqué para saber o que pretendía do fútbol 
feminino? 
Si, varias veces. A verdade é que co presi moi ben, 
pero si que é unha persoa que non cría suficientemente 
na sección feminina, pero aínda así deixaba traballar e 
facíanos as cousas moi sinxelas. 
 
Inicialmente, por que cres que o Coruxo era unha 
boa plataforma para traballar? 
Eu fun xogador no Coruxo durante moitos anos, sei 
como é esa casa e como se vive o fútbol e sabía que 
estaríamos ben. 
 
Tiñas moi bo equipo, facedes quinto lugar e logrades 
95 goles, só por detrás dos dous primeiros, Sárdoma e 
Bértola. Por que houbo tanta diferenza entre o 
rendemento do equipo dependendo de xogar na casa 
ou fóra? 
Cando eu deixo o equipo no mes de decembro iamos 
segundos, se non lembro mal, estabamos preto dos 
postos de cabeza. Non sei moi ben porque se produciu 
esa diferenza. Quizais para moitas xogadoras xogar no 
noso campo dáballes máis seguridade e tranquilidade 
de cara a afrontar os partidos. 
 
Un dos referentes daquel equipo estaba no ataque, 
Katy da Rocha. Este ano volvías coincidir con ela en 
El Olivo. Cres que non chegou ao tope do seu 
potencial ou a xogadora aínda pode eclosionar como 
a gran goleadora que foi? 
Penso que a Katy, pola súa forma de ser, custaralle 
moito crecer como xogadora, aínda que nunca se sabe. 
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Este ano, no Olivo, estao facendo moi ben e ogallá 
sexa o seu ano. 
 
Prexudicou ao fútbol feminino que o Coruxo subira a 
Segunda B? 
Non, para nada. 
  
Nesa época, seguías compatibilizando a túa presenza 
no fútbol feminino co fútbol base, no San Miguel. De 
onde se saca o tempo? 
Era cuestión de organizarme os horarios e adaptar todo 
para que non coincidiran 
 
Coa desaparición do Coruxo desapareces un tempo 
do fútbol feminino. Precisabas cargar baterías? 
Esa é a palabra. Cando deixo o Coruxo, que foi antes 
de acabar a Liga, alá polo mes de decembro, estaba 
nun momento en que a miña cabeza non daba máis. 
Era moito traballo levar tres equipos. Son moitas horas 
e ao final non aguantei. 
 
Pero nun momento dado aparece a posibilidade de 
facerte cargo de El Olivo no seu ano de Primeira 
División. Ao final foi Quin Balbuena. Como foi 
aquela historia, até certo punto, rocambolesca? 
(bota un riso) A verdade é que foi unha historia rara. 
Unha tarde o coordinador de El Olivo chámame e dime 
que ten que falar comigo. Quedamos e dime que están 
falando con varios técnicos para que se fagan cargo do 
equipo en Primeira División. Pregúntanme como é a 
miña situación e explícolles cal é. Rematamos a 
reunión e dime que nunhas semanas saberase se son eu 
ou non o mister que leve o equipo. Despois duns días 
chámame e dime: Charly, estou coa directiva e 
queremos que sexas ti o mister de El Olivo e que 
comeces a falar con xogadoras de cara á temporada. 
Así o fago e falo con Desi para que fiche, falo con 
Anny que tamén ficha, etc. Logo chega a miña 
sorpresa un domingo que estou na miña casa e soa o 
móbil. Teño unha chamada de Víctor o coordinador, 
que me di: viche o xornal? Sae o novo preparador de 
El Olivo, e eu bótome a rir e dígolle que non pode ser 
porque comigo non falou ninguén e contéstame que 
non son eu, que é Quin Balbuena, que a directiva ao 
final optou por el. Eu quédome de pedra, sen palabras, 
pero o peor é que despois do tempo, falando con Padín, 
entérome que en ningún momento Charli era coñecido 
pola directiva para coller o equipo na Primeira 
División. 
 
Sentiches que xogaran contigo ou toda persoa do 
fútbol debe estar acostumado a convivir con estes 
“dis que dis”? 
Por suposto que si, e máis cando te decatas que todo 
fora mentira. 

 Un ano despois, por fin, chegas a El Olivo. Padín 
sempre di que eles non son un club de fútbol.  Tras 
máis de dous anos, se non é un club de fútbol, que é? 
É verdade, non é un club de fútbol nin ten un 
organigrama como un club de fútbol. É un equipo de 
moi boas xogadoras respaldado por un presi, Padín, e 
por xente que traballou e traballa moito para conseguir 
que o equipo poida competir nesta Liga. Pero fáltalle 
moito para ser un club de fútbol. 

 
Na entidade olívica alcanzas, até agora, o teu tope 
profesional. Tes o mellor equipo e moitas das 
mellores xogadoras. Que é máis complicado, gañar 
partidos ou xestionar o vestiario? 
Sen dúbida, xestionar o vestiario e sobre todo un 
vestiario de mulleres. 
 
Fas dous anos espectaculares, no pasado, ademais, 
batendo récord de goles, pero o equipo se atasca nas 
fases de ascenso. Por que? 
Porque fomos peores que o noso rival, e posiblemente 
por erros que nunha eliminatoria non se poden dar. 
  
Por certo, estou pensando que es o técnico galego que 
máis fases de ascenso a Primeira División levas 
disputado. Como interpretas isto tanto no teu 
contexto particular como no do gremio de 
preparadores galegos adicados ao fútbol feminino? 
Non o penso. Si penso que tiven a sorte de gozar moito 
neste anos da experiencia desde o mundo do fútbol 
feminino. Quédame unha espiña cravada de non poder 
acadar o que me propuxen nun comezo, que era subir a 
El Olivo á máxima categoría de novo. 
 
Na pasada campaña chega ao Bértola un dos teus 
mellores amigos, cando menos penso eu. Estamos a 
falar de Marcos Canle. Metícheo ti no fútbol 
feminino, entrou el e colleute de sorpresa ... 
comentáchedes algo ao respecto? 
Non o metín eu pero tampouco me colleu de sorpresa. 
Antes de que asinase falamos moito deste novo 
proxecto para el no fútbol feminino. 
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Os dous tendes unha imaxe de técnicos modernos, 
moi reflexivos e moi pedagóxicos. Que hai de Marcos 
Canle en Charli e que hai de Charli García en 
Marcos? 
Penso que moito. Cada un coa súa personalidade pero 
si que a idea é moi semellante. Somos esixentes, serios 
e temos claro que é o que queremos cos nosos equipos. 
 
Cres que existen os ciclos das persoas nos clubs? 
Penso que si. Nuns chegan antes e noutros máis tarde, 
pero penso que, como todo na vida, vai por ciclos e por 
etapas que acaban rematando nalgún momento. 
 
E se é así, cres que son máis curtos no fútbol 
feminino que no masculino? 
Pola miña experiencia con vestiarios femininos 
considero que é máis difícil ter un ciclo máis longo que 
no masculino, por mor da diferenza de forma de ser 
dun home a unha muller. 

  
Volvamos a El Olivo. Na 
pasada Liga faciámosvos unha 
reportaxe cunha portada na 
que apareciades Anny, Anair, ti 
e Sarita. Tres xa non estades e 
iso ten que pasar factura para 
competir. 
Non ten porqué, todos os 
planteis renóvanse. El Olivo 
levaba moitos anos case co 

mesmo plantel. Este ano houbo baixas importantes e o 
equipo segue a pelexar polo mesmo obxectivo e 
facendo moi bo xogo. 
   
Até onde pode chegar Anair na máxima categoría? 
Lonxe, moi lonxe. É unha xogadora diferente, cunhas 
calidades perfectas para este deporte. Se é intelixente 
poderá chegar onde ela queira. 
 
Este ano a Liga está máis competida e xa El Olivo 
non parece tanto o equipo a bater. Foi o ano máis 
difícil para conformar o plantel? 
 
Si a verdade é que si. Foi difícil porque houbo moitos 
movementos, xogadoras importantes que deixaron o 
equipo, outras ficharon noutros equipos directos, e nós 
confeccionamos un plantel moi curto con xogadoras 
moi novas en idade e novas na categoría, pero iso 
dábame un punto extra de motivación de cara a este 
ano. 
A todos nos sorprendeu a noticia da túa marcha. Que 
aconteceu? 
O que acabamos de falar, precisamente, pode ser uns 
dos motivos que máis me penalizou este ano, porque 
tiña que esixir moito máis, ser menos flexible e non 

deixar que ningunha xogadora puidese acomodarse no 
posto ao ser tan curto o plantel. Ese puido ser un dos 
motivos que foi deteriorando a miña relación con 
algunha xogadora. Sabía que esa relación tensa 
pasaríalle factura ao bloque e por iso decidín deixalo, 
que viñese outro técnico con ideas novas. Ese grao de 
motivación, o ser un novo no banco, xa vén feito e 
sería mais fácil para todos/as. 
  
José Estévez, Edu González, Charli García. Triunfar 
en El Olivo leva aparellada unha maldición? 
Non creo que sexa así, pero si que é unha praza 
complicada, un equipo con moita esixencia deportiva e 
iso o final pasa factura. Ten que gañar sempre, debe 
quedar no máis alto, pero eu debo dicir que estes dous 
anos e pico como preparador dese equipo, o balance e 
moi positivo. Non podo dicir nada malo de ninguén: 
directivos, presidente, xogadoras etc. Nin nestes 
momentos podo dicir nada malo de ninguén, soamente 
que chegou o momento de deixalo. A relación 
deportiva non era a idónea pero non por nada senón 
porque o tempo fai que isto ocorra. Son moitas horas, 
moitos días xuntos, moita esixencia e presión para 
sacar resultados e seguir o máis arriba. Iso esgota tanto 
ao plantel como a min, mais sigo sentíndome moi 
olivista e moi agradecido a toda a familia olívica. 
Estou moi agradecido ás que ata pouco foron as miñas 
xogadoras porque durante estes dous anos e pico me 
deron moitas máis alegrías que tristuras. 
 
Agora ves a Liga con outra perspectiva. Fainos un 
prognóstico do que cres vai acontecer por arriba e 
por abaixo. 
Espero acertar como o ano pasado (risos). Por arriba 
creo que Sárdoma, Olivo e Victoria pelexarán polo 
título e polo descenso o ano pasado meu prognóstico 
trouxo bastante mal estar nalgún equipo, por iso este 
ano digo que estará só un equipo galego loitando por 
non descender. 
  
É moi diferente esa análise do que realmente che 
gustaría que aconteza? 
 Non, para nada. É o que quero que aconteza e será o 
que pasará (máis risos).   
 
Para rematar, un tópico. Nestes cinco anos fixeches 
un bo currículo no fútbol feminino. Cando 
volveremos a ver a Charli nun banco dirixindo 
mulleres? 
Mulleres...?  Aprendín moito nestes anos nos bancos 
de equipos femininos pero quero voltar ao fútbol 
masculino con proxectos de fútbol masculino. Penso 
que a miña etapa no fútbol feminino esgotouse e que 
agora toca traballar para poder conseguir bos 
resultados en equipos masculinos. 
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A ver se sabes … 
1. Copa do Mundo 
 
1.1. Das seis finais, cantas precisaron unha 
resolución por penaltis? 
 
a) Ningunha; b) Unha; c) Dúas; d) Tres; e) Catro. 
 
1.2. Cantos partidos precisaron deste 
mecanismo de desempate na edición do 2011? 
 
a) Ningún; b) Unha; c) Dous; d) Tres; e) Catro. 
 
2. Eurocopa 
 
2.1. Das once finais, cantas precisaron unha 
resolución por penaltis? 
 
a) Ningunha; b) Unha; c) Dúas; d) Tres; e) Catro. 

 
2.2. Cantos partidos 
precisaron deste 
mecanismo de desempate 
na edición do 2013? 
 
a) Ningún; b) Unha; c) 

Dous; d) Tres; e) Catro. 
 
3. Copa de Europa 
 
3.1. Das trece finais, cantas precisaron unha 
resolución por penaltis? 
 
a) Ningunha; b) Unha; c) Dúas; d) Tres; e) Catro. 
 
3.2. Cantos partidos precisaron deste 
mecanismo de desempate na edición do 
2013/14? 
 
a) Ningún; b) Unha; c) Dous; d) Tres; e) Catro. 
 
4.1. Das 32 finais do Campionato de España e 
da Copa, cantas precisaron unha resolución 
por penaltis? 
 
a) Ningunha; b) Unha; c) Dúas; d) Tres; e) Catro. 
 

4.2. Cantos partidos precisaron deste 
mecanismo de desempate na edición do 
2013/14? 
 
a) Ningún; b) Unha; c) Dous; d) Tres; e) Catro. 
 
5. Fútbol galego 
 
5.1. Cal foi o primeiro equipo galego en xogar a 
Copa RFEF? 
 
a) At. Arousana; b) Callobre; c) Bértola; d) 
Aguiño; e) Val do Ulla. 
 
5.2. Se mesturarmos todas as copas FGF que 
equipo, con tres vitorias, é o rei? 
 
a) At. Arousana; b) El Olivo; c) Bértola; d) 
Aguiño; e) Lavadores. 
 
6. Actualidade 
 
6.1. Até o mes de novembro, 
incluído, cantos goles leva 
marcados Anair co Espanyol? 
 
a) Ningún; b) Un; c) Dous; d) 
Tres; e) Catro. 
 
6.2. Quen é o actual campión da Copa 
CONCACAF? 
 
a) Canadá; b) México; c) Estados Unidos; d) 
Trindade e Tobago; e) Costa Rica. 
 
 
 
 
 
 
Solucións do número 14: 
1.1. b; 1.2 a; 2.1. c; 2.2. b; 3.1. c; 3.2. c; 4.1. e; 4.2. c; 5.1 
b; 5.2. d; 6.1. e; 6.2 c. 
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Visualizacións positivas para 
potencializar o noso rendemento  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. 
 
“As túas imaxes determinarán a túa realidade, sempre o 

fixeron e sempre o farán” 
 A maioría das persoas, na nosa vida cotián, sentimos medo 
ao enfrontarnos a situacións de proba. O deporte non podería 
ser unha excepción, xa que en cada sesión de adestramento 
ou en cada partido sometemos á nosa mente e corpo a 
diferentes situacións que poden alterar o noso estado mental. 
Neste capítulo veremos a importancia da visualización e 
como, mediante a súa aplicación efectiva, os niveis de 
desacougo e estrés poden chegar a ser reducidos, incluso 
desaparecer e, por ende, observaremos que mediante a 
práctica da visualización o noso rendemento deportivo 
aumentara. 
A visualización consiste en crear na nosa mente a situación 
que queremos afrontar. O noso cerebro funciona como un 
ordenador. Ao recibir a información interprétaa, compáraa 
coa que xa posuímos, a racionaliza nalgunhas ocasións 
e, por ende, emite unha resposta. Como mencionan algúns 
autores, isto sucede nun adestramento normal e así é como 
aprendemos. As dúas fontes das que recibimos a 
información son as seguintes: os nosos sentidos e o noso 
corpo interno ou da nosa memoria. Polo tanto, mediante a 
visualización podemos lograr unha certa aprendizaxe. 
A través da visualización podemos enfrontarnos dunha 
mellor maneira ante situacións inesperadas e así respostar 
con maior eficacia. 
As visualizacións positivas tiran o mellor de cada deportista 
na competición, e os mellores utilizan esa técnica. É 
importante mencionar que non só temos que imaxinarnos as 
situacións que queremos afrontar, se non que tamén é 
recomendable poñerlle “sentimento” a cada acción que 
realizamos na nosa mente. O grao de intensidade ao que 
sometamos esas imaxes determinara ter unha visualización 
que, trasladada á realidade, sexa efectiva. 
Está amosado cientificamente que a visualización descarga 
unha lixeira actividade cerebral, a cal se transforma e se 
implica para realizar movementos específicos durante a 
práctica deportiva. 
Como desenvolvemos habelencias coa imaxinación? 
1- Imaxina o lugar onde adestras, as cores, o arrecendo da 
herba, a temperatura, os sons. 
2- Comeza con exercicios sinxelos, como dar un pase ou 
facer un desmarque. Inténtao durante 5 minutos, despois ve 
prolongando o tempo e meténdolle maior complexidade ao 
exercicio. É importante que esta técnica a vaias 
desenvolvendo de menor a maior intensidade. 
3- Trata de recrear o sentimento, que realmente a frecuencia 
cardíaca aumente, incluso que chegues a transpirar. Todo iso 
provoca no teu corpo un sentimento REAL. 

4- Ponte nunha posición que simule o exercicio que queres 
executar, non realices só a visualización deitada. 
5- Observa vídeos de actuacións perfectas aínda que non 
sexan as túas. 
Dentro do adestramento mental, como afirman algúns 
autores moi recoñecidos, podemos obter habelencias de 
afrontamento, é dicir, podemos realizar un exercicio 
que consiste “en amortiguar os desafíos”. 
1- Comezaremos realizando a visualización. 
2- Aplicaremos estratexias de afrontamento imaxinándonos 
unha situación real. 
3- Visualizarémonos actuando a situación. 
4- E posteriormente, na realidade, no momento da verdade 
dentro da competencia, reviviremos as imaxes e actuaremos 
en base ao que sentimos e o que queremos lograr. 
A diferencia entre o primeiro exercicio de visualización co 
ensaio mental das habelencias de afrontamento, é que a 
visualización a convertemos nun feito tanxible na práctica 
deportiva. Neste momento do adestramento mental podemos 
empregar a visualización para establecer os adecuados 
parámetros de relaxación e intensidade en estado de repouso 
e na práctica deportiva. 
Pregúntate: Que sentes cando te comezas a pór tenso?. Esta 
pregunta é fundamental para facer conscientes as nosas 
emocións e sentimentos. Identificar as nosas sensacións 
daranos pé a descifrar a solución dos nosos conflitos. Cando 
sabemos que é o que nos afecta existe unha resposta de 
relaxación fisiolóxica, seguida dun cambio psicolóxico, xa 
que mudamos o foco de atención. 
 Ao realizar a actividade deportiva é recomendable relaxar 
os músculos que teñan unha menor actividade, por exemplo 
as costas e o pescozo. Non te tensiones se non é necesario, 
aprende a utilizalos no momento axeitado sen perder a 
intensidade da execución. 
 Lembra que o medo che pode inxectar adrenalina, pero 
tamén che pode paralizar. 
 O que funciona cando hai pouca intensidade son: 
· Palabras recordatorios, como “salta”,”tira”,”estende”, 
“empurra”. 
· Recorda o teu obxectivo e o tempo que invertiches en 
conseguilo. 
· Non remates o partido sabendo que puideche facelo mellor 
ou ter dado máis 
· Se te sentes aplanada, as actividades curtas de alta 
intensidade e escoitar música axudarante. 
· As xogadoras que son intensas tamén o son nos 
adestramentos. 
· Cantos máis xogadores dun equipo sexan quen de xerar 
intensidade o rendemento do conxunto será maior. 
· É importante establecer obxectivos prácticos e específicos 
de cara a un adestramento, para que sexa importante a 
axeitada motivación e non sexan aborrecidos. 
· É importante crear retos competitivos de cara ao 
adestramento. 
· Evitar ser intensa cando estás mancada ou tes fatiga. 
 Se nos decatamos as técnicas psicolóxicas van entrelazadas. 
Non podemos dar un paso, por exemplo principiar a falar do 
concepto de visualización, se antes non establecemos os 
nosos obxectivos ou se primeiramente non temos un 
compromiso sólido, ademais de ter unha estratexia para 
poder acadar o máximo rendemento. 
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Os grandes clubs 

 
 

Dick, Kerr Ladies Football Club 
 

“They flocked in awe to wonder at 
young women in the war 

and cries of "get 'em off love" 
rang loud when they did score 
for back in nineteen seventeen 
they'd come from near and far 

to see the Dick Kerr Ladies team 
led by young Lily Parr” 

 
“Moita xente veu ver xogar / estas rapazas durante a guerra / e (os 
homes) gritaban “sacádevos a roupa”/ cando marcaban goles / 
porque no 1917 / viñan de perto e de lonxe / para ver  ao equipo 
das Dick Kerr Ladies / liderado pola pequena Lily Parr” 

 
Tradución: Vero Boquete 

 
Versos dedicados ás Dick Kerr’s e 
á xogadora, Lily Parr (1905 – 
1978), a primeira muller en entrar 
no Salón da Fama do fútbol inglés, 
cando este foi inaugurado no 2002. 
Parr, segundo aparece nalgunhas 
publicacións, marcou arredor de 
mil goles para o cadro de 
Lancashire entre 1920 e 1951. 

 
Sería inxusto fechar a sección dos mellores clubs do 
mundo sen presentar ás Dick, Kerr. O conxunto 
británico foi o primeiro equipo feminino de relevancia 
mundial. Non gañou campionatos oficiais, porque non os 
había, pero deixou para a historia fitos que o levaron a 
viaxar por varios países, incluídos Estados Unidos e 
Canadá, no outro lado do océano. Foron 48 anos de 
partidos, cun balanzo que presentou moitos máis sucesos 
que fracasos, incluídos os que xogaron contra equipos 
masculinos. As Dick, Kerr’s chegaron a ter unha 
relevancia mediática na época tan grande que xuntaron 
a 50.000 espectadores en varios xogos. O equipo foi a 
primeira forza de loita contra a anquilosada federación 
inglesa, The Football Association, que quixo apagalas do 
panorama. Cinco anos despois da desaparición do 
equipo, aquel espírito que viviu alén da morte, derrubou 
as barreiras e, no 1971, os prohomes do fútbol británico 
abriron as portas das illas, con carácter oficial, ao fútbol 
feminino, pero cumpriran o decreto de 1921 cando 
prohibiran, durante cincuenta anos, a práctica oficial do 
fútbol feminino nas illas. 
 
O equipo naceu no 1917, nunha fábrica de Preston 
propiedade dos escoceses W.B. Dick e John Kerr, a 
Dick, Kerr & Co., dedicada a fornecer de munición aos 

soldados británicos na Primeira Guerra Mundial. Se 
ben o fútbol non parecía o xogo máis adecuado para as 
mulleres, a moral foi quebrada por un principio de 
mellora da produtividade, entendendo que o exercicio 
dunha actividade competitiva deste tipo podería 
aumentar a confianza, crear máis lazos de unidade e 
aumentar o ritmo de traballo. 
Aproveitaban as pausas dos almorzos e da hora do te 
para xogar no patio da empresa. Un día, nun partido 
informal, derrotaron aos aprendices, un equipo de 
rapaces, o que as animou a afrontar novos retos. No 
Día de Nadal de 1917, dirixidas polo oficinista Alfred 
Frankland, xogaron contra o equipo da fábrica Arundel 
Coulthard. O equipo formou con estas futbolistas: E. 
Clayton; B. Traynor, E. Nixon; E. Birkins, A. Kells, 
M. Kay; A. Standing, G. Whittle, F. Rance, F. 
Redford, L. Jones. Gañaron 4-0, con tantos de Whittle, 
Birkins e Rance, que marcou dous. O importante non 
foi unicamente a vitoria. Ademais, foron enfeitadas 
cunha reportaxe no Daily Post falando que “o seu 
ataque, con frecuencia, foi sorprendentemente bo, 
cunha ou dúas rapazas que mostraron un admirable 
control do balón”. O xogo no que comezou a lenda foi 
presenciado por dez mil espectadores. Cos primeiros 
encontros varias das compoñentes foron converténdose 
en estrelas: A loira dianteira Florrie Redford; a 
adolescente Lily Parr, que xogaba de lateral esquerda; 
a baixiña media volante esquerda Jennie Harris, de 
caneos espectaculares; a desgairada mediacentro Jessie 
Walmsley, de amplo e contaxioso sorriso; ou a capitá, 
Alice Kell, famosa polo seu hat-trick do segundo 
tempo contra o St. Helens Ladies no Goodison Park. 
Nese día, o do Boxing Day de 1920, había 53.000 
seareiros que deixaron 3.115 libras para a caridade, 
que puideron ser máis porque 15.000 afeccionados 
ficaron fóra do estadio, sen poder velo, porque dentro 
non entraba un alfinete. O seguinte reto foi celebrar o 
primeiro partido internacional na historia do fútbol 
feminino. Un equipo de París foi xogar contra elas en 
Deepdale. As Kerr’s venceron 5-2, igual que días 
despois en Stockport (2-0). As galas melloraron nos 
dous seguintes. No Hyde Road de Manchester 
empataron a un e, no último, derrotaron ás británicas, 
en Londres, por 2-1. En pouco tempo todo o mundo 
quería saber cousas das Kerr’s, medirse a elas das que 
se falaba seren grandes, fortes e poderosas. 
Recompuxeron a imaxe cun 9-1 á selección do resto de 
Gran Bretaña e devolveron a visita ao continente para 
xogar outros catro partidos contra as francesas. París, 
Roubaix, Havre e Rouen foron as cidades visitadas e o 
balanzo foi de tres triunfos e un empate. No regreso 
foron recibidas por unha multitude que enchía as rúas 
enfeitadas na súa honra. Mesmo que o xogo lles daba a 
sona, seguían producindo municións e o diñeiro dos 
seus partidos era doado á caridade. Aquilo contrastaba 
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coa actitude dos profesionais masculinos así que a 
Federación Inglesa e o goberno do país quixeron 
borralas do mapa futbolístico, prohibindo os partidos 
de fútbol feminino durante cincuenta anos. Foi cando 
na cabeza de Fred Frankland, que non paraba de 
pensar, bateu outra idea: “Sempre nos quedará 
América”. E para alá foron. Saíron de Liverpool en 
setembro de 1922 a bordo do S.S. Montclare e 
chegaron a Quebec uns días despois. A idea da xira era 
xogar en Canadá e nos Estados Unidos. O primeiro 
golpe foi unha prohibición semellante á da FA que 
acababa de aprobar en Winnipeg, días antes da 
chegada da expedición, a federación canadense, a 
Dominion of Canada Football Association. A presenza 
das xogadoras, unido á 
normativa, aumentou a 
expectación nos Estados Unidos, 
onde non só non había equipos 
femininos, se non tampouco 
equipos masculinos amadores. 
Os existentes, todos profesionais, 
pertencían á American Soccer 
League. O equipo pasou a 
fronteira para comezar unha xira 
de nove partidos contra homes. O primeiro, en Nova 
Iersei, rematou en derrota contra o Paterson por 6-3. 
Nos seguintes venceron en tres: contra o New Bedford 
Whalers, o New York F.C. e Baltimore Soccer Club, 
empataron outros tantos contra J&P Coats, 
Washington Stars e Fall River Marksmen, e perderon 
outros dous contra o New York Centro Hispano e outra 
vez contra o Paterson. 
O equipo, para evitar problemas coa fábrica, debeu 
mudar o nome no 1926. Pasouse a chamar Preston 
Ladies, pero a xente seguiu chamándolles como antes, 
Dick, Kerr’s. 
No ano 1937 disputaron ao Edinburgh Ladies, o mellor 
equipo escocés, un deses partidos tan propios dos 
anglosaxóns cando se cren os amos do planeta, “The 
Championship of the World”, un oficioso campionato 
do mundo. Como era previsible, o Preston gañou por 
5-1 e as xogadoras foron honradas co “Banquete da 
Vitoria” na que lles foron entregadas as 
correspondentes medallas de ouro polo triunfo e 
conmemoraron o vixésimo aniversario do club. 
Os fitos das Kerr’s non ficaron só nos partidos. O 
equipo tamén pasou á historia por dar entrada á 
primeira técnica na historia do fútbol mundial. Foi 
Kath Latham que, durante moitos anos, ficou ao pé de 
Fred Frankland exercendo a función de secretaria. 
Cando Frankland morreu no 1957, ela foi quen o 
substituíu no banco. O que Kath non sospeitaba é que 
ese cargo a obrigaría a tomar a decisión menos 
desexada en 1965, cando non puido evitar a 
desaparición do equipo pola falta de xogadoras. 

Alén do deportivo,as Dick, Kerr’s teñen o récord de 
humanidade convertido en diñeiro na historia do fútbol 
mundial. Ao longo da súa historia chegaron a recadar 
cos seus partidos benéficos unhas 180.000 libras. Esta 
cantidade, nos tempos actuais, podería estimarse en 
dez millóns, que pasada a euros se traduciría en algo 
máis de doce millóns e medio. 
Moitas das xogadoras que pasaron polo club foron 
reunidas no 1992, no contexto do Trofeo Lancashire, 
un torneo internacional feminino. 
Unha das súas xogadoras máis importantes, Joan 
Whalley, participou nunha campaña promocional para 
Gran Bretaña de roupa da firma Nike. Era 1996 e a súa 
presenza foi a da primeira futbolista británica da 

historia que participou nun 
anuncio publicitario. Whalley 
entraría no Hall of fame do fútbol 
inglés no 2007. Cinco anos antes, 
cando a creación desde espazo 
nobre, a mítica Lily Parr foi a 
primeira muller en facelo. 
Se alguén pensou que as Kerr’s 
non volveron pisar o pitch desde 
1965 están errados. Outra vez, 

dentro do Lancashire Trophy do ano 2000, volveron 
xuntalas para xogar un partido de exhibición. Entre as 
que xogaron estaba Nancy Thompson, a máis 
experimentada do partido grazas aos seus 84 anos. 
Neste tempo de celebracións, a federación inglesa 
convidou, con tratamento VIP, ás históricas xogadoras 
para presenciar o partido de volta da semifinal da 
UEFA Women’s Champions League que xogaron 
Arsenal e o Djurgården (0-1). O encontro celebrouse 
na histórica Deepdale, onde fora o primeiro encontro 
internacional da historia entre as Kerr’s e o París. 
Nun país que valora a tradición como Gran Bretaña, o 
cadro de Lancashire foi tamén protagonista das 
celebracións do Día Internacional da Muller que a 
federación inglesa celebrou, no ano 2008, no Museo 
Nacional do Fútbol. Alí tocou a homenaxe á historia 
do fútbol feminino en Preston. 
A historia do Dick, Kerr Ladies F.C. traspasou as 
barreiras do fútbol e do deporte converténdose en parte 
da cultura da Gran Bretaña. A historia do equipo foi 
producida pola BBC no documental Nation On Film – 
Women’s Football. No teatro, a vida deste grupo de 
mulleres foi adaptada por Andrew Colley na obra 
Famous and Forgotten (Famosas e esquecidas). A 
representación gañou, no ano 2004, o premio Naked 
Talent. Igualmente, sobre os panos do movemento 
sufraxista e da Primeira Guerra Mundial, a historia das 
Kerr’s inspirou Unfit for Females (Inadecuado para 
mulleres), un traballo transgresor producido pola 
compañía de teatro London, que no pasado ano estivo 
de xira por Inglaterra. 



 

 

Resultados 
novem

España  
1ª División 

Xornada 7 (02/11/2014) 
Sp. Huelva – Rayo Vallecano: 0-1 
San Gabriel – R. Sociedad: 0-1 
Valencia – Sevilla: 3-0 
Espanyol – Trans. Alcaine: 2-2 
Oviedo Moderno – Collerense: 4-1 
Athletic – Santa Teresa: 3-0 
At. Madrid – Fund. Albacete: 3-1 
Barcelona – Levante: 3-0 
Xornada 8 (09/11/2014) 
Rayo Vallecano – Barcelona: (20/12) 
R. Sociedad – Sp. Huelva: 0-0 
Sevilla – San Gabriel: 0-2 
Trans. Alcaine – Valencia: 0-0 
Collerense – Espanyol: 1-2 
Santa Teresa – Oviedo Moderno: 2-3 
Fund. Albacete – Athletic: 1-1 
Levante – At. Madrid: 1-3 
Xornada 9 (16/11/2014) 
Rayo Vallecano – R. Sociedad: 0-1 
Sp. Huelva – Sevilla: 3-0 
San Gabriel – Trans. Alcaine: 1-1 
Valencia – Collerense: 5-0 
(5-0 Mari Paz 89’) 
Espanyol – Santa Teresa: 4-0 
(3-0 Anair 83’) 
Oviedo Moderno – Fund. Albacete: 1-0 
Athletic – Levante: 1-1 
Barcelona – At. Madrid: 1-0 
Xornada 14 (23/11/2014) 
Fund. Albacete – Rayo Vallecano: 2-3 
Levante – Sp. Huelva: 1-1 
At. Madrid – San Gabriel: 3-1 
Athletic – Valencia: 1-0 
Oviedo Moderno – Espanyol: 1-1 
Barcelona – Trans. Alcaine: 4-0 
Collerense – Sevilla: 3-0 
Santa Teresa – R. Sociedad: 3-3 
Xornada 10 (30/11/2014) 
R. Sociedad – Barcelona: 0-2 
Sevilla – Rayo Vallecano: 1-5 
Trans. Alcaine – Sp. Huelva: 1-3 
Collerense – San Gabriel: 2-2 
Santa Teresa – Valencia: 1-0 
Fund. Albacete – Espanyol: 2-1 
Levante – Oviedo Moderno: Adiado 
At. Madrid – Athletic: 2-0 
1. Barcelona, 30 (11);  2. Athletic, 27; 3. At. Madrid, 27; 4. Valenc
24; 5. Oviedo Moderno, 22 (11); 6. Levante, 21 (11); 7. Rayo 
Vallecano, 19 (11); 8. Espanyol, 18; 9. Sp. Huelva, 15; 10. R. 
Sociedad, 12; 11. Collerense, 11; 12. Transportes Alcaine, 10; 13. 
Fund. Albacete, 8; 14. Santa Teresa, 8; 15. San Gabriel, 5; 1
Sevilla, 2. 
Mellor goleadora: Adriana (Levante) 10 goles. 
Guardarredes menos batida: Ràfols (Barcelona) 3 g./ 11 p. (0,27).
 

2ª División – Gr. I 
Xornada 7 (02/11/2014) 
El Olivo – Erizana: 1-1 
(0-1 Sandra 23’; 1-1 Xeila 83’) 
Victoria – Villestro: 2-0 
(1-0 Eva 59’; 2-0 Cruz 79’) 
Orzán – Bértola: 3-3 
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novembro 

2. Athletic, 27; 3. At. Madrid, 27; 4. Valencia, 
24; 5. Oviedo Moderno, 22 (11); 6. Levante, 21 (11); 7. Rayo 
Vallecano, 19 (11); 8. Espanyol, 18; 9. Sp. Huelva, 15; 10. R. 
Sociedad, 12; 11. Collerense, 11; 12. Transportes Alcaine, 10; 13. 

San Gabriel, 5; 1 6. 

Guardarredes menos batida: Ràfols (Barcelona) 3 g./ 11 p. (0,27). 

(1-0 Nerea 2’; 1-1 Silvia 5’; 1-2 Mayra 20’; 2
36’; 3-3 Nerea 44’) 
Barbadás – Oviedo Moderno B: 2
(0-1 Carla 7’; 1-1 Bibi 69’; 2-1 Bibi 79’
Zamora – Mareo: 0-2 
(0-1 Anina 82; 0-2 Anina 88’) 
Sárdoma – Gijón: 4-0 
(1-0 Joana 17’; 2-0 Joana 35’; 3-
Friol – Salamanca: 3-3 
(0-1 Ana González 28’; 1-1 Eva 32’; 1
Raisa 69’; 3-3 Sabela 81’) 
Xornada 8 (09/11/2014) 
Erizana – Friol: 1-4 
(0-1 Eva 15’; 0-2 Fany Varela 27’; 1
1-4 Fany Varela 74’) 
Villestro – El Olivo: 0-1 
(0-1 Carolina 69’(p)) 
Bértola – Victoria: 2-1 
(1-0 Mayra 29’; 1-1 Alba 50’; 2-1 Sandra 65’
Oviedo Moderno B – Orzán: 0-2 
(0-1 Gere 41’; 0-2 Sandra 52’) 
Mareo – Barbadás: 3-0 
(1-0 Belén 28’; 2-0 Señas 40’; 3-
Gijón – Zamora: 1-2 
(0-1 Sara Fernández 60’; 0-2 María Jesús 63’; 1
89’) 
Salamanca – Sárdoma: 0-3 
(0-1 Irina 36’; 0-2 Desi 47’; 0-3 Yaiza 72’
Xornada 9 (16/11/2014) 
Erizana – Villestro: 0-1 
(0-1 Belén 44’) 
El Olivo – Bértola: 2-2 
(1-0 Sarita 18’; 1-1 Sandra 33’; 2
Victoria – Oviedo Moderno B: 5-2
(1-0 Clo 43’; 1-1 Paula 48’; 1-2 Paula 68’; 2
84’; 4-2 Eva 85’; 5-2 Pau 87’) 
Orzán – Mareo: 0-5 
(0-1 Laura 9’; 0-2 Alba 22’; 0-3 Belén 24’; 0
58’) 
Barbadás – Gijón: 1-0 
(1-0 Marta 22’) 
Zamora – Salamanca:1-0  
(1-0 María 89’) 
Friol – Sárdoma: 1-2 
(0-1 Natalia 8’; 1-1 Eva 61’; 1-2 Natalia 80’)
Xornada 10 (30/11/2014) 
Villestro – Friol: 1-2 
(0-1 Eva 12’; 0-2 Fany Varela 25’; 1
Bértola – Erizana: 1-4 
(0-1 Tania 19’; 0-2 Luci 27’; 1-2 Alba 39‘; 1
89’) 
Oviedo Moderno B – El Olivo: 1-2
(1-0 Eider 14’(p); 1-1 Carolina 20’; 1
Mareo – Victoria: 3-3 
(1-0 Señas 1’; 2-0 Paula 16’; 3-0 Acuña 35’; 3
58’; 3-3 Tomy 89’) 
Gijón – Orzán: 4-2 
(1-0 Irene 15’; 2-0 Raquel 30’; 2-
80’; 4-2 Aída 89’) 
Salamanca – Barbadás: 5-0 
(1-0 Puerto 63’; 2-0 Itziar 76’; 3-0 Silvia 81’(p); 4
Silvia 88’) 
Sárdoma – Zamora: 2-0 
(1-0 Irina 57’; 2-0 Joana 56’) 
Clasificación: 1. Sárdoma, 24;  
Victoria, 20; 5. Mareo, 20; 6. Friol, 19; 7. Sa
14; 9. Erizana, 13; 10. Orzán, 7; 11. Zamora, 7; 
Moderno B, 6; 13. Barbadás, 6 ; 14. 
Mellor marcadora: Tomy (Victoria) 11 goles.
Guardarredes menos batida: Anita González (Sárdoma) 3 g./ 8 p. 
(0,38). 
 
 
 

2 Mayra 20’; 2-2 Gere 35’; 2-3 Sandra 

2-1 
1 Bibi 79’) 

-0 Yaiza 67’; 4-0 Natalia 79’) 

1 Eva 32’; 1-2 Ana 51’; 1-3 Ana 55’; 2-3 

2 Fany Varela 27’; 1-2 Luci 30’; 1-3 Fany Varela 61’; 

1 Sandra 65’) 
 

-0 Saray 64’(p)) 

2 María Jesús 63’; 1-2 Sara Calvente 

3 Yaiza 72’) 

1 Sandra 33’; 2-1 Sarita 60’; 2-2 Nuria 89’) 
2 

2 Paula 68’; 2-2 Tomy 78’; 3-2 Tomy 

3 Belén 24’; 0-4 Laura 40’; 0-5 Anina 

2 Natalia 80’) 

2 Fany Varela 25’; 1-2 Lidia 85’) 

2 Alba 39‘; 1-3 Catu 84’; 1-4 Tania 

2 
1 Carolina 20’; 1-2 Sarita 71’) 

0 Acuña 35’; 3-1 Cruz 37’; 3-2 Tomy 

-1 Bea 60’; 2-2 Sandra 65’; 3-2 Irene 

0 Silvia 81’(p); 4-0 Silvia 85’; 5-0 

 2. El Olivo, 23; 3. Villestro, 21; 4. 
Friol, 19; 7. Salamanca, 15; 8. Bértola, 

Orzán, 7; 11. Zamora, 7; 12. Oviedo 
; 14. Gijón, 5. 

Tomy (Victoria) 11 goles. 
Anita González (Sárdoma) 3 g./ 8 p. 
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Galiza 
1ª División Galega 

Xornada 7 (02/11/2014) 
Ciudad de Pontevedra – San Miguel: 4-1 
(1-0 Lola Alonso 6’; 2-0 Lola Alonso 19’; 2-1 Lucía 22’; 3-1 Nicole 
81’; 4-1 Pacheco 89’(p)) 
Atlántida Matamá – Valladares: 1-1 
(0-1 Cris 21’; 1-1 Lore 36’) 
O Val – Beluso: 0-3 
(0-1 Ana Otero 15’; 0-2 Rut 25’; 0-3 Marta 34’) 
Tordoia – ACRD Boiro: 5-1 
(1-0 Rebeca 4’; 2-0 Rebeca 15’; 3-0 Míriam Fraga 22’; 4-0 Leti 
Santos 23’; 5-0 Rebeca 24’; 5-1 Soraya 26’(p)) 
Cacheiras – At. Arousana: 0-10 
(0-1 Ana Couto 6’(pp); 0-2 Míriam 10’; 0-3 Sara 11’; 0-4 Rosi 33’; 0-5 
Cárol 35’; 0-6 Lu Pujol 37’; 0-7 Lu Pujol 41’; 0-8 Lu Pujol 43’; 0-9 
Míriam 44’; 0-10 Míriam 49’) 
Orzán B – Lavadores: 1-2 
(0-1 Gloria 2’; 1-1 Vero 31’; 1-2 Sara Castro 36’) 
Moledo – Milagrosa: 3-1 
(1-0 Nerea Blanco 36’; 2-0 Paula Liño 44’; 2-1 Mini 83’; 3-1 Tamara 
Pérez 84’) 
Xornada 8 (09/11/2014) 
San Miguel – Moledo: 2-3 
(1-0 Lucía 44’; 1-1Nerea Blanco; 1-2 Olaya Abril 72’; 1-3 Nerea 
Blanco 76’; 2-3 Raquel 89’) 
Valladares – Ciudad de Pontevedra: 1-0 
(1-0 Cris 76’) 
Beluso – Atlántida Matamá: 0-1 
(0-1 Lore 55’) 
ACRD Boiro – O Val: 1-3 
(1-0 Mireya 10’(pp); 1-1 Noemi 35’; 1-2 Laura Hermida 83’;1-3 
Noemi 89’) 
At. Arousana – Tordoia: 5-3 
(1-0 Bárbara 4’; 2-0 Sara González 8’; 3-0 Rosi 14’; 3-1 Laura Raña 
41’; 3-2 Cintia 43’; 3-3 Rebeca 52’; 4-3 Bárbara 52’; 5-3 Cárol 73’) 
Lavadores – Cacheiras: 6-1 
(1-0 Sara Castro 16’; 2-0 Nuria 19’; 3-0 Quiroga 24’; 4-0 Sara Castro 
60’; 5-0 Sara Castro 63’; 5-1 Ivanca 88’; 6-1 Feli 89’) 
Milagrosa – Orzán B: 5-0 
(1-0 Mini 22’; 2-0 Bea 31’(p); 3-0 Helena 35’; 4-0 Sabela 42’;5-0 
Sabela 89’) 
Xornada 9 (16/11/2014) 
San Miguel – Valladares: 2-4 
(0-1 Loles 6’; 1-1 Lucía 32’; 1-2 Cris 55’; 1-3 Cris 65’; 2-3 Silvia 73’; 
2-4 Loles 74’) 
Ciudad de Pontevedra – Beluso: 2-1 
(1-0 Antía 44’(p); 1-1 Ana Álvarez 63’; 2-1 Silva 84’) 
Atlántida Matamá – ACRD Boiro: 0-0 
O Val – At. Arousana: 3-2 
(0-1 Raquel 21’; 1-1 Eli 25’; 1-2 Bárbara 44’; 2-2 Eli 61’; 3-2 Noemi 
87’) 
Tordoia – Lavadores: 6-2 
(1-0 Rebeca 19’; 2-0 Cintia 22’; 3-0 Rebeca 47’; 3-1 Quiroga 48’; 4-1 
Laura Raña 55’; 5-1 Cintia 66’; 6-1 Ana 71’; 6-2 Feli 72’) 
Cacheiras – Milagrosa: 0-7 
(0-1 Mini 12’; 0-2 Sabela 44’; 0-3 Mini 71’; 0-4 Sabela 73’; 0-5 María 
Páramo 76’; 0-6 Iria Santos 80’; 0-7 Mini 84’) 
Moledo – Orzán B: 0-1 
(0-1 Noemi 75’) 
Xornada 10 (23/11/2014) 
Valladares – Moledo: 2-0 
(1-0 Loles 40’(p); 2-0 Loles 56’) 
Beluso – San Miguel: 1-0 
(1-0 Rut 59’) 
ACRD Boiro – Ciudad de Pontevedra: 2-0 
(1-0 Anair 74’; 2-0 Marina 80’) 
At. Arousana – Atlántida Matamá: 4-0 
(1-0 Bárbara 6’; 2-0 Raquel 25’; 3-0 Raquel 47’; 4-0 Raquel 80’) 
Lavadores – O Val: 1-3 
(0-1 Laura Couce 13’; 0-2 Lara 43’; 1-2 Quiroga 79’; 1-3 Noemi 86’) 
Milagrosa – Tordoia: 1-1 
(1-0 Sabela 38’; 1-1 Rebeca 44’) 
Orzán B – Cacheiras: 1-1 
(1-0 Ari 40’; 1-1 María Nogueira 41’) 

Xornada 11 (30/11/2014) 
Valladares – Beluso: 2-0 
(1-0 Loles 88’; 2-0 Ale 89’) 
San Miguel – ACRD Boiro: 2-3 
(0-1 Rebeca 20’; 1-1 Silvia 36’; 1-2 Soraya 54’; 1-3 Rebeca 83’; 2-3 
Soraya 88’) 
Ciudad de Pontevedra – At. Arousana: 0-7 
(0-1 Míriam 7’; 0-2 Bárbara 13’; 0-3 Raquel 20’; 0-4 Míriam 28’; 0-5 
Míriam 44’; 0-6 Bárbara 48’; 0-7 Raquel 73’) 
Atlántida Matamá – Lavadores: 3-0 
(1-0 Lucía 12’; 2-0 Lucía 21’; 3-0 Lucía 33’) 
O Val – Milagrosa: 0-3 
(0-1 Sabela 38’; 0-2 Sabela 87’; 0-3 Sabela 89’) 
Tordoia – Orzán B: 3-0 
(1-0 Míriam Garabato 34’; 2-0 Cintia 35’; 3-0 Rebeca 55’) 
Moledo – Cacheiras: 5-1 
(0-1 Ainhoa Castelo 2’; 1-1 Nerea Blanco 24’; 2-1 Nerea Blanco 31’; 
3-1 Nerea Blanco 60’; 4-1 Nerea Blanco 80’; 5-1 Nerea Blanco 86’) 
Clasificación: 1. At. Arousana, 30;  2. Tordoia, 25; 3. Valladares, 24; 
4. O Val, 22; 5. Atlántida Matamá, 19; 6. Lavadores, 18; 7. 
Milagrosa, 16; 8. ACRD Boiro, 13; 9. Moledo, 13; 10. Orzán B, 12; 
11. Ciudad de Pontevedra, 9; 12. San Miguel, 7; 13. Beluso, 7; 14. 
Cacheiras, 3.  
Mellor goleadora: Rebeca (Tordoia) 17 goles. 
Guardarredes menos batida: Beli (At. Arousana) 5 g./ 10 p. (0,5). 
 

2ª División Galega – Gr. I 
Xornada 9 (02/11/2014) 
Rúa Valdeorras – San Estebo de Abellá: 1-3 
Victoria B – 981: 7-0 
Santiso – Antas: -1 
Monte Forte – Aguiño: 6-2 
Conxo – Val do Ulla: * 
Sar – Imperator: 7-2 
Torre – Pastoriza: 1-1 
Xornada 10 (09/11/2014) 
San Estebo de Abellá – Torre: 1-2 
981 – Rúa Valdeorras: 0-3 
Antas – Victoria B: 1-1 
Aguiño – Santiso: 5-1 
Val do Ulla – Monte Forte: * 
Imperator – Conxo: 0-2 
Pastoriza – Sar: 5-0 
Xornada 11 (16/11/2014) 
San Estebo de Abellá – 981: 2-0 
Rúa Valdeorras – Antas: 4-1 
Victoria B – Aguiño: 3-0 
Santiso – Val do Ulla: * 
Monte Forte – Imperator: 8-0 
Conxo – Pastoriza: 2-0 
Torre – Sar: 10-1 
Xornada 12 (23/11/014) 
Torre – 981: 4-0 
Antas – San Estebo de Abellá: 2-1 
Aguiño – Rúa Valdeorras: 8-3 
Val do Ulla – Victoria B: * 
Imperator – Santiso: 1-3 
Pastoriza – Monte Forte: 5-3 
Sar – Conxo: 2-3 
Xornada 13 (30/11/2014) 
981 – Antas: 3-0 
San Estebo de Abellá – Aguiño: 2-3 
Rúa Valdeorras – Val do Ulla: * 
Victoria B – Imperator: 9-1 
Santiso – Pastoriza: 0-0 
Monte Forte – Sar: 12-1 
Conxo – Torre: 2-0 
Clasificación: 1. Victoria B, 34 (12);  2. Monte Forte, 30 (12); 3. 
Aguiño, 30 (12); 4. Rúa Valdeorras, 21 (12); 5. Conxo, 21 (12); 6. 
Torre, 19 (12); 7. Pastoriza, 18 (12); 8. San Estebo de Abellá, 13 
(12); 9. Antas, 13 (12); 10. Santiso, 12 (12); 11. Sar, 9 (12); 12. 981, 
6 (12); 13. Imperator, 1 (12). 
Mellor goleadora: Marian (Monte Forte) 23 goles. 
Guardarredes menos batida: Laura (Victoria B) 4 g./ 10 p. (0,4) 
* O Val do Ulla retirouse antes do comezo da competición. 
 



 

 

2ª División Galega – Gr. II
Xornada 5 (02/11/2014) 
Racing Vilariño – Sárdoma B: 0-2 
Alertanavia – Tomiño: 3-1 
Guardesa – Arenteiro: * 
Tyde – Vila do Corpus: 0-2 
Sp. San Mateo – Concello de Mos: 3-0 (np) 
Folga: San Roque Casablanca. * 
Xornada 6 (09/11/2014) 
Folga: Sárdoma B. 
Tomiño – Racing Vilariño: 4-1 
Arenteiro – Alertanavia: * 
Vila do Corpus – Guardesa: 1-3 
Concello de Mos – Tyde: (adiado) 
San Roque Casablanca – Sp. San Mateo: * 
Xornada 7 (16/11/2014) 
Sárdoma B – Tomiño: 1-0 
Racing Vilariño – Arenteiro: * 
Alertanavia – Vila do Corpus: 3-0 
Guardesa – Concello de Mos: 10-0 
Tyde – San Roque Casablanca: * 
Folga: Sp. San Mateo.  
Xornada 8 (23/11/2014) 
Folga: Tomiño.  
Arenteiro – Sárdoma B: * 
Vila do Corpus – Racing Vilariño: 2-0 
Concello de Mos – Alertanavia: 0-10 
San Roque Casablanca – Guardesa: * 
Sp. San Mateo – Tyde: 1-2 
Xornada 9 (30/11/2014) 
Tomiño – Arenteiro: * 
Sárdoma B – Vila do Corpus: 2-2 
Racing Vilariño – Concello de Mos: 3-0 
Alertanavia – San Roque Casablanca: * 
Guardesa – Sp. San Mateo: 10-1 
Folga: Tyde. 
1. Guardesa, 19 (7);  2. Sárdoma B, 16 (7);  3. Vila do Corpus, 13 
(7); 4. Alertanavia, 12 (6); 5. Tomiño, 10 (6); 6. Racing Vilariño, 4 
(7); 7. Tyde, 4 (5); 8. Sp. San Mateo, 3 (6); 9. Concello
(5). 
Mellor goleadora: Mabel (Guardesa) 10 goles. 
Guardarredes menos batida: Lili (Sárdoma B) 5 g./ 6 p. (0,83).
 

2ª División Galega – Gr. III
Xornada 5 (02/11/2014) 
At. Pontevedra – Puentaernelas: 6-1 
Noalla – Arcadia: 1-5 
Salcedo – At. Arousana B: (08/12) 
Amanecer – Portonovo: 1-1 
Umia – Rápido Bahía: 2-1 
Folga – Dena:  
Xornada 6 (09/11/2014) 
Puentaernelas – Folga:  
Arcadia – At. Pontevedra: 8-0 
At. Arousana B – Noalla: 0-1 
Portonovo – Salcedo: 8-3 
Rápido Bahía – Amanecer: 5-0 
Dena – Umia: 0-23 
Xornada 7 (16/11/2014) 
Puentaernelas – Arcadia: 0-13 
At. Pontevedra – At. Arousana B: 4-2 
Noalla – Portonovo: 2-0 
Salcedo – Rápido Bahía: 2-12 
Amanecer – Dena: 6-0 
Folga – Umia:  
Xornada 8 (23/11/2014) 
Arcadia – Folga:  
At. Arousana B – Puentaernelas: 1-0 
Portonovo – At. Pontevedra: 1-7 
Rápido Bahía – Noalla: 1-1 
Dena – Salcedo: 1-4 
Umia – Amanecer: 4-0 
Xornada 9 (30/11/2014) 
Arcadia – At. Arousana B: 6-0 
Puentaernelas – Portonovo: 0-2 
At. Pontevedra – Rápido Bahía: 0-1 

FF 

30 

Gr. II 

Vila do Corpus, 13 
Alertanavia, 12 (6); 5. Tomiño, 10 (6); 6. Racing Vilariño, 4 

(7); 7. Tyde, 4 (5); 8. Sp. San Mateo, 3 (6); 9. Concello de Mos, -3 

Guardarredes menos batida: Lili (Sárdoma B) 5 g./ 6 p. (0,83). 

Gr. III 

Noalla – Dena:  
Salcedo – Umia: 1-3 
Folga – Amanecer:  
1. Arcadia, 24 (8);  2. Umia, 21 (8);
Noalla, 16 (7); 5. At. Ponteedra, 15 (8); 6
Portonovo, 10 (8); 8. Salcedo, 6 (8); 9. Amanecer, 5 (8); 10. 
Puentearnelas, 1 (8); 11. Dena, 0 (7
Mellor goleadora: Lara Boubeta (Rápido Bahía) 20 goles.
Guardarredes menos batida: Ángela (Arcadia) 1 g./ 7 p. (0,14).

 
 

Alemaña
1. Frauen

Xornada 9 (09/11/2014) 
Frankfurt – Freiburg: 7-0 
Bayer Leverkusen – Turbine Potsdam: 
Essen – Hoffenheim: 1-3 
Herforder – Wolfsburg: 0-7 
Jena – Bayern: 1-4 
Sand – Duisburg: 4-1 
Xornada 10 (16/11/2014) 
Duisburg – Jena: 1-1 
Hoffenheim – Frankfurt: 1-7 
Bayer Leverkusen – Freiburg: 5-1
Turbine Potsdam – Sand: 2-0 
Bayern – Herforder: 7-0 
Wolfsburg – Essen: 4-0 
Xornada 11 (30/11/2014) 
Freiburg – Hoffenheim: 1-0 
Wolfsburg – Frankfurt: 2-0 
Essen – Bayern: 0-0 
Herforder – Duisburg: 1-2 
Turbine Potsdam – Jena: 2-3 
Sand – Bayer Leverkusen: 1-2 
1. Wolfsburg, 29; 2. Bayern , 2
Potsdam, 25; 5. Essen, 16; 6. 
Bayer Leverkusen, 12; 9. Jena, 8; 10. Sand, 7; 
Herforder, 2.  
Mellor goleadora: Okoyino (Frankfurt) 13 goles.
Leverkusen, 6; 10. Sand, 4; 11. Duisburg, 2; 12. Herf
Mellor goleadora: Okoyino (Frankfurt) 8 goles.
 

DFB
Oitavos de Final (02/11/2014) 
Niederkirchen – Freiburg : 0-6 
Crailsheim – Köln : 0-3 
Sand  – Duisburg: 2-0 
Jena – Bayern : 0-1 
Wolfsburg  – Cloppenburg: 8-0 
Turbine Potsdam  – Herforder: 4
Essen – Gütersloh : 0-1 
Bayer Leverkusen – Frankfurt : 0
Mellor goleadora: Van Bonn (Sand), Bremer (Turbine Potsdam) 6 
goles. 

 

Francia 
D1 Feminine

Xornada Xornada 8 (02/11/2014)
O. Lyonnais – Paris St.-Germain: 2
Albi – Saint-Étienne: 1-0 
Issy – Rodez: 2-3 
 Montpellier – Guingamp: 0-0 
Juvisy – Arras: 4-0 
Soyaux – Metz: 5-2 
Xornada 9 (09/11/2014) 
Saint-Étienne – O. Lyonnais: 0-6
Rodez – Albi: 2-0 
Paris St.-Germain – Soyaux: 6-0
Arras – Issy: 3-1 
Guingamp – Juvisy: 1-6 
Metz – Montpellier: 2-2 
Xornada 10 (16/11/2014) 
Paris St.-Germain – Saint-Étienne: 2

2. Umia, 21 (8);  3.Rápido Bahía, 17 (8); 4.  
Ponteedra, 15 (8); 6. At. Arousana B, 10 (8); 7. 

Portonovo, 10 (8); 8. Salcedo, 6 (8); 9. Amanecer, 5 (8); 10. 
Puentearnelas, 1 (8); 11. Dena, 0 (7). 
Mellor goleadora: Lara Boubeta (Rápido Bahía) 20 goles. 

menos batida: Ángela (Arcadia) 1 g./ 7 p. (0,14). 

lemaña 
1. Frauen -Bundesliga 

Turbine Potsdam: 1-6 

1 

, 27; 3. Frankfurt, 25; 4. Turbine 
. Freiburg, 15; 7. Hoffenheim, 14; 8. 

9. Jena, 8; 10. Sand, 7; 11. Duisburg, 6; 12. 

Mellor goleadora: Okoyino (Frankfurt) 13 goles.Jena, 7; 9. Bayer 
Duisburg, 2; 12. Herf order, 2.  

Mellor goleadora: Okoyino (Frankfurt) 8 goles. 

DFB-Pokal 

Herforder: 4-0 

: 0-3 
Mellor goleadora: Van Bonn (Sand), Bremer (Turbine Potsdam) 6 

D1 Feminine  
Xornada 8 (02/11/2014)  

Germain: 2-1 

6 

0 

Étienne: 2-0 



 

 

O. Lyonnais – Rodez: 7-0 
Albi – Arras: 3-1 
Issy – Guingamp: 0-4 
Juvisy – Metz: 4-0 
Soyaux – Montpellier: 1-1 
Xornada 11 (30/11/2014) 
Soyaux – Saint-Étienne: 1-2 
Rodez – Paris St.-Germain: 1-3 
Arras – O. Lyonnais: 2-8 
Guingamp – Albi: 3-0 
Metz – Issy: 1-1 
Montpellier – Juvisy: adiado 
*1. O. Lyonnais, 44; 2. Paris St.-Germain, 41; 3. Juvisy, 34 (10); 4. 
Guingamp, 31; 5. Montpellier, 26 (10); 6. Albi, 24; 7. Soyaux, 23; 8. 
Rodez, 22; 9. Metz, 20; 10. St.-Étienne, 18; 11. Issy
16. 
Mellor goleadora: Hegerberg (O. Lyonnais) 16 goles.
* Partido gañado, 4 pts; empatado, 2 pts.; perdido, 1 pto.

 
 

 Italia  

Serie A 
Xornada 4 (01/11/2014) 
AGSM Verona – Res Roma: 1-1 
Orobica – Cuneo: 0-2 
Tavagnacco – Brescia: 0-3 
Mozzanica – Como: 4-0 
Bari – Pordenone: 1-0 
Zaccaria – Firenze: 0-2 
Torres – Riviera di Romagna: 3-1 
Xornada 5 (08/11/2014) 
Orobica – Torres: 0-2 
Brescia – Bari: 8-0 
Cuneo – AGSM Verona: 1-11 
Firenze – Tavagnacco: 1-1 
Pordenone – Mozzanica: 0-2 
Res Roma – Como: 3-1 
Riviera di Romagna – Zaccaria: 2-1 
Xornada 6 (15/11/2014) 
AGSM Verona – Riviera di Romagna: 2-1 
Como – Firenze: 0-2 
Tavagnacco – Orobica: 10-0 
Mozzanicca – Res Roma: 2-0 
Bari – Cuneo: 2-1 
Zaccaria – Pordenone: 3-1 
Torres – Brescia: 2-3 
Xornada 7 (29/11/2014) 
Orobica – AGSM Verona: 1-10 
Brescia – Zaccaria: 2-2 
Cuneo – Mozzanica: 1-3 
Pordenone – Firenze: 0-2 
Res Roma – Tavagnacco: 1-1 
Riviera di Romagna – Como: 3-1 
Torres – Bari: 2-0 
1. Mozzanica. 18; 2. AGSM Verona, 17;  3. Brescia, 17; 4. Fir
17; 5. Res Roma, 14; 6. Torres, 13; 7. Riviera di Romagna, 12; 8. 
Tavagnacco, 11; 9. Zaccaria, 7; 10. Bari, 6; 11. Pordenone, 4; 12. 
Cuneo, 3; 13. Orobica, 1; 14. Como, 0.  
Mellor goleadora: Panico (AGSM Verona) 15 goles.

 
 

Portugal 
Nacional 

Xornada 7 (02/11/2014) 
Vilaverdense – A-dos-Francos: 0-3 
Albergaria – Cesarense: 2-0 
F. Benfica – Boavista: 3-0 
Valadares Gaia – Leixões: 1-1 
Fund. Laura Santos – At. Ouriense: 1-4 
Xornada 8 (09/11/2014) 
Fund. Laura Santos – A-dos-Francos: 3-1 
Cesarense – Vilaverdense: 1-2 
Boavista – Albergaria: 2-3 

FF 

31 

3. Juvisy, 34 (10); 4. 
Guingamp, 31; 5. Montpellier, 26 (10); 6. Albi, 24; 7. Soyaux, 23; 8. 

11. Issy , 16; 12. Arras, 

goles. 
* Partido gañado, 4 pts; empatado, 2 pts.; perdido, 1 pto. 

3. Brescia, 17; 4. Firenze, 
17; 5. Res Roma, 14; 6. Torres, 13; 7. Riviera di Romagna, 12; 8. 

Pordenone, 4; 12. 

Panico (AGSM Verona) 15 goles. 

Leixões – F. Benfica: 1-6 
At. Ouriense – Valadares Gaia: 2
Xornada 9 (16/11/2014) 
A-dos-Francos – Cesarense: 7-1
Vilaverdense – Boavista: 1-0 
Albergaria – Leixões: 2-1 
At. Ouriense – F. Benfica: 1-1 
Valadares Gaia – Fund. Laura Santos: 3
Xornada 10 (22/11/2014) 
F. Benfica – Valadares Gaia: 1-0
At. Ouriense – Albergaria: 2-3 
Vilaverdense – Leixões: 2-1 
A-dos-Francos – Boavista: 4-0 
Cesarense – Fund. Laura Santos: 0
Xornada 11 (30/11/2014) 
Fund. Laura Santos – F. Benfica: 0
Valadares Gaia – Albergaria: 1-2
At. Ouriense – Vilaverdense: 1-1
Leixões – A-dos-Francos: 1-2 
Boavista – Cesarense: 3-1 
1. F. Benfica, 26; 2. At. Ouriense, 
dos-Francos, 18; 5. Albergaria, 16; 6. 
Vilaverdense, 14; 8. Leixões, 12; 
Mellor goleadora: Andreia Silva (F. Benfica) 10 goles.
 

Taça de Portugal
Segunda Eliminatoria (22/11/ 2014
Freamunde – Pontinha : 2-3 
Ferreirense – Pico Regalados : 0
Quintajense  – Gondim-Maia: 1-0
Bobadelense – “Os Belenenses”
Estoril-Praia  – Bonitos Amorim; 
Seia – Canelas 2010 : 0-1 
Paredes – Escola Setúbal : 2-4 
Guia  – Rebordosa: 5-1 
Castrense  – Pasteleira: 3-2 
GD “Os Vidreiros” – “Os Belenenses” Marinha Grande
Paio Pires  – Malveira da Serra: 7
Viseu 2001  – Marítimo Murtoense
Mellor goleadora: Ana Rita Viegas (Escola Setúbal) 6 goles.

 
 

Copa do Mundo
Fase de clasificación

Europa
Segunda Eliminatoria – Ida (22/11/2014)
 Holanda – Italia: 1-1 
Segunda Eliminatoria – Volta (27/11/2014)
Italia – Holanda : 1-2 
Clasifica do para a Copa do Mundo
 

América do Sur – Centro e Norteamérica
Ida 
08/11: Ecuador – Trindade e Tobago: 0
Volta 
02/12: Trindade e Tobago – Ecuador
Clasifica do para a Copa do Mundo

Valadares Gaia: 2-0 

1 

und. Laura Santos: 3-0 

0 

Fund. Laura Santos: 0-7 

fica: 0-3 
2 
1 

At. Ouriense, 24; 3. Valadares Gaia,22;  4. A-
Albergaria, 16; 6. Fund. Laura Santos, 14; 7. 

8. Leixões, 12; 9. Boavista, 10; 10. Cesarense, 0. 
Mellor goleadora: Andreia Silva (F. Benfica) 10 goles. 

Taça de Portugal  
2014) 

0-3 
0 

“Os Belenenses” : 1-2 
 1-0 

 

“Os Belenenses” Marinha Grande : 4-5  
: 7-0 

Marítimo Murtoense: 5-2 
Mellor goleadora: Ana Rita Viegas (Escola Setúbal) 6 goles. 

Copa do Mundo  
 

Fase de clasificación  
 

Europa  
Ida (22/11/2014) 

Volta (27/11/2014)  

do para a Copa do Mundo : Holanda. 

Centro e Norteamérica  

Trindade e Tobago: 0-0 

Ecuador : 0-1 
do para a Copa do Mundo : Ecuador.  



 

 

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 


