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aneiro ten un nome propio. O mes foi 
ocupado desde o comezo até a fin pola 

mellor futbolista galega:
Primeiro foi a Gala da FIFA. A nosa xogadora 
fora nomeada por primeira vez entre as dez 
mellores do mundo. Vero non gañou, ficou na 
oitava posición segundo o sufraxio mundial
é un dato absolutamente revelador da súa calidade. 
Chegou aí sen títulos colectivos. A súa presenza 
ten moito que ver cun nivel de profe
excepcional e unha capacidade de traballo 
inesgotable. 
Despois chegou o momento comercial. Hai 
poucos anos, antes de ir aos Estados Unidos para 
ficar nomeada como mellor futbolista da WPS, 
comentabamoslle que non nos explicabamos como 
empresas galegas, ou españolas, que quixeran 
abrir ou expandir un mercado no país 
norteamericano, non a chamaran para asociala ás 
súas imaxes comerciais. Ao final foi unha alemá, 
Adidas, quen a contratou como unha das grandes 
deportistas de elite mundial para servi
soporte dos seus produtos e das súas mensaxes. 
Curiosamente, a xa popular “Nothing Is 
Impossible” era unha das favoritas da xogadora.
E por último aconteceu outro nomeamento de 
inmenso prestixio que xa a consolida como unha 
señora do fútbol. O máxim
futbolístico continental, a UEFA, designouna, 
xunto a outras catro futbolistas internacionais, as 
francesas Laura Georges e Camille Abilly, a sueca 
Lota Schelin e a alemá Steffi Jones, como 
embaixadora que axudará ao desenvolvemento do 
noso deporte inspirando e formando ás futuras 
estrelas dentro do “Programa de Desenvolvemento 
do Fútbol Feminino”. 
É probable que a UEFA teña realizado 
nomeamentos deste tipo ben xustificados pero o 
de Vero ten o valor do mellor. Non esquezamos 
que cada vez que vén a Galiza, en lugar de 
tomarse vacacións, é xustamente iso o que fai, 
promover en calquera cidade, en calquera vila ou 
aldea, con calquera club, o fútbol feminino.
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Érase unha vez
2000/01

Carlos Castro
 
Deixabamos o capítulo anterior coa ide
At. Arousana, co comezo do novo século, ía dar 
un paso máis e, aproveitando a súa condición 
de campión, entraría a competir na categoría 
estatal. Aquela euforia de final de temporada, 
coas seleccións española e francesas xogando 
na Lomba, amansáronse coa realidade 
económica do club que, finalmente, decidiu 
darse un tempo e continuar na Liga Galega. As 
de Vilagarcía volveron dominar dun xeito 
sobranceiro a Liga, acadarían o segundo 
campionato consecutivo, terceiro da súa 
historia, pero a confianza matounas na Copa 
que recuperou, dous anos despois, o Aguiño.
 
A Liga Galega incorporaba dous novo
o At. Cuntis e o Palmeira, dirixido por Juanjo, un 
xogador do equipo masculino. Os cadro
e ribeirense uníanse a cinco dos seis anteriores
logo da baixa do Caldas, reforzándose a 
focalización do fútbol feminino galego oficial 
comarca do Barbanza. Palmeira, Aguiño e 
Escarabote, vilas todas próximas a Santa Uxía, a
aldeas de Balboa, sede do Val do Ulla, 
Callobre, na comarca da Estrada, a vila de Cuntis
logo do paso das xogadoras do Caldas ao Atlético, 
no mesmo concello caldense e Vilagarcía, a
cidade galega, representada polas bicampioas do 
At. Arousana, conformarían o circuíto do torneo 
galego da regularidade co que comezaría 
XXI. 
 
O sorteo do calendario volveu ser caprichoso
xuntar aos dous favoritos no campo da Tasca, na 
xornada inaugural do campionato. No primeiro 
domingo do 2001, o At. Arousana comezou a 
asentar os alicerces para a renovación do título ao 
vencer ao conxunto dirixido por Andrés 
Monteagudo  por 1-2. Un gol de Eli
outro  
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Aguiño (amarelo) - At. Arousana (azul) da xornada 1.

 
de Carmen, levaron ao triunfo ás do Salnés
recibiron o primeiro tanto da campaña nun ataque 
culminado pola gole
superando a Carolina Ferro
estreouse o Palmeira, que caeu no Coto, contra o 
Val do Ulla, por un pouco edificante 19
do Ulla convertíase no sex
Liga Galega en liderar algunha vez
despois que antes o fixeran o Karbo, 
Lois, o At. Arousana, o Puentearnelas e o Aguiño.
Adiárase o Callobre-At. Cuntis e o Sp. Lampón 
foi a escuadra que folgou.
Precisamente o equipo de Abanqueiro comezou a 
competición na seguinte
ofensivo do líder provisional, Val do Ulla, que só 
foi quen de igualar a un tanto, no campo da Mina, 
diante das futbolistas dirixidas por Manuel Castro.
Quen liberou o potencial goleador foi o Callobre, 
no seu primeiro contacto co
facéndolle un 0-11 ao Palmeira en Ventín. A 
cuarta vitoria na historia do conxunto de San 
Martiño. O At. Cuntis estrouse tamén en 
competición oficial perdendo por goleada (0
no seu propio campo fronte a un Aguiño con 
vontade de esquecer o erro da xornada anterior. 
folga do At. Arousana permitiu ao Val de Ulla 
conservar o liderado. 
As de Arnois perderon esa condición sete días 
despois, cando lles tocara a xornada de lecer, que 
aproveitou o Aguiño, cun mellor balanzo de goles 
que o At. Arousana, para mandar na táboa. As do 
salnés golearan ao At. Cuntis (10
Aguiño dominou o derbi contra o Palmeira 

At. Arousana (azul) da xornada 1. 
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outra goleada (8-0). Neste 20 de xaneiro volveuse 
ver o descompromiso do ente federativo co fútbol 
feminino ao non se presentar o árbitro ao partido 
entre o Callobre e o Sp. Lampón. 
O liderado foi conquistado por un terceiro equipo 
na cuarta data. O At. Arousana goleou en Ventín 
ás novatas palmeirenses (16-0). As amarelas non 
só asumían o primeiro lugar por diferenza de 
goles, senón por puntos, dado o novo fracaso do 
Aguiño que, no derbi na Mina, contra o Sp. 
Lampón, non pasou do empate a un gol.
As dez últimas xornadas estiveron comandadas 
polo conxunto do Salnés, que contabilizou como 
vitorias trece dos catorce encontros do to
o Aguiño, no primeiro partido da segunda volta, 
arrebatoulle a honra de repetir o pleno do ano 
anterior. A igualada foi o mal menor nun partido 
que comezou moi mal para os intereses das 
pontevedresas. O equipo debeu virar un 0
logo dos tantos marcados para o Aguiño por 
Rosana, que volvera ao equipo da Tasca unha vez 
comezada a Liga, e Rosy. Luisa e Luci 
equilibraron a balanza tras bater a Elsa.
O torneo foi ficando sen interese ao ir 
distanciándose as arousanistas do Val do Ulla e 
Aguiño. Reducido a asuntos menores, como o de 
evitar o último lugar ou saber quen ía ser segundo, 
tamén estas historias resolvéronse faltando dúas 
xornadas nos enfrontamentos directos entre os 
equipos implicados nestas loitas. 
Así, o 25 de marzo, na xornada 12, O
devolveulle o 6-3 da primeira volta ao Val do Ulla 
garantíndose o subcampionato e, a pouca 
distancia, o At. Cuntis, nun partido emocionante 
dentro do contexto vivido por aquelas futbolistas, 
derrotou ao Palmeira en Ventín por 1-
Ao final, o Arousana gañou a súa terceira Liga 
con dez puntos de vantaxe sobre o Aguiño, 
segunda vez consecutiva que o facía sen perder un 
partido; por abaixo, o estreante Palmeira, 
vermella desde a xornada inaugural, aferrouse ao 
farol durante toda a competición para rematar a 
mesma con el pendurado do emblema.
 
Na Copa FGF participaron os sete clubs ficando 
exento o campión na Eliminatoria Preliminar.Non 
houbo sorpresas. O Sp. Lampón eliminou ao 
Palmeira, o Callobre ao At. Cuntis e, no partido 
máis importante, O Aguiño deixou arranxada a 
eliminatoria no partido de ida ao facerlle un 9
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Na Copa FGF participaron os sete clubs ficando 
exento o campión na Eliminatoria Preliminar.Non 
houbo sorpresas. O Sp. Lampón eliminou ao 
Palmeira, o Callobre ao At. Cuntis e, no partido 

Aguiño deixou arranxada a 
eliminatoria no partido de ida ao facerlle un 9-0 ao 

Val do Ulla. No partido de volta, as de Arnois 
venceron cun insuficiente 4
As semifinais levaron o torneo á final prevista 
inicialmente porque o At. Aropusana venceu nos 
dous partidos ao Sp. Lampón e o Aguiño 
conformou un global de 18
 
A final foi marcada para o domingo 20 de maio no 
campo de Barraña, en Boiro.
saíron moi fortes e, en vinte minutos, tiñan 
encamiñado o partido cos goles de
Non estaba todo o peixe vendido porque o 
segundo tempo foi radicalmente diferente. Rosy 
comezou a inspirarse pasada a unha do mediodía e 
anotou o primeiro para as de Aguiño no minuto 
50. No 63 equilibrou o encontro ao facer o seu 
segundo gol. Carmen materializou a virada a falta 
dun cuarto de hora e, no minuto 85, Rosy asinaba 
o hat-trick para fechar o partido con 4
ás do Barbanza, que conseguían, dous anos máis 
tarde, recuperar o título erguendo o trofeo por 
segunda vez na súa historia.
 
Dous anos despois o conxunto de Vilagarcía 
volvía a perder un partido contra un rival galego.O 
Aguiño foi o protagonista do comezo e do remate 
do ciclo mostrándose como o único cadro capaz 
de poñer en dificultades ás do Salnés.

Aguiño, campión de Copa 2000/01.

Na competición do Condado, coa que a FGF 
retomara o contacto, a festa final, coa final da 
Copa, volveu a ter lugar no campo de Lourambal, 
no Porriño, tendo acudido a cúpula da delegación 
viguesa do ente federativo. O Salcedo derrotou ao 
Lirens por 4-0 e, a partir d
pasos serios para a integración dos equipos desta 
Asociación no seo da FGF.
 

Val do Ulla. No partido de volta, as de Arnois 
venceron cun insuficiente 4-3. 
As semifinais levaron o torneo á final prevista 
inicialmente porque o At. Aropusana venceu nos 

partidos ao Sp. Lampón e o Aguiño 
conformou un global de 18-2 fronte ao Callobre. 

A final foi marcada para o domingo 20 de maio no 
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Non estaba todo o peixe vendido porque o 
segundo tempo foi radicalmente diferente. Rosy 
comezou a inspirarse pasada a unha do mediodía e 
anotou o primeiro para as de Aguiño no minuto 
50. No 63 equilibrou o encontro ao facer o seu 
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dun cuarto de hora e, no minuto 85, Rosy asinaba 

para fechar o partido con 4-2 favorable 
ás do Barbanza, que conseguían, dous anos máis 
tarde, recuperar o título erguendo o trofeo por 

toria. 

Dous anos despois o conxunto de Vilagarcía 
volvía a perder un partido contra un rival galego.O 
Aguiño foi o protagonista do comezo e do remate 
do ciclo mostrándose como o único cadro capaz 
de poñer en dificultades ás do Salnés. 

Copa 2000/01.  
Na competición do Condado, coa que a FGF 
retomara o contacto, a festa final, coa final da 
Copa, volveu a ter lugar no campo de Lourambal, 
no Porriño, tendo acudido a cúpula da delegación 
viguesa do ente federativo. O Salcedo derrotou ao 

0 e, a partir de aí, comezáronse a dar 
pasos serios para a integración dos equipos desta 
Asociación no seo da FGF. 



 

 

Gala FIFA 
Capítulo I 

Nadine Kessler, a mellor
 

Por segundo ano consecutivo o nome de Nadine 
é sinónimo de éxito, por segundo 
consecutivo unha futbolista alemá recolle a 
coroa de FIFA World Player of the Year no 
apartado feminino, por segundo ano 
consecutivo una atleta con pasado no Turbine 
Postdam sube ao número un do podio mundial. 
Kessler, a centrocampista ofensiva do 
Wolfsburg, no primeiro ano no que foi 
postulada entre as dez primeiras, invadiu o 
territorio Marta- Wambach ou viceversa, que 
tamén escoltaron a Angerer na edición do 2013.

        Foto: Nadine Kessler recollendo o premio. © FIFA.
 

Incluíndo a primeira edición do evento, gañado pola 
estadounidense Mia Hamm, na que todas as nomeadas 
eran loxicamente novatas, Kessler é a terceira 
xogadora, nas catorce edicións, que consegue o premio 
sen ter aparecido nas listas de dez, ou de 25, das trece 
anteriores. Ademais da mediática Hamm, só a nipona 
Homare Sawa, que conquistou os votos do mundo ao 
ser un dos piares que serviron a Xapón para gañar a 
pasada copa mundial, no 2011, fora quen de recoller o 
cetro de mellor xogadora do ano nesa situación
Kessler naceu o 4 de abril de 1988 en Landstuhl, un 
pobo de nove mil habitantes, perto de Kaiserlautern, na 
antiga República Federal Alemá, no que, malia súa 
baixa poboación, ten unha curiosidade. Alí atópase o 
maior hospital do exército dos Estados Unidos fóra das 
fronteiras do país norteamericano. Por iso, Landstuhl 
tamén foi o berce de dous deportistas de importancia 
media como o baloncestista, pivote dos 76ers, dos Nets 
e dos Mavericks, Shawn Bradley, e o receptor dos 
Jaguars, Seahawks, Montain Lions e Argonauts, de 
fútbol americano, Reggie Williams. 
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antiga República Federal Alemá, no que, malia súa 
baixa poboación, ten unha curiosidade. Alí atópase o 
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or iso, Landstuhl 
tamén foi o berce de dous deportistas de importancia 
media como o baloncestista, pivote dos 76ers, dos Nets 
e dos Mavericks, Shawn Bradley, e o receptor dos 
Jaguars, Seahawks, Montain Lions e Argonauts, de 

A traxectoria de Kessler non pasou desapercibida. As 
súas primeiras patadas ao balón foron no seu pobo, en 
equipos con maioría de nenos. Primeiro fichara no 
Herschberg, en categoría alevín, pasando logo aos 
infantís do Hermersberg e,
cadete, vestiu as cores do Weselberg. Mostrando unha 
calidade especial na segunda liña do ataque, vestiu a 
camisa da selección alemá, na categoría sub’15, en 
dúas ocasións, marcando un tanto.
Esas condicións non as podía deixar es
equipo feminino da zona: o Saarbrücken. Kessler 
pasou catro anos no primeiro 
alcanzando a 1. Bundesliga co equipo ao ficar 
campioas do Grupo Sur da Segunda na temporada 
2006/07. Unha campaña excepcional na que chegou ás 
semifinais da Copa para caer fonte o Frankfurt. No 
particular, foi a mellor goleadora da categoría con 27 
tantos. Nese período a futbolista non parou de evoluír. 
Xogou quince partidos, facendo tres dianas, coa 
selección alemá sub’17 e 23, con dez goles, na sub’1
Con esta última logra os europeos do 2006 e do 2007. 
O primeiro contacto coa elite profesional do país foi de 
sufrimento. O equipo durou un ano na máxima 
categoría. A Copa volveu ser o lado positivo. Non a 
gañaron, deron un paso máis. Kessler, xa co bra
capitá, marcou os dous tantos contra o Crailsheim (0
2) para colocar ao Saarbrücken na súa primeira final. 
No Olympia, diante outra vez do Frankfurt, foron 
goleadas por 5-1. Nadine Kessler xogou
e, nese ano, participou dez encontros co
sub’20 coa que fixo dous brancos nos marcos rivais. A 
futbolista de Renania-Palatinado axudou a devolver ao 
equipo á Primeira División no anos seguinte, antes de 
emprender o camiño do leste para firmar polo Turbine, 
o entón campión. A partir de
verdadeiro crecemento da 
frecuente vela competir entre os máximos parámetros 
nacionais e internacionais.
En Postdam consigue os primeiros títulos con valor
consagración. Primeiro a Copa de Europa, aínda qu
ela non está no campo na hora decisiva dos penaltis 
contra o O. Lyonnais. Fora substituída no minuto 66 
por Isabel Kerschowski na final de Xetafe. Poucos días 
despois, a Bundesliga, facendo once dos 84 goles do 
seu equipo, xogando 19 dos 22 partidos da L
parón invernal, Kessler vivirá a súa estrea coa 
mannschaft absoluta. O 26 de Febreiro, nun Alemaña
Finlandia (7-0) da Algarve Cup, celebra o primeiro 
partido substituíndo no intermedio a Lena Goessling e 
marcando o 6-0 aos 77 minutos de xogo.
Un ano máis co Turbine, 
quince encontros, permítelle saborear a súa segunda 
Liga. Na Copa, como en Saarbrücken, o Frankfurt 
impide gañar a final ao seu equipo, sen ela no campo, 

A traxectoria de Kessler non pasou desapercibida. As 
súas primeiras patadas ao balón foron no seu pobo, en 
equipos con maioría de nenos. Primeiro fichara no 
Herschberg, en categoría alevín, pasando logo aos 
infantís do Hermersberg e, no seu primeiro ano como 
cadete, vestiu as cores do Weselberg. Mostrando unha 
calidade especial na segunda liña do ataque, vestiu a 
camisa da selección alemá, na categoría sub’15, en 
dúas ocasións, marcando un tanto. 
Esas condicións non as podía deixar escapar o mellor 
equipo feminino da zona: o Saarbrücken. Kessler 
pasou catro anos no primeiro club do Sarre, 
alcanzando a 1. Bundesliga co equipo ao ficar 
campioas do Grupo Sur da Segunda na temporada 
2006/07. Unha campaña excepcional na que chegou ás 

nais da Copa para caer fonte o Frankfurt. No 
particular, foi a mellor goleadora da categoría con 27 
tantos. Nese período a futbolista non parou de evoluír. 
Xogou quince partidos, facendo tres dianas, coa 
selección alemá sub’17 e 23, con dez goles, na sub’19. 
Con esta última logra os europeos do 2006 e do 2007. 
O primeiro contacto coa elite profesional do país foi de 
sufrimento. O equipo durou un ano na máxima 
categoría. A Copa volveu ser o lado positivo. Non a 
gañaron, deron un paso máis. Kessler, xa co brazal de 

marcou os dous tantos contra o Crailsheim (0-
2) para colocar ao Saarbrücken na súa primeira final. 
No Olympia, diante outra vez do Frankfurt, foron 

Kessler xogou os 90 minutos 
dez encontros coa selección 

dous brancos nos marcos rivais. A 
Palatinado axudou a devolver ao 

equipo á Primeira División no anos seguinte, antes de 
emprender o camiño do leste para firmar polo Turbine, 
o entón campión. A partir dese momento comeza o 
verdadeiro crecemento da mediacentro ofensiva, sendo 
frecuente vela competir entre os máximos parámetros 
nacionais e internacionais. 
En Postdam consigue os primeiros títulos con valor de 
consagración. Primeiro a Copa de Europa, aínda que 
ela non está no campo na hora decisiva dos penaltis 
contra o O. Lyonnais. Fora substituída no minuto 66 
por Isabel Kerschowski na final de Xetafe. Poucos días 
despois, a Bundesliga, facendo once dos 84 goles do 
seu equipo, xogando 19 dos 22 partidos da Liga. No 

Kessler vivirá a súa estrea coa 
absoluta. O 26 de Febreiro, nun Alemaña-
0) da Algarve Cup, celebra o primeiro 

partido substituíndo no intermedio a Lena Goessling e 
0 aos 77 minutos de xogo. 

o máis co Turbine, no que marca 8 tantos en 
quince encontros, permítelle saborear a súa segunda 
Liga. Na Copa, como en Saarbrücken, o Frankfurt 
impide gañar a final ao seu equipo, sen ela no campo, 
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logo de terse comprometido dous meses antes co 
Wolfsburg. 
Wolfsburgo é a casa de Nadine desde 2011. O 
matrimonio entre o club e a xogadora representa o 
comezo da renovación do fútbol alemán tras o fracaso 
da nacional na Copa do Mundo do 2011 organizada 
polo país centroeuropeo. No primeiro ano o equipo 
asaltou o poder ficando ás portas do título. 
De todo iso resárcense na campaña seguinte. O 
Wolfsburg gaña a súa primeira Liga deixando por atrás 
ao Turbine. Xoga 18 encontros, asinando oito dianas. 
Gaña a Copa impoñéndose pola mínima ao equipo de 
Postdam (3-2), estando os 90 minutos da final de 
Colonia. No continente, gaña a súa segunda 
Champions tendo como rival, por segunda vez, ao O. 
Lyonnais, e ergue a copa como capitá do equipo, e en 
Suecia, participando nos seis partidos do torneo, logra 
a súa primeira Eurocopa. Catro de catro. 
Nadine comezou a posicionarse como unha das 
grandes do mundo, algo que confirmou no 2014 
revalidando os títulos de Liga e de Champions e 
proclamándose mellor xogadora europea do ano antes 
de recoller en Zúrich o premio como mellor do mundo. 

Autor: Manu Julián 
 

Capitulo II 
Vero, crecer sen límites 

 

 
A posición número oito de Vero, a súa consideración 
como oitava mellor futbolista do planeta, no ano 2014, 
recibindo a máxima puntuación de grandes capitás 
como Sinclair ou Houghton, e de técnicos como 
Oswaldo Álvarez, Mark Sampson ou Even Pellerud, 
reforzan o seu prestixio. 
Era a primeira vez que o seu nome entraba no grupo 
máis selectivo do mundo. É a primeira futbolista 
española en ser recoñecida a ese nivel. O seu nome 
forma parte da elite do fútbol español de todos os 
tempos e curiosamente, como Luis Suárez ou Amancio 
no masculino, demostra a potencialidade que ten o 
fútbol galego para crear futbolistas fantásticos que, por 
desgraza, teñen que consumar a súa consagración fóra 
do país. Luis Suárez debeu ir a Barcelona e a Milán, 

Amancio a Madrid e Vero a nove cidades repartidas 
por todo o hemisferio norte do planeta. Este ano ten 
varios retos asumibles co Frankfurt e coa selección 
hispana coa que, chegar aos cuartos de final da Copa 
do Mundo, si, os famosos cuartos de antes da 
masculina, sería un éxito rotundo. 
 
Estas foron as 77 persoas que votaron por Vero: 
Capitás: Alba López Vila (Andorra) 5; Viktoria 
Schnaderbeck (Austria) 1; Bruna Soares (Brasil) 1; 
Radoslava Slavcheva (Bulgaria) 3; Florence Poda 
(Burkina Faso) 3; Christine Sinclair (Canadá) 5; 
Shirley Cruz (Costa Rica) 3; Iva Landeka (Croacia) 3; 
Lissy Sánchez (República Dominicana) 1; Ligia 
Moreira (Ecuador) 1; Elizabeth Coto (O Salvador) 3; 
Stephanie Houghton (Inglaterra) 5; Tinja-Rikka 
Korpela (Finlandia) 5; Natasha Andonova 
(Macedonia) 3; Nadine Angerer (Alemaña) 5; Coralia 
Monterroso (Guatemala) 3; Begaim Kirgizbayeva 
(Cazaxistán) 5; Pamela Tajonar (México) 3: Celia Uate 
(Mozambique) 1; Cláudia Neto (Portugal) 5; Deysla 
Reyes (Porto Rico) 1; Emma Byrne (Irlanda) 3; 
Florentina Spanu-Olar (Romanía) 1; Vesna 
Smilijkovic (Serbia) 5; Monika Matysova (Eslovaquia) 
1; Veronica Tolivaka (Illas Salomón) 3; Ruth García 
(España) 5; Shandor Wilkerson (San Cristovo e Neves) 
3; Caroline Seger (Suecia) 3; Caroline Abbé (Suíza) 3: 
Sarah Cerny (Illas Turcas e Caicos) 1; Pamela 
González (Uruguai) 3; Lourdes Moreno (Venezuela) 5; 
Jessica Fishlock (Gales) 1; Felistus Muzvongondi 
(Cimbabue) 3;. 
 
Seleccionadores: Azzedine Chih (Alxeria) 1; Juan 
Carlos Ruiz (Andorra) 5; Ezequiel Nicosia (Arxentina) 
1; Dominik Thalhammer (Austria) 1; Maher 
Abuhantash (Bahráin) 1; Naquita Robinson (Bermuda) 
1; Oswaldo Álvarez (Brasil) 5; Charlie Jackson (Illas 
Virxes Británicas) 3; Ronnie Radonich (Chile) 5; 
Carlos Avedissian (Costa Rica) 5; Stanislav Krejcik 
(Chequia) 3; Nils Nielsen (Dinamarca) 1; Reyes 
Sotolongo (República Dominicana) 1; Mark Sampson 
(Inglaterra) 5; Mahnaz Amirshaghaghi (Irán) 3; 
Kaloyan Petkov (Cazaxistán) 5; Roger Reijners 
(Holanda) 1; Antonio Macías (Nicaragua) 5; Even 
Pellerud (Noruega) 5; Marta Tejedor (Perú) 5; 
Francisco Neto (Portugal) 3; Maria Delicoiu 
(Romanía) 5; Ignacio Quereda (España) 5; Judith 
Gumbs (San Cristovo e Neves) 1; Ava Robertson (Illas 
Turcas e Caicos) 1; Fabiana Manzolillo (Uruguai) 3. 
 
Xornalistas: Iván Moure (Andorra) 5; Maryan Mahieu 
(Bélxica) 1; Mahamat Salahdine (Chad) 5; Moussa 
Mariata (Comoros) 1; Jen O’Neill (Inglaterra) 1; Frank 
Simon (Francia) 1; Yoshinori Ebashi (Xapón) 1; Peter 



 

 

Kanjere (Malawi) 1; Mariko Aminata (Malí) 1
Moussa Oumarou (Níxer) 1; Malik Aziz (Paquistán) 1
Filipa Reis (Portugal) 3; Bracanan Santos (San Tomé e 
Príncipe) 1; Elisabeth Goli Aya (Senegal) 3
Roldán (España) 5; Daghan Irak (Turquia) 5

Autor: Josu Julián
 

Capítulo III 
Roche, de Irlanda para o mundo

 
O fútbol feminino deu un paso máis na súa 
visibilización na sociedade ao lograr que o gol 
acadado pola irlandesa Stephanie Roche lograse 
colocarse entre os tres finalistas do Premio Pusk
ao mellor tanto do ano. Compartiu ese privilexio 
co colombiano James Rodríguez, quen resultou 
gañador, e o dianteiro holandés Van Persie. No 
ano 2011, a norteamericana Heather O´Reilly 
competiu no galardón na súa primeira fase, cando 
se escollen dez finalistas, pero a futbolista 
dublinesa deu un paso importante ao acad
lugar no podio de honor co seu extraordinario gol. 
Todo iso non sucedería de non ser polos adiantos 
tecnolóxicos das últimas décadas. A dublinesa 
Roche xogaba co Peamount United, equipo da liga 
irlandesa, cando meteu o balón nas redes do 
Wexford Youths e foi grazas a unha gravación 
dunha cámara de vídeo, rexistraba o encontro un 
axudante dos rivais, que a xente puido gozar con 
esa marabilla, que logrou en pouco tempo ser un 
fenómeno viral en Internet, superando en número 
de visitas aos goles dos seus rivais masculinos. 
Foi o seu preparador quen decidiu que esa obra de 
arte futbolística debía estar a disposición de todo o 
mundo na rede. A dianteira, que agora xoga no 
equipo galo ASPTT Albi, adoita respostar nas 
entrevistas sobre o tema da discriminación
existente no fútbol feminino que non considera 
que exista machismo, "xa que creo que é soamente 
ignorancia".  
A xogadora amosouse triste por non vencer o 
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Mariko Aminata (Malí) 1; 
Malik Aziz (Paquistán) 1 

Bracanan Santos (San Tomé e 
Elisabeth Goli Aya (Senegal) 3; Isabel 

Daghan Irak (Turquia) 5. 
Autor: Josu Julián 

Roche, de Irlanda para o mundo 

O fútbol feminino deu un paso máis na súa 
visibilización na sociedade ao lograr que o gol 
acadado pola irlandesa Stephanie Roche lograse 
colocarse entre os tres finalistas do Premio Puskás 
ao mellor tanto do ano. Compartiu ese privilexio 

ames Rodríguez, quen resultou 
gañador, e o dianteiro holandés Van Persie. No 
ano 2011, a norteamericana Heather O´Reilly 
competiu no galardón na súa primeira fase, cando 
se escollen dez finalistas, pero a futbolista 
dublinesa deu un paso importante ao acadar un 
lugar no podio de honor co seu extraordinario gol. 
Todo iso non sucedería de non ser polos adiantos 
tecnolóxicos das últimas décadas. A dublinesa 
Roche xogaba co Peamount United, equipo da liga 
irlandesa, cando meteu o balón nas redes do 

hs e foi grazas a unha gravación 
dunha cámara de vídeo, rexistraba o encontro un 
axudante dos rivais, que a xente puido gozar con 
esa marabilla, que logrou en pouco tempo ser un 
fenómeno viral en Internet, superando en número 

rivais masculinos. 
Foi o seu preparador quen decidiu que esa obra de 
arte futbolística debía estar a disposición de todo o 
mundo na rede. A dianteira, que agora xoga no 

Albi, adoita respostar nas 
entrevistas sobre o tema da discriminación 

feminino que non considera 
que exista machismo, "xa que creo que é soamente 

A xogadora amosouse triste por non vencer o 

premio Puskás, "xa que como futbolista quero 
gañar todo no que participo, pero estou moi 
orgullosa por todo o apoio que recibín”. 
A súa presenza na gala de entrega dos galardóns 
deu lugar a un deses novos episodios nos medios 
de comunicación nos que se adoita resaltar a 
presenza dunha muller polo seu aspecto físico, 
poñéndoo por riba do feito que a levo
cando es unha finalista dun galardón. A prensa 
publicou unha foto na que Cristiano Ronaldo e 
Messi miraban á xogadora cando pasaba diante 
deles, o arxentino case nin a mira, a verdade, para 
titular cousas do estilo "a muller que captou a 
atención...".  O gol de Roche é un avance, os 
medios que só ven aparencia continúan a ser un 
retroceso. 

Capítulo IV
Kellermann ist Wofsburg

con este deporte desde o banco.
oportunidade naceu nunha división rexional, á 
fronte do Brunsrode-Flechtorf. O de Duisburgo 
axiña daría o pulo a un equipo profesional, o 
Wolfsburg, onde comezaría como olleiro
2008 déuselle a oportunidade da súa vida e 
aproveitouna. Só tardou seis anos en recoller o 
sementado. Os alicerces do seu recoñe
tardou en construílos catro anos
dando continuidade a un equipo tradicional da 
zona media e media alta da táboa, o cuarto para 
ameazar o título ao Turbine Postdam e, os dou
últimos para mandar en practi
competicións, facendo cinco títulos en seis 
deixándose só a Copa alemá da pasada temporada.
Con eses datos finais, era difícil non ser o mellor.

s, "xa que como futbolista quero 
gañar todo no que participo, pero estou moi 

r todo o apoio que recibín”.  
a na gala de entrega dos galardóns 

deu lugar a un deses novos episodios nos medios 
de comunicación nos que se adoita resaltar a 

a dunha muller polo seu aspecto físico, 
poñéndoo por riba do feito que a levou a estar aí 
cando es unha finalista dun galardón. A prensa 
publicou unha foto na que Cristiano Ronaldo e 
Messi miraban á xogadora cando pasaba diante 
deles, o arxentino case nin a mira, a verdade, para 
titular cousas do estilo "a muller que captou a 

ión...".  O gol de Roche é un avance, os 
medios que só ven aparencia continúan a ser un 

Autor: Óscar Losada 
 

Capítulo IV  
nn ist Wofsburg 

 
 Ralf Kellermann vive 
como técnico o que nunca 
tivo como guardarredes. O 
mellor treinador do 2014 é 
o gran arquitecto do 
Wolfsburg. Desde que 
deixara o fútbol como 
xogador do Lippstadt, nas 
categorías afeccionadas, 
no 2004, decidiu 
prolongar a súa ligazón 

con este deporte desde o banco. A súa primeira 
oportunidade naceu nunha división rexional, á 

Flechtorf. O de Duisburgo 
axiña daría o pulo a un equipo profesional, o 
Wolfsburg, onde comezaría como olleiro. No 
2008 déuselle a oportunidade da súa vida e 
aproveitouna. Só tardou seis anos en recoller o 
sementado. Os alicerces do seu recoñecemento 
tardou en construílos catro anos. Os tres primeiros 
dando continuidade a un equipo tradicional da 
zona media e media alta da táboa, o cuarto para 
ameazar o título ao Turbine Postdam e, os dous 
últimos para mandar en practicamente todas as 

ións, facendo cinco títulos en seis delas, 
deixándose só a Copa alemá da pasada temporada. 
Con eses datos finais, era difícil non ser o mellor. 

Autor: Carlos Castro 
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Polo mundo 

 

Mahou co At. Madrid e o 
Rayo Vallecano 
 

Mahou Cinco 
Estrellas asina un 
acordo de 
colaboración cos 
equipos femininos 
do At. Madrid e do 
Rayo Vallecano. O 
mesmo basease en 
catro valores que 

unen estas entidades: esforzo, sinxeleza, calidade e 
autenticidade. O pacto pretende dar maior visibilidade ás 
futbolistas de ambos conxuntos a través de accións de 
comunicación, eventos e difusión a través das redes sociais. 
 

Andorra estrea selección 

     Foto: Andorra sub’17. © Federació Andorrana de Futbol. 

O Principado ábrese ao fútbol feminino a través da rolda 
preliminar da fase de clasificación para Campionato de 
Europa sub’17, cuxa fase final terá lugar en xuño e xullo do 
2017. Será a primeira vez que unha selección feminina do 
país pirenaico tome parte nunha competición oficial, logo 
que celebrara os seus primeiros encontros amigables no 
pasado verán nos que derrotou a Xibraltar e a un combinado 
algarvío, caendo contra a selección de Luxemburgo. As 
andorranas foron incorporadas ao Grupo I xunto a Turquía, 
sede da liguilla, Irlanda e Ucrania. 
 

Ana Rossell, entra no Comité 
Técnico de Fútbol Draft 

Ex xogadora, olleira, xerente da 
Asociación de Deportistas e 
presidenta de AR10. Eses méritos 
levaron a Ana Rossell a converterse 
na primeira muller en formar parte 
do Comité Técnico de Fútbol Draft, 
un organismo composto por 
representantes de todos os 

estamentos do fútbol, institucións, clubs, medios de 
comunicación e xogadores que, a través de conferencias e 
mesas redondas interactúan e relaciónanse trocando opinións 
para atopar e apoiar aos mellores xogadores e xogadoras de 
base do fútbol español. Futbol Draft naceu e mantén o 
amparo e axuda de institucións como o CSD, a RFEF, a 
LFP, a AFE e a AEAF (Asociación de Agentes Españolas de 
Futbolistas). 
 

Hope Solo, 30 días de castigo 
A guardarredes da selección dos 
Estados Unidos, Hope Solo, foi 
castigada pola federación do seu país 
durante trinta días e perderá as 
convocatorias para os partidos que o 
combinado norteamericano xogará en 
Europa contra Francia e Inglaterra. 
Días antes, o seu marido fora detido 
por conducir bébedo e ela, que o 
acompañaba, presenciou a detención 
acontecida á unha e media da 
madrugada. A Federación e a 

seleccionadora, Jill Ellis, non foron moi explícitas en 
relación ao suceso acaecido nun treino celebrado no WNT 
de Carson, en California. “Nese momento tivemos a 
sensación de que o mellor era afastala do equipo”, sinalou 
Ellis. Solo pediu desculpas a través da súa páxina de 
facebook. “Acepto e respecto a decisión da federación e, o 
que é máis importante, pido desculpas por ter decepcionado 
ás miñas compañeiras de equipo, treinadora e federación, 
que sempre me apoiaron”. 
 

As xogadoras retiran a súa 
acción legal contra a FIFA 
polos relvados artificiais 
As principais figuras do 
fútbol feminino mundial 
anunciaron o abandono da 
loita para que a próxima 
Copa do Mundo sexa 
xogado sobre herba 
natural en lugar da 
sintética que ditaminou a 
FIFA. “A nosa acción 
legal ten concluído”, 
sinalou a dianteira 
estadounidense Abby Wambach, unha das que encabezou a 
protesta. E mostrou a súa esperanza de que esta acción 
“marque o comezo dun maior activismo para asegurar un 
trato xusto cando se tratar dun deporte feminino”. Pola súa 
parte, Hampton Dellinger, que representaba ás futbolistas na 
súa reclamación, afirmou que as xogadoras estaban poñendo 
o deporte do fútbol en primeiro lugar, principal razón pola 
que paralizaban a súa reclamación, que tivo unha 
transcendencia mediática de dimensións mundiais. 
 



 

 

Panini fará álbum de cromos 
do Mundial 2015 

A empresa especializada en albumes e 
cromos deportivos, Panini, anunciou 
que editará a colección da Copa
Mundo de Canadá 2015. A casa italiana 
xa obtivera beneficios cando lanzara a 
colección da Copa do Mundo de 
Alemaña 2011. Os sobres de cromos 
duraron nos quioscos dos países nos 
que foron distribuídos unicamente dúas 
semanas. Para a próxima edición, 
Panini ten previsto editar un millón 
máis de estampas. O Mundial do 2011 
foi o primeiro evento feminino 
motivou a unha empresa 

comercializar un artigo tan popular no universo futbolístico 
pero que, até ese instante, renegaba tamén das mulleres.
 
 

Sarah Samir, primeira muller 
que dirixe un partido 
masculino en Exipto 

Sarah Samir pasará a historia do fútbol exipcio ao ser a 
primeira muller que dirixe un partido masculino de categoría 
nacional no país africano. Foi un encontro da Terceira 
División que disputaron os equipos do Wadi Degla e o 
Tala’ea El Gaish. O choque foi gañado polo cadro local, 
Wadi Degla, que fixo un tanto en cada tempo
posterioridade, estrela do programa deportivo “Deporte na 
hora” onde foi obxecto dunha entrevistada na que declarou, 
en relación ao xogo, “non ter dificultades para resolver o 
partido salvo a sorpresa inicial dalgún xogador e algúns 
espectadores antes de asubiar o comezo do encontro”. A 
presenza de Samir foi moi ben acollida nas redes sociais
Desde as mesmas comezou a reclamarse que máis árbitras 
poidan repetir a experiencia. Na actualidade existen 42 
colexiadas adscritas á Federación Exipcia de Fútbol.
 

Sorteada a Cyprus Cup 2015
É, xunto a Algarve Cup, o torneo mundial de seleccións 
absolutas máis importante dos que se disputan entre o final 
do inverno e o comezo da primavera. A Cyprus Cup
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de cromos 

A empresa especializada en albumes e 
cromos deportivos, Panini, anunciou 
que editará a colección da Copa do 
Mundo de Canadá 2015. A casa italiana 
xa obtivera beneficios cando lanzara a 
colección da Copa do Mundo de 
Alemaña 2011. Os sobres de cromos 
duraron nos quioscos dos países nos 
que foron distribuídos unicamente dúas 
semanas. Para a próxima edición, 

ini ten previsto editar un millón 
O Mundial do 2011 

primeiro evento feminino que 
unha empresa importante a 

un artigo tan popular no universo futbolístico 
pero que, até ese instante, renegaba tamén das mulleres. 

rah Samir, primeira muller 
que dirixe un partido 

Sarah Samir pasará a historia do fútbol exipcio ao ser a 
primeira muller que dirixe un partido masculino de categoría 
nacional no país africano. Foi un encontro da Terceira 

disputaron os equipos do Wadi Degla e o 
choque foi gañado polo cadro local, 

Wadi Degla, que fixo un tanto en cada tempo. Samir foi, con 
estrela do programa deportivo “Deporte na 

na que declarou, 
“non ter dificultades para resolver o 

partido salvo a sorpresa inicial dalgún xogador e algúns 
espectadores antes de asubiar o comezo do encontro”. A 
presenza de Samir foi moi ben acollida nas redes sociais. 

comezou a reclamarse que máis árbitras 
dan repetir a experiencia. Na actualidade existen 42 

colexiadas adscritas á Federación Exipcia de Fútbol. 

Sorteada a Cyprus Cup 2015 
xunto a Algarve Cup, o torneo mundial de seleccións 

ante dos que se disputan entre o final 
do inverno e o comezo da primavera. A Cyprus Cup, a falta 

de completar o último combinado participante
calendario. No grupo A estarán Australia, Finlandia, 
Holanda e Inglaterra. Canadá, Corea do Sur, Escoc
forman o B. As primeiras destes dous grupos disputarán a 
final e as segundas o partido para o terceiro e cuarto lugares. 
As terceiras e cuartas clasificadas cruzaranse coas catro 
seleccións que conforman o grupo C, Bélxica, Chequia, 
México e unha última selección que falta por definir. As 
datas do torneo, que se celebra nas cidades de Paralimni, 
Larnaca e Nicosia, son entre o 4 e o 11 de marzo. O 
que se disputa anualmente desde 2008 ten  a Canadá como 
país que máis veces levou o trofeo
Inglaterra e Francia (2). Precisamente, as galas derrotaron ás 
inglesas na final do 2014 por 2

 

Morgan Brian, da Univer
of Virginia, primeira no 
NWSL 2015 
A mediacentro da Universidade de 
Virxinia e da selección dos Estados 
Unidos, Morgan Brian, foi 
seleccionada por Houston Dash 
como a primeira electa no draft
National Women Soccer League na 
súa edición do 2015. Brian foi 
escollida antes que Sarah Killion, 
mediacentro da UCLA, solicitada 
polo Sky Blue. A terceira e a cuarta, que correspondían ao 
Western New York Flash, foron as xogadoras tamén da 
UCLA, Abby Dahlkemper (defensa) e Samantha Mewis 
(centrocampista). No quinto lugar, Chicago Red Stars 
inclinouse por Stephanie McCaffrey, a 9 do Boston College
A primeira rolda do draft
Williams, de Pepperdine, que vai ás Flash, o mesmo que 
Jaelene Hinkle, de Texas Teach. Finalmente, ás Red Stars 
irán Arin Gilliland, de Kentucky e Danielle Colaprico, da 
University of Virginia. A convenció
celebrada en Filadelfia. 
 

Canadá gaña a
A selección canadense impúxose na 
decimocuarta edición d
celebrad
chinesa de Xenzen. As 
norteamericanas derrotaron polo 
mesmo resultado, 2
rivais, Corea do Sur, México e China. 
As coreanas foron segundas tras gañar 

a China (3-2) e a México (2-
goles marcados, logo da igualada sen goles na xornada 
inaugural contra as aztecas. 
 

de completar o último combinado participante, xa definiu o 
calendario. No grupo A estarán Australia, Finlandia, 
Holanda e Inglaterra. Canadá, Corea do Sur, Escocia e Italia 
forman o B. As primeiras destes dous grupos disputarán a 
final e as segundas o partido para o terceiro e cuarto lugares. 
As terceiras e cuartas clasificadas cruzaranse coas catro 
seleccións que conforman o grupo C, Bélxica, Chequia, 

ha última selección que falta por definir. As 
que se celebra nas cidades de Paralimni, 

son entre o 4 e o 11 de marzo. O evento, 
que se disputa anualmente desde 2008 ten  a Canadá como 
país que máis veces levou o trofeo (3), seguida por 
Inglaterra e Francia (2). Precisamente, as galas derrotaron ás 
inglesas na final do 2014 por 2-0 (Thiney 6’; Abilly 18’). 

Morgan Brian, da University 
of Virginia, primeira no draft 

A mediacentro da Universidade de 
lección dos Estados 

Unidos, Morgan Brian, foi 
seleccionada por Houston Dash 

draft da 
National Women Soccer League na 
súa edición do 2015. Brian foi 
escollida antes que Sarah Killion, 
mediacentro da UCLA, solicitada 

A terceira e a cuarta, que correspondían ao 
Western New York Flash, foron as xogadoras tamén da 
UCLA, Abby Dahlkemper (defensa) e Samantha Mewis 
(centrocampista). No quinto lugar, Chicago Red Stars 
inclinouse por Stephanie McCaffrey, a 9 do Boston College. 

draft foi completada por Lynn 
Williams, de Pepperdine, que vai ás Flash, o mesmo que 
Jaelene Hinkle, de Texas Teach. Finalmente, ás Red Stars 
irán Arin Gilliland, de Kentucky e Danielle Colaprico, da 
University of Virginia. A convención da NSCAA foi 

a BaoAn Cup 
A selección canadense impúxose na 
decimocuarta edición da BaoAn Cup 
celebrada, por primeira vez, na cidade 
chinesa de Xenzen. As 
norteamericanas derrotaron polo 
mesmo resultado, 2-1, ás súas tres 
rivais, Corea do Sur, México e China. 
As coreanas foron segundas tras gañar 

-1), e as anfitrioas terceiras, por 
goles marcados, logo da igualada sen goles na xornada 



 

 

Máis perto 
 

Vero Boquete asina contrato 
con Adidas … 

A futbolista santiaguesa
de asinar un contrato coa marca 
deportiva, Adidas. A xogadora 
pasa a formar parte do selecto 
grupo de deportistas mundiais 
que participan nas campañas de 
promoción da empresa alemá. 
É o primeiro gr
publicitario, de dimensión 
internacional, que chega á 
futbolista que, nesta temporada 
defende as cores do Frankfurt, 

un dos mellores clubs do mundo. Poucas horas despois de 
facerse pública a noticia Vero declaraba o seguinte para a 
Revista do Fútbol Feminino Galego: “Estou encantada de 
entrar a formar parte dos atletas que pertencen a marca 
Adidas. Ademais, é un gran paso para o futfem español
axudará a crear referentes femininos e fará q
marcas e patrocinios se interesen polo noso dep
"Impossible is nothing", o seu lema, foi sempr
conmigo e agora compartímolo ao cento por cento”
Foto: © Adidas. 

 

… E días despois é nomeada 
embaixadora da UEFA

A xogadora compostelá volveu elevar o teito do fútbol 
galego outro bo chanzo logo de ser  nomeada pola UEFA 
como embaixadora da entidade para o desenvolvemento e 
promoción do fútbol feminino. Nunca unha xogadora ibérica 
recibira un recoñecemento e unha responsabilidade deste 
tipo por parte do máximo organismo futbolístico continenta
Vero, que de xeito incansable promove o fútbol feminino alá 
por onde vai, seguirá facéndoo agora baixo o soporte da 
UEFA. A súa carreira, felizmente, non ten fin e continúa en 
continuo crecemento, agora tamén fóra dos campos de 
fútbol. “Ter referentes femininos como embaixadoras da 
UEFA é moi importante, e motivará ás seguintes xeracións”, 
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ina contrato 

A futbolista santiaguesa acaba 
de asinar un contrato coa marca 
deportiva, Adidas. A xogadora 
pasa a formar parte do selecto 
grupo de deportistas mundiais 
que participan nas campañas de 
promoción da empresa alemá. 
É o primeiro gran contrato 
publicitario, de dimensión 
internacional, que chega á 
futbolista que, nesta temporada 
defende as cores do Frankfurt, 

un dos mellores clubs do mundo. Poucas horas despois de 
facerse pública a noticia Vero declaraba o seguinte para a 

Estou encantada de 
entrar a formar parte dos atletas que pertencen a marca 

un gran paso para o futfem español, 
axudará a crear referentes femininos e fará que outras 
marcas e patrocinios se interesen polo noso deporte. 
"Impossible is nothing", o seu lema, foi sempre moito 

cento por cento”. 

… E días despois é nomeada 
embaixadora da UEFA 

compostelá volveu elevar o teito do fútbol 
ogo de ser  nomeada pola UEFA 

como embaixadora da entidade para o desenvolvemento e 
promoción do fútbol feminino. Nunca unha xogadora ibérica 
recibira un recoñecemento e unha responsabilidade deste 
tipo por parte do máximo organismo futbolístico continental. 
Vero, que de xeito incansable promove o fútbol feminino alá 
por onde vai, seguirá facéndoo agora baixo o soporte da 
UEFA. A súa carreira, felizmente, non ten fin e continúa en 

ra dos campos de 
emininos como embaixadoras da 

motivará ás seguintes xeracións”, 

afirmou a 7 do Frankfurt. 
comunicado emitido polo presidente do organismo, o 
francés Michel Platini. A ex futbolista alemá Steffi Jones, 
quen tamén é embaixadora da FIFA e corresponsable de 
organización da pasada Copa do Mundo, 
Abily e Laura Georges, e a sueca Lotta Schelin, tamén foron 
nomeadas embaixadoras coa galega.
Foto: Vero, no 2011, nun acto de promoción do fútbol feminino

co Orzán. © Revista do Fútbol Feminino Galego
 

Diana e Natalia
o Monte Forte 

Dúas xogadores de Sarria, ambas 
procedentes do fútbol sala, o feche 
Natalia López Fernández, e a ala Diana 
López Carballo, asinan ficha polo 
Monte Forte, do grupo 
Galega. Natalia ten o claro obxectivo 

de contribuír para o regreso inmediato do conxunto 
monfortino á Primeira División autonómica, da que o equipo 
baixou na pasada campaña. Para o técnico, Manolo Rivas, a 
incorporación das futbolistas é unha 
de dotar de máis competitividade ás sesións preparatorias, 
ampliar o número de efectivos a escoller nas convocatorias e 
aumentar a calidade do conxunto.
 

Orgullo aurinegro

 
O Orzán S.D. acaba de presentar o novo tema oficial do 
club, "Orgullo aurinegro" que, como sinalan no seu 
comunicado, é unha peza musical con moitas referencias ao 
seu pasado, sen esquecer temas do seu presente
"heroes do Orzán" e a lenda do club, "Lo mejor es lo que 
viene".  
A canción está a disposición dos
baixala en formato .mp3 desde o sitio web oficial da 
entidade herculina,www.orzansd.com
O club quere ofrecer esta sintonía a todos e todas as 
simpatizantes e seareir@s aurinegr@s como fonte de 
inspiración do que representan as súas 
nacemento. 
Igualmente, desde a entidade coruñesa queren agradecer a 
colaboración do Concello da cidade, da Deputación 
Provincial, da Xunta de Galicia e da Fundación Deporte 
Galego, así como de todos os colaboradores desinteresados.
 
 
 

afirmou a 7 do Frankfurt. En parecidos termos foi o 
comunicado emitido polo presidente do organismo, o 

A ex futbolista alemá Steffi Jones, 
mén é embaixadora da FIFA e corresponsable de 

organización da pasada Copa do Mundo, as galas Camille 
Abily e Laura Georges, e a sueca Lotta Schelin, tamén foron 
nomeadas embaixadoras coa galega. 
Foto: Vero, no 2011, nun acto de promoción do fútbol feminino 

Revista do Fútbol Feminino Galego. 

Diana e Natalia, reforzos para 
 

Dúas xogadores de Sarria, ambas 
procedentes do fútbol sala, o feche 
Natalia López Fernández, e a ala Diana 
López Carballo, asinan ficha polo 
Monte Forte, do grupo I da Segunda 
Galega. Natalia ten o claro obxectivo 

de contribuír para o regreso inmediato do conxunto 
monfortino á Primeira División autonómica, da que o equipo 
baixou na pasada campaña. Para o técnico, Manolo Rivas, a 
incorporación das futbolistas é unha notable axuda na hora 
de dotar de máis competitividade ás sesións preparatorias, 
ampliar o número de efectivos a escoller nas convocatorias e 
aumentar a calidade do conxunto. 

Orgullo aurinegro 

O Orzán S.D. acaba de presentar o novo tema oficial do 
"Orgullo aurinegro" que, como sinalan no seu 

comunicado, é unha peza musical con moitas referencias ao 
seu pasado, sen esquecer temas do seu presente, como os 

a do club, "Lo mejor es lo que 

A canción está a disposición dos internautas que poden 
baixala en formato .mp3 desde o sitio web oficial da 
entidade herculina,www.orzansd.com. 
O club quere ofrecer esta sintonía a todos e todas as 
simpatizantes e seareir@s aurinegr@s como fonte de 
inspiración do que representan as súas cores desde o seu 

Igualmente, desde a entidade coruñesa queren agradecer a 
colaboración do Concello da cidade, da Deputación 
Provincial, da Xunta de Galicia e da Fundación Deporte 
Galego, así como de todos os colaboradores desinteresados. 
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Rafael Louzán presenta o seu 
grupo de traballo 

Conducido polo xornalista herculino, Alfonso Hermida, na 
posta de longo estiveron presentes o alcalde da cidade, 
Agustín Hernández, e un dos pesos pesados da Xunta de 
Galicia, o vicepresidente, Alfonso Rueda. O acto foi fechado 
polo presidente da RFEF, Ángel María Villar. 
Rafael Louzán falou dos retos que se lle presentan ao fútbol 
galego nos próximos anos e presentou o seu grupo de 
traballo. O cadro de mando da FGF fica deste xeito: 
Presidente: Rafael Louzán Abal. 
Vicepresidente Primeiro: Gustavo Falque Comesaña 
(Coruxo F.C.). 
Vicepresidentes: Juan Luis Villamisar Méndez (Imperator 
Obra At. Rec.), José Manuel Fernández Cid (U.D. Conc. 
Barbadás), Carlos Méndez Moreira e Javier García Vázquez 
(S.D. Compostela). 
Tesoureiro: Luis Serantes Álvarez. 
Vocais: Pablo Prieto Perille (Comisión do Fútbol Sala), José 
Manuel Fernández Rodríguez, Aránzazu Ruiz Oubiña (At. 
Arousana - Comisión do Fútbol Feminino) e Amancio 
Varela García (Comunicación, web e novas tecnoloxías). 
O acto tivo lugar no Palacio de Congresos de Santiago de 
Compostela. 
Foto: Louzán e os novos dirixentes. (c) Revista do Fútbol Feminino 
Galego. 
 

Os seleccionadores continúan 
até xuño 

Nin Pili Neira, nin Quin Balbuena,nin 
Manolo Petaca, nin Edu González, 
seleccionadora absoluta e 
seleccionadores das galegas sub’18, 
sub’16 e sub’12, respectivamente, verán 
ameazados os seus cargos até o remate 
da actual campaña. Existía moitísima 
incerteza en relación ao que podería 
suceder co troco na dirección do ente 

federativo pero o primeiro paso é a continuidade, unha 
solución que tampouco acala os rumores e os temores ante o 
que poida acontecer despois do próximo 30 de xuño. 
 

O noso fútbol protagonista do 
calendario Marca 
A selección española de 
baloncesto, Mireia Belmonte, 
Garbiñe Muguruza, Lidia 
Valentín, Teresa Perales, Laia 
Sanz, Marina Alabau, selección 
española de water polo, Vero 
Boquete, o equipo español de 
golf, Carolina Marín e Ona 
Carbonell. Doce protagonistas 
para cada un dos meses do 2015 
nun calendario con ilustracións 
de Juan Carlos Fernández que 
integran éxitos universais do 
sétimo arte cos das deportistas 
españolas no 2014. “Un año de 
cine del deporte femenino 
español” é o título do artístico traballo no que Vero, en 
setembro, regateará a R2-D2, o pequeno androide da Guerra 
das Galaxias. 
 

Ceci, reforzo de categoría 
para o San Miguel 

Desde que chegara na 
temporada 2010/11, Ceci 
Chamorro non conseguiu 
facerse cun espazo estable no 
Erizana, un equipo no que tivo a 
oportunidade de participar dos 
mellores e peores momentos 
deportivos da entidade. Este 
ano, os 78 minutos disputados 
decidírona a dar un paso atrás 
para recuperar outras sensacións 
nas que sentirse máis 
importante. Sen dúbida, a súa 

marcha ao San Miguel en horas baixas, pode ser un aporte 
para a recuperación no equipo da Pirucha. Foto: (c) Revista do 
Fútbol Feminino Galego. 
 

Lucía Pardo xa marca para o 
Friol 
Superados os impedimentos da 
idade, o conxunto amarelo xa pode 
dispor de Lucía Pardo, no pasado 
exercicio na Milagrosa. A futbolista 
estreouse na última xornada da 
primeira volta, nos Carrís, e o seu 
equipo derrotou ao Barbadás por 2-
3, Partiu como titular e xogou 79 
minutos até que foi substituída por 
Antía. Nese tempo tivo a 
oportunidade de facer o seu primeiro gol batendo a House 
no minuto 41’. Foto: (c) Revista do Fútbol Feminino Galego. 
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Natalia: 
o segredo do gol 

 
Veciña de Navia, a cinco minutos do Pahíño, 
onde colleita os éxitos desde hai case un lustro 
El Olivo, o seu primeiro equipo de fútbol once, 
é unha das xogadoras que máis ofertas reciben 
cando chega o verán. Era un dos desexos 
confesables de Tony Pazó desde hai tres 
campañas que por fin puido consumar no 
pasado mes de xullo. El Olivo dúas veces, 
Pontevedra outras tantas, L’Estartit, At. 
Arousana e Sárdoma. En todos os lugares, 
salvo en Cataluña, deixou unha chea de marcas 
nas porterías inimigas, marcas que eran 
dianas, dianas que, case sempre, a fixeron 
liderar a cadencia goleadora dos emblemas que 
defendeu. En todos os casos estivo en proxectos 
importantes, no Pontevedra cegado polas luces 
brillantes da Superliga ditada por Quereda, 
que nunca se atreveu a executar, de El Olivo 
que quixo recuperar o sabor melifluo da 
Primeira División montando o mellor ataque 
da súa historia con ela, Natalia Sánchez e Anair 
Lomba, no que a banda dereita a asfixiou e 
precisou abrir a porta, e no Sárdoma máis 
competitivo de sempre, participando nun 
proxecto novo que ten a meta de sempre: a 
Primeira División. Natalia de Francisco 
Gómez, viguesa, a da primeira liña de presión, 
a do pulso que agocha un segredo, o segredo 
que ten a chave do gol. 

 

 

 
Os teus comezos son no fútbol sala. Xa xogabas como 
atacante desde pequena? 
Si, gústame estar perto do gol. É unha das principais 
facetas do meu xogo, gústame estar en continuo 
movemento, fixar as defensas, xogar entre liñas e co 
equipo, dar asistencias e meter goles. 
 
Formas parte da xeración de futbolistas de El Olivo 
entre as que se produce a transición do fútbol sala ao 
fútbol de campo. Esa oportunidade e a túa mudanza 
de modalidade, é inducida por algún técnico, polo 
propio club ou o decides por ti mesma? 
Cando acabamos a categoría de cadete, queriamos 
xogar coas maiores ao fútbol sala, pero por desexo das 
xogadoras suxeriuse facer o equipo de fútbol 11, o club 
aceptou e a aposta saíu ben. A verdade é que non nos 
custou adaptarnos, coñeciámonos todas ao vir xuntas 
do fútbol sala. 
 
Xa de pequena formas parte da elite do fútbol sala 
galego sendo convocada pola selección. Que aportes 
tiveron para o teu fútbol aquelas chamadas? 
Dá moita confianza que te chamen das seleccións de 
Vigo e de Galicia. É un premio ao traballo realizado no 
teu equipo. Aprendes moito, xogas con grandes 
futbolistas doutros equipos. Foron experiencias 
inesquecibles. Sempre tratas de mellorar para que 
sigan chamándote, dado que é un orgullo representar á 
túa cidade. 
 
Os técnicos da federación galega, os traballos que 
faciades, tiñan un nivel de tecnificación superior, 
igual ou inferior aos que faciades no voso equipo? 
Eran sesións moi intensas, dado que só se convocaban 
cada quince días, ou cando estabas próxima a algún 
torneo. Aprendes moito, pois adestras con xogadoras 
de moito nivel. Nesas situacións sempre aprendemos 
unhas das outras. 
 
Cres que a formación inicial no fútbol sala é o mellor 
para logo irte ao fútbol de campo? 
Para min foi moi beneficioso; é máis dinámico, tes que 
pensar moi rápido, con transicións ataque/defensa, creo 
que me axudou bastante. Cando pasas ao campo tes 
que ir corrixindo algúns costumes e adaptarte a un 
espazo moito máis grande, pero sacas moito proveito 
ao aprendido no sala. 
 
A túa entrada no fútbol, nun equipazo como El Olivo, 
está representado por un ascenso a Segunda e unha 
Copa galega. Lémbranos aquela campaña. 
Foi un ano incrible. Como dixen antes, creouse un 
equipo con moi boas xogadoras que tiñan gañado 
moito no fútbol sala, incluídos campionatos a nivel 
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nacional. Había muy buen rollo e unha gran afección. 
Creo que gañamos a Liga sen perder ningún partido, 
conseguimos o ascenso a Segunda nacional e, 
efectivamente, tamén conseguimos a Copa. En 
definitiva, un ano inesquecible. 
 
Na Copa, tendes unha semifinal durísima contra o 
San Roque Casablanca. Había moita rivalidade? 
A típica de cando hai dous ou máis equipos dunha 
cidade xogando na mesma categoría. 
 

Con quen había máis, 
co Casablanca ou co 
Lavadores, no que 
naquela altura había 
futbolistas como as 
históricas Aurora, Pili 
Besada ou a que logo 
sería unha clásica de El 
Olivo, Loreto? 
Os partidos contra o 
Lavadores, tanto en Liga 
como en Copa, sempre 
eran moi disputados. 
Elas tiñan moita 
experiencia na categoría 
e    grandes    xogadoras 

Foto: Final El Olivo-Lavadores.        como as que nomeaches.  
© Acervo de Quique Cons. 
 
O equipo adáptase rápido á Primeira Nacional e 
compite na parte alta. Ficades por debaixo do 
Arousana de Mari Paz, Nuestra Señora de Belén e 
Reocín. Só cedérades un empate na casa contra as 
vilagarciás. A inexperiencia foi o condicionante para 
non chegar máis alto? 
Supoño que si. Pero non foi só a inexperiencia. Cando 
entras nunha categoría nova, e máis esixente, pasas por 
un período de adaptación a ese nivel superior, a hábitos 
de vida novos como acostumarse a viaxar. Son varios 
factores os que inflúen. 
 
En dous anos constituídesvos no mellor equipo 
galego. Como se consegue iso en tan pouco tempo? 
Como contei antes, había un gran plantel, con 
xogadoras que gañaran moitos títulos no fútbol sala, 
algunhas incluso xa xogaran ao fútbol, e a gran maioría 
coñeciámonos moi ben. 
 
Na 2007/08 trocas de cidade para xogar ás beiras do 
Lérez. 
O adestrador que tiñamos ese ano en El Olivo non 
contaba moito comigo e no Pontevedra presentáronme 
un moi bo proxecto, con grandes xogadoras e que 

podía ser moi competitivo. Eles apostaron por min,  
fíxose un gran equipo. 
 
E por segundo ano consecutivo un equipo teu fica 
segundo, ás portas da fase de ascenso. 
Foi unha boa temporada, había unha boa mestura de 
experiencia e xuventude. Realmente, foi unha mágoa 
non conseguir o título ese ano.  
 
Ollando a Liga hai un partido determinante que, de 
telo gañado, derrocariades a hexemonía das olivas: o 
1-2 contra elas na Xunqueira. Que faltou para 
gañalo? 
Fixemos un gran partido. Creo que faltou un pouco de 
sorte, que tamén inflúe no fútbol. 
 
Ese ano, no que compites por primeira vez contra El 
Olivo, Foron partidos especiais? 
Os partidos que xogas contra os teus ex equipos 
sempre son especiais. Sempre tentas dar o mellor de ti 
mesma e, se ademais é contra un equipo como El 
Olivo, que sempre estaba no alto da táboa, é máis 
importante aínda. 
 
Antes que ti, en Pontevedra estiveron Sarita e Vane 
Hermida, que marcharan ao L’Estartit, equipo ao 
que ti marchas no 2009. Existía algún convenio entre 
o club granate e o catalán? Como é que vas alí? 
Non, non había convenio algún con ningún equipo. 
Escoitaran falar de nós, puxémonos en contacto, 
leváronme uns días para probar, gusteilles e 
ficháronme. 

 
Precisamente, en Cataluña coincides con Vane, que 
chegaba alí procedente do Espanyol, e tendes dúas 
traxectorias diferentes, até o punto que ti volves 
axiña e ela continúa por aquelas terras. Como foi a 
experiencia? 
Tivo dous lados un positivo, pois xogar en Superliga é 
unha experiencia inesquecible. Gardo grandes amigas 
desa etapa, a xente era moi amable, axudáronme moito 
a integrarme; por outro lado, estás moi lonxe de casa e 
os clubs comezaban a ter problemas económicos. 
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O equipo contaba cunha dianteira mediática como a 
mexicana Maribel Domínguez e outra da casa como 
Mery Martí. Era difícil atopar un espazo entre elas? 
A verdade é que tanto Maribel como Mery 
convertéronse en grandes apoios. Os seus consellos 
axudáronme moito. Era un pracer xogar con elas. 
 
Nalgunha entrevista temos lido que o máis 
importante que lle pides a un técnico é que che dea 
confianza. No L’Estartit, faltou esa empatía con 
Rafael Gil? 
Para nada, el foi un dos que máis confianza me deu. 
Sempre me dicía que eu era un diamante en bruto e 
que el me sacaría o mellor. O motivo polo que decidín 
virme non ten que ver con el, foron motivos persoais. 
Como comentei, os clubs comezaban a ter problemas. 
 
Existe moita diferenza entre o fútbol catalán e o 
galego? 
A diferenza é que en Cataluña levan moitos anos 
apoiando ao fútbol feminino. Hai moitos equipos en 
Superliga e en Segunda, teñen moita canteira. 
 
Torroella de Montgrí tiña unha tradición antiga no 
fútbol feminino. En Estartit viven pouco máis de tres 
mil persoas. Como se vive alí o fútbol? 
A xente dalí implicábase moito cos seus equipos. 
L’Estartit era un club unicamente dedicado ao fútbol 
feminino. En cada partido vías as bancadas cheas de  
seareiros apoiando aos seus equipos, tanto en Superliga 
como en nacional. Cando saías ao campo sentíaste moi 
ben ollando tanta afección. Viven o fútbol feminino 
dun xeito moi intenso. 
 
Cando falamos de Primeira División pensamos en 
cidades grandes. Estartit pode ser a antítese diso. É 
posible aplicar aquel modelo a algunha vila de 
Galiza? 
Xa está comezándose a facer. Agora hai moitos 
equipos en Galicia na Segunda División. Supoño que 
no tardaremos moito en ter máis dun en Superliga. Os 
clubs de fútbol estanse implicando cada día máis no 
fútbol feminino e están creando as súas propias 
canteiras, que é o máis importante. Un exemplo é o 
Sárdoma, equipo no que estou xogando. 
 
Volves a Pontevedra e pouco despois es unha vítima 
máis da quebra do equipo. Que pasou? 
Foi unha gran mágoa. Había un bo equipo, pero os 
problemas económicos que tiña o club fixeron que o 
maior prexudicado fora o feminino e, polo tanto, nós. 
 
A túa seguinte estación é Vilagarcía. Mellor 
goleadora galega de Segunda con 18 dianas. Logo do  

caos pontevedrés 
no ano anterior, 
reencóntraste co 
teu fútbol. Que foi 
o mellor dese ano 
no Arousana? 
Pois si, atopeime 
cun grupo moi 
unido e con moitas 
gañas de traballar. 
Puxéronmo moi 
fácil desde o 
primeiro día, había 
moi bo ambiente. 

Sigo mantendo moitas amigas alí. 
 
Desde ese ano o Sárdoma tente como un obxectivo 
prioritario do seu proxecto pero volves a El Olivo. 
Ao terminar ese ano, Tony falou comigo, tamén falou 
Charli, o adestrador de El Olivo, e no verán chamoume 
Padín, a quen lle teño moito afecto, que rematou de 
convencerme. Tamén influíu o de xogar e adestrar a 
escasos metros da miña casa logo de levar todo o ano 
indo e vindo catro veces á semana a Vilagarcía que, 
malia estar moi ben alí, facíaseme duro. Ademais, 
supuña todo un reto para min volver a El Olivo. Nese 
primeiro ano estiven moi contenta. 
 
 Padín sempre di que El 
Olivo non é un equipo 
de fútbol propiamente, 
senón unha asociación 
de Peñas. Como o 
conceptúas ti? 
Defínoo como un gran 
equipo. Vén demostrán-
doo todos estes anos. 
Para min,  Padín é unha 
das persoas que máis 
traballou para que estean 
aí. Desvívese polo equi-
po e, mesmo que sexa 
unha asociación de 
peñas, el sempre consi-
gue que o equipo saia adiante. 
 
Había moita diferenza entre El Olivo que deixaras na 
década anterior e o que atopaches na pasada 
campaña? 
En canto a estrutura de club atopeino moito mellor, 
pero isto é normal. Cando eu marchara estaban 
comezando. Atopeime con futbolistas que se mantiñan 
no equipo desde a miña primeira época e, en conxunto, 
un gran equipo, formado por moi boas xogadoras. 
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 E por fin, Sárdoma. Por que agora si? 
Realmente, en todas as veces que falara Tony, faltou 
moi pouco para fichar con elas. Este ano gustoume 
moito o proxecto. Tanto el como o plantel fixeron que 
o decidira axiña. Puxéronmo moi fácil pois tanto el 
como as compañeiras fixéronme sentir como na casa . 
É moi importante sentirte valorada como eu me sentín 
por eles e iso é de agradecer. O Sárdoma é un club que 
coñezo desde hai anos, desde a directiva ata a moitas 
das súas xogadoras. Son un grupo moi unido e síntome 
moi querida. 
 
Erades un aspirante á fase de ascenso pero dúas 
derrotas en xaneiro, unha moi polémica, contra 
Victoria, e outra en Navia contra El Olivo, parecen 
descartarvos. Como se formula o final da temporada 
nestas circunstancias? 
Creo que non merecemos perder ningún deses dous 
partidos pero o fútbol ás veces non é xusto. Nós 
seguiremos loitando ata o final para ficar o máis alto 
posible na clasificación.Ganas e ilusión non faltan. 
 
Esta temporada vaise lembrar, entre outras cousas, 
por unha rivalidade infrecuente entre Sárdoma e El 
Olivo. 
A rivalidade, futbolisticamente falando, é boa, sobre 
todo cando os equipos teñen planteis moi competitivos. 
Este ano, os Sárdoma-El Olivo son deses partidos que 
todo o mundo quere ver. Pola miña parte, todo o que 
pasa no campo, aí se queda, xa que logo moitas desas  

 
rivais son compañeiras de selección e tanto o 
compañeirismo como o respecto son fundamentais. 
 
Hai dous anos volviches gañar a Copa galega con El 
Olivo. O Sárdoma nunca gañou esta competición. É o 
gran estímulo para construír o final da campaña? 
Calquera título é importante. Tanto o equipo coma o 
corpo técnico esforzámonos cada día para mellorar. A 
Copa sería una gran recompensa a tanto esforzo e 
traballo. 
 
Rematemos volvendo a detalles máis persoais. 
Primeiro, a túa admiración pola estadounidense Álex 
Morgan. 
Alex Morgan é un referente para min porque me 
encanta a paixón e a entrega que ten polo fútbol. É 
unha xogadora moi completa, cunha luva na súa zurda. 
Vela en directo ten que ser un espectáculo, xa que en 
calquera momento pódecha enlear. 
 
Por último, sempre xogas cunha venda no pulso 
dereito. 
A vendaxe que levo na man dereita ten un significado 
moi especial para min porque debaixo levo dous 
amuletos que non me quero quitar. 

 
 
 
 



 

 

O mes en imaxes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª División. Xda. 
14. 18/01/2015. 
Orzán-Barbadás: 

 0-0. 
© Revista do 
Fútbol Feminino 
Galego. 
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O mes en imaxes   

 
 
 
 

2ª División. Xda. 15. 25/01/201
 © C.D. Salamanca F. Fem. 
 
 

2ª División. Xda. 15
 

 
 
2ª División Galega
Guardesa-Tomiño: 9
 © Tomiño F.C. 

 
2ª División. Xda. 

 Orzán
© Revista do Fútbol Feminino Galego

 
 
 
 
 
 
 

1/2015. Salamanca-Villestro: 2-1 

15. 25/01/2015. Zamora-El Olivo: 2-1 
 © C.D. Zamora Amigos del Duero. 

Galega. Xda. 15. 25/01/2015. 
Tomiño: 9-2 

 

2ª División. Xda. 13. 11/01/2015. 
Orzán-Zamora:  0-0. 

Revista do Fútbol Feminino Galego 



 

 

Media liga 
dominio galego
A 2014/15 vai lembrarse, polo menos no que á súa 
primeira metade se refire, como aquela na que cinco 
dos nove equipos galegos remataron a mesma con 
plenas posibilidades para, na segunda parte, poder 
acceder á fase de ascenso. El Olivo, Victoria, Friol, 
Sárdoma e Villestro están disputando un
preciosa. 
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iga con 
dominio galego 
A 2014/15 vai lembrarse, polo menos no que á súa 

quela na que cinco 
dos nove equipos galegos remataron a mesma con 
plenas posibilidades para, na segunda parte, poder 

El Olivo, Victoria, Friol, 
unha campaña 

Bértola e Erizana transitan sen grandes atranco, pola 
polo sector intermedio da táboa, o Orzán 
sorpréndenos coa súa capacidade para sobrevivir, 
con certa marxe de tranquilidade, por riba da área de 
conflito. Finalmente, o Barbadás, 
da liña de auga, ten marxe de mellora para volver a 
eludir o descenso. Esas trece xornadas, a teor dos 
números, leváronnos a elaborar a nosa convocatoria 
ideal, aliñación titular incluída, e a nomear aos dous 
técnicos que poderían dirixir
Presentamos en nomes e números o resumo da 
primeira volta dos equipos galegos do grupo I da 
Segunda División e as táboas individuais de 
goleadoras e guardarredes.
 

Bértola e Erizana transitan sen grandes atranco, pola 
polo sector intermedio da táboa, o Orzán 
sorpréndenos coa súa capacidade para sobrevivir, 
con certa marxe de tranquilidade, por riba da área de 

Finalmente, o Barbadás, mergullado abaixo 
en marxe de mellora para volver a 

eludir o descenso. Esas trece xornadas, a teor dos 
áronnos a elaborar a nosa convocatoria 

ideal, aliñación titular incluída, e a nomear aos dous 
técnicos que poderían dirixir esa selección. 
Presentamos en nomes e números o resumo da 
primeira volta dos equipos galegos do grupo I da 
Segunda División e as táboas individuais de 
goleadoras e guardarredes. 
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A ver se sabes
1. Copa do Mundo 
 

1.1. Quen defendeu a portería dos 
Estados Unidos na final
Mundo do 1999? 
 
a) Tracy Ducar; b) Briana 
Aarønes; d) Pretinha; e) 

 
1.2. Nesa edición, a mellor selección europea
ficou cuarta. Quen foi? 
 
a) Alemaña; b) Suecia; c) Italia; d)
Rusia. 
 
2. Eurocopa 
 
2.1. Na edición de 1989, cal destas seleccións 
participa por primeira vez nunha fase final?
 
a) Finlandia; b) Dinamarca; c) 
Inglaterra; e) Alemaña. 
 
2.2. E na do 1997? 
 
a) Finlandia; b) Dinamarca; c) 
Inglaterra; e) Alemaña. 
 
3. Copa de Europa 
 
3.1. Cantos equipos gañaron a Copa de Europa 
dous anos seguidos? 
 
a) Ningún; b Un; c) Dous; d) Tres; e) 
 
3.2. E tres anos seguidos? 
 
4.1. O Barcelona gañou as últimas Copas de 
España, cantas van seguidas até a de 2014 
incluída? 
 
a) Dúas; b) Tres; c) Catro; d) Cinco; e) 
 
4.2. Cal foi o primeiro equipo vasco en gañar 
un título oficial? 
 
a) Eibartarrak; b) Danok Bat; c)
Añorga; e) Oiartzun. 
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ver se sabes … 
defendeu a portería dos 

Estados Unidos na final Copa do 

Briana Scurry; c) 
; e) Liu Ailing. 

ión, a mellor selección europea 

d) Noruega; e) 

Na edición de 1989, cal destas seleccións 
participa por primeira vez nunha fase final? 

 España; d) 

 España; d) 

Cantos equipos gañaron a Copa de Europa 

; e) Catro. 

O Barcelona gañou as últimas Copas de 
España, cantas van seguidas até a de 2014 

; e) Seis. 

Cal foi o primeiro equipo vasco en gañar 

; c) Leioa; d) 

 
5. Fútbol galego 
 
5.1. O Karbo foi o primeiro galego en xogar un 
partido oficial contra un equipo de fóra. Cal foi 
o seu rival? 
 
a) Cide; b) La Llave; c) 
e) Peña Barcilona. 
 
5.2. E o de El Olivo na máxima categoría
 
a) At. Madrid; b) Reocín
Gabriel; e) Rayo Vallecano
 
6. Actualidade 
 
6.1. Que xogadora do Barcelona acaba de 
fichar polo Arsenal? 
 
a) Alexia; b) Vicky Losada;
Willy; e) Soni. 
 
6.2. A que equipo deberá superar o 
Frankfurt de Vero se quere estar 
nas semifinais da Champions
 
a) Glasgow City; b) Wolfsburg
Bristol Academy; e) Paris St.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solucións do número 16: 
1.1. a; 1.2 e; 2.1. c; 2.2. e; 3.1. 
d; 5.2. c; 6.1. e; 6.2 d. 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Karbo foi o primeiro galego en xogar un 
partido oficial contra un equipo de fóra. Cal foi 

; c) Txorrierri; d) Porvenir; 

ivo na máxima categoría? 

Reocín; c) Barcelona; d) San 
Rayo Vallecano. 

6.1. Que xogadora do Barcelona acaba de 

Vicky Losada; c) Corredera; d) 

uipo deberá superar o 
Frankfurt de Vero se quere estar 
nas semifinais da Champions? 

Wolfsburg; c) Rosengård; d) 
Paris St.-Germain. 

; 3.1. b; 3.2. a; 4.1. b; 4.2. d; 5.1 
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Control da 
distracción no 

deporte 
 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. 
 

“Recuperar a concentración e ter a capacidade de 
adaptación é a principal característica dun xogador de 

elite.” 
As distraccións proveñen de gañar, de perder, das nosas 
propias expectativas, as expectativas dos familiares ou 
amizades, as distraccións proveñen da competencia interna 
do equipo, a presión dos treinadores sobre nós. A distracción 
no deporte tamén pode manifestarse a causa da puntuación 
obtida na temporada, os medios de comunicación, a presión 
de patrocinadores, das preocupacións financeiras, os trocos 
no propio nivel de rendemento, a fatiga, o estrés, as lesións, 
como o mencionabamos no capítulo anterior, enfermidades 
ou relacións sentimentais. Os nosos propios pensamentos 
forman unha parte de distracción no noso rendemento antes, 
durante e despois da nosa actuación deportiva. 
É recomendable traer en mente que algo se converta na túa 
distracción se só deixas que iso te desconcentre. 
Non perdemos as habelencias de execución por unha 
distracción; o que se perde é o centro de atención que te 
permite levala de maneira eficaz. 
Cando se perde este centro de atención córrese o risco de 
enfermarse ou fatigarse. 
Cando se teña que afrontar unha situación que esixa moito 
desgaste ou estrés, o descanso será chave en manter o foco 
de atención. 
 
Os puntos para axudar a non perder o punto de atención son: 

- Comprometerte a permanecer positivo. 
- Centrarte en levar a cabo aquilo que te axuda a 

manter positivo e con control. 
- Colocarte nun estado positivo antes de comezar o 

evento. 
- Buscar as vantaxes de cada situación, malia que as 

condicións non sexan favorables, busca as razóns 
polas que aínda podes ser forte e optimista. 

- Atopar a parte positiva de cada situación. 
- Lembrar que as distraccións non deben invadirte. 

É inútil deixarte arrastrar por elas. 
- Prever que, en competicións importantes, as 

condicións poden variar. 
- Prever que as persoas poden comportarse de 

maneira distinta, non te responsabilices dos seus 

actos ou da súa conduta. Lembra onde debe estar o 
teu centro de atención. 

- Pensar que podes pasalo ben coa experiencia e ter 
unha boa actuación, con independencia das 
circunstancias. 

 
Para conseguir que o pensamento positivo sexa unha forma 
de ser, toma en consideración o seguinte: 

- Practica o retomar o rumbo. 
- Fai un verdadeiro esforzo por manterte positivo. 
- Fai o que podas, o que está baixo o teu control. 
- Síntete orgulloso do teu esforzo despois dun día de 

treinamento ou de partido. 
- O mellor punto para centrarse é a túa preparación. 
-  Confía no teu corpo, deixa que aconteza por 

instinto, pensa con anticipación e logo actúa, 
deixa que o teu corpo te dirixa. 

 
Segundo Orlick , o treinamento para recuperar o centro de 
atención tense que dar do seguinte xeito: 

1- Precisas un plan que mostre como che gustaría ter 
respondido ante algún erro. 

2- Logo visualízate respondendo de maneira 
satisfactoria nesa situación ou noutras que teñas 
afrontado anteriormente. 

3- Isto permitirá que ambientes o escenario para 
mellorar as túas habilidades de refocalización. 

4- Despois aplica o método de situacións reais. 
5- Cando esteas a piques de perder a compostura, 

formúlate recuperar un centro de atención positivo. 
 
Estas situacións son retos difíciles, do contrario calquera o 
faría; recupérate dos contratempos (erros), e mantén o centro 
de atención vivindo o aquí e o agora. 
Para reforzar o control da distracción no deporte é 
indispensable aplicar a SIMULACIÓN, técnica que permite 
practicar as respostas e estratexias de afrontamento 
desexadas en circunstancias de práctica, pero que se achega 
ao máis parecido a unha competición de verdade. 
Os astronautas foron os primeiros en utilizar esta técnica, 
pois lles axuda a prepararse para unha situación real. 
A simulación é unha preparación física e técnica mediante 
un treino de alta calidade e intensidade que reproduce as 
esixencias da competición. Axuda aos deportistas a 
prepararse mentalmente para as condicións da competición e 
para as posibles distraccións coa fin de obter a 
concentración con máis facilidade. 
Se reproducimos con exactitude as esixencias da 
competición durante o treinamento, estaremos mellor 
preparadas para alcanzar o noso máximo rendemento nunha 
situación real. 
A simulación sirve para que teñamos unha maior confianza. 
É importante mencionar que non se pode treinar con tanta 
intensidade todos os días porque o descanso tamén é 
esencial. 
Crecer a través dos demais e adoptar exemplos positivos 
doutras persoas, como coñecer os seus puntos fortes que os 
fan máis sólidos mental, física e psicoloxicamente, será unha 
parte significativa na tentativa por elevar o noso rendemento 
deportivo. 
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A prohibición de 
ver fútbol 

Óscar Losada 
 
 
Óscar Losada leva case toda a súa vida ligado 
profesionalmente ao xornalismo. Ademais de ser 
pioneiro nos programas de música de raíz en 
Galiza, traballou, e traballa, para distintos medios 
de comunicación en distintos formatos, dirixe a 
única revista sobre baloncesto galego, forma parte 
do consello de redacción desta revista, e é outro dos 
críticos cinematográficos do noso país. É por iso 
que, algunha vez, incluiremos artigos seus que 
relacionen o sétimo arte co noso deporte se ten, polo 
medio, como elemento importante, o protagonismo 
da muller. 
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Os mandatarios de Irán prohibiron aos futbolistas da 
selección que se sacaran fotos con mulleres iranianas, 
dado que o material podía ser empregado "como 
instrumento político", segundo comentou Ali Akbar 
Mohamedzade, responsable do Comité Moral da 
Federación. Elas non poden acudir a ver un partido na 
súa terra, pero algunhas aproveitaron que a Copa Asia 
se celebraba en Australia para contemplar fútbol e, de 
paso, facerse fotografías cos internacionais, algo que 
incomodou ás autoridades, que ameazaron aos 
xogadores se continuaban con esa actitude.  
 
"Offside" é un filme de Jafar Panahi que obtivo o Oso 
de Ouro no Festival de Berlín no ano 2006. O filme ten 
como protagonista a unha rapaza que se viste como se 
fose un home para poder acceder ao campo onde xoga 
a selección de Irán un partido oficial e burlar a 
prohibición oficial que impide ás mulleres acudir a un 
campo de fútbol. Malia que o seu empeño é forte, as 
circunstancias farán que non logre o seu obxectivo e 
resulta detida canda outras mozas que pretendían o 
mesmo, ás que entregan á brigada "antivicio". A fita 
describe, cun estilo que a fai semellar un documental, 
as vicisitudes que pasa a protagonista na súa procura 
de contemplar un partido de fútbol. Panahi rodou no 
exterior do recinto mentres se celebraba o encontro da 
selección e contratou a actores non profesionais para 
dar esa sensación de estar a ollar un documental, aínda 
que os personaxes da fita son de ficción. Non imos 
soltar spoilers, mais a película remata co que acontece 
nun furgón policial. O filme ten algúns momentos que 
podemos considerar do xénero de comedia.  
 
O cineasta manifestou no seu día que o motivo de 
querer facer este filme xurdiu cando leu un artigo no 
que se indicaba “que as mulleres da antiga Grecia 
tampouco podían asistir aos eventos deportivos. Unha 
delas tiña un fillo atleta e decidiu vestirse de home 
para poder velo competir".  Tamén lle sucedeu algo 
semellante na súa familia. "Quería ollar un 
adestramento da selección e a miña filla empeñouse en 
vir comigo. Fun coa súa nai por se debía acompañala a 
casa se non a deixaban pasar, que foi o que sucedeu, 
pero achou un xeito de colarse e reuniuse comigo no 
estadio. Iso tamén me inspirou para a película".  
 
Este é un filme moi recomendable, unha historia que, 
tendo como eixe un partido de fútbol, serve para 
realizar diversas reflexións sociais sobre o país. 
     
O director desta fita tamén sufre as consecuencias das 
prohibicións presentes no seu país por mor do apoio 
que deu á revolta verde, critica co réxime. En 
decembro de 2010, as autoridades decidiron detelo 
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durante seis anos, aínda que só cumpriu 88 días no 
cárcere logo de facer unha folga de fame de dez días 
e grazas ao apoio internacional tido por diferentes 
organizacións de dereitos humanos. Na sentencia 
tamén tivo como castigo non poder facer cine 
durante vinte anos e tampouco se lle permitía 
abandonar a nación. A súa cabeza continúa a xerar 
arte e saltouse ese castigo realizando "This is not a 
film", a obra que se puido ver no Festival de Cannes 
de 2011 tras sacala do país de xeito clandestino, e 
logo coñeceuse "Closed curtain". Actualmente o 
artista pode andar libremente pola cidade e agora 
rematou "Taxi", traballo no que se lle pode ver 
percorrendo Teherán en taxi, así que Panahi está a 
resultar un especialista en saltarse a prohibición que 
lle impedía desenvolver o seu labor como cineasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* As imaxes corresponden tres carteis cos que se 
promocionou o filme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título:  Offside (Irán, 2006) 
 
Dirección: Jafar Panahi 
 
Guión: Jafar Panahi e Shadmehr Rastin 
 
Música: Yuval Barazani e Korosh 
Bozorgpour 
 
Protagonistas: Sima Mobarak-Shahi, 
Shayesteh Irani, Ayda Sadeqi, Golnaz 
Farmani 
 
Duración: 93 minutos 
 
Xénero: Comedia dramática 
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As competicións 

 

 
 
 
 

Copa do Mundo 
1995 

 
No 1995, Suecia converteuse no primeiro país que 
servira de sede para unha Copa do Mundo masculina 
(1958) e outra feminina. Incluso, tres dos cinco 
campos que acolleran partidos 37 anos antes volveron 
a facelo tras as correspondentes remodelacións. A 
competición mantivo o formato anterior, con doce 
equipos loitando pola hexemonía mundial. 
 

O torneo foi intenso. En 18 días disputáronse os 26 
partidos. Comezou o 5 de xuño cun Alemaña-Xapón 
no que Silvia Neid marcou o primeiro e único gol da 
primeira vitoria do conxunto europeo. No grupo A 
tamén estaban Suecia e Brasil. A primeira sorpresa 
saltou cando Brasil derrotou ás locais cun gol de 
Roseli. A segunda xornada mergulllou ao grupo nunha 
igualdade espectacular. Suecia fixo valer o factor casa 
nunha última media hora intensa ante Alemaña 
superando os goles de Wiegmann, de penalti, e de 
Lohn. Anderson recurtou de penalti. A falta de dez 
minutos, Sundhage empatou e seis despois, de novo, 
Anderson, conseguiu bater a Goller. No outro 
encontro, Xapón sorprendía a Brasil. Pretinha 
adiantara ás americanas pero Noda, botándose ás 
costas ás nadeshiko, virou con goles nos minutos 13 e 
44. A xornada final mantivo tensión até o final no 
Suecia-Xapón. As locais gañaron con goles de 
Videkull e Andelen. No Alemaña-Brasil sobrou o 
segundo tempo. As europeas arrasaron ás brasileiras, 
eliminadas ao ficaren cuartas de grupo por peor 
diferenza de goles con Xapón. 

O grupo B parecía o máis claro. Noruega e Inglaterra 
eran favoritas, coa incógnita de Canadá. Ao final as 
canadenses foron as peor terceiras por seren incapaces 
de derrotar ao conxunto africano, que acabou facendo 
un digno papel. Só Noruega cumpriu os prognósticos, 
tanto nos resultados como no seu fútbol directo e 
efectivo, que a volveu desde o comezo como candidata 
ao título. Para comezar fíxolle oito ás aguias africanas 
cun hat-trick de Sandberg. Canadá tratou sen 
complexos a Inglaterra e a piques estivo de sacar algo 
positivo do enfrontamento contra as insulares nun 
partido de final louco que a falta de cinco minutos 
daba unha cómoda vitoria ás europeas, por 3-0, e que 
se chega a durar máis podería rematar en empate logo 
dos goles canadenses de Stoumbos e Donelly nos 
últimos catro minutos. Ese carácter imprevisible de 
Canadá viuse dous días despois cando vencendo por 3-
1 a Nixeria a falta de media hora, acabaron sendo 
empatadas cos últimos goles de Avre e Okoroafor. No 
partido entre as favoritas para o primeiro lugar 
Noruega, derrotou a Inglaterra con dous goles no 
primeiro acto de Haugen e Riise. Na terceira data do 
grupo, Noruega despachou sen problemas con outra 
goleada a Canadá e Inglaterra, sabedora de que a 
clasificación estaba conseguida, deixouse ir nun 
partido que Nixeria perdeu pola mínima. 

 
No grupo C tres países importantes tamén deixaban un 
prognóstico difícil de acertar. China, cuxa evolución 
no fútbol feminino era unha realidade, Estados Unidos, 
detentora do cetro mundial e Dinamarca, selección 
capaz de dinamitar a calquera nun bo día das 
vermellas. Australia, en menor medida, tamén estaba 
capacitada para asustar se os favoritos se descoidaran. 
China e Estados Unidos fixeron un torneo moi 

Grupo A 
05/06. Karlstad: Alemaña – Xapón: 1-0 
05/06. Helsingburgo: Suecia – Brasil: 0-1 
07/06. Helsingburgo: Suecia – Alemaña:  3-2 
07/06. Karlstad: Brasil – Xapón: 1-2 
09/06. Vasteras: Suecia – Xapón: 2-0 
09/06. Karlstad: Brasil – Alemaña: 1-6 
 
1. GER, 6; 2. SWE, 6; 3. JPN, 3; 4. BRA, 3. 

Grupo B 
06/06. Karlstad: Noruega – Nixeria: 8-0 
06/06. Helsingburgo: Inglaterra–Canadá: 3-2 
08/06. Karlstad: Noruega – Inglaterra: 2-0 
08/06. Helsingburgo: Nixeria – Canadá: 3-3 
10/06. Gavle: Noruega – Canadá: 7-0 
10/06. Karlstad: Nixeria – Inglaterra: 2-3 
 
1. NOR, 9; 2. ENG, 6; 3. CAN, 1; 4. NGA, 1. 

Grupo C 
06/06. Gavle: Estados Unidos – China: 3-3 
06/06. Vasteras: Dinamarca–Australia: 5-0 
08/06. Gavle: Estados Unidos – Dinamarca: 2-0 
08/06. Vasteras: China – Australia: 4-2 
10/06. Helsingburgo: Est. Unidos – Australia: 4-1 
10/06. Vasteras: China – Dinamarca: 3-1 
 
1. USA, 7; 2. CHN, 7; 3. DEN, 3; 4. AUS, 0. 



 

 

semellante. Para comezar igualaron o seu partido a 
tres, despois as americanas venceron por dous goles a 
Dinamarca e por tres a Australia. As ch
segundas de grupo por gañaren ás Matildas
menos. Dinamarca asegurou o terceiro lugar desde o 
primeiro encontro, cando golearon por 5
oceánicas. 

 
Os cuartos de final serviron para que as anfitrioas 
deixaran a competición tras perder por penaltis contra 
China. Suecia acusou os mesmos problemas que na 
primeira fase, na que só estiveron brillantes t
minutos contra Alemaña. Contra as asiáticas 
a prórroga cun gol de Kalte no minuto tres da 
prolongación para caeren nos penaltis 
No resto das eliminatorias gañaron os favoritos con 
certa comodidade. 

As semifinais xuntaron ás europeas contra american
e asiáticas. Os dous partidos non se de
final. No Noruega-Estados Unidos, 
marcaron axiña por medio de Aarønes. Calquera puido 
gañar, sobre todo porque as estadounidenses acabaron 
o encontro en superioridade debido á expulsión de 
Heidi Støre a falta dun cuarto de hora. No China
Alemaña foi Bettina Wiegmann que, a falta de dous 
minutos, deu o billete de finalista ás alemás.
O paralelismo que marcou as traxectorias de Estados 
Unidos e China 
desfíxose na loita 
polo terceiro lugar. 
As de Anthony 
Dicicco derrotaron 
ás asiáticas cos 
goles de Venturini 
(24’) e Hamm 
(55’). 
Na final, asubiada 
pola sueca Ingrid 
Jonsson, os goles 
de Riise e 
Peterssen, antes do 
descanso, deron a 
Noruega o seu 
primeiro e único 
título até agora. 

Cuartos de final 
13/06. Vasteras: Alemaña – Inglaterra: 
13/06. Helsingburgo: Suecia – China: 1-
13/06. Gavle: Estados Unidos – Xapón:  
13/06. Karlstad: Noruega – Dinamarca: 3

Semifinais 
15/06. Vasteras: Estados Unidos – Noruega
15/06. Helsingburgo: Alemaña – China: 1
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semellante. Para comezar igualaron o seu partido a 
tres, despois as americanas venceron por dous goles a 
Dinamarca e por tres a Australia. As chinesas ficaron 

Matildas por un gol 
rou o terceiro lugar desde o 

golearon por 5-0 ás 

Os cuartos de final serviron para que as anfitrioas 
deixaran a competición tras perder por penaltis contra 
China. Suecia acusou os mesmos problemas que na 

na que só estiveron brillantes trinta 
minutos contra Alemaña. Contra as asiáticas forzaron 
a prórroga cun gol de Kalte no minuto tres da 

No resto das eliminatorias gañaron os favoritos con 

s contra americanas 
. Os dous partidos non se decidiron até o 

 as europeas 
. Calquera puido 

sobre todo porque as estadounidenses acabaron 
superioridade debido á expulsión de 

a falta dun cuarto de hora. No China-
Alemaña foi Bettina Wiegmann que, a falta de dous 
minutos, deu o billete de finalista ás alemás. 
O paralelismo que marcou as traxectorias de Estados 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  Foto: Gro Espeseth. ©

: 3-0 
-1 / 3-4 

:  4-0 
: 3-1 

Noruega: 0-1 
China: 1-0 

DOMINGO 18/06/1995     (18,00)     Campo: 
RÅSUNDA (Solna)     (17.158)
ALEMAÑA : 0 - NORUEGA : 2     (0
GER : Goller; Bernhard, Pohlmann (Pia Wunderlich 
75’), Lohn, Austermühl; Voss,
Meinert (Smisek 86’); Mohr, Prinz (Brocker 42’). Sel 
Gero Bisanz. 
NOR : Nordby; Svensson, Anne Nymark
Nina Nymark-Anderssen, Myklebust; Espeseth, Riise, 
Haugen, Aarønes; Pettersen, Medalen. 
Pellerud. 
Goles: 0-1 Riise 37’; 0-2 Pettersen 40’.
Árbitro: Jonsson (Sueca).     Auxiliares: Holm 
(Dinamarquesa) e Rodríguez Román (Mexicana).
Disciplina: CA: Bernhard 2’; Anne Nymark Andersen 
22’; Medalen 58’; Aarønes 70’.

Terceiro e cuarto lugares
17/06. Gavle: China – Estados Unidos

© FIFA. 

DOMINGO 18/06/1995     (18,00)     Campo: 
RÅSUNDA (Solna)     (17.158) 

NORUEGA : 2     (0-2) 
GER : Goller; Bernhard, Pohlmann (Pia Wunderlich 
75’), Lohn, Austermühl; Voss, Wiegmann, Neid, 

(Smisek 86’); Mohr, Prinz (Brocker 42’). Sel 

NOR : Nordby; Svensson, Anne Nymark-Anderssen, 
Anderssen, Myklebust; Espeseth, Riise, 

Haugen, Aarønes; Pettersen, Medalen. Sel. Even 

2 Pettersen 40’. 
Árbitro: Jonsson (Sueca).     Auxiliares: Holm 
(Dinamarquesa) e Rodríguez Román (Mexicana). 
Disciplina: CA: Bernhard 2’; Anne Nymark Andersen 
22’; Medalen 58’; Aarønes 70’. 

Terceiro e cuarto lugares 
Estados Unidos: 0-2 



 

 

Resultados 
xaneiro

España  
1ª División 

Xornada 15 (11/01/2015) 
Trans. Alcaine – Collerense: 0-2 
Sevilla – Santa Teresa: 2-3 
R. Sociedad – Fund. Albacete: 1-1 
Rayo Vallecano – Levante: 0-0 
Sp. Huelva – At. Madrid: 0-2 
San Gabriel – Athletic: 1-4 
Valencia – Oviedo Moderno: 4-1 
(2-0 Mari Paz 64’(p); 4-1 Mari Paz 89’) 
Espanyol – Barcelona: 0-4 
Xornada 10 (13/01/2015) 
Levante – Oviedo Moderno: 5-0 
Xornada 16 (18/01/2015) 
Valencia – Espanyol: 3-1 
(2-0 Mari Paz 31’) 
San Gabriel – Oviedo Moderno: 3-0 
Sp. Huelva – Athletic: 2-2 
Rayo Vallecano – At. Madrid: 2-3 
R. Sociedad – Levante: 0-1 
Sevilla – Fund. Albacete: 1-0 
Trans. Alcaine – Santa Teresa: 1-1 
Collerense – Barcelona: 0-1 
Xornada 17 (25/01/2015) 
Barcelona – Valencia: 1-2 
(1-1 Mari Paz 71’(p)) 
Espanyol – San Gabriel: 2-0 
(2-0 Anair 89’) 
Oviedo Moderno – Sp. Huelva: 2-2 
Athletic – Rayo Vallecano: 0-0 
At. Madrid – R. Sociedad: 3-1 
Levante – Sevilla: 3-1 
Fund. Albacete – Trans. Alcaine: 0-0 
Santa Teresa – Collerense: 1-0 
1. Barcelona, 45;  2. At. Madrid, 42; 3. Valencia, 37; 4. Athletic, 35; 
5.Levante, 32; 6.  Rayo Vallecano, 27; 7. Espanyol, 24; 8. Oviedo 
Moderno, 23; 9. Sp. Huelva, 20; 10. Santa Teresa, 18; 11. 
Transportes Alcaine, 15; 12. Collerense, 14; 13. R. Sociedad, 13; 
14. Fund. Albacete, 13; 15. San Gabriel, 11; 16. Sevilla
Mellor goleadora: Adriana (Levante) 13 goles. 
Guardarredes menos batida: Ràfols (Barcelona) 5 g./ 15 p. (0,33).

2ª División – Gr. I 
Xornada 13 (11/01/2015) 
Bértola – Oviedo Moderno B: 4-2 
(0-1 Alicia 2’; 1-1 Alba 19’; 2-1 Jenny 23’(p); 3-1 Sandra 36’; 4
María 40’; 4-2 Alicia 54’) 
Villestro – Mareo: 1-1 
(0-1 Eva Cachón 68‘; 1-1 Roci 89’(pp)) 
Erizana – Gijón: 1-0 
(1-0 Luci 62’) 
El Olivo – Salamanca: 3-0 
(1-0 Carolina 46’; 2-0 Carolina 47’; 3-0 Natalia 71’) 
Victoria – Sárdoma: 1-0 
(1-0 Eva 89’) 
Orzán – Zamora: 0-0 
Barbadás – Friol: 2-3 
(0-1 Rosado 17’; 0-2 Lucía Pardo 41’; 1-2 Emma 72’; 1
 2-3 Maite 89’) 
Xornada 14 (18/01/2015) 
Orzán – Barbadás: 0-0 
Victoria – Zamora: 0-2 
(0-1 María Jesús 40‘; 0-2 Garzón 82‘) 
El Olivo – Sárdoma: 2-1 
(0-1 Natalia 33’; 1-1 Natalia 39’; 2-1 Natalia 73’) 
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2. At. Madrid, 42; 3. Valencia, 37; 4. Athletic, 35; 
5.Levante, 32; 6.  Rayo Vallecano, 27; 7. Espanyol, 24; 8. Oviedo 
Moderno, 23; 9. Sp. Huelva, 20; 10. Santa Teresa, 18; 11. 
Transportes Alcaine, 15; 12. Collerense, 14; 13. R. Sociedad, 13; 

San Gabriel, 11; 16. Sevilla , 8. 

Guardarredes menos batida: Ràfols (Barcelona) 5 g./ 15 p. (0,33). 

1 Sandra 36’; 4-1 

 

2 Emma 72’; 1-3 Eva 73’; 

Erizana – Salamanca: 1-1 
(1-0 Chama 70’; 1-1 Puerto 87’) 
Villestro – Gijón: 1-2 
(0-1 Lidia 39’; 0-2 Aída 69’; 1-2 Lidia 75’(p))
Bértola – Mareo: 0-4 
(0-1 Eva Cachón 9’; 0-2 Sonia 39’; 0
Oviedo Moderno B – Friol: 0-4 
(0-1 Eider 43’(pp); 0-2 Fany Varela 48’; 0
Xornada 15 (25/01/2015) 
Friol – Orzán: 3-4 
(0-1 Nerea 7’; 0-2 Estefanía 40’; 0
2-3 Natalia 76’; 3-3 Fany Varela 82’; 3
Barbadás – Victoria: 1-5 
(0-1 Tomy 22’; 1-1 Mónica 37’; 1
1-5 Tomy 81’. 
Zamora – El Olivo: 0-3 
(0-1 Sarita 14’; 0-2 Natalia 69’; 0
Sárdoma – Erizana: 1-1 
(1-0 Natalia 20’; 1-1 Catu 89’) 
Salamanca – Villestro: 2-1 
(1-0 Celia 25’; 2-0 Nuria 38’; 2-1 
Gijón – Bértola: 1-1 
(0-1 Sandra 48’; 1-1 Aída 56’) 
Mareo – Oviedo Moderno B: 1-1 
(0-1 Merce 48’; 1-1 Anina 55’) 
Clasificación: 1. El Olivo, 38;
Sárdoma, 28; 5. Villestro, 28; 6. Mareo, 28; 7. Salamanca, 19; 8. 
Erizana, 18; 9. Bértola, 18; 10. Orzán, 18; 11. Zamora, 14; 
Oviedo Moderno B, 10; 13. Gijón, 9; 14. Barbadás, 7 .
Mellor marcadora: Eva (Friol) 15 goles.
Guardarredes menos batida: Sheila (El Olivo) 13 g./ 15 p. (0,87).

 

Galiza 
1ª División Galega

Xornada 14 (04/01/2015) 
O Val – Tordoia: 2-2 
(0-1 Rebeca 19’; 1-1 Noe 32’(p); 2
75’(p)) 
Atlántida Matamá – Cacheiras: 4
(1-0 Marina 7’; 2-0 Lore 20’; 2-1 Judith Cutrín 23’; 2
52’; 3-2 Ove 76’; 4-2 Sandra 89’(p))
Ciudad de Pontevedra – Orzán B
San Miguel – Milagrosa: 3-4 
(0-1 Esther 6’; 1-1 Silvia 17’(p); 2
María Fontán 41’; 3-3 Sabela 74’(p)
Valladares – Lavadores: 2-4 
(1-0 Loles 3’; 2-0 Loles 35’; 2-1 Gloria 65’; 2
83’(p); 2-4 Nuria 86’(p)) 
Beluso – At. Arousana: 1-4 
(0-1 Rosi 4’(p); 1-1 Aída Dasilva 15’(p); 1
Sara González 50’; 1-4 Rosi 79’)
ACRD Boiro – Moledo: 3-0 
(1-0 Soraya 49’(p); 2-0 Laura 66’; 3
Xornada 15 (11/01/2015) 
Moledo – O Val: 1-3 
(1-0 Nerea Blanco; 1-1 Noemi 12’; 1
Corral 61’) 
Tordoia – Atlántida Matamá: 3-1 
(0-1 Lucía 4’; 1-1 Rebeca 11’; 2-1 Rebeca 67’; 3
Cacheiras – Ciudad de Pontevedra: 
(1-0 Paula Díaz 40’; 2-0 María Nogueira 88’; 2
Orzán B – San Miguel: 0-1 
(0-1 Ceci 90’) 
Milagrosa – Valladares: 1-1 
(0-1 Nati 19’; 1-1 Sabela 26’) 
Lavadores – Beluso: 2-3 
(0-1 Aída Dasilva 3’; 0-2 Aída Dasilva 23’; 1
Claudia Barcia 61’; 2-3 Nuria 63’)
At. Arousana – ACRD Boiro: 1-0 
(1-0 Míriam 88’) 
Xornada 16 (18/01/2015) 
Atlántida Matamá – O Val: 2-2 
(0-1 Lorena 13’; 1-1 Eva 16’; 2-1 Mony 42’; 2
Ciudad de Pontevedra – Tordoia: 0

 

2 Lidia 75’(p)) 

2 Sonia 39’; 0-3 Candy 88’; 0-4 Ana 89’) 

2 Fany Varela 48’; 0-3 Eva 68’; 0-4 Sabela 83’) 

2 Estefanía 40’; 0-3 Estefanía 51’; 1-3 Rosado 65’; 
3 Fany Varela 82’; 3-4 Ari 89’) 

1 Mónica 37’; 1-2 Eva 60’; 1-3 Eva 67’; 1-4 Pau 78’; 

2 Natalia 69’; 0-3 Sarita 82’) 

 Antía 74’) 

 

1. El Olivo, 38;  2. Victoria, 32; 3. Friol, 31; 4. 
Sárdoma, 28; 5. Villestro, 28; 6. Mareo, 28; 7. Salamanca, 19; 8. 
Erizana, 18; 9. Bértola, 18; 10. Orzán, 18; 11. Zamora, 14; 12. 
Oviedo Moderno B, 10; 13. Gijón, 9; 14. Barbadás, 7 . 
Mellor marcadora: Eva (Friol) 15 goles. 

rredes menos batida: Sheila (El Olivo) 13 g./ 15 p. (0,87). 

1ª División Galega  

1 Noe 32’(p); 2-1 María Corral 43’; 2-2 Rebeca 

4-2 
1 Judith Cutrín 23’; 2-2 Paula Díaz 

2 Sandra 89’(p)) 
Orzán B: 0-0 

1 Silvia 17’(p); 2-1 Ale 26’; 2-2 Sabela 34’; 3-2 
3 Sabela 74’(p); 3-4 Sabela 77’) 

1 Gloria 65’; 2-2 Nuria 76’; 2-3 Nuria 

1 Aída Dasilva 15’(p); 1-2 Sara González 18’; 1-3 
4 Rosi 79’) 

0 Laura 66’; 3-0 Laura 81’) 

1 Noemi 12’; 1-2 Paula Liño 58’(pp); 1-3 María 

 
1 Rebeca 67’; 3-1 Rebeca 78’) 

Ciudad de Pontevedra: 2-1 
0 María Nogueira 88’; 2-1 Silva 90’) 

2 Aída Dasilva 23’; 1-2 Sara Castro 59’; 1-3 
3 Nuria 63’) 

 

1 Mony 42’; 2-2 Lorena 52’) 
Tordoia: 0-6 
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(0-1 Rebeca 10’; 0-2 Rebeca 27’; 0-3 Cintia 3-1’: 0-4 Míriam 
Garabato 44’; 0-5 Marta 65’; 0-6 Míriam Garabato 81’) 
San Miguel – Cacheiras: 1-2 
(0-1 María Nogueira 14’; 0-2 María Nogueira 33’; 1-2 Sara 80’) 
Valladares – Orzán B: 1-0 
(1-0 Ana Iglesias 70’) 
Beluso – Milagrosa: 1-2 
(0-1 Esther 9’; 1-1 Claudia Barcia 32’; 1-2 María Páramo 86’) 
ACRD Boiro – Lavadores: 3-0 
(1-0 Melanie 36’; 2-0 Marina 61’; 3-0 Marina 69’) 
At. Arousana – Moledo: 14-0 
(1-0 Raquel 8’; 2-0 Paula14’; 3-0 Rosi 19’; 4-0 Rosi 34’; 5-0 Bárbara 
35’; 6-0 Sara González  39’; 7-0 Míriam 48’; 8-0 Rosi 52’; 9-0 
Bárbara 70’; 10-0 Cárol 73’; 11-0 Cárol 78’; 12-0 Eva 81’; 13-0 Laura 
Marín 85’; 14-0 Ariane 89’(p)) 
Xornada 17 (25/01/2015) 
Moledo – Atlántida Matamá: 0-4 
(0-1 Mony 15’; 0-2 Pa 24’; 0-3 Mony 60’; 0-4 Lara 70’) 
O Val – Ciudad de Pontevedra: 5-1 
(1-0 Laura Hermida 3’; 2-0 María Corral 39’; 3-0 María Corral 42’; 3-
1 Lola Alonso 54’(p); 4-1 Noemi 74’; 5-1 Noemi 88’) 
Tordoia – San Miguel: 3-0 
(1-0 Laura Raña 7’; 2-0 Laura Raña 14’; 3-0 Rebeca 69’) 
Cacheiras – Valladares: 0-1 
(0-1 Belén 67’) 
Orzán B – Beluso: 0-1 
(0-1 Ana Otero 32’) 
Milagrosa – ACRD Boiro: 2-0 
(1-0 Iria Santos 14’; 2-0 Sabela 89’) 
Lavadores – At. Arousana: 1-5 
(0-1 Sara González 23’; 0-2 Sara 35’; 0-3 Bárbara 41’; 1-3 Nuria 44’; 
1-4 Lu Pujol 76’; 1-5 Bárbara 81’) 
Clasificación: 1. At. Arousana, 48;  2. Tordoia, 41; 3. Valladares, 34; 
4. O Val, 33; 5. Milagrosa, 32; 6. Atlántida Matamá, 26; 7. 
Lavadores, 25; 8. ACRD Boiro, 22; 9. Orzán B, 16; 10. Moledo, 16; 
11. Beluso, 13; 12. Cacheiras, 12; 13. Ciudad de Pontevedra, 11; 
14. San Miguel, 10.  
Mellor goleadora: Rebeca (Tordoia) 32 goles. 
Guardarredes menos batida: Beli (At. Arousana) 7 g./ 16 p. (0,44). 

2ª División Galega – Gr. I 
Xornada 16 (04/01/2015) 
Antas – Val do Ulla: * 
Aguiño – Torre: 3-0 
Santiso – Monte Forte: 0-7 
Victoria B – Conxo: 2-0 
Rúa Valdeorras – Sar: 11-1 
San Estebo de Abellá – Pastoriza: 2-1 
981 – Imperator: 0-2 
Xornada 17 (11/01/2015) 
Torre – Santiso: 4-2 
Monte Forte – Victoria B: 2-1 
Conxo – Rúa Valdeorras: 0-1 
Sar – San Estebo de Abellá: 3-2 
Pastoriza – 981: 4-0 
Imperator – Antas: 2-1 
Val do Ulla – Aguiño: * 
Xornada 18 (18/01/2015) 
Victoria B – Santiso: 6-1 
Rúa Valdeorras – Monte Forte: 2-1 
San Estebo de Abellá – Conxo: 1-1 
981 – Sar: 1-1 
Antas – Pastoriza: 2-2 
Aguiño – Imperator: 11-0 
Val do Ulla – Torre: * 
Xornada 19 (25/01/2015) 
Torre – Victoria B: 0-0 
Santiso – Rúa Valdeorras: 2-3 
Monte Forte – San Estebo de Abellá: 2-1 
Conxo – 981: 1-0 
Sar – Antas: 2-5 
Pastoriza – Aguiño: 2-4 
Imperator – Val do Ulla: * 
Clasificación: 1. Victoria B, 47 (18);  2. Aguiño, 45 (17); 3. Monte 
Forte, 42 (18); 4. Rúa Valdeorras, 36 (18); 5. Torre, 29 (17); 6. 6. 
Conxo, 28 (18); 7. Pastoriza, 25 (18); 8. San Estebo de Abellá, 18 

(17); 9. Antas, 17 (17); 10. Santiso, 15 (18); 11. Sar, 13 (18); 12. 
Imperator, 8 (17); 13. 981, 7 (17). 
Mellor goleadora: Marian (Monte Forte) 27 goles. 
Guardarredes menos batida: Mencia (Conxo) 22 g./ 18 p. (1,22) 
* O Val do Ulla retirouse antes do comezo da competición. 

2ª División Galega – Gr. II 
Xornada 12 (04/01/2015) 
Alertanavia – Guardesa: 4-2 
Racing Vilariño – Tyde: 2-0 
Sárdoma B – Sp. San Mateo: 5-0 
Tomiño – San Roque Casablanca: * 
Arenteiro – Concello de Mos: * 
Folga: Vila do Corpus. 
Xornada 13 (11/01/2015) 
Folga: Alertanavia. 
Guardesa – Racing Vilariño: 1-1 
Tyde – Sárdoma B: 2-4 
Sp. San Mateo – Tomiño: 2-1 
San Roque Casablanca – Arenteiro: * 
Concello de Mos – Vila do Corpus: 1-2 
Xornada 14 (18/01/2015) 
Racing Vilariño – Alertanavia: 3-2 
Sárdoma B – Guardesa: 2-2 
Tomiño – Tyde: 0-1 
Arenteiro – Sp. San Mateo:  
Vila do Corpus – San Roque Casablanca: * 
Folga: Concello de Mos.  
Xornada 15 (25/01/2015) 
Folga: Racing Vilariño. 
Alertanavia – Sárdoma B: 1-0 
Guardesa – Tomiño: 9-2 
Tyde – Arenteiro: * 
Sp. San Mateo – Vila do Corpus: 1-0 
San Roque Casablanca – Concello de Mos: * 
1. Guardesa, 27 (12);  2. Sárdoma B, 26 (12);  3. Alertanavia, 24 
(11); 4. Vila do Corpus, 19 (10); 5. Racing Vilariño, 14 (11); 6. 
Tomiño, 13 (11); 7. Tyde, 7 (10); 8. Sp. San Mateo, 9 (11); 9. 
Concello de Mos, -3 (8). 
Mellor goleadora: Mabel (Guardesa) 15 goles. 
Guardarredes menos batida: Lili (Sárdoma B) 9 g./ 10 p. (0,9). 

2ª División Galega – Gr. III 
Xornada 12 (04/01/2015) 
Noalla – Salcedo: 9-0 
At. Pontevedra – Amanecer: 5-1 
Puentearnelas – Umia: 0-6 
Arcadia – Dena: 18-0 
At. Arousana B – Rápido Bahía: 2-5 
Folga: Portonovo. 
Xornada 5 (06/01/2015) 
Salcedo – At. Arousana B: 4-5 
Xornada 13 (11/01/2015) 
Folga: Noalla. 
Salcedo – At. Pontevedra: 5-2 
Amanecer – Puentearnelas: 3-1 
Umia – Arcadia: 0-2 
Dena – At. Arousana B: 0-11 
Rápido Bahía – Portonovo: 3-0 
Xornada 14 (18/01/2015) 
At. Pontevedra – Noalla: 0-2 
Puentearnelas – Salcedo: 1-4 
Arcadia – Amanecer: 4-0 
At. Arousana B – Umia: 2-4 
Portonovo – Dena: 9-0 
Folga: Rápido Bahía. 
Xornada 15 (25/01/2015) 
Folga: At. Pontevedra. 
Noalla – Puentearnelas: 3-0 
Salcedo – Arcadia: 0-4 
Amanecer – At. Arousana B: 0-4 
Umia – Portonovo: Adiado 
Dena – Rápido Bahía: 0-9 
1. Arcadia, 42 (14);  2. Umia, 33 (13);  3.Rápido Bahía, 29 (13); 4. 
Noalla, 25 (12); 5. At. Arousana B, 22 (14); 6. At. Pontevedra, 21 
(13); 7. Amanecer, 14 (14); 8. Portonovo, 13 (12); 9. Salcedo, 12 
(14); 10. Puentearnelas, 4 (14); 11. Dena, 0 (13). 
Mellor goleadora: Lara Boubeta (Rápido Bahía) 27 goles. 



 

 

Guardarredes menos batida: Ángela (Arcadia) 1 g./ 
 

Francia 
D1 Feminine 

Xornada 15 (11/01/2015) 
Montpellier – Saint-Étienne: 1-0 
Metz – Rodez: 2-3 
Juvisy – Paris St.-Germain: 0-3 
Guingamp – Arras: 2-0 
Issy – O. Lyonnais: 0-9 
Soyaux – Albi: 1-0 
Xornada 16 (18/01/2015) 
O. Lyonnais – Albi: 14-0 
Arras – Metz: adiado 
Paris St.-Germain – Issy: 5-0 
Rodez – Montpellier: 0-4 
Saint-Étienne – Juvisy: 0-1 
Guingamp – Soyaux: 1-2 
Xornada 19 (21/01/2015) 
Soyaux – Paris St.-Germain: 0-10 
Xornada 20 (28/01/2015) 
Saint-Étienne – Paris St.-Germain: 0-7 
*1. Paris St.-Germain, 69 (18); 2. O. Lyonnais, 64;
(15); 4. Guingamp, 45; 5. Soyaux, 42 (17); 6. Montpellier, 40 (15); 7. 
Albi, 32; 8. St.-Étienne, 30 (17); 9. Rodez, 30 (15); 
11. Issy, 21 (15); 12. Arras, 19 (14). 
Mellor goleadora: Schelin (O. Lyonnais) 24 goles. 
* Partido gañado, 4 pts; empatado, 2 pts.; perdido, 1 pto.

Coupe de France 
Trintaedousavos de Final (04/01/2015) 
Paris St.-Germain  – Arras: 6-0 
Saint-Étienne  – Dijon: 5-0 
Saint-Maur – O. Lyonnais : 0-5 
Juvisy – Tremblay: 7-0 
CBOSL – Guingamp : 0-1 
Nîmes Metropole Gard – Montpellier : 1-1 / 5-6 
Rouen  – Issy: 6-0 
Paris – Metz: 1-1 / 3-4 
Portet – Rodez : 2-6 
Saint Romain – Albi : 0-8 
Cholet – Soyaux : 0-13 
Vendenheim  – Val d’Orge: 3-0 
La Roche-sur-Yon – Blanquefort : 1-3 
FAMF – O. Marseille : 1-2 
Templemars Vendeville  – Compiègne: 1-0 
Rouvroy – Le Mans : 0-2 
Vesoul – Yzeure : 0-7 
Bourges – Nivolas : 0-2 
Metz Plantières – Mars Bichheim : 0-4 
Etampes – Nancy : 1-4 
Eysinaise – Saint-Malo : 3-5 
Saint-Lyphard – Orvault : 0-2 
Perpignan Bas Vernet – Véore-Montoison : 1-4 
Montauban – Le Puy: 1-1 / 4-3 
Aubune – Muret : 0-2 
Caen – Amiens: 2-2 / 4-3 
Changé – Hénin-Beaumont : 0-4 
Metz ESAP  – Saint-Quentin: 3-0 (np) 
Clermont  – Hirtzbach: 4-1 
Gonfreville  – Gravelines: 2-0 
Donmartin Tour – Ambilly : 0-2 
Nantes – Lorient : 1-4 
 
Dezaseisavos de Final (25/01/2015) 
Soyaux – Paris St.-Germain : 0-0 / 1-3 
Montpellier  – Muret: 7-0 
Hénin-Beaumont – Juvisy : 0-3 
O. Lyonnais  – Yzeure: 8-1 
Amibilly  – Nancy: 1-0 
Clermont – Saint-Étienne : 0-4 
Albi – Rodez : 0-1 
Montauban – Véore-Montoison : 0-2 
O. Marseille  – Nivolas: 2-1 
Mars Bischheim – Vendenheim : 1-3 

FF 
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rcadia) 1 g./ 13 p. (0,08). 

2. O. Lyonnais, 64;  3. Juvisy, 48 
(15); 4. Guingamp, 45; 5. Soyaux, 42 (17); 6. Montpellier, 40 (15); 7. 

Étienne, 30 (17); 9. Rodez, 30 (15); 10. Metz, 24 (15); 

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

Saint-Malo – Guingamp : 0-4 
Lorient – Blanquefort : 1-3 
Caen – Orvault : 2-3 
Le Mans – Metz: 0-4 
Gonfreville – Rouen : 0-4 
Metz ESAP – Templemars Vendeville

 

Italia  

Serie A
Xornada 11 (10/01/2015) 
AGSM Verona – Tavagnacco: 5-
Orobica – Como: 0-4 
Brescia – Firenze: 6-0 
Cuneo – Res Roma: 2-1 
Bari – Zaccaria: 0-0 
Riviera di Romagna – Pordenone: 4
Torres – Mozzanica: 2-1 
Xornada 12 (17/01/2015) 
Como – Bari: 2-1 
Firenze – Torres: 1-1 
Pordenone – Brescia: 0-6 
Mozzanica – AGSM Verona: 2-2 
Res Roma – Orobica: 0-0 
Riviera di Romagna – Cuneo: 2-1
Zaccaria – Tavagnacco: 2-2 
Xornada 13 (24/01/2015) 
AGSM Verona – Zaccaria: 6-1 
Orobica – Firenze: 1-2 
Brescia – Res Roma: 2-0 
Cuneo – Pordenone: 2-3 
Tavagnacco – Riviera di Romagna: 1
Bari – Mozzanica: 0-0 
Torres – Como: 5-0 
Xornada 14 (31/01/2015) 
Zaccaria – Como: 1-1 
Brescia – Cuneo: 2-0 
AGSM Verona – Firenze: 2-2 
Torres – Pordenone: 4-0 
Tavagnacco – Mozzanica: 1-2 
Bari – Res Roma: 1-0 
Orobica – Riviera di Romagna: 0
1. Brescia, 35; 2. AGSM Verona, 34; 
29; 5. Torres, 26; 6. Tavagnacco, 24; 7. Riviera di Romagna, 22; 8. 
Res Roma, 21; 9. Zaccaria, 13 10. Cuneo, 12; 
Pordenone, 8; 13 . Como, 8; 14. Orobica, 5.
Mellor goleadora: Panico (AGSM Verona) 26 goles.

 

Portugal 
Nacional

Xornada 15 (04/01/2015) 
Fund. Laura Santos – Vilaverdense: 4
Albergaria – A-dos-Francos: 0-0 
F. Benfica – Cesarense: 6-0 
Valadares Gaia – Boavista: 2-0 
At. Ouriense – Leixões: 3-0 
Xornada 16 (11/01/2015) 
A-dos-Francos – Vilaverdense: 1
Cesarense – Albergaria: 1-6 
Boavista – F. Benfica: 0-5 
Leixões – Valadares Gaia: 1-3 
At. Ouriense – Fund. Laura Santos: 
Xornada 17 (18/01/2015) 
A-dos-Francos – Fund. Laura Santos: 1
Vilaverdense – Cesarense: 3-0 
Albergaria – Boavista: 7-1 
F. Benfica – Leixões: 2-0 
Valadares Gaia – At. Ouriense: 1
 
1. F. Benfica, 41; 2. Valadares Gaia, 40; 3. 
Fund. Laura Santos, 27; 5. A-dos
Vilaverdense, 18; 8. Leixões, 14; 9. Boavista, 12; 10. Cesarense, 1.
Mellor goleadora: Andreia Silva (F. Benfica) 19 goles.
 

Templemars Vendeville : 2-3 

Serie A  

-2 

Pordenone: 4-2 

 

1 

Riviera di Romagna: 1-0 

Riviera di Romagna: 0-3 
1. Brescia, 35; 2. AGSM Verona, 34; 3. Mozzanica, 29; 4. Firenze, 
29; 5. Torres, 26; 6. Tavagnacco, 24; 7. Riviera di Romagna, 22; 8. 
Res Roma, 21; 9. Zaccaria, 13 10. Cuneo, 12; 11. Bari, 11; 12. 

. Como, 8; 14. Orobica, 5.  
Panico (AGSM Verona) 26 goles. 

Nacional  

Vilaverdense: 4-1 
 

 

Vilaverdense: 1-0 

Fund. Laura Santos: 6-0 

antos: 1-2 

At. Ouriense: 1-0 

1. F. Benfica, 41; 2. Valadares Gaia, 40; 3. At. Ouriense,39;  4. 
dos-Francos, 25; 6. Albergaria, 24; 7. 

Vilaverdense, 18; 8. Leixões, 14; 9. Boavista, 12; 10. Cesarense, 1. 
Mellor goleadora: Andreia Silva (F. Benfica) 19 goles. 



 

 

Queres axudar a divulgar o fútbol feminino?

Na nosa segunda temporada imos dar un paso máis.

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

A outra historia do fútbol
Dous documentais:

    

    
 
Unha conferencia: 
 
Unha charla-coloquio:
 

 e-mail: revistaff@outlook.es 

 

 

 

 

Queres axudar a divulgar o fútbol feminino?

 

Na nosa segunda temporada imos dar un paso máis.

 

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

presentando 

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

  Un balón enchido de soños
 (Biografía de Vero Boquete)

  Pasado e presente do futfem galego

coloquio: O fútbol feminino na túa comarca

Contacto: 

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

Queres axudar a divulgar o fútbol feminino? 

Na nosa segunda temporada imos dar un paso máis. 

ao teu Concello, á 
, ao teu colexio 

A outra historia do fútbol 

Un balón enchido de soños 
(Biografía de Vero Boquete) 

Pasado e presente do futfem galego 

feminino na túa comarca 

698 122 667 


