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Atlético Arousana está de volta. O

dirixido por Luis Treviño cumpriu os prognósticos 
e, cun campionato dominado de principio a fina
acadou o ascenso á Segunda División española
As amarelas tiveron por detrás ao equipo 
revelación das dúas últimas campañas, o Tordoia, 
a quen teremos presente 
palabras de xogadoras, técnico e presidente. O 
cadro amarelo e negro non coloca unha meta e, de 
ser posible un segundo ascenso, como aconteceu 
na maior parte dos anos anteriores, dará o salto ao 
fútbol estatal. Tamén esp
Arcadia. As exiliadas do Choco reivindicaron no 
campo o que reclamaron nunha rolda de prensa 
colectiva no mes de agosto, cando se sentiron 
maltratadas polos dirixentes do cadro redondelán 
que, logo de teren feito a mellor campaña na 
historia do club vermello, meténdose 
inesperadamente na fase de ascenso á Segunda 
española, quixeron relegalas, por asuntos 
orzamentarios, á Segunda Galega. A escuadra 
dirixida por Fran Iglesias rematou o torneo da 
regularidade contando os seus partidos po
vitorias. 
Falando de técnicos, o ascenso do At. Arousana 
tivo o lado negativo. O banco arousanista estase a 
converter no máis quente do fútbol feminino 
galego, con cinco persoas 
pasa aí dentro cando isto acaba sendo tan 
repetitivo e a ninguén se lle dá a posibilidade de 
desenvolver un proxecto a medio prazo. A 
presidenta, Arancha Ruiz Oubiña, agora tamén 
desnortada responsable do fútbol feminino na 
FGF, con desatinadas intervencións públicas, 
afastadas da realidade do sector, deberá
consecuente e, como corresponde a alguén que 
debe dar unha imaxe exemplar, sen que teña que 
ser apercibida polo Colexio de Adestradores, 
contratar un novo titulado 
da Primeira Galega atendendo aos criterios que se 
corresponden para o caso, 
partidos oficiais da temporada que faltan por 
xogar. Lembramos que hai tr
vicepresidentes montaba amigables con árbitros 
piratas, polo que foi censurado.

OAtlético Arousana está de volta. O cadro 
dirixido por Luis Treviño cumpriu os prognósticos 
e, cun campionato dominado de principio a final, 

Segunda División española. 
As amarelas tiveron por detrás ao equipo 
revelación das dúas últimas campañas, o Tordoia, 

presente neste número a través das 
palabras de xogadoras, técnico e presidente. O 
cadro amarelo e negro non coloca unha meta e, de 
ser posible un segundo ascenso, como aconteceu 
na maior parte dos anos anteriores, dará o salto ao 

. Tamén especial foi a campaña do 
s exiliadas do Choco reivindicaron no 

campo o que reclamaron nunha rolda de prensa 
colectiva no mes de agosto, cando se sentiron 
maltratadas polos dirixentes do cadro redondelán 
que, logo de teren feito a mellor campaña na 
historia do club vermello, meténdose 
inesperadamente na fase de ascenso á Segunda 
española, quixeron relegalas, por asuntos 
orzamentarios, á Segunda Galega. A escuadra 
dirixida por Fran Iglesias rematou o torneo da 
regularidade contando os seus partidos por 

Falando de técnicos, o ascenso do At. Arousana 
tivo o lado negativo. O banco arousanista estase a 
converter no máis quente do fútbol feminino 

con cinco persoas en dúas campañas. Algo 
pasa aí dentro cando isto acaba sendo tan 

e a ninguén se lle dá a posibilidade de 
desenvolver un proxecto a medio prazo. A 
presidenta, Arancha Ruiz Oubiña, agora tamén 
desnortada responsable do fútbol feminino na 
FGF, con desatinadas intervencións públicas, 
afastadas da realidade do sector, deberá ser 
consecuente e, como corresponde a alguén que 
debe dar unha imaxe exemplar, sen que teña que 
ser apercibida polo Colexio de Adestradores, deba 

novo titulado para xogar a Copa FGF 
da Primeira Galega atendendo aos criterios que se 

en para o caso, para así fechar os 
partidos oficiais da temporada que faltan por 
xogar. Lembramos que hai tres anos, un dos 

montaba amigables con árbitros 
piratas, polo que foi censurado. 

Carlos Castro 
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Érase unha vez 
2003/04 

 
Carlos Castro 

 
Pasar da nada a que, en tres anos, tres equipos 
galegos estiveran no segundo chanzo do fútbol 
español, un deles disputando opcións de entrar 
nunha fase de ascenso á Superliga, con 
xogadoras galegas entrando en convocatorias 
das distintas seleccións españolas neste período, 
denota o potencial existente no país, e a 
capacidade de exploración existente, tendo 
atrás dous equipos, Lavadores e Val do Ulla, 
con capacidade de dar o salto para competir 
cos tres grandes, At. Arousana, Bértola e 
Aguiño. Nesta temporada dúas futbolistas, 
unha do ano 1987, Vero, e outra do 1988, Mari 
Paz, coincidían da Primeira División, así era 
chamada entón a actual Segunda, asomándose 
cara a un futuro que lles ía resultar máis que 
prometedor. Unha no Aguiño desde había unha 
campaña, outra no Arousana desde había dúas. 
Ademais, nas ligas de base emerxía en Moaña 
unha rapaciña que comezaba a dar que falar, 
Ana Buceta e, en Vigo, un equipo de fútbol sala 
estaba sentando o xermolo para pasarse ao 
fútbol de campo, El Olivo, que metía 
constantemente futbolistas nas seleccións 
galegas da modalidade. 
 
Malia que o Aguiño comezaba a súa andaina pola 
categoría estatal non carecía de referencias en 
relación ao seu potencial e a consecución dunha 
salvación sen grandes atrancos. Por se fora pouco, 
un dos dous descensos programados cando foi 
deseñada a competición, simplificábase antes de 
iniciarse a Liga coa retirada e desaparición do 
Castilla vallisoletano. O club de Pucela decidira 
entrar nun proceso de unión coa S.D. Rondilla, un 
feito que reorganizou o fútbol feminino na cidade 
castelá que, en pouco tempo, volvería a recuperar 
o status perdido e que, a medio prazo, sería a 
semente para que Valladolid entrara na Superliga 
pola vía do “Decreto Quereda”, unha vez 

integrado no R. Valladolid entre o 2009 e o 2011, 
ano no que a xunta accionarial da sociedade 
anónima deportiva branca e violeta decidiu que o 
feminino non interesaba. Se o descenso só ía ser 
para un, o nome da vítima coñeceuse na primeira 
xornada do torneo. E foi precisamente no campo 
da Tasca onde as aguiñenses puxeron en evidencia 
a unha entusiasta Peña Centenaria Athletic Club 
de Bilbao, nome curioso, sobre todo tendo en 
conta que o equipo era de Ponferrada, e tan longo 
como efémero no seu paso pola categoría. Para o 
equipo de Andrés Monteagudo, a estrea na 
categoría contra outro novato non puido deixar 
mellores sensacións. Charo con cinco tantos, Carla 
con catro, Susú cun hat-tick, Carmen cun dobre e 
Leticia e Mon, cunha diana cada unha, sumaron 
16 por un en contra, marcado pola ponferradina 
Cristina a falta de dez minutos. O resultado 
colocou ao conxunto do Barbanza, como se pode 
imaxinar, na mellor posición de toda a súa 
historia, liderando a táboa dun dos grupos da 
segunda categoría, e á dianteira Charo como 
lideresa na clasificación das goleadoras. Foi un 
excelente arranque para todos os galegos, pois o 
At. Arousana seguía o ronsel do Aguiño, tras 
derrotar por 7-0 ao Trobajo del Camino, 
compartindo o lugar co Reocín, que igualara a 
goleada das arousás, só que contra o Oviedo 
Moderno B. Tamén o Bértola saíu cunha vitoria, 
neste caso  pola mínima (1-0), sobre o Zamora, no 
Chan do Vilar, colocándose no sexto lugar. Por se 
o do Ponferrada non ficara evidente, na segunda 
xornada foi o At. Arousana que masacrou ás 
peñistas do Athletic na capital do Bierzo, logo que 
estas ficaran con dez no minuto cinco, por 
expulsión de Natalia García. As dirixidas por 
Celso Couso, o novo técnico escollido pola 
directiva presidida por María Dolores Oriola, 
atopáronse con dous goles de Carmen nos 
primeiros minutos, que continuaron co festival 
goleador de Mari Paz, a de Bamio marcou seis, até 
levar o partido a un final de 2-13. O pleno de 
vitorias das do Salnés foi secundado polo Bértola, 
que gañou en Oviedo ao filial do Moderno (0-3), 
pero non polo Aguiño, que apañou a primeira 
derrota na visita a Zamora  nun desprazamento, 
como nalgúns outros ao longo da temporada, na 
que só puido ir con once por lesións e razóns 
laborais. 
Na terceira data só o At. Arousana mantivo a 
invencibilidade e o liderado tras derrotar ao 



 

 

Zamora en Fontecarmoa. Dous tantos de Mari Paz 
e o mesmo número de García serviron para o 4
sumar nove puntos. Quen errou esta vez foi o 
Bértola. As de Jesús Bujía, que substituía a Luis 
Poceiro, deixaron a liña vitoriosa tras perder en 
Figueirido contra o Casa Social Católica. O cadro 
de Ávila, que folgara na primeira xornada, viña de 
derrotar ao Reocín e postulábase como un dos 
equipos que poderían loitar pola fase de ascenso. 
A Tasca volveu ser lugar apropiado para o Aguiño 
que, con tres dianas de Charo, derrotaba ao 
Oviedo Moderno B (3-1). 
O conxunto asturiano volveu caer por terceira vez 
consecutiva contra un galego, neste caso o At. 
Arousana, que mantiña unha loita fechada contra o 
Gijón. Galegas e xixonesas comandaban a táboa 
con doce puntos, por diante do tamén invicto, pero 
cun partido menos, Casa Social Católica, que 
goleaba ao Aguiño por 5-1 nun partido na que a 
goleadora máis unha vez, Charo, era expulsada no 
minuto 70. Mentres, o Bértola, en
Miguel, daba a sorpresa derrotando por 0
Reocín para subir ao cuarto lugar. 
Na xornada quinta, a da folga do Bértola, o At. 
Arousana seguiu á fronte da táboa tras gañar nun 
xogo apertado ao Casa Social. O encontro
coincidir na primeira parte do campionato, ía 
marcar as posibilidades das do Salnés, que 
cumpriron nun primeiro tempo cómodo, e nun 
segundo no que o partido acabou 
complicándoselle (3-2). Pero se esta data,  
12/10/2003, ten algo máis especial foi p
acontecido en Aguiño. Susú, con dous tantos, 
puxera por diante ás de Andrés Monteagudo 
cando o partido contra o Reocín 
descanso. Logo da charla técnica e da 

FF 

4 

Zamora en Fontecarmoa. Dous tantos de Mari Paz 
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aron a liña vitoriosa tras perder en 
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de Ávila, que folgara na primeira xornada, viña de 
derrotar ao Reocín e postulábase como un dos 
equipos que poderían loitar pola fase de ascenso. 

r apropiado para o Aguiño 
que, con tres dianas de Charo, derrotaba ao 

O conxunto asturiano volveu caer por terceira vez 
consecutiva contra un galego, neste caso o At. 
Arousana, que mantiña unha loita fechada contra o 

e xixonesas comandaban a táboa 
por diante do tamén invicto, pero 

cun partido menos, Casa Social Católica, que 
nun partido na que a 

goleadora máis unha vez, Charo, era expulsada no 
minuto 70. Mentres, o Bértola, en Ponte San 
Miguel, daba a sorpresa derrotando por 0-2 ao 

Na xornada quinta, a da folga do Bértola, o At. 
Arousana seguiu á fronte da táboa tras gañar nun 

encontro, malia 
coincidir na primeira parte do campionato, ía 
marcar as posibilidades das do Salnés, que 
cumpriron nun primeiro tempo cómodo, e nun 
segundo no que o partido acabou 

2). Pero se esta data,  
12/10/2003, ten algo máis especial foi polo 
acontecido en Aguiño. Susú, con dous tantos, 
puxera por diante ás de Andrés Monteagudo 

contra o Reocín chegou ao 
descanso. Logo da charla técnica e da 

recuperación no vestiario, o técnico decidiu, para 
comezar o segundo tempo, 
substitución. Na portería, Elsa ía deixar o seu 
lugar a Irene e, no centro do campo, para ter máis 
capacidade ofensiva, Laura deixara o 
unha estreante que, co futuro, converte
mellor xogadora do fútbol galego, Verónica 
Boquete Giadáns. A compostelá, con 16 anos
meses e 3 días, abría, no campo da Tasca, unha 
historia de éxito aínda inacabada. Vero, que na 
pasada campaña ascendera á categoría estatal coas 
aguiñenses, daba un paso cualitativo participando 
no seu primeiro partido 
fútbol español. O partido rematou 3
marcou, e si Susú, que deste xeito asinaba o seu 
segundo hat-trick na categoría.
O primeiro partido completo de Vero aconteceu 
sete días despois, no Chan do Vilar, no derbi 
contra o Bértola. O primeiro dos seis que habería 
foi de cor bertolense, que venceu por 4
Vilaboa seguían de perto a marcha dun impecable 
comezo de Liga do At. Arousana, que gañou en 
Cantabria por 1-3 ao Reocín, con dous tantos de 
Mari Paz e outro de Míria
Para o Bértola foi tamén o segundo dos derbis. O 
conxunto de Jesús Bujía
efecto para acabar coa hexemonía galega do At. 
Arousana. As de Vilaboa impuxéronse en 
Fontecarmoa por 1-3 e as vilagarcías perderon 
definitivamente a cabeza
Gijón. 
O Bértola igualou a puntuación das do Salnés na 
xornada 11 e superáronas, alcanzando a cabeza da 
táboa, na seguinte, aproveitando as dúas folgas 
consecutivas do Gijón e a goleada, por 14
Trobajo del Camino. O triple e

puña, por diferenza de goles, ao At. 
Arousana de segundo e ás xixonesas de 
terceiras. 
Foi nesa xornada 12 cando Vero fixo o 
primeiro gol da temporada. A santiaguesa 
adiantaba temporalmente ao Aguiño fronte 
ao León no minuto 37. Finalmente
leonesas, lideradas por outra histórica, 
Celsa, viraban o choque para rematar cunha 
vitoria por 3-4. 

recuperación no vestiario, o técnico decidiu, para 
comezar o segundo tempo, facer unha dobre 
substitución. Na portería, Elsa ía deixar o seu 
lugar a Irene e, no centro do campo, para ter máis 

Laura deixara o seu lugar a 
treante que, co futuro, converteríase na 

mellor xogadora do fútbol galego, Verónica 
. A compostelá, con 16 anos, 6 

meses e 3 días, abría, no campo da Tasca, unha 
historia de éxito aínda inacabada. Vero, que na 
pasada campaña ascendera á categoría estatal coas 
aguiñenses, daba un paso cualitativo participando 
no seu primeiro partido no segundo chanzo do 
fútbol español. O partido rematou 3-1, Vero non 
marcou, e si Susú, que deste xeito asinaba o seu 

na categoría. 
O primeiro partido completo de Vero aconteceu 
sete días despois, no Chan do Vilar, no derbi 

Bértola. O primeiro dos seis que habería 
foi de cor bertolense, que venceu por 4-2. As de 
Vilaboa seguían de perto a marcha dun impecable 
comezo de Liga do At. Arousana, que gañou en 

3 ao Reocín, con dous tantos de 
Mari Paz e outro de Míriam. 
Para o Bértola foi tamén o segundo dos derbis. O 

Jesús Bujía deu o primeiro golpe de 
efecto para acabar coa hexemonía galega do At. 
Arousana. As de Vilaboa impuxéronse en 

3 e as vilagarcías perderon 
definitivamente a cabeza da táboa en beneficio do 

O Bértola igualou a puntuación das do Salnés na 
xornada 11 e superáronas, alcanzando a cabeza da 
táboa, na seguinte, aproveitando as dúas folgas 
consecutivas do Gijón e a goleada, por 14-0, ao 
Trobajo del Camino. O triple empate no liderato 

puña, por diferenza de goles, ao At. 
Arousana de segundo e ás xixonesas de 

Foi nesa xornada 12 cando Vero fixo o 
primeiro gol da temporada. A santiaguesa 

temporalmente ao Aguiño fronte 
ao León no minuto 37. Finalmente, as 
leonesas, lideradas por outra histórica, 

o choque para rematar cunha 



 

 

As de Vilaboa 
proclamáronse 
campioas de inverno 
logo de golear en 
Ponferrada á Peña 
athlética. Do triple 
choque galego leonés 
quen peor saiu foi o 
At. Arousana, logo do 
empate en La 
Palomera contra o 
cadro da capital 
provincial. O Aguiño 
fechou a primeira 
volta gañándolle ao 
Trobajo del Camino 
no recinto leonés nun 
partido de alternativas. Dous goles de 
decantaban o choque a prol das galegas 
falta de cinco minutos, viron como as locais 
igualaban. Tivo que ser María Lamela, no 
derradeiro minuto, que volvera adiantar ás 
barbanzás definitivamente. 
O Bértola liderou a clasificación en dúas 
xornadas. Na última do ano 2003, a que daba 
inicio á segunda volta, coincidiu co empate das 
galegas en Zamora e a goleada do Gijón en León 
(2-7). As asturianas non volverían deixar o 
primeiro lugar até o remate da Liga xogando, por 
segundo ano, a fase de ascenso na que tampouco 
lograrían o obxectivo do ascenso. 
O Bértola, en todo caso, foi mantendo as opcións 
de ser o mellor galego malia perder o segundo 
lugar en beneficio do At. Arousana na xornada 17. 
O goal average xeral primeiro, a data de folga 
bertolense despois e, finalmente, na data 19, a 
sorpresa da derrota en Aguiño, no primeiro 
trick de Vero,  non acabarían sendo argumentos 
suficientes para que as de Vilaboa 
despenduraran da parte alta. En todo caso, ao 
remate desa xornada, a sete do final, o panorama 
da clasificación era realmente atraente
nosos equipos. O Arousana ía segundo con 42 
puntos, o Bértola, terceiro, con 36, e o cuarto, o 
Aguiño, con 31. 
A imaxe contrastaba coa deficiente impresión 
deron as seleccións galegas unhas semanas antes 
en Alhaurín o Grande. A sub’25 caera 
1 contra Andalucía e Navarra; a sub’17, algo 
mellor, empatara a un gol coas anfitrioas no 
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galegas en Zamora e a goleada do Gijón en León 

7). As asturianas non volverían deixar o 
primeiro lugar até o remate da Liga xogando, por 
segundo ano, a fase de ascenso na que tampouco 

O Bértola, en todo caso, foi mantendo as opcións 
de ser o mellor galego malia perder o segundo 
lugar en beneficio do At. Arousana na xornada 17. 

xeral primeiro, a data de folga 
bertolense despois e, finalmente, na data 19, a 

a derrota en Aguiño, no primeiro hat-
de Vero,  non acabarían sendo argumentos 

suficientes para que as de Vilaboa se 
ran da parte alta. En todo caso, ao 

, o panorama 
atraente para os 

nosos equipos. O Arousana ía segundo con 42 
puntos, o Bértola, terceiro, con 36, e o cuarto, o 

impresión que 
deron as seleccións galegas unhas semanas antes 
en Alhaurín o Grande. A sub’25 caera por dous 4-
1 contra Andalucía e Navarra; a sub’17, algo 
mellor, empatara a un gol coas anfitrioas no 

primeiro partido para perder contra as navarras 
por 3-1. 
Foi a primeira parte dunha das peores campañas 
das irmandiñas pois, no segundo sector, en 
Cataluña, a sub’25 perdera 5
5-4 contra Baleares, e a sub’17, contra as mesmas 
seleccións, fixérao por 3
Foi precisamente Vero, case a guía do noso relato 
neste capítulo, a autora do único tanto galego.
Antes, a entón xogadora do Aguiño, fora 
convocada por Francsico Noguera para unha 
concentración de tres días, entre o 9 e o 12 de 
febreiro, coa selección española sub’19 nas Rozas. 
No mes de marzo, na volta das competicións de 
clubs, o Bértola gañou con claridade ao 
Arousana por 3-0, e as de Vilagarcía gañaron 
despois ao Aguiño (2
recolocarse nun lugar máis propio do seu 
potencial, na metade da táboa. O Gijón confirmou 
no duelo directo que era o verdadeiro líder, 
derrotando ás atléticas por 3
de novo o subcampionato vencendo nos últimos 
catro partidos de Liga. Os tres galegos remataron 
o torneo con triunfos. 
Na Liga Galega repetiuse o formato de dous 
grupos. Un no norte, con seis equipos que, por 
orde clasificatoria final foron Val do Ulla (27), Sp. 
Lampón (27),  Olveira (10), Nebra (10), Dubra 
(10) e Furia Ath. (4); e outro sur formado por oito, 
nomeadamente, Lavadores (34), Guardesa (33), 
Sp. San Mateo (32), San Roque Casablanca (22), 
Onza de Lira (18), Domayo (16), Chape
Miñoteira (-1). As ventoselás 
conseguir un empate que, unido á 

primeiro partido para perder contra as navarras 

Foi a primeira parte dunha das peores campañas 
das irmandiñas pois, no segundo sector, en 

, a sub’25 perdera 5-0 contra as catalás e 
4 contra Baleares, e a sub’17, contra as mesmas 

seleccións, fixérao por 3-1 e 1-0 respectivamente. 
Foi precisamente Vero, case a guía do noso relato 
neste capítulo, a autora do único tanto galego. 

xogadora do Aguiño, fora 
convocada por Francsico Noguera para unha 
concentración de tres días, entre o 9 e o 12 de 
febreiro, coa selección española sub’19 nas Rozas.  
No mes de marzo, na volta das competicións de 
clubs, o Bértola gañou con claridade ao At. 

0, e as de Vilagarcía gañaron 
despois ao Aguiño (2-0), que ía camiño de 
recolocarse nun lugar máis propio do seu 
potencial, na metade da táboa. O Gijón confirmou 
no duelo directo que era o verdadeiro líder, 
derrotando ás atléticas por 3-2 e o Bértola asaltou 
de novo o subcampionato vencendo nos últimos 
catro partidos de Liga. Os tres galegos remataron 

Na Liga Galega repetiuse o formato de dous 
grupos. Un no norte, con seis equipos que, por 

foron Val do Ulla (27), Sp. 
Lampón (27),  Olveira (10), Nebra (10), Dubra 
(10) e Furia Ath. (4); e outro sur formado por oito, 
nomeadamente, Lavadores (34), Guardesa (33), 
Sp. San Mateo (32), San Roque Casablanca (22), 
Onza de Lira (18), Domayo (16), Chapela (2) e a 

As ventoselás só foran quen de 
conseguir un empate que, unido á 
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incomparecencia, fíxolle rematar a Liga cun punto 
negativo. 
Os números reflectiron que, no grupo norte, dous 
equipos estaban predestinados a entrar nas 
eliminatorias polo ascenso e só había que 
determinar quen ía ser primeiro e quen segundo. O 
goal average particular foi quen deu o título as de 
Arnois, que gañaran en Loimil, na primeira volta, 
ás de Escarabote por 3-1, e perderan na Mina, 
contra as de Juan Armando, na devolución da 
visita, por 1-0, e iso que Rebeca colocara axiña 
por diante ás sportinguistas ao marcar no minuto 
10 fixando un marcador que non se volvería a 
mover. 
No grupo sur, a igualdade de tres equipos presidiu 
o campionato até o remate e finalmente, o 
favorito, outra vez con xogadoras importantes 
como Aurora e Pili Besada, impuxo o seu poder. 
A fase de ascenso deixou a final prevista, segundo 
ficaran establecidos os cruces. O Lavadores, o 
cadro con maior potencial da categoría, goleou ao 
Sporting Lampón na Mina (1-5) e o Val do Ulla 
de Juan Facal tamén quitou interese ao xogo de 
volta tras vencer na Guarda por 1-4. Nos segundos 
partidos, o Lavadores gañou nun encontro cómodo 
ao Lampón por 3-0 e, nun choque moi ofensivo, 
no que houbo moitas concesións defensivas, o Val 
do Ulla e a Guardesa igualaron a catro tantos no 
feudo valexo. 
A final marcouse para o 14 de marzo no campo de 
Baltar, en Portonovo. O partido tiña un favorito, o 
conxunto vigués, que non tardou en colocarse por 
diante no marcador ao aproveitar un penalti cando 
ían cinco minutos. Sen embargo, as de Juan 
Fachal refixéronse conseguindo o empate, por 
medio de Begoña, aos 55 minutos. A loita, metida 
nos medos, no equilibrio e na tensión, coas 
expulsións dunha futbolista viguesa, a falta de 
media hora, e de Juan Rey e Juan Gómez, 
presidente e delegado das valexas, chegou así até 
o remate, para que fose decidida na sorte dos 
penaltis. Nos mesmos, Vicky, a guardarredes do 
Val do Ulla foi decisiva salvando dous, o mesmo 
que Vanesa, Merchi, Alicia e Ana, que 
transformou o definitivo, na hora de colocar o 4-3 
a prol das estradenses e o subsecuente ascenso. 
O Val de Ulla convertíase no cuarto equipo galego 
que ascendía á Primeira División. 
O cadro de Lavadores tería a oportunidade de 
fuxir do sentimento de frustracións, tras dúas 

temporadas consecutivas ficando ás portas do 
ascenso, coa Copa FGF. 
O torneo por eliminatorias tivo unha cor 
netamente sureña. Malia todo, un dos favoritos, a 
Guardesa, marchaba da competición ás primeiras. 
O sorteo deparara unha eliminatoria quente, entre 
os dous subcampións de grupo. Se na final de 
Liga as primeiras do norte derrotaron ás primeiras 
do sur, na Copa aconteceu outro tanto e o Sp. 
Lampón botou ao cadro miñoto nuns partidos moi 
axustados (3-2 na Mina e 4-4 na Guarda). Tamén 
foi unha sorpresa a eliminación do Olveira fronte 
ao Furia Ath. No resto, normais os pases de Sp. 
San Mateo sobre Chapela, do Val do Ulla sobre o 
Nebra e do San Roque Casablanca sobre o Dubra. 
Os cuartos de final tampouco estiveron exentos do 
inesperado. Foi unha sorpresa relativa dado que o 
cruce entre Sportings era o máis equilibrado. 
Resolveuse a favor do San Mateo polo valor dobre 
dos tantos conseguidos fóra da casa, grazas a que 
perderon en Escarabote por 4-2 gañando no 
Cruceiro por 2-0. Lavadores e Val do Ulla pasaron 
a semifinais goleando nos dous partidos contra 
Domayo e Furia Ath., respectivamente, mentres 
que o Onza de Lira fíxoo logo de golear ao San 
Roque Casablanca en Vigo (3-6) para relaxarse no 
partido de volta, en Salvaterra, onde perdeu por un 
asumible 1-2. 
O Lavadores deixou aranxado o seu pase á final 
na súa semifinal contra o Sp. San Mateo. O 4-1 de 
Vigo deixaba a volta case como un trámite na 
parroquia ponteareán. Unha semana máis tarde as 
locais saíron dignamente da competición cunha 
vitoria mínima sobre o Lavadores. Na outra a 
emoción estivo presente desde o minuto un ao 
180. Val do Ulla e Onza de Lira asinaron un 
empate a dous en Loimil e, na volta, outro empate, 
desta sen goles, meteu na final as lirenses. 
Como se fose unha retrospectiva dos fin de festa 
de temporada dos campionatos do Condado e 
Baixo Miño, Lavadores e Onza de Lira atopáronse 
o 9 de maio no porriñés Lourambal. A final foi 
desigual e o Lavadores, mostrando a súa 
hexemonía entre os equipos do sur da Liga 
Galega, impúxose por 4-0. 
Ao final de temporada varios equipos puxeron o 
feche ás súas cortas historias. Sporting Lampón, 
logo de dúas campañas magníficas, Olveira, 
Nebra, Chapela e Miñoteira decidiron non 
matricularse para o curso seguinte. 
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Pero a historia da campaña non rematou aí. Certo 
que xa metidos nos meses de xullo e agosto, Vero 
Boquete foi convocada definitivamente por 
Nacho Quereda para formar parte da selección 
española que debía afrontar, en Finlandia, a fase 
final do Campionato de Europa sub’19. 
Foi unha competición para soñar na que partía 
como favorita Alemaña. España estaba no grupo 
A, o máis complicado pois, coas alemás, tamén 
estaban as anfitrioas e Suíza. No primeiro 
partido, España derrotou ás helvéticas por 3-1. 
Míriam Diéguez puxo ás hispanas por diante 
antes da media hora. Nada máis comezar o 
segundo acto, Irune Murúa fixo o 2-0, que foi 
reducido por un gol en propia porta da lateral 
hispana Ane Bergara. A guineo-ecuatoriana Jade 
fechou o resultado favorable no derradeiro minuto 
dun partido que Vero xogou completo. Máis 
sinxelo do esperado foi o partido contra Finlandia, 
gañado por 4-0, con Vero xogando 77 minutos até 
ser substituída por Ana Romero. Contra Alemaña, 
co combinado clasificado, Quereda deu minutos 
ás menos habituais, restando importancia ao 7-0 
en contra. Vero e outras cinco titulares ollaron a 
goleada desde o banco. Na semifinal, nun partido 
de emocións fortes, as hispanas derrotaron a Italia 
cun gol de Míriam Diéguez que chegou a falta de 
dous minutos para a fin. Antes, Vero, que fixo un 
salientable encontro en banda, servira un pase de 
gol a Natalia no 57. Na final, con Vero xogando a 
totalidade da mesma, España sorprendeu a 
Alemaña logrando o seu primeiro galardón 
continental na categoría. Jade, aos 29 minutos, 
adiantou ás de Quereda. Na prolongación do 
primeiro tempo empatou Annike Krahn para as de 
Silvia Neid e no comezo da segunda parte, 

concretamente aos 53, Iraia Iturregui fixo o 2-1 
definitivo. 

Foto: Vero, co 3, celebrando o título coas compañeiras. © UEFA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMINGO 08/08/2004     (18,00)     Campo: POHJOLA (Vantaa-Finlandia) (2.600) 
ALEMAÑA : 1 - ESPAÑA : 2     (1-1) 
DEU: Rinkes; Kuznik, Kasperczyk, Krahn, Von Bonn; Thomas (Griessemer 77’), 
Gössling, Behringer (Feldbacher 61’); Hauer, Mittag, Laudehr.   Sel. Silvia Neid.   
(Banco: Busack (g); Mpalaskas; Niemeier; Blässe; Stammler). 
ESP: Lucía; Ane, Míriam, Ruth García, Vero; Natalia (Ana Romero 79’), Nuria, Iraia, 
Silvia Doblado, Zuriñe; Jade (Julia 89’).   Sel. Ignacio Quereda.   (Banco: María (g); 
Oihana; Murua; Ana Belén; Carmen). 
Goles: 0-1 Jade 29’; 1-1 Krahn 44’; 1-2 Iraia 53’. 
Árbitro: Tvarijonaite (Lituana).     Auxiliares: Geerts (Belga) y Petz (Húngara).  
4ª árbitra.: Kuzmanović (Serbia). 
Disciplina: CA: Ruth García 32’; Ane 63’; Kasperczyk 65’; Zuriñe 77’. 



 

 

Polo mundo
 

Retírase Martina Müller
A dianteira do Wolfsburg, Martina 
Müller, anunciou a súa retirada ao 
remate da campaña. Müller, desde 
o 2005 no conxunto da Baixa 
Saxonia, foi protagonista principal 
dalgúns dos títulos internacionais 
do fútbol feminino alemán. Así, na 
súa bagaxe figuran dúas Copas do 
Mundo, as gañadas nos anos 2003 
e 2007, ademais doutras dúas 
Eurocopas correspondentes ás 
edicións do 2001 e 2009. No 2004 
colocou no pescozo o bronce 

olímpico en Atenas. Cinco éxitos importantes logo dun 
recorrido por cento e un encontros coa selección do
para a que logrou 37 goles. Müller chegara ao Wolfsburg no 
2005, tras ter militado anteriormente no FSV Frankfurt e no 
07 Bad Neuanahr. O conxunto verde renaceu coa chegada da 
dianteira, conseguindo retornar á 1. Bundesliga
últimas campañas logrou dúas Copas de Europa (2012/13 e 
2013/14), dúas Bundesligas (2012/13 e 2013/14) e dúas 
Copas de Alemaña (2012/13 e 2014/15). Foto: © Wikipedia.

 

A Eurocopa 2017 
xa ten grupos 
O pasado día 20 de abril tivo lugar en 
Nion (Suíza) o sorteo da fase de 
clasificación para a próxima Eurocopa, 
Holanda-2017. Unha vez coñecido que 
Moldavia e Xeorxia eran os dous 
clasificados da preliminar procedeuse 
ao sorteo, que ficou así: 
Grupo 1: Islandia, Escocia, Bielorrusia, 
Eslovenia e Macedonia. 
Grupo 2: España, Finlandia, Irlanda, 
Portugal e Montenegro. 
Grupo 3: Francia, Ucraína, Romanía, Grecia e Albania.
Grupo 4: Suecia, Dinamarca, Polonia, Eslovaquia e 
Moldavia. 
Grupo 5: Alemaña, Rusia, Hungría, Turquía e Croacia.
Grupo 6: Italia, Suíza, Chequia, Irlanda do No
Grupo 7: Inglaterra, Bélxica, Serbia, Bosnia Hercegovina e 
Estonia. 
Grupo 8: Noruega, Austria, Gales, Israel e Cazaxistán.
Clasifican os primeiros de cada grupo e os seis mellores 
segundos discriminando os resultados destes contra o quinto 
clasificado. Os dous segundos que fiquen pendentes xogarán 
unha eliminatoria de clasificación para, xunto a Holanda, 
incorporar á décimo sexta selección que entre na fase final. 
As series clasificatorias comezarán a rodar a partir do 
próximo 17 de setembro. 
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Martina Müller 
Wolfsburg, Martina 

Müller, anunciou a súa retirada ao 
a. Müller, desde 

o 2005 no conxunto da Baixa 
Saxonia, foi protagonista principal 
dalgúns dos títulos internacionais 
do fútbol feminino alemán. Así, na 
súa bagaxe figuran dúas Copas do 
Mundo, as gañadas nos anos 2003 
e 2007, ademais doutras dúas 
Eurocopas correspondentes ás 
edicións do 2001 e 2009. No 2004 
colocou no pescozo o bronce 

olímpico en Atenas. Cinco éxitos importantes logo dun 
recorrido por cento e un encontros coa selección do seu país, 
para a que logrou 37 goles. Müller chegara ao Wolfsburg no 
2005, tras ter militado anteriormente no FSV Frankfurt e no 
07 Bad Neuanahr. O conxunto verde renaceu coa chegada da 

á 1. Bundesliga. Nas tres 
pañas logrou dúas Copas de Europa (2012/13 e 

2013/14), dúas Bundesligas (2012/13 e 2013/14) e dúas 
Foto: © Wikipedia. 

Grupo 3: Francia, Ucraína, Romanía, Grecia e Albania. 
Grupo 4: Suecia, Dinamarca, Polonia, Eslovaquia e 

Grupo 5: Alemaña, Rusia, Hungría, Turquía e Croacia. 
Grupo 6: Italia, Suíza, Chequia, Irlanda do Norte e Xeorxia. 
Grupo 7: Inglaterra, Bélxica, Serbia, Bosnia Hercegovina e 

Grupo 8: Noruega, Austria, Gales, Israel e Cazaxistán. 
Clasifican os primeiros de cada grupo e os seis mellores 
segundos discriminando os resultados destes contra o quinto 
lasificado. Os dous segundos que fiquen pendentes xogarán 

xunto a Holanda, 
sexta selección que entre na fase final. 

As series clasificatorias comezarán a rodar a partir do 

Paquistán terá Liga
O goberno do Paquistán, 
federación futbolística do país 
asiático, anunciou que dentro do 
proceso de desenvolvemento do 
fútbol feminino naquel estado haberá 
unha Liga composta por oito equipos 
que será realizada no próximo mes de 
agosto. Os clubs participantes son os 
seguintes: Balochistan United Women 
FC,WAPDA women FC, Army Women FC, Young Rising 
Star women FC, Punjab Women FC, HEC Women FC, Diya 
Women FC and Islamabad Football Association Women FC.
 

WPFA anuncia as candidatas 
a mellor xogadora da 
inglesa 

A Women 
Association anunciou as candidatas 
á mellor xogadora do ano na Liga 
inglesa. As nominadas son: Eni 
Aluko (Chelsea), Lucy Bronze 
(Manchester City), Karen Carney 
(Birmingham City), Jass Clarke 
(Notts County), Kelly Smith 
(Arsenal) e 

No apartado de mellor xogadora nova do ano os seis nomes 
que entran na competencia son Freda Ayisi (Birmingham 
City), Hannah Blundell (Chelsea), Aoife Mannion 
(Birmingham City), Nikita Parrish (Manchester City), Amy 
Turner (Notts County) e Leah Williamson (Arsenal).
 

Cinco seleccións nos Xogos 
do Pacífico 
Terán lugar en Port Moresby
(Papúa Nova Guinea), entre o 4 e o 
18 do próximo mes de xullo
cuarta vez incluirán o fútbol 
feminino. Participan cinco 
seleccións do continente oceánico, 
nomeadamente Papúa Nova 
Guinea, Samoa Norteamericana, 
Samoa, Tonga e Fixi. As locais 
parten como favoritas e a gañadora 
terá a posibilidade de medirse a 
Nova Celandia na loita directa pola 
clasificación para a cita olímpica do 2016 en Río de Xaneiro 
(Brasil). Papúa Nova Guinea é o país con máis tradición dos 
participantes e o único que gañou a medalla de ouro nas tres 
edicións anteriores. Na pasada, a 
Caledonia por 3-1 na final celebrada en Numea, a capital do 
país derrotado. 
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federación futbolística do país 
asiático, anunciou que dentro do 
proceso de desenvolvemento do 
fútbol feminino naquel estado haberá 
unha Liga composta por oito equipos 
que será realizada no próximo mes de 
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intes: Balochistan United Women 
FC,WAPDA women FC, Army Women FC, Young Rising 
Star women FC, Punjab Women FC, HEC Women FC, Diya 

d Football Association Women FC. 

WPFA anuncia as candidatas 
mellor xogadora da Liga 

A Women Professional Footballers 
Association anunciou as candidatas 
á mellor xogadora do ano na Liga 
inglesa. As nominadas son: Eni 
Aluko (Chelsea), Lucy Bronze 
(Manchester City), Karen Carney 
(Birmingham City), Jass Clarke 
(Notts County), Kelly Smith 
(Arsenal) e Ji So-Yun (Chelsea). 

No apartado de mellor xogadora nova do ano os seis nomes 
que entran na competencia son Freda Ayisi (Birmingham 
City), Hannah Blundell (Chelsea), Aoife Mannion 
(Birmingham City), Nikita Parrish (Manchester City), Amy 

y) e Leah Williamson (Arsenal). 

Cinco seleccións nos Xogos 

Terán lugar en Port Moresby 
, entre o 4 e o 

18 do próximo mes de xullo e por 
cuarta vez incluirán o fútbol 
feminino. Participan cinco 
seleccións do continente oceánico, 
nomeadamente Papúa Nova 
Guinea, Samoa Norteamericana, 
Samoa, Tonga e Fixi. As locais 
parten como favoritas e a gañadora 
terá a posibilidade de medirse a 

Celandia na loita directa pola 
clasificación para a cita olímpica do 2016 en Río de Xaneiro 
(Brasil). Papúa Nova Guinea é o país con máis tradición dos 
participantes e o único que gañou a medalla de ouro nas tres 

pasada, a do 2011, derrotou a Nova 
1 na final celebrada en Numea, a capital do 
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Simone Laudehr, prorroga no 
Frankfurt até xuño do 2017 
Simone Laudehr, a especialista 
nos goles de cabeza e amante 
do baloncesto, polo que na súa 
época no Duisburg as 
compañeiras colocáronlle o 
alcume de “Air”, seguirá no 
Frankfurt até o 30 de xuño do 
2017 logo de prorrogar o seu 
contrato co club ao que 
chegara na temporada 2012/13. 
A centrocampista de 
Ratisbona, estreante na 
Bundesliga no ano 2003 co 
Bayern de Munique, é outra 
das habituais de Silvia Neid coa selección alemá, o que lle 
permitiu gañar o Mundial do 2007, as Eurocopas do 2009 e 
2013, ademais da Copa do Mundo sub’19 no 2004. Nas 
competicións de clubs ten dúas Copas de Alemaña (2008/09 
e 2009/10) e a Copa de Europa da 2008/09. 
Foto: © Wikipedia. 

 

Dave Edmondson deixa o 
Bristol Academy 

O técnico do Bristol Academy, Dave Edmonson, acordou 
coa dirección do club a rescisión do contrato logo de 
participar de puntos de vista diferentes en canto ás 
posibilidades do equipo na máxima categoría do fútbol 
inglés. O presidente da entidade, Simon Arnold, declarou 
que os desacordos estaban tamén nunha falta de perspectiva 
global do que é o club, por parte de Edmondson, que para 
Simon son “a relación cos seareiros, o desenvolvemento da 
base, a experiencia do día a día e, por suposto, os resultados 
do primeiro equipo”. Ademais, engadiu que cría que 
“comezáramos a perder o camiño e, malia os esforzos de 
Dave, estabamos observando unha queda en distintas área 
que necesitarían ser resoltas tarde ou cedo.” Lauren Smith, 
segunda de Edmondson, colle o equipo nun réxime de 
interinidade. 
Foto: Dave Edmondson. © Bristol Academy women F.C. 
 

Konak Belediyesi, campión 
da Liga turca 
O Konak proclamouse, por terceira temporada consecutiva, 
campión da Liga turca. Volveu ser deixando atrás ao seu 
rival de todos estes anos, o Ataşehir, equipo co que ficou 
empatado a 50 puntos tras teren gañado 16 partidos e 
empatado os que xogaron entre eles. Malia a gran diferenza 
de goles a prol do conxunto de Esmirna (105 a 3 por 69 a 9 
de Ataşehir) o título debeu decidirse nunha final entre 
ambos que gañaron por 2-0. O conxunto azulado, fundado 
no ano 2006 e dirixido por Huseyin Tavur,  ten como 
expoñente máis destacado á mediapunta xeorxiana Tatiana 
Matveeva. Foto: © Konak Belediyesi. 

 

F.C. Zürich, campión suízo 
 Na última semana de abril a dúas 
xornadas da conclusión do 
campionato suízo, o Zürich 
proclamouse campión por décimo 
novena vez, cuarta consecutiva. O 
equipo, dirixido por Dorjee Tsawa 

non precisou apurar as derradeiras xornadas. A súa gran 
vantaxe obtida nas dúas primeiras fases permitiulle chegar 
cunha diferenza suficiente sobre os seus perseguidores, 
Basel e Neunkirch, á Rolda Final 
 

Sawa, 150 goles na Liga 
xaponesa 
 A mediacentro ofensiva e capitá 
da selección nipona e do INAC 
Kobe, conseguiu fronte ao Elfen 
Saitama o seu gol 150 na 
Nadeshiko League. Transcorría o 
minuto 54 de partido cando 
Homare Sawa bateu á porteira 
rival e axudou ao seu equipo a 
vencer o partido por 1-3. 
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Máis perto 
 

Vero, candidata a mellor do 
ano para a BBC Sport 

De novo, o nome de Vero 
Boquete aparece no cumio do 
fútbol mundial. Se a principios 
deste ano loitou con outras nove 
futbolistas polo premio da Gala 
FIFA á Mellor Xogadora do 
2014, agora forma parte do 
quinteto que suxire a cadea 
británica BBC Sport para 
determinar a mellor xogadora do 
ano. Vero compite coa brasileira 
Marta, a escocesa goleadora 
Little, a alemá, mellor xogadora 

do 2014, Kessler, e a nixeriana do Liverpool, Oshoala. A 
votación ten un carácter universal e rematará o 11 de maio. 
Con posterioridade, o medio fará pública a decisión. 
Foto: © Revista do Fútbol Feminino Galego. 
 

“El fútbol femenino en 20 
toques”, nova 
aposta editorial 
de Cydonia 
A editora galega Cydonia, que 
hai un ano e medio lanzara ao 
mercado a biografía de Vero, 
volve a apostar polo fútbol 
feminino e polo mesmo autor, 
o xornalista de Marca, David 
Menayo, para presentar a 
campaña de promoción da obra 
“El fútbol femenino en 20 
toques”, un traballo que presenta outras tantas historias nas 
que pode resumirse a do fútbol feminino en España. A obra 
estará no mercado neste mes de maio. 
 

Anair, baixa por lesión 
Era algo case anunciado. A 
xogadora galega do Espanyol, 
que levaba tempo padecendo 
molestias na perna esquerda, 
acabou tendo que pasar pola 
sala de cirurxías para arranxar 
a síndrome compartimental no 
xemelgo desa extremidade. 
Curiosamente, o derradeiro 
partido da temporada da 
espanyolista foi logo de 
coincidir con outra galega 

acabada de recuperar, Ana Buceta, no partido xogado contra 
o Levante en Valencia. Anair foi operada con éxito o 14 de 
abril e volverá aos terreos na próxima temporada. 
Foto: © Revista do Fútbol Feminino Galego. 

 

Anny, Noelia e Nanda, 
incorporadas ao Erizana 
O conxunto de Baiona 
reforzouse para loitar pola 
permanencia, nas derradeiras 
xornadas do torneo, ademais 
para a súa participación na 
Copa Deputación de 
Pontevedra, coas futbolistas 
Anny, a ex de El Olivo, que 
o fai por se Javier Misa 
tivera a baixa de Kily na 
portería, Noelia e Nanda. As 
dúas últimas tiveron minutos 
ligueiros nas últimas 
xornadas de abril. 

Foto: Anny. © Revista do 
Fútbol Feminino Galego. 
 

Femarguín, primeiro rival de 
El Olivo 
O conxunto canario do 
C.D. Femarguín será o 
primeiro rival de El 
Olivo na fase de ascenso 
a Primeira División. O 
equipo de Arguineguín 
proclamouse campión do grupo das Palmas. Despois, na 
semifinal autonómica, desfixéronse  dun vello coñecido de 
El Olivo, o Tacuense, cun 0-0 en Taco e 1-0 en 
Arguineguín. Na final, o Granadilla, que eliminara ás nosas 
na pasada temporada, tamén caeu fronte o Femarguín. As de 
Arguineguín gañaron na casa, na ida, por 3-2, para empatar 
en Granadilla, 1-1. 
As viguesas iniciarán a definitiva loita polo ascenso o 17 de 
maio no campo Arguineguín recibindo, na seguinte semana, 
ás canarias no Pahíño. De seguir adiante, o novo rival sairá 
da eliminatoria entre o Madrid C.F. Fem., que puidemos ver 
na pretemporada en Friol, e o histórico Oiartzun. A volta 
tamén sería en Vigo. 
O cadro ficou deste xeito: 
Primeira eliminatoria: (Ida: 17/05 // Volta: 24/05) 
Madrid – Oiartzun 
Femarguín - El Olivo 
Granadilla Tenerife Sur - Levante Las Planas 
Plaza de Argel - Betis 
Segunda eliminatoria: (Ida: 07/06 // Volta: 14/06) 
Gañador Madrid/Oiartzun - Gañador Femarguín/El Olivo 
Gañador Granadilla Tenerife Sur/Levante Las Planas - 
Gañador Plaza de Argel/Betis 
 



 

 

Soraya (Puentearnelas), marca 
dúas veces para o Arousana B

A xogadora do Puentearnelas, Soraya 
Pombo, foi a protagonista dos duelos 
copeiros entre o seu equipo e o At. 
Arousana B ao marcar un gol en propia 
porta en cada un dos dous partidos. 
Ambos foillos marcar a Laura 
Fernández. O primeiro, na primeira 

xornada do grupo sétimo, cando ían catorce minutos, 
inaugurando o marcador. O segundo, aos 39 minutos da 
cuarta data, no encontro celebrado en Berdón. Por esa razón, 
até o remate de abril, foi a segunda mellor goleadora das 
amarelas por detrás de Eva, esta si, con ficha no 
Vilagarcía, que levaba tres. Curiosamente, o Puentearnelas 
non conseguiu nin un só gol en toda a Copa logo de disputar 
os tres primeiros partidos, contabilizados como derrotas, 
polo que non estará nas eliminatorias directas do torneo.

Vero e Mari Paz, entre as 33 
da preselección española
Ignacio Quereda 
deu a primeira lista 
de aspirantes a 
estaren presentes na 
fase final da Copa 
do Mundo de 
Canadá. Á esperada 
presenza na mesma 
de Vero Boquete 
sumouse a non 
menos agradable da 
dianteira do 
Valencia, Mari Paz. 
Os méritos da 
primeira, tanto no Frankfurt, co que se clasificou por 
segundo ano consecutivo para a final da Copa de Europa, 
ademais da súa regularidade nos partidos da fase de 
clasificación para o Mundial, así como os amigables, nestes 
dous  casos coa selección española, presaxiábana como unha 
fixa. No caso da segunda, o gran papel do Valencia nesta 
temporada, liderado ofensivamente pola de Bamio, tamén 
convenceron inicialmente ao seleccionador. 

 

Os grandes entran na
Deputación de Pontevedr

Logo dos partidos da rolda previa na 
zona de Vigo, mencionados nesta 
sección no pasado número, remataron 
en abril os da Primeira Eliminatoria 
da I Copa Deputación de Pontevedra. 
Os resultados foron os seguintes:
08/04: Amanecer – At. Arousana: 0
16/04: Rápido Bahía –
08/04: Umia – Arcadia: 1
01/05: Lavadores – Sárdoma: 2
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Os grandes entran na Copa 
Deputación de Pontevedra 

Logo dos partidos da rolda previa na 
zona de Vigo, mencionados nesta 
sección no pasado número, remataron 
en abril os da Primeira Eliminatoria 
da I Copa Deputación de Pontevedra. 
Os resultados foron os seguintes: 

At. Arousana: 0-8 
– Salcedo: 4-0 

Arcadia: 1-3 
Sárdoma: 2-6 

29/04: Racing Vilariño – Erizana: 0
29/04: Concello de Mos – El Olivo: 0
29/04: Alertanavia – Atlántida Matamá: 1
Os cuartos de final, que se xogarán no me
deste xeito: 
Rápido bahía – At. Arousana, Beluso 
Erizana e Atlántida Matamá –
 

Destituído Luis Treviño
Volveu a acontecer. Por segundo ano 
consecutivo, e desta vez con ascenso 
incluído, o At. Arousana decidi
prescindir do técnico que conseguiu o 
regreso do club de Vilagarcía á Segunda 
División pola vía rápida. Tan rápida como a destitución do 
técnico que cumpría a primeira temporada baixo o emblema 
das amarelas. A directiva atlética non esperou moito máis a 
ter confirmado o ascenso para, na propia semana das 
celebracións, poñer fin ao vínculo que as unía con Treviño. 
Na pasada campaña tres adestradores, Plácido Cortés, 
Moisés Campos e Juan Aído, levaron a dirección técnica do 
club en distintas etapas. Agora d
para xogar a Copa FGF da súa categoría e rumores corren de 
que será Carolina Baños quen cumpra esa función, co que 
no cumio do paroxismo, aglutinaría as funcións de secretaria 
do club, técnica e xogadora. 
 

Retírese Bely (Villestro)
María Belén Iglesias Arufe, Bely, 
retírase do fútbol por motivos laborais. 
A guardarredes do Villestro é unha 
clásica nos equipos da comarca de 
Santiago. Na súa traxectoria cóntanse 
tres campañas no Ciudad de Santiago 
(2005/08), nunha época na 
frecuentaba a súa presenza na selección 
galegas sub’18. Tras o paso polo equipo 
presidido daquela por José Suárez Alén, pasou ao Santa 
Minia. Ela, en unión doutras como a súa até hai semanas, 
compañeira de equipo no Villestro, Lidia, foron parte
idea e da realidade orixinaria do club de Brión durante dúas 
temporadas. Tras a desaparición do equipo, formou parte da 
xestación do cadro feminino do Villestro no que militou até 
a súa decisión de deixar o fútbol. Con Bely marcha un 
anaquiño da historia do fútbol feminino en Compostela.
Foto: © Revista do Fútbol Feminino Galego
 

O Friol gaña en Ferrol
O conxunto de Geluco Villar e Covi Regueiro 
impúxose no 3x1 de Ferrol patrocinado polo 
Concello da cidade departamental. Participaron 
a selección comarcal ferrolá, o 
mestura de futbolistas do primeiro equipo e do 

B, e o Friol, que finalmente acabou impoñéndose no campo 
de herba da Gándara. Os resultados foron:
Selección de Ferrol – Victoria: 0
Selección de Ferrol – Friol: 2
Victoria – Friol: 0-5 

Erizana: 0-5 
El Olivo: 0-10 

Atlántida Matamá: 1-3 
Os cuartos de final, que se xogarán no mes de maio, fican 

At. Arousana, Beluso – Bértola, Sárdoma – 
– El Olivo. 

Destituído Luis Treviño 
Volveu a acontecer. Por segundo ano 
consecutivo, e desta vez con ascenso 
incluído, o At. Arousana decidiu 
prescindir do técnico que conseguiu o 
regreso do club de Vilagarcía á Segunda 
División pola vía rápida. Tan rápida como a destitución do 
técnico que cumpría a primeira temporada baixo o emblema 
das amarelas. A directiva atlética non esperou moito máis a 
ter confirmado o ascenso para, na propia semana das 
celebracións, poñer fin ao vínculo que as unía con Treviño. 
Na pasada campaña tres adestradores, Plácido Cortés, 
Moisés Campos e Juan Aído, levaron a dirección técnica do 
club en distintas etapas. Agora deberán fichar novo técnico 
para xogar a Copa FGF da súa categoría e rumores corren de 
que será Carolina Baños quen cumpra esa función, co que 
no cumio do paroxismo, aglutinaría as funcións de secretaria 

 

(Villestro) 
María Belén Iglesias Arufe, Bely, 
retírase do fútbol por motivos laborais. 
A guardarredes do Villestro é unha 
clásica nos equipos da comarca de 
Santiago. Na súa traxectoria cóntanse 
tres campañas no Ciudad de Santiago 

 que tamén 
frecuentaba a súa presenza na selección 
galegas sub’18. Tras o paso polo equipo 
presidido daquela por José Suárez Alén, pasou ao Santa 
Minia. Ela, en unión doutras como a súa até hai semanas, 
compañeira de equipo no Villestro, Lidia, foron parte da 
idea e da realidade orixinaria do club de Brión durante dúas 
temporadas. Tras a desaparición do equipo, formou parte da 
xestación do cadro feminino do Villestro no que militou até 
a súa decisión de deixar o fútbol. Con Bely marcha un 

ia do fútbol feminino en Compostela. 

Revista do Fútbol Feminino Galego. 

O Friol gaña en Ferrol 
O conxunto de Geluco Villar e Covi Regueiro 
impúxose no 3x1 de Ferrol patrocinado polo 
Concello da cidade departamental. Participaron 
a selección comarcal ferrolá, o Victoria, cunha 
mestura de futbolistas do primeiro equipo e do 

e acabou impoñéndose no campo 
de herba da Gándara. Os resultados foron: 

Victoria: 0-2 
Friol: 2-1 
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Tordoia S.D., dous 
anos de revelación 

 

Levan dous anos a un gran nivel. A maior 
parte dos seus encontros cóntanse por vitorias. 
Na campaña 2013/14 contabilizaron como tal 
todos os partidos salvo o derradeiro da 
temporada, na final da Copa FGF de Segunda 
División Galega, cando nun partido de 
alternativas, perderon diante de El Olivo B en 
Cerceda. Non foi un problema, o equipo 
celebrouno como se gañara e, ao chegar ao 
pobo, volveron ter paseo en tractor como cando 
gañaran a Liga. Este ano volvían, logo dun 
lustro no último chanzo do fútbol, á Primeira 
Galega, a categoría que as vira nacer, e na que 
militaran dous anos seguidos, tras a creación 
do club na temporada 2007/08. Conseguiron 
establecer unha comuñón entre equipo e 
seareiros como poucas veces se vira. Os 
partidos de casa son seguidos por duascentas 
persoas e, no día do At. Arousana podía haber 
o dobre, como cando no Roxo deron un dos 
espectáculos máis coloristas do fútbol feminino 
galego enchendo toda a bancada sendo 
protagonistas da segunda mellor entrada na 
historia do campo do Piñeiro, por detrás 
daquel Cerceda-Deportivo de Copa. Óscar 
Golán, o presidente, Víctor Brea, o técnico, 
Lucía Otero, a menos goleada, Rebeca Puente a 
que máis marca, María Ferreira, a capitá, e 
Leti Santos, o futuro, habitual nas 
convocatorias da galega cadete, son seis puntas 

dunha estrela de moitísimo brillo que 
representan a forza do grupo. Eles e elas, as 
testemuñas que nos dan, sen preguntas, son as 
protagonistas das próximas páxinas porque 
eles e elas son unha voz, eles e elas son o fútbol 
e porque eles e elas son a ilusión para un club e 

para un concello de só catro mil 
habitantes que, para a próxima 
temporada, até pode estar na Segunda 
División española. 
 
 

Óscar Golán, presidente 
 
“O Tordoia é un equipo no que se valora moito 
a unión entre as rapazas que compoñen o 
equipo, son unha xente de máxima seriedade e 
que demostran o seu grao de compromiso. Para 
nós, como dirixentes, contar con este equipo 
era importante pois queriamos introducir o 
fútbol feminino no Concello e creo que foi un 

gran acerto para todos. 
Comprobámolo no 
aspecto deportivo, 
porque o equipo 
aumentou a súa 
calidade co paso do 
tempo, e no aspecto 
social, cun volume de 
seareiros a salientar. En 
cada partido de casa 
temos máis de 200 
persoas que, en moitos 
casos, tamén se 
desprazan aos de fóra. 
O fútbol feminino 
deulle algo máis ao pobo, máis felicidade, máis 
ilusión. Cando comeza a semana, vou por aí e a xente 
xa está preguntándome que día e a que hora vai ser o 
próximo partido. Proba da expectación que levanta son 
as 600 persoas que había no campo do Cerceda na final 
de Copa da pasada temporada, sendo a maioría de 
Tordoia.. No aspecto persoal creo que tamén é 
importante esta comuñón da xente coas xogadoras no 
club. Elas son moi queridas pola xente. No político 
vimos tamén unha implicación do Concello connosco. 
O ano pasado, co ascenso, o alcalde fíxonos unha 
recepción e agasallou a cada unha das compoñentes do 
equipo. Finalmente, traballamos en conceptos como o 
da igualdade, pois damos a mesma importancia e os 
mesmos servizos, horarios de adestramento, 
promoción de partidos ou atencións ás xogadoras, ao 
equipo feminino que ao masculino. 
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É evidente que hai diferenzas entre os equipos das 
orixes, hai uns oito anos, e o actual. Está claro que se 
un equipo ten a máxima goleadora e a porteira menos 
goleada da competición dá un salto cualitativo. Se 
ascendes, e ao ano seguinte estás nunha categoría 
superior, xa tes moito andado. O bo para nós é que elas 
axudan a mellorar ao resto do bloque porque, na 
realidade, este equipo é case o mesmo que o do 
comezo cando loitabamos pola salvación na 
Preferente, ou o da Segunda Autonómica. 
Se houbera a posibilidade de ascender, a decisión vai 
depender das xogadoras. Nós queremos subir, sería 
fantástico que equipos de cidades como Xixón ou 
Salamanca veñan xogar competición oficial a unha vila 
de 4.000 habitantes, pero elas van ter a 
responsabilidade da decisión. Non queremos perder o 
bloque, de subir teriamos que reforzarnos con tres ou 
catro xogadoras pero non tolear traendo o oitenta por 
cento do equipo de fóra. Estamos moi contentos coas 
rapazas de aquí, a maioría levan desde o comezo e 
serán elas as que decidan dependendo das súas 
ocupacións laborais e de estudos. Se queren ascender, 
ascenderemos pois o club apoiará esta decisión e o 
Concello vainos axudar”. 
 

Víctor Brea, técnico 
 
“Cheguei hai dúas 
temporadas por un 
feito circunstancial. Eu 
son da Estrada pero a 
miña muller é de aquí. 
Un día, Óscar, sabendo 
que eu era adestrador, 
comentoume o de 
coller o equipo femini-
no. Ao principio 
mostreime contrario a 
isto pero a miña muller 
insistiume e acabei 
aceptando. Non tiña 
idea de como era o fútbol feminino. Antes adestrara ao 
Cuntis masculino, na Segunda Autonómica, e aquela 
experiencia deixárame insatisfeito. Cando cheguei 
incorporáronse algunhas xogadoras como Rebeca, as 
Lauras, Raña e García, retornou Lucía á portería … 
Tanto as novas como o bloque que había de antes 
deixáronme sorprendido. Non imaxinaba que aquel 
grupo podía ter aquela calidade e aquela unidade. 
Desde o comezo vin que o fútbol feminino tiña uns 
valores que me cativaron, un gran vestiario, un xeito 
de entender a vida doutro xeito, vontade de traballar, 
compromiso, gañas de crecer. Neste tempo aquí tiven a 
oportunidade de vivir inesquecibles momentos, tanto 
como técnico como persoa. E este ano foi alucinante. 

Unha aventura nova, sen referencias do que podiamos 
facer, pero coa intención de competir sempre, fora pola 
salvación como para estar o máis arriba posible. De 
partida o obxectivo era que as xogadoras progresaran 
individual e colectivamente. Era unha incógnita porque 
non tiñamos costume de competir, pois o ano pasado 
todo foi moi fácil, con moitos partidos resoltos no 
primeiro tempo. Estou moi contento polos resultados 
pero aínda máis polo que me demostraron as 
xogadoras, unhas verdadeiras futbolistas porque 
competiron en cada partido e todas creceron. O futuro 
é incerto pois nos últimos anos, por renuncias de 
equipos doutras comunidades, ascendeu o segundo da 
Primeira Galega. A nosa referencia máis próxima 
sobre esa categoría tivémola este ano co Arousana. Era 
un equipazo doutro nivel e fomos quen de competir 
con elas. Nos duelos directos puxémoslles as cousas 
complicadas na Lomba, onde comezamos perdendo 3-
0 polos nosos nervios, pero conseguimos entrar no 
partido. Aquí, na casa, co noso público 
empurrándonos, gañámoslle. Sería un reto estar na 
Segunda española, mesmo que só fora un ano, porque 
aínda non sabemos onde está o teito das nosas 
xogadoras. Sería un premio. Estou moi orgulloso 
delas”. 
 

Lucía, guardarredes 
 
“A mellora foi en xeral, 
traballamos a defensa desde 
arriba, é dicir, que se 
perdemos o balón 
intentamos recuperalo o 
mais rápido posible. 
Contamos ademais con 
grandes xogadoras arriba 
que presionan moi ben a 
saída de balón. Ademais 
destacaría que somos un 
equipo moi solidario, 
xogamos todas para todas, a 
diferenza de outros equipo que basean o seu xogo en 
unha ou dúas xogadoras con mais calidade. Por outra 
parte destacar o gran traballo da defensa este ano, que 
a diferenza da temporada pasada na que igual non nos 
atacaban tanto, este ano si que o nivel estaba moi 
igualado e rematar a temporada sendo un dos equipos 
menos goleado é sen dúbida polo seu bo traballo. 
Supoño que o que nos fai tan competitivas e o gran 
grupo que formamos tanto dentro como fóra do campo, 
e sobre todo traballar día a dia, e saír a xogar cada 
partido como se fose o único, que no noso caso 
contando co apoio da nosa afección que nos acompaña 
tanto en casa como nos desprazamentos. E sempre un 
plus de motivación”. 
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Rebeca, a goleadora 
 

“O de estar no equipo 
do meu pobo 
alégrame moito, e iso 
que os meus comezos 
contrastan un pouco 
con isto. Para min o 
fútbol é moi 
importante, desde 
pequena tiña claro 
que quería xogar e, 
como aquí non había 
equipo, funme a 
xogar ao Dubra. 
Pensade que a 
rivalidade desta zona 
son os partidos 
Tordoia-Dubra. No 
Dubra atopeime 
dentro dun equipo 

con mulleres de 25 anos. Eu tiña un corpiño pequeno e 
xogar contra aquelas futbolistas era moi desigual no 
aspecto físico. Estando eu alí foi cando se creou o 
Tordoia e lembro o primeiro amigable que xogara 
contra elas. Eran un equipo inexperto e metémoslle 
unha goleada. No seguinte, uns meses despois, 
dérannos moita guerra e o partido estivera igualado. En 
pouco tempo a súa evolución fora grande. Cando o 
Dubra desapareceu pregunteille ás rapazas se lles 
importaba que viñera ao equipo. Así como me 
aceptaron xa falei con Óscar, o presidente, e fixéronme 
a ficha. Cheguei moi ilusionada e, desde o primeiro 
día, acolléronme de tal xeito que me sentín como se 
levara con elas desde había moitos anos. Creo que o 
equipo evolucionou moito, e todas fomos mellorando 
grazas ao traballo colectivo. Respecto a min, sempre 
fun de marcar goles. Desde que tiven conciencia e o 
desexo de xogar ao fútbol quixen ser dianteira para 
marcalos. No Dubra era de facer 70 ou 80 por 
temporada e, nunha, penso que cheguei aos cen. Cando 
o balón está nas proximidades de área, xa estou 
imaxinando como recibir o pase para facer o gol. Son 
algo egoísta, como todas as dianteiras, pero é que 
moitas veces estou visualizando a acción do gol e tento 
desenvolvela. Na primeira volta resultoume máis fácil 
marcar pero na segunda os equipos axustáronme máis 
a marca, sempre tiñan vixilancias sobre min, 
presionábanme máis e tiñan outra xogadora facendo a 
cobertura á miña marcadora. O equipo que máis 
problemas me deu foi a Milagrosa, non me deixaron 
respirar e, tacticamente, montáronnos unha moi boa 
estrutura defensiva. Gústame estar neste equipo, aquí 
estou moi feliz con estas xogadoras, con este ambiente 
de equipo, co público, co club … hai tempo 

chamáranme de El Olivo, do Friol e do Victoria. Sinto 
agradecemento a estes clubs polo seu interese pero non 
tiña claro marchar, polo que non me decidín a facelo”. 
 

María, a capitá 
 
“O cambio do equipo 
desde o comezo do 
club ata agora é 
impresionante. 
Lembro os primeiros 
adestramentos, con 
moita xente que nunca 
xogara, e que aínda 
estaba aprendendo a 
golpear un balón. 
Naquela época había 
xogadoras que, como 
moito, tiveran 
experiencia no fútbol 
sala pero, a verdade, 
para todas era un 
mundo moi ilusionante 
e con todo por 
aprender. Imaxina como era que nos metían doces 
goles e case non gañabamos un partido, pero tivemos 
constancia, o grupo sempre estivo moi fortalecido e 
agora recollemos todo aquel traballo. O de ser capitá é 
anecdótico, no sentido de que eu me sinto unha máis 
no vestiario. É certo que para min é un honor 
representar a este club levando o brazal, algo do que 
me sinto moi orgullosa. Lévoo desde o segundo ano e 
foi por decisión dunha segunda adestradora que 
tiñamos. Antes a capitanía era rotatoria entre todo o 
plantel, pero desde aquela decisión na que fun 
designada xa quedei con el. Non gañar a Copa na 
pasada temporada en Cerceda non foi unha decepción 
como tal. Gañar sería moi bonito pero o que vivimos 
estando alí, con tanta xente apoiándonos, foi 
inesquecible e, dalgún xeito, compensa non ter 
gañado”. 
 

Leti Santos, o futuro 
 
“Para min foi moi importante 
que o Tordoia me dera a 
oportunidade de vir aquí a 
xogar. O Tordoia permitiume 
crecer futbolisticamente. Levo 
aquí tres anos e medio porque 
no meu primeiro equipo o 
Sofán, meu pobo, non había 
cadro feminino .  Aquí, desde 
o primeiro día as rapazas 
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acolléronme moi ben e sentinme moi cómoda. Estou 
xogando con excelentes xogadoras que facilitan as 
miñas características, que din son a habilidade e a 
rapidez. Este ano notei moito xogar por primeira vez 
na Primeira Galega, pois os partidos teñen máis ritmo, 
compítense en todos, as xogadoras teñen máis calidade 
é póñente en máis dificultades. A medida que foi 
correndo a Liga fun atopándome mellor. Por iso sentín 
unha gran diferenza entre a miña primeira volta e a 
segunda. 

 
 
 
 
 
Fotos: © Tordoia S.D. e  Revista do Fútbol 
Feminino Galego  
 
 

Grazas ao Tordoia estou na selección galega. Manolo 
Petaca xa me chamou na temporada pasada, cando 
estabamos na Segunda Galega, unha categoría que, 
dada a miña idade, me serviu para coller experiencia. 
Ter a oportunidade de estar na selección tamén é moi 
importante para min pois teño a posibilidade de 
enfrontarme a xogadoras de moita calidade, como 
cando xogamos contra Madrid, selección que contaba 
con futbolistas do At. Madrid e do Rayo Vallecano. A 
ver agora se entramos nas semifinais e o seleccionador 
continúa confiando en min”. 
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A Sub’12 que 
caeu contra as 
mellores 

Con toda seguridade non foi o mellor ano da 
irmandiña sub’12. Por primeira vez en catro anos 
non conseguiu pasar a barreira da primeira fase 
pero iso non quere dicir que o futuro desta xeración 
de alevíns non vai chegar á altura das anteriores. 
Primeiro porque algunhas delas estaban no grupo 
de Canarias da pasada temporada; segundo porque 
o fútbol feminino galego está mostrando unha 
evolución colectiva que partiu, inicialmente, do 
grupo de hai catro anos en Bormuxos que comeza a 
dar mostras individuais e grupais que se están a 
traducir parcialmente nas cadetes que están 
metidas nas semifinais do Campionato de España; 
terceiro porque Galiza ficou a un simple gol da 
clasificación, e non llo marcou, no partido máis 
decisivo da competición, a quen logo sería campión, 
Asturias; cuarto porque o azar quixo concentrar no 
grupo no que estaban as nosas ás dúas mellores da 
competición, a citada Asturias e Madrid. 
 
A selección dirixida por Edu González comezou a súa 
participación en Riudoms (Tarragona), cun lastre 
importante difícil de virar: dúas derrotas. 
O primeiro rival foi Madrid, que só foi superior na 
materialización dunha das varias oportunidades das 
que dispuxeron os dous equipos. A galega tivo, de 
saída, un contratempo. As molestias sufridas por Paula 
Lorenzo que lle impediron xogar a maior parte do 
primeiro acto. O único gol do encontro foi 
marcado ao cuarto de hora por medio de Andrea 
Julia, que empurrou o coiro á rede logo que Irene 
García tocara coa cabeza un centro co que 
descolocou á zaga galega. No segundo tempo, con 
Galiza xogando ao ataque, as oportunidades 
tampouco puideron ser materializadas. Neste 
período, Madrid puido ter sentenciado á contra 
pois contou, sobre os riscos que debeu asumir a 
irmandiña, con algunha ocasión clara. 
 
Contra o País Vasco, a nosa selección entrou ao 
partido despistada, apañando o primeiro gol no 
minuto inicial. Foi Aitziber Aguirre que culminou 
unha boa xogada combinada. Nos seguintes dez 
minutos o dominio galego foi total, dispoñendo de tres 
situacións de gol que non remataron na rede por falta 

de puntería ou pola acción da guardarredes rival, June 
Hernández. A segunda chegada con perigo das vascas 
rematou nn novo gol, desta vez conseguido por Ane 
Elexpuru no minuto catorce. De aí até o descanso o 
xogo tivo cor vasca. No segundo acto unha selección 
galega dominadora reduciu axiña a diferenza por 
medio de Zaida Táboas. A partir do minuto 30 as 
vascas puideron equilibrar o control do choque o que 
lles permitiu manter a vitoria mínima. 
As de Edu González fecharon o día 24 cun terceiro 
xogo, desta vez contra Navarra. O partido só tivo a cor 
branca e de faixa celeste do noso grupo. O triunfo por 
3-0, a maior goleada conseguida na historia deste 
combinado, materializouse no remate do primeiro 
tempo e na saída do segundo, que foi cando Aroa 
Guerra (14’), Noela Sánchez (18’), e de novo, Aroa 
Guerra (24’), puxeron un marcador imposible para as 
navarras. 
O que sería derradeiro partido da competición para as 
nosas tiña lugar na mañá do día 25. Como antes, 
Madrid lle gañara ao País Vasco, o equipo precisaba 
gañar pola mínima ás asturianas. Non puido ser. Malia 
que as galegas levaron o peso do xogo, atopáronse cun 
sistema defensivo ben estruturado que levou o 
encontro ao 0-0 inicial. 
Así foi o grupo A: 
Navarra – País Vasco: 0-2 
Galiza – Madrid: 0-1 
Navarra – Asturias: 0-2 
País Vasco – Galiza: 2-1 
Madrid – Asturias: 1-0 
Galiza – Navarra: 3-0 
Asturias – País Vasco: 1-0 
País Vasco – Madrid: 1-3 
Asturias – Galiza: 0-0 
Madrid – Navarra: 1-0 
1. Madrid, 12; 2. Asturias, 7; 3. País Vasco, 6; 4. 
Galiza, 4; 5. Navarra, 0. 
 

Foto: © Federació Catalana de Futbol. 
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Os Comarcais 
para A Coruña e 

Vigo 

 
A delegación de Santiago volveu ser, por segundo 
ano consecutivo, a organizadora da xornada final 
dos campionatos galegos de seleccións comarcais 
nas categorías sub’12 e sub’15. Os campo das 
Cancelas e de Santa Isabel para as cadetes e o de 
Rois para as máis pequenas, foron os recintos que 
acolleron tanto as semifinais, en xornada matinal, 
como as finais, no serán, nas dúas categorías. 
 

Sub’12 
 
O torneo, nesta categoría, non deixou de estar 
presidido pola confusión. Nun primeiro momento, logo 
da primeira fase, xogada tamén en Santiago, varias 
voces estaban dispostas a eliminar inxustamente a 
Ferrol inventándose que os penaltis lanzados ao final 
de cada partido para crear unha clasificación paralela 
eran o primeiro criterio de desempate, antepoñéndose á 
diferenza de goles producida ao longo dos corenta 
minutos de xogo. Como Lugo e Ferrol empataran e as 
luguesas derrotaran ás departamentais nos penaltis, 
pretendían que isto servira para que Lugo entrara nas 
semifinais. Resolto o asunto do xeito correcto veu a 
chapuza dun sorteo que desvalorizaba as clasificacións 
obtidas na primeira fase e que eliminaba a Coruña con 
Vigo e a Ferrol con Santiago. A pertinente protesta dun 
dos contendentes levou a competición á norma 
habitual e A Coruña loitou contra Santiago e Vigo 
contra Ferrol. A igualdade presidiu o choque entre 
herculinas e santiaguesas.  Calquera puido gañar pero, 
finalmente, foron as primeiras cun único gol. Onde non 
houbo equilibrio no xogo foi na outra semifinal. Vigo 
foi un vendaval permanente sobre a meta de Ferrol, 
pero entre a mala puntería das olívicas, os paus e o 
extraordinario aporte das guardarredes departamentais, 
o choque foi aos penaltis nos que a sorpresa foi 
consumada. 
Na final, a sorte non volveu sorrir ás ferrolás que, desta 
vez, caeron goleadas polas coruñesas que pasaron un 
partido moito máis sinxelo que nas semifinais para 
revalidar o título. 
Histórico da categoría: 
11/05/2013, Santiago: A Coruña – Pontevedra: 4-2 
12/04/2014, Rois: A Coruña – Ferrol: 4-0 

Sub’15 
 
Varias das campioas do Milagrosa da pasada edición 
pasaran a idade preceptiva, co que Lugo chegaba con 
menos potencial á competición para defender o seu 
título. 
A competición, malia o dominio dos combinados do 
sur, estivo apertada e nas semifinais, tanto Pontevedra 
como Vigo derrotaron a Lugo e A Coruña, 
respectivamente, pola mínima. No caso de Vigo, o 
resultado foi de 1-0 sobre o cadro herculino mentres 
que na outra semifinal, o tanteador foi algo máis 
xeneroso marcando, ao remate do encontro, un 2-1 
para a selección da comarca pontevedresa. 
A final foi moi semellante ao partido da Primeira fase 
que ambas agrupacións celebraran o 2 de novembro en 
Vigo, repetindo tamén o resultado final sen goles. Na 
quenda de penaltis, Vigo estivo mellor e, por primeira 
vez, levou o trofeo á súa delegación, resarcíndose 
dalgún xeito da derrota de había un ano. 
 
Histórico da categoría: 
18/05/2013, Bertamiráns: Lugo – Vigo: 2-1 
01/05/2014, Santiago: Vigo – Pontevedra: 0-0 / 4-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: A Coruña sub’12 © FGF. 
 

Foto: Vigo sub’15 © FGF. 
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Anair: un soño 
de Primeira 

 
Cando rematou a temporada 2013/14 todos 
sabiamos que o ciclo de Anair na Segunda División 
española estaba concluído. Unha futbolista do seu 
nivel non podía deixar pasar máis tempo sen testar 
novos retos. Como outras galegas anteriormente, 
parece que a vía do Espanyol é unha das que se 
volveu máis naturais para que as nosas entren nun 
equipo consolidado na Primeira que aínda conserva 
o arrecendo dos títulos. Anair, malia incorporarse á 
elite, nin é a primeira vez que sae a xogar a 
Cataluña, nin é a primeira vez que corre polos 
campos da máxima categoría. Sendo moito máis 
nova o outro equipo da Cidade Condal, o 
Barcelona, foi a súa casa.  Non hai tanto coñeceu 
durante un ano a categoría dourada lucindo as 
cores verdes e brancas de El Olivo. 
Logo dunha rápida adaptación, a futbolista 
guardesa comezou a coller ritmo, volver a 
establecer esa relación co gol que tan ben coñece e 
coa que o cadro branco e azul enfiou a súa 
ascensión camiño da meta establecida para a 
temporada, estar entre os oito mellores para 
participar na Copa. A rendibilidade de Anair 
permitiulle liderar a táboa de goleadoras do seu 
equipo até que unha lesión obrigouna a pasar pola 
sala de cirurxías e pendurar as chuteiras até a 
próxima temporada. 
Para Anair a Primeira deixou de ser un soño. A súa 
fame futbolística xa soña con outros horizontes. 
Quen sabe se no 2017 estaremos a falar doutra 
cousa. 
 
A túa segunda estadía en Barcelona. Que acontecerá 
na primeira e por que non callara? 
Non é que non callara, as cousas ían ben, estaba 
contando con minutos domingo tras domingo e a 
verdade é que cada vez entraba máis nos planes do 
adestrador. Pero nese momento da miña vida decidín 
darlle prioridade a outras cosas antes que ao fútbol e 
volver a casa. Necesitaba comezar de cero perto dos 
meus. 
 
Daquela coincidiu coa transformación que 
encabezou Albert Benaiges. Como era a Masia que ti 
coñecestes? 
A min, persoalmente, sempre me gustou o ambiente 
que se vivía alí. Era como unha pequena familia. 
Conseguían que te esqueceras por momentos de que 

non estabas na casa. 
Cada mañá recollíate 
un autobús para ir ao 
colexio, chegabas e 
te esperaba a comida, 
as horas de estudo e, 
despois, cadaquén a 
adestrar á hora que 
lle correspondía.  
  
Facíase algún 
traballo específico 
sobre o fútbol 
feminino? 
 Non, a verdade é 
que o Barça daquela 
época pouco ou nada ten que ver co actual. Naquel 
momento, coa chegada de Xavi Llorenc, quizais 
comezase o Barça das catro copas que coñecemos 
agora. 
 
Estamos falando dos teus comezos e non queremos 
esquecernos da Guarda, o lugar de partida e onde 
regresas tras o primeiro periplo barcelonés. É o teu 
refuxio? 
Por suposto, aí comezou todo e aí escapo sempre que 
podo. Cárgame as pilas e síntome ben cando estou na 
casa. 
  
Os teus inicios coincidiron cunha explosión 
futbolística, creándose ligas propias moi numerosas. 
Que ten esta vila de especial? 
Somos moitos os que crecemos alí cun balón no pé, e 
moita a xente que estaba disposta a apostar por nós e 
polo fútbol. Ademais temos o da situación xeográfica. 
É difícil que te acheguen cada día á cidade máis 
próxima para xogar nalgunha das ligas de máis nivel. 
 
Tendo ese potencial, por que a Guardesa nunca 
conseguiu pasar da Preferente galega? 
Estivemos perto, pero sempre ficamos na fase de 
ascenso. Sempre nos tocaron grandes rivais, o Bértola 
de Ana Buceta, o Orzán de Pili Neira. Nunca nos 
acompañou a sorte que se necesita para ascender. 
 
O teu nivel futbolístico case te obrigaba a xogar en El 
Olivo. 
Comezaba a ser moi fácil e moi cómodo para min 
xogar na Primeira Galega e necesitaba esixirme máis. 
Nese momento apareceron Estévez e Quique Cons na 
Guarda e fixéronme ver que o mellor para min era 
xogar en El Olivo. Non erraron. Facilitáronme moito 
as cousas, a xente recibiume moi ben, o adestrador 
contaba comigo, era un equipo que competía por estar 
arriba e no que me fixeron sentir importante.  
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Sempre se comenta 
que ese vestiario é 
moi complicado 
debido ao forte 
carácter de moitas 
xogadoras. Que hai 
de certo? 
A maioría das 
futbolistas que teñen 
estado no equipo son 
xogadoras con moito 
carácter, é certo, pero 
ese carácter é o que 
fixo que El Olivo 
chegara a onde 
chegou. É moi 
diferente o carácter 
que se mostra no 
campo ao carácter que 
se ten fóra. Creo que 
moitas xogadoras 

utilizaron esa xustificación por non atreverse a formar 
parte dese equipo. 
 
Estévez, Edu González, Charly … Cres que é unha 
tumba para os treinadores? 
Non unha tumba, pero si que é certo que a ambición 
que ten o vestiario por ser cada día un mellor equipo 
fai que, cando ven que un se acomoda, tenten que 
chegue alguén que as faga seguir crecendo. 
 
Nas historias das persoas ou das sociedades, hai 
momentos de inflexión, logo de conseguir grandes 
cousas ou colleitar grandes fracasos. El Olivo, nese 
sentido, parece que é moi plano logo de ascender a 
Primeira e baixar ao ano. Opinas o mesmo? 
Penso que ese ano se fixera un gran esforzo en todos 
os niveis do club e que ese esforzo pagouse despois. 
Tiñamos un equipo para conseguir o ascenso e 
fixémolo. Despois, reforzámonos pouco porque no 
había medios e, psicoloxicamente, foi moi duro para 
nós dalo todo e perder case de maneira automática. No 
ano seguinte volvemos a conseguir a fase pero non o 
ascenso ... Son cousas que van queimando a todos os 
niveis.  
  
Aquel partido de Xirona, no que marcas, e 
ascendedes, é o máis importante da túa traxectoria?  
É o día máis feliz da miña vida ata o momento, sen 
ningún tipo de dúbida. Chorar de felicidade é unha das 
sensacións máis bonitas do mundo. 
A preparación daquel partido non foi diferente, 
fixemos o mesmo que no resto do ano, adestramos 
igual, e quizais foi iso o que nos fixo ascender. 

Estabamos moi nerviosas, lembro non poder durmir na 
noite anterior no hotel. Ademais, eu estaba lesionada e 
non sabía se ía poder xogar ata a hora do 
quentamento. Necesitabamos marcar dous goles e 
saímos a por iso. Na primeira parte tivemos moitas 
ocasións, varios balóns á trabe, pero non marcabamos. 
Na segunda todo cambiou. A primeira que tivemos 
entrou. Sabiamos que non chegaba e seguimos loitando 
...  Cando entrou o segundo explotamos. Lembro esa 
celebración e continúa poñéndoseme a pel de galiña, 
todas chorando, unhas por riba das outras. Defendemos 
o tempo que quedaba como non defenderamos nunca, 
e cando rematou ... abrazos, lágrimas, máis abrazos, 
cantamos, gritamos, e non deixamos de celebralo ata 
chegar a Vigo e meternos na fonte. Ese día fixéronnos 
sentir realmente grandes e importantes. 
 
Logo veu a estrea do equipo na Primeira. Xogadoras 
acostumadas a gañar que comezades a perder e a 
correr detrás do balón. Foi moi duro ter que trocar o 
rol? 
Foi o primeiro que nos fixo ver o adestrador, que 
tiñamos que cambiar a mentalidade. Pasar de gañalo 
todo a perder é moi duro, e custounos moito ao 
principio. Se chegaramos a levar mellor esa transición 
creo que non teriamos descendido.  
 
Logo daquel ano, tres xogadoras de El Olivo, 
Carlota, Marta e Ana Buceta, fican na Primeira. Por 
que ti non fostes o cuarto nome? 
Porque eu estaba moi a gusto en Vigo e quería volver a 
tentar ascender co meu equipo. Aparte de que as 
ofertas que houbo tampouco eran o suficientemente 
atractivas como para arriscarse. 
  
Desde hai anos sempre falas dunha compañeira moi 
talentosa como Sarita Tui. Incluso agora que levas 
un ano no Espanyol, é a mellor futbolista coa que 
xogaches? 
Non sei se é a mellor, pero é das mellores, sen dúbida. 
Unha persoa que xoga e fai xogar a todo o que lle 
rodea. Para min é a chave e a clase de El Olivo. 
 
Coñeces sobranceiramente o nivel do fútbol galego e 
tamén, logo do teu segundo ano, a Primeira División. 
No futuro a curto prazo, hai xogadoras galegas que 
poderían dar o nivel na máxima categoría? 
Si, hai moitas xogadoras que poderían estar xogando 
en Primeira. E espero que sexamos máis en pouco 
tempo.  
 
Que é o máis complicado para que unha futbolista 
que dá o salto se adapte? 



FF 

 

20 
 

É clave saber que non tes nada gañado, que tes que 
traballar o dobre que antes, que o teu rol non será o 
mesmo que o que tiñas no teu anterior equipo. Pero ter 
a confianza tamén de saber que, se estás aí, é porque 
tes o que tes que ter para estar aí.  
  
Nas dúas últimas campañas en Galiza, sobre todo na 
última, marcas a diferenza co teu xogo e, sobre todo, 
cos teus goles. Onde está a explicación? 
A adaptación ao equipo era moito maior, facíanme 
sentir importante, confiaban en min e a forma de xogar 
do equipo beneficiábame. Para min a chave dunha 
dianteira é a confianza e a autoesixencia, ademais da 
sorte, e ese ano todo estaba comigo. 
   
O teu rendemento do último 
ano en El Olivo é o que 
chama a atención do 
Espanyol? 
A verdade é que me 
chamaron antes da fase de 
ascenso, e eu tiña moi claro 
que, se non ascendiamos, 
tocaba irme. Tiña a mesma 
sensación que seis 
temporadas atrás, cando 
marchara da Guardesa. O 
Espanyol é un equipo que 
sempre apostou polo fútbol 
feminino e cando falei con 
eles déronme todas as 
facilidades do mundo, 
convencéndome para que 
fichara por eles. Estaban 
pasando por uns anos 
difíciles, querían volver a 
estar arriba cun proxecto 
novo, con moita xente nova, 
e confiaban en min para que 
formara parte. A verdade é 
que non me custou moito 
tomar a decisión, nin 
adaptarme ao que me pedían aquí. É un gran club e así 
fan que o vexas e o sintas desde o principio.  
 
A Cidade Condal é unha gran metrópole na que 
conviven dous clubs de elite. En que son 
comparables, e en que non, o Espanyol e o 
Barcelona? 
O Barcelona que eu vivín non ten nada que ver co 
actual, polo que non sabería dicir en que son 
comparables. Ao contrario, si podo falar que vivindo 
agora a parte do Espanyol, ser do Espanyol, en 
Barcelona, é moito máis difícil, en todos os sentidos, 
que ser do Barça. E iso faino moi especial.  
  

E El Olivo de Primeira División e o Espanyol? 
O Espanyol é un club cunha base e unhas posibilidades 
que El Olivo non ten, son moi diferentes. 
 
Nesta temporada podemos establecer tres etapas na 
túa traxectoria. Coméntanos cada unha delas: 
a) A túa chegada e a fase de adaptación. 
Foi moi fácil adaptarme, o adestrador díxome o que 
quería de min desde o primeiro momento e fíxome 
traballar para iso. Despois, o grupo humano tamén mo 
puxo fácil, as cousas saíron dentro do campo e fóra, 
polo que estaba moi contenta.  
 
b) O teu espertar atacante chegando a ser a mellor 
goleadora do equipo. 

Segundo ían pasando os 
meses a miña adaptación foi 
maior e a miña confianza 
tamén e era normal que 
acabaran chegando os goles. 
Nese sentido estaba 
tranquila.  
  
c) A actualidade, logo da 
cirurxía. 
 Pouco podo contar desta 
etapa, acaba de comezar e 
traballo para que dure o 
mínimo posible.  
 
Como foi a lesión? 
Foi aparecendo pouco a 
pouco. Levo xogando con 
molestias desde xaneiro, 
adormecíaseme a perna, 
doíame o xemelgo. Ao 
principio aguantábao ben, 
pero chegou a un punto no 
que era insoportable xogar 
así. Por iso os médicos 
decidiron que había que 
operar, pois entraramos no 

risco de perder a sensibilidade do pé e atrofiar os 
grupos musculares. 
 
Foi un contraste, como unha mala xogada do 
destino. O día que vas a Levante e te atopas cunha 
Ana Buceta recuperada logo dun ano, caes ti. 
Para min foi un aviso de que había que parar xa. 
Decidín tomalo así. Amoloume moito porque quería 
volver a coincidir con Ana Buceta no campo e ao final 
lesioneime antes de que ela entrara. Pero seguro que o 
ano que vén nos atoparemos.  
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En que consiste a túa rehabilitación e cal é o período 
até volver a adestrar? 
A verdade é que os médicos decidiron non darme 
prazos para que o tome con calma. En teoría debería 
estar a punto para comezar a pretemporada e ese é o 
prazo que me marco. De momento só estou 
recuperando a mobilidade do pé. Logo será recuperar o 
músculo e despois a readaptación.  
  
E a atención médica do Espanyol? 
Trátanme moi ben e están pendentes de min en cada 
momento. Non podo queixarme de nada.  
  
Pomares, Rivi, ti … Foi un ano maldito para o 
equipo? 
A verdade é que si. Este ano a sorte non nos 
acompañou coas lesións, e iso que realizamos traballos 
de prevención todas as semanas ...  Pero ben, seguro 
que no próximo ano irá mellor e todas as miñas 
compañeiras estarán dispoñibles para axudar ao 
equipo.  
 
O obxectivo, nun ano de recuperación, era a Copa. 
Que pode facer o equipo nesta competición? 
Estamos moi ilusionadas con disputar a Copa. É un 
título importante para o club e queremos dar 
guerra. Tocounos un rival complicado na primeira fase 
pero este equipo, a partido único, é capaz de todo. 
  
O Barcelona é moi superior ao resto? 
Hoxe por hoxe si. Teñen ás mellores xogadoras e iso é 
moi difícil de contrarrestar. 
 
Para as que poidan saír no futuro e teñan unha 
referencia. Como é un día normal de Anair en 
Barcelona? 
Pois erguerse, ir a clase, comer, tomar o café coas 
compañeiras, adestrar ao meu equipo da base, 
ximnasio, o meu adestramento, cear e a durmir.  
  
Vives soa, con compañeiras, coa familia? 
Vivo coa miña nai, aínda que, en realidade, paso 
moitísimo tempo no piso das miñas compañeiras de 
equipo. 
 
Que é o que máis che gustou desta temporada? 
Conseguir o obxectivo marcado ao principio. E a 
sensación de que este equipo pode aspirar a máis. 
 
Que nos recomendas de Barcelona? 
Calquera dos miradoiros e as zonas de praia son os 
meus sitios favoritos, pero esta claro que Barcelona ten 
moitísimas cosas que ver e visitar. Non podería quedar 
só con unha. E agora que estou afeccionándome a 
comer fóra, tería problemas para recomendar un único 
restaurante. Son moi de comida xaponesa e mexicana e 

no centro de Barcelona hai moitos restaurantes deste 
estilo para comer ben.  
 
Estás vivindo fútbol feminino na estrutura dun gran 
club masculino. É o paso máis adecuado para a 
profesionalización? 
Para min si. Teñen unha base e uns pasos para seguir.  
 
Como convencerías a Carlos Mouriño ou a Tino 
Fernández para que Celta e Deportivo abriran unha 
sección nos principais clubs galegos? 
O fútbol feminino é 
o futuro e todo gran 
club debería ter unha 
sección feminina. Se 
hai un deporte por 
explotar e do que 
poderá sacarse 
beneficio nun futuro 
é este. Teñen 
grandes clubs nas 
súas cidades e só 
terían que apostar 
por eles. Ata niso 
téñeno fácil.  
  
Ano de Mundial. Como ves o papel de España, de 
Vero e que posibilidades cres que ten Mari Paz de 
ficar na lista definitiva de Quereda? 
España ten un gran equipo, un gran grupo e grandes 
xogadoras, pero é o primeiro Mundial. Para min, pasar 
a fase de grupos xa sería bo. Todo o que poida vir a 
partir de aí sería para gozar. Este será o ano de Vero, 
gañará a Champions, esta ante o seu primeiro Mundial 
e terá que tirar do carro. É importante e demostrarao.  
 
E dentro da túa progresión, o seguinte paso sería a 
selección española absoluta? 
Eu vexo moi lonxe chegar á selección, pero oxalá! De 
soños tamén se vive. 
  
Entón, Eurocopa 2017 e Mundial 2019, un soño ou 
unha realidade plausible? 
Un soño, a selección para min sempre será un soño ... 
Pero por que non? 
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A ver se sabes … 
 
 
 
1. Copa do Mundo 
 
1.2. Unha chinesa marcou o primeiro gol dunha 
fase final. Quen? 
 
a) Li Xiufu; b) Liu; c) Ma; d) Niu; e) Wu. 
 
2. E quen foi a guardarredes norueguesa que o 
apañou? 
 
a) Johannessen; b) Nordby; c) Seth; d) Sternhoff; 
e) Strømsvold. 
 
 
2. Eurocopa 
 
2.1. Un árbitro galego pitou o partido para o 
terceiro e cuarto lugares no 1991. Quen? 
 
a) García de Loza; b) Gómez Barril; c) González 
Vázquez; d) López dela Fuente; e) Puentes Leira. 
 
2.2. Quen lle gañou a Italia ese partido? 
 
a) Alemaña; b) Dinamarca; c) Finlandia; d) 
Noruega; d) Suecia. 
 
 
3. Copa de Europa 
 
3.1. Que técnico ten o récord de presenzas 
nunha final (5)? 
 
a) Hans-Jürgen Tritschoks; b) Bernd Schröder; c) 
Patrice Lair; d) Ralf Kellermann; e) Martina 
Voss. 
 
3.2. Que equipo leva xogado máis partidos na 
competición? 
 
a) Arsenal; b) Frankfurt; c) O. Lyonnais; d) 
Tavagnacco; e) Umeå. 
 
 
 

4. Fútbol español 
 
4.1. Contando esta temporada, cantas finais de 
Copa se xogaron fóra da Península? 
 
a) Ningunha; b) Unha; c) Dúas; d) Tres; e) Catro. 
 
4.2. O Barcelona acaba de gañar a cuarta Liga 
consecutiva pero un equipo foi tres veces 
seguidas segundo. Quen? 
 
a) Barcelona; b) Espanyol; c) Levante; d) At. 
Madrid; e) Athletic. 
 
 
5. Fútbol galego 
 
5.1. Quen foi o primeiro rival da selección 
galega sub’17? 
 
a) Andalucía; b) Asturias; c) Castela-A Mancha; 
d) Cantabria; e) Murcia. 
 
5.2. E quen foi o primeiro seleccionador desta 
categoría? 
 
a) José Mañana; b) Petaca; c) Quinocho; d) 
Andrés Monteagudo; e) Plácido Cortés. 
 
 
6. Actualidade 
 
6.1. Que país vai ser a sede da próxima 
Eurocopa, no 2017? 
 
a) Bélxica; b) Eslovenia; c) Holanda; d) 
Romanía; e) Ucraína. 
 
6.2. E do Mundial do 2019? 
 
a) Brasil; b) Corea do Sur; c) Eslovenia; d) 
Francia; e) Suíza. 
 
 
Solucións do número 19: 
1.1. c; 1.2 d; 2.1. d; 2.2. c; 3.1. a; 3.2. c; 4.1. d; 4.2. e; 5.1 
a; 5.2. b; 6.1. b; 6.2 d. 
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Autohipnose 
 

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

 
“Se un realmente desexa ser mestre nunha arte, o 

coñecemento da técnica non é suficiente. Hai que ir 
alén da técnica, do xeito que a arte saia do 

inconsciente” 
 
Nesta edición veremos unha nova técnica mental para 
render por riba das nosas posibilidades máximas e para 
isto tense que actuar con confianza no procedemento 
convencida da eficacia. 
 
Cando un deportista está plenamente comprometido co 
proceso da actuación, de algún xeito convértese no que 
fai. Susuki di que non importa o valioso e desexable 
que se volve algo para un esgrimista, transfórmase 
nunha enfermidade cando a mente se obsesiona con 
este tipo de cousas que deben ser liberadas. 
 
1. O desexo da vitoria. 
2. O desexo de recorrer a técnicas enxeñosas. 
3. O desexo de mostrar todo o que aprendeu. 
4. O desexo de intimidar ao inimigo. 
5. O desexo de desempeñar un papel pasivo. 
6. A obsesión de librarse de calquera obsesión. 
 
Observa a túa técnica como se estiveras observando, 
non deixes nada na túa mente, déixaa libre de contidos 
e entón o espello reflectirá as imaxes como son, 
convértete nunha boneca de madeira, que non ten ego, 
non pensa en nada. Deixa que o teu corpo e as túas 
extremidades se movan de acordo á disciplina que 
aprendiches. Esta é a maneira de gañar. 
 
Dentro desta edición veremos algunhas técnicas para 
lograr unha autohipnose segundo Orlick. Este autor 
cóntanos que, nunha ocasión, unha muller de 
aproximadamente 50 kg. estaba trocando a lamia da 

súa camioneta. Tivo un despiste e a camioneta 
aprisionou ao seu fillo pequeno. Nese mesmo 
momento, a señora logrou levantar o vehículo 
liberando ao seu fillo. Esta situación quizás nos resulte 
de ficción, pero un feito que descoñecemos é o 
verdadeiro poder que temos cando tentamos facer as 
cousas de xeito inconsciente. Todos vivimos e 
funcionamos moi por baixo dos nosos límites máximos 
físicos e mentais ata o momento que sucede algo de 
suma importancia que nos activa de maneira 
sorprendente.  
 
A autohipnose sirve como un sistema activador para as 
persoas que queiran facer cousas por riba do su nivel 
consciente, tanto físico como mental. 
 
A autohipnose substitúe os estímulos distractores e os 
pensamentos negativos que compiten coa vontade do 
deportista por pensamentos positivos e poderosos. 
Substitúe os NON podo polos SI podo, detén o fluxo 
natural dos pensamentos restritivos competidores coa 
vontade do deportista, que interfiren na actuación 
substituíndoos pola capacidade de concentrarse en 
todas as facultades mente-corpo, dualidade importante 
para a consecución de resultados. 
 
A autohipnose ponnos nun estado de receptividade 
relaxada, fican suspendidas temporalmente as 
facultades mentais críticas de carácter normal e 
consciente. Neste estado podes falar contigo mesma, 
ler o que escribiches, escoitar o que gravaches, 
controlar todo o que pasou nunha sesión de treino 
desde o comezo ata o final. 
Nesta autosuxestión podes influír directamente nos 
teus propios pensamentos e accións conscientes en 
estado de vixilia, pode ser intencionado ou non 
deliberado e pode ter positivos como negativos. Se 
sabes utilizar a autohipnose a a autosuxestión poderás 
render máis e mellor. Podes practicar a autosuxestión 
lendo frases positivas ou cun libro motivacional. 
Lembra que a mente funciona como un computador 
que podes programar do xeito que desexes, ademais  
de meter calquera tipo de información. 
Na autohipnose, os xuízos críticos normais ou os teus 
pensamentos negativos ficaran temporalmente en 
suspenso, o que provocara máis axiña que creas en ti 
mesma. Unha vez esta crenza se integra 
permanentemente no proceso do subconsciente, 
comportaraste automaticamente de acordo con ela. 
PASOS PARA REALIZAR A AUTOHIPNOSE. 
 
Fixación 
 
Podes utilizar un punto negro ou unha vela. 
Se utilizas unha ficha negra pona a unha distancia de 
30 cm.  Pona un pouco por riba dos teus ollos. 
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Relaxación 
 
Pensa no teu corpo e di o seguinte: pensa nos dedos de 
teu pé, deixa que tu mente as recorra como se fora un 
aparato de raios X. A túa mente debe ordenar os papos 
das túas pernas que se relaxen, relaxen, relaxen … e 
despois as coxas, glúteos, abdome, zona lumbar, peito, 
parte superior das costas, ombros, pescozo, faciana, 
brazos, mans e dedos da man (repetir tres ou catro 
veces). 
 
Receptividade 
 
A fixación e a relaxación profunda conducen a un 
estado de receptividade cara á suxestión positiva. 
 
Suxestión repetitiva 
 
Para exercer maior control posible sobre o corpo, 
escribe un parágrafo con suxestións positivas ou 
gravalas nunha fita, lelo ou escoitalo cando te atopes 
en estado de relaxación e receptividade. As suxestións 
poden referirse a calquera  tema no que queiras 
mellorar.  Escóitaas ou leas tres veces seguidas. 
 
 
Fai que esta estratexia traballe para ti, primeiramente, 
se perseverante:  
 
Non podes esperar unha milagre da noite á mañá. Por 
exemplo, se levas anos sentindo moita ansiedade en 
situacións competitivas non te desanimes nin deixes de 
practicar  esta técnica. O autocrecemento é un proceso, 
terás altos e baixos, o feito de que un intento non 
funcione non significa que non vaia a funcionar. 
 
Ten presentes estes puntos cando introduzas unha 
técnica nova de entretemento mental: 
 
- Tenta unha estratexia que creas vai funcionar no teu 
caso. 
- Non te cargues cun monte de estratexias, comeza só 
con unha ou dúas. 
- Téntaas en situacións que non sexan moi estresantes 
até que teñas máis práctica. 
- Dispón de “palabras recordatorio” que che sirvan 
para lembrar a resposta que debes dar a diferentes 
situacións. Así, poden ser: concentración, fluidez, 
relaxación e control. 
- Antes do acontecemento pensa na forma como che 
gustaría sentirte ou concentrarte, lémbrate a ti mesma o 
punto de vista que queres adaptar. 
- Deixa que os pensamentos positivos afloren de 
maneira natural. 

- Ten preparada unha estratexia alternativa para usar 
no caso que os pensamentos positivos non afloren. 
- Dá á túa estratexia unha oportunidade de que 
funcionen. 
- Mantente ás expectativas de melloras, pero non 
esperes milagres. 
- Non te preocupes por perder algo en primeira 
instancia, gañaralo a longo prazo. 
- Cando uses a estratexia, NON PENSES MOITO NO 
QUE ESTÁS PENSANDO. 
 
Proporte obxectivos diarios axudarate a ser máis 
persistente. 
 
Mantén o obxectivo: 
 
Se queres conseguir un obxectivo moi difícil debes ter 
un motivo, debes querer de verdade conseguir ese 
obxectivo, debes manterte firme cando aparezan os 
obstáculos. 
 
Tes que ter moi claro por que fas o que fas e por que 
ese obxectivo é tan importante na túa vida. 
 
O único importante para realizar o teu soño, incluso 
para achegarte á súa realización, é manter o obxectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

As competicións
 

 
 
 
 

Copa do 
2007 

 
Despois da epidemia de catro anos atrás, a Copa do 
Mundo volveu a China. O país asiático organizaba
segunda vez a competición cunha selección menos 
poderosa que a de 1991. Alemaña, Brasil, no mellor 
momento da súa historia, e Estados Unidos partían 
como favoritos e ningún dos tres defraudou realmente 
aos que confiaban nestas xogadoras. 
No grupo A, Inglaterra regresaba a unha fase final e 
era candidata ao segundo lugar por detrás da 
mannnschaft. As favoritas varreron a Arxentina no 
xogo inaugural, que en nada falou ben do fútbol 
feminino. O 11-0, que incluíu dous goles olímpicos, 
resultou insultante. No outro partido do grupo Xapón e 
Inglaterra, ou o que é o mesmo, Miyama e Kelly 
Smith, empataron a dous tantos. Chamou a atención a 
fraxilidade da meta inglesa, Brown, que recibiu o
goles de libres directos parable
reivindicouse tres días máis tarde ao empatar sen goles 
contra Alemaña, todo o contrario que Xapón que, 
malia derrotar a Arxentina no último instante cun gol 
de Nagasato, perdeu a imaxe gañada no encontro 
anterior. O Inglaterra-Arxentina feminino non tivo a 
carga emocional nin a intensidade da versión 
masculina coas reivindicacións históricas, na política 
desde 1982 pola Guerra das Malvinas e, no futbolístico 
desde 1966, logo daqueles cuartos de final no Mundial 
inglés, pasando por México 1986 co gol “da man de 
Deus”. Inglaterra foi moi superior e, como anécdota, 
americana Pérez viu a primeira das dúas expulsións 
que houbo no torneo. Por último, Xapón volveu a 

Grupo A 
10/09. Shanghái: Alemaña – Arxentina: 11
11/09. Shanghái: Xapón – Inglaterra: 2
14/09. Shanghái: Arxentina – Xapón: 0
14/09. Shanghái: Inglaterra – Alemaña
17/09. Chengdú: Inglaterra – Arxentina: 6
17/09. Hangzhóu: Alemaña – Xapón: 2-
 
1. DEU, 7; 2. ENG, 5; 3. JPN, 4; 4. ARG
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Mundo 
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segunda vez a competición cunha selección menos 
poderosa que a de 1991. Alemaña, Brasil, no mellor 
momento da súa historia, e Estados Unidos partían 
como favoritos e ningún dos tres defraudou realmente 
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fraxilidade da meta inglesa, Brown, que recibiu os 
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reivindicouse tres días máis tarde ao empatar sen goles 
contra Alemaña, todo o contrario que Xapón que, 
malia derrotar a Arxentina no último instante cun gol 
de Nagasato, perdeu a imaxe gañada no encontro 

Arxentina feminino non tivo a 
carga emocional nin a intensidade da versión 
masculina coas reivindicacións históricas, na política 
desde 1982 pola Guerra das Malvinas e, no futbolístico 
desde 1966, logo daqueles cuartos de final no Mundial 

, pasando por México 1986 co gol “da man de 
Deus”. Inglaterra foi moi superior e, como anécdota, a 
americana Pérez viu a primeira das dúas expulsións 
que houbo no torneo. Por último, Xapón volveu a 

recuperar a imaxe diante de Alemaña que, en calquera 
caso, non perdoou ás nadeshiko
O Grupo B era un dos máis competidos, con dous 
candidatos a pasar a cuartos, nomeadamente
Unidos e Suecia, e a sempre incógnita de Corea do 
Norte, que viña facendo excelentes resultados nas 
Copas e nos Xogos de Asia. As corea
ás norteamericanas empatándolles o primeiro partido
que deixou na retina a can
Son-Hui que supuxo o primeiro dos dous empates 
habidos. A sorpresa tamén a puxo Nixeria que, nunha 
primeira xornada igualadísima, asi
Suecia. As nórdicas foron mellores pero topáronse con 
dous paus, o partidazo da meta africana Dede e o gol 
do empate de Uwak. E aínda puido ser peor se, sobre o 
asubío final, Chikwelu non erra un man a man ante 
Lindhal. 
Corea do Norte gañou a Nixeria, que errou na defensa 
da estratexía. Malia o gran partido outra vez de Dede, 
as asiáticas marcaron un gol olímpico por medio de 
Kyong-Hwa e volveron aproveitar outro córner para 
sentenciar. O igualado Suecia
condicionado por un erro na saída de Lindhal que 
obrigou a Segerström a cometer un penalti que 
Wambach transformaría. A neoiorquina volvería a 
marcar no segundo acto. No feche do grupo, coñecida 
e plasmada a superioridade dos Estados Unidos sobre 
Nixeria, que logo do gol
torneo, antes dos 60 segundos, por medio de Chalupny
controlou todo o encontro, a emoción trasladábase ao 
Corea do Norte-Suecia  no que as europeas deberían 
vencer por tres tantos. As de Thomas Dannerby 
comezaron o partido polo g
vestiario. Schelin achegou a clasificación ao bater a 
Myong-Hui aos catro minutos, pero a ilusión morreu 
no 22, cando Un-Suk fixo o empate. Outro gol de 
Schelin no segundo tempo non serviu máis que para 
unha vitoria anecdótica das escandinavas.

 
O grupo C tiña a Noruega como favorita
e Canadá como candidatas a seguir ás nórdicas 
dirixía Bjarne Berntsen. No primeiro confronto, 
Australia gañou fácil a Gana
risa cando Garriock fixo o 3
celebraron o tanto saltando como os canguros.
Noruega-Canadá, logo que as norteamericanas se 

Arxentina: 11-0 
Inglaterra: 2 -2 

Xapón: 0-1 
Alemaña: 0-0 
Arxentina: 6-1 

-0 

ARG, 0. 

Grupo B
11/09. Chengdú: EE. UU.
11/09. Chengdú: Nixeria
14/09. Chengdú: Suecia 
14/09. Chengdú: Corea do Norte
18/09. Tianxín: Corea do Norte
18/09. Shanghái: Nixeria
 
1. USA, 7; 2. PRK, 4; 3. 
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grupo C tiña a Noruega como favorita, con Australia 
e Canadá como candidatas a seguir ás nórdicas que 

Bjarne Berntsen. No primeiro confronto, 
Australia gañou fácil a Gana. O partido deu até para a 
risa cando Garriock fixo o 3-0. Ela e parte do equipo 
celebraron o tanto saltando como os canguros. No 

anadá, logo que as norteamericanas se 

Grupo B 
EE. UU. – Corea do Norte: 2-2 
Nixeria – Suecia: 1-1 

 – Estados Unidos: 0-2 
Corea do Norte – Nixeria: 2-0 

Corea do Norte – Suecia: 1-2 
Nixeria – Estados Unidos: 0-1 

; 3. SWE, 4; 4. NGA, 1. 
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adiantaran cun gol de Chapman, o resto foi un 
monólogo das europeas até conseguiren a virada. O 
esforzo canadense tivo máis efectos no partido contra 
unhas ganesas que volveron saír goleadas. Por outro 
lado, Noruega dominou o primeiro tempo contra 
Australia, chegando ao descanso en vantaxe. Todo 
mudou na continuación, que rematou co golazo dunha 
killer como De Vanna. Na última data do grupo, Gana 
volveu apañar goleada, 7-2 contra Noruega, que no 
minuto 79 gañaba 7-0. O partido decisivo xogábase en 
Chengdú e foi dunha emoción sen límites. Canadá 
precisaba da vitoria e a Australia chegáballe o empate. 
No primeiro minuto, Tancredi adiantou ás americanas, 
que aguantaron ben os ataques das matildas até o 
intervalo. McCallum volveu a poñer en cuartos a 
Australia cando empatou o encontro no minuto 53. 
Chegados á última fase, con Canadá conseguindo 
volver louco o xogo, volveron a meterse en cuartos cun 
tanto de Sinclair a falta de cinco minutos. A crueldade 
coas de Pellerud foi esmagadora pois na prolongación, 
con Australia metida no campo canadense, Salisbury 
fixo o empate definitivo colocando ao combinado de 
Tom Sermanni na fase das eliminatorias. 

 
Na última das chaves, a D, Brasil, China e Dinamarca 
loitarían por dous lugares. A outra selección, Nova 
Zelandia, non contaba con opcións e xa, na primeira 
xornada, foi goleado por Brasil. A polémica fora 
servida para o decisivo China-Dinamarca, pois as 
europeas acusaron ás locais e á organización de 
facilitar a espionaxe dos treinos a porta fechada das 
dinamarquesas. O seu técnico, Kenneth Møller, 
exculpou da operación á seleccionadora das chinesas, 
Marika Domanski, pero tampouco a saudou ao remate 
dun xogo gañado apuradamente polas locais, que malia 
teren un 2-0, mostraron a súa fraxilidade por arriba. 
Dinamarca empatou coas cabezadas de Eggers Nielsen 
e Paaske, esta no minuto 87 pero, no seguinte, as 
anfitrioas volveron marcar chutando, por terceira vez, 
desde fóra da área. Song foi quen salvou os mobles 
para as asiáticas. Dinamarca gañou sen problemas a 
Nova Zelandia mentres Brasil aireaba as carencias das 
locais. Nos dous últimos partidos, China debeu agardar 
ao segundo acto para superar a Nova Celandia e Brasil, 

no último minuto, fixo o tres de tres fronte a unha 
Dinamarca que, coñecendo que China non erraba, 
diminuíu a transcendencia da derrota. 

 
Alemaña e Estados Unidos non tiveron moitos 
atrancos para gañaren os seus partidos de cuartos de 
final fronte a Corea do Norte e Inglaterra, 
respectivamente. Os resultados entraban dentro do 
previsto debido á diferenza de nivel entre os 
contendentes. O factor cancha equilibraba máis o 
Noruega-China. As europeas triunfaron grazas a un 
tanto de Herlovsen, que aproveitou unha cesión para 
interceptar o coiro e superar a Zhang Yanru. O último 
partido de cuartos daba o favoritismo a Brasil sobre 
Australia pero as oceánicas, nun magnífico 
campionato, co pedaciño de sorte no partido contra 
Canadá, constituíronse como a selección revelación do 
torneo. O partido non puido comezar peor para elas  
pois, aos catro minutos, Formiga adiantaba ás de 
América do Sur e, aos 23, nun derrubo de McShea 
sobre Renata Costa, Marta transformaba o penalti que 
volvía case imposible o pase a semifinais para 
Australia. Sen embargo, as brasileiras non fecharon o 
partido. A capacidade rexenerativa das matildas deu 
unha grandiosa emoción ao partido. De Vanna, que 
Mundial fantástico o desta xogadora, subiu o 2-1 antes 
do descanso e, no minuto 68, Colthorpe materializou o 
quen ninguén imaxinaba. Australia equilibrara o 
dominio e, máis importante aínda, o marcador. Con 
tempo por diante para evitar a prórroga, Brasil volveu 
a meterse no dominio pero foi nunha contra, cun 
disparo brutal de Cristiane que entrou pola escuadra, 
co que as americanas tomaron a vantaxe definitiva que 
xa non entregarían. 

 

Grupo C 
12/09. Hangzhóu: Gana – Australia: 1-4 
12/09. Hangzhóu: Noruega – Canadá: 2-1 
15/09. Hangzhóu: Canadá – Gana: 4-0 
15/09. Hangzhóu: Australia – Noruega: 1-1 
20/09. Hangzhóu: Noruega – Gana: 7-2 
20/09. Chengdú: Australia – Canadá: 2-2 
 
1. NOR, 7; 2. AUS, 4; 3. CAN, 4; 4. GHA, 1. 

Grupo D 
12/09. Wuhan: Nova Celandia – Brasil: 0-5 
12/09. Wuhan: China – Dinamarca: 3-2 
15/09. Wuhan: Dinamarca – Nova Celandia: 2-0 
15/09. Wuhan: Brasil – China: 4-0 
20/09. Tianxín: China – Nova Celandia: 2-0 
20/09. Hangzhóu: Brasil – Dinamarca: 1-0 
 
1. BRA, 9; 2. CHN, 6; 3. DNK, 3; 4. NZL, 0. 

Cuartos de final 
22/09. Wuhan: Alemaña – Corea do Norte: 3-0 
22/09. Tianxín: Estados Unidos – Inglaterra: 3-3 
23/09. Wuhan: Noruega – China: 1-0 
23/09. Tianxín: Brasil – Australia: 3-2 



 

 

As semifinais tiveron un denominador 
común que beneficiou aos vencedores das 
mesmas, Alemaña e Brasil. Nos dous 
partidos, os respectivos opoñentes, 
Noruega e Estados Unidos, facilitáronlles 
as cousas inaugurando os marcadores con 
goles na propia porta. A norueguesa 
Rønning, a piques de chegar ao descanso
errou no seu despexe introducindo o coiro 
na meta defendida pola súa compañeira 
Bente Nordby. O segundo tempo sería 
menos complicado para as alemás, que 
fecharon o partido en tres minutos nefastos 
das nórdicas. Stegeman e Müller acabaron 
por asinar a acta cun 3-0. 
No Estados Unidos-Brasil, as do hemisferio sur, co seu 
jogo bonito, demostraron que o Estados Unidos de 
Greg Ryan tiña que dar un paso máis para volver a ser 
dominadora do mundo. Certo que o gol en propia 
porta de Osborne, no minuto 20, abriulle o partido ás 
xogadoras dirixidas por Jorge Barcellos, pero é que 
tampouco tiveron capacidade de reacción. Marta 
volveu golpear a Scurry, que asumía a titularidade 
dadas as pouco convincentes actuacións de Solo e, 
antes da hora, Cristiane fixo o terceiro. Pouco despois 
chegou a xogada do Mundial, a que ficará inseparable 
da traxectoria de Marta. A de Dois Riachos recibiu o 
coiro algo lonxe da área, de costas á porta. A súa 
sombra uníase sobre o chan á de Ellerston, pero 
desprendeuse dela facéndose un autopase cun toque 
de calcañar. O coiro pasou pola esquerda da 
norteamericana e Marta escapoulle pola dereita para 
pisar área, fintar en condución a Reddick, a quen lle 
quebrou a cintura, e disparar abaixo, lonxe da estirada 
de Scurry. 4-0 e Brasil á final. 

 
O partido da loita polo terceiro lugar foi para Estados 
Unidos. Ademais da pelexa pola vitoria había un duelo 
particular por alcanzar a Marta na cabeza da táboa das 
goleadoras. En todo caso, nin Wambach, que marcou 
dous, nin Ragnhild Guldbrandsen, que logrou o da 
honra das norueguesas, chegaron aos sete da  
brasileira. Wambach e Guldbrandsen fixeron seis e 
Ragnhild, hábil no remate de cabeza, demostrou que, 
con catro goles dese xeito, foi a mellor finalizadora 
aérea do torneo. O partido foi tamén o adeus de Kristin 
Lilly. A norteamericana, única que xogou cinco fases 
finais dun Mundial, foi substituída no derradeiro 
minuto por Kai despois que colocara o braza
a Scurry. 
 

Semifinais 
26/09. Tianxín: Alemaña – Noruega: 3-0
27/09. Hangzhóu: Estados Unidos – Brasil: 0
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brazal de capitá 

 
Na final, Alemaña impúxose a Brasil por 2
equipos tiveron opcións de alzarse co título. Brasil foi 
quen primeiro ameazou a Angerer cun disparo ao pau 
de Daniela e, na continuación, unha cabezada da 
mesma que pasou perto da trabe, cando ían 23 mi
Alemaña comezou a funcionar tras o descanso e Prinz 
fixo o 1-0 nun disparo raso que non conseguiu desviar 
Andréia. Brasil puido empatar nun penalti de Bresonik 
a Cristiane pero Angerer intuíu o lanzamento de Marta
detendo o único penalti non marca
no Mundial. Faltando catro minutos, Laudehr volveu a 
marcar e Alemaña colocou no emblema a segunda 
estrela. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: © FIFA. 

 

Terceiro e cuarto lugares
30/09. Tianxín: Noruega –
 

 
Brasil: 0-4 

VENRES 30/09/2007     (20,00)     Campo: HONGKOU 
(Shanghái)     (31.000) 
ALEMAÑA : 2 - BRASIL : 0     (2
DEU : Angerer; Stegemann, Krahn, Hingst, Bresonik; 
Garefrekes, Laudehr, Prinz, Lingor, Behringer (Müller           
74’); Smisek (Bajramaj 80’).   Sel. Silvia Neid.
BRA : Andréia; Aline (Kátia 88’), Renata Costa, Tânia 
(Pretinha 81’); Elaine, Formiga, Ester (Rosana 63’),
Maycon; Cristiane, Daniela, Marta. 
Goles: 1-0 Prinz 52’; 2-0 Laudehr 86’.
Árbitro: Ogston (Australiana).     Auxiliares:
(Mexicana) e Muñoz de Martínez (Mexicana).
Disciplina: CA: Garefrekes 7’; Daniela 59’; Bresonik 63’.
NOTAS: 64’ Angerer recxeita un penalt

Na final, Alemaña impúxose a Brasil por 2-0. Os dous 
equipos tiveron opcións de alzarse co título. Brasil foi 
quen primeiro ameazou a Angerer cun disparo ao pau 
de Daniela e, na continuación, unha cabezada da 
mesma que pasou perto da trabe, cando ían 23 miutos. 
Alemaña comezou a funcionar tras o descanso e Prinz 

0 nun disparo raso que non conseguiu desviar 
Brasil puido empatar nun penalti de Bresonik 

a Cristiane pero Angerer intuíu o lanzamento de Marta, 
o único penalti non marcado dos oito pitados 

no Mundial. Faltando catro minutos, Laudehr volveu a 
marcar e Alemaña colocou no emblema a segunda 

Terceiro e cuarto lugares 
– Estados Unidos: 1-4 

(20,00)     Campo: HONGKOU 

BRASIL : 0     (2-0) 
DEU : Angerer; Stegemann, Krahn, Hingst, Bresonik; 
Garefrekes, Laudehr, Prinz, Lingor, Behringer (Müller           

Sel. Silvia Neid. 
Andréia; Aline (Kátia 88’), Renata Costa, Tânia 

(Pretinha 81’); Elaine, Formiga, Ester (Rosana 63’),            
Maycon; Cristiane, Daniela, Marta.   Sel. Jorge Barcellos. 

0 Laudehr 86’. 
Árbitro: Ogston (Australiana).     Auxiliares: Tovar Díaz 
(Mexicana) e Muñoz de Martínez (Mexicana). 
Disciplina: CA: Garefrekes 7’; Daniela 59’; Bresonik 63’. 

a un penalti lanzado por Marta. 



 

 

Resultados 
a

España  
1ª División 

Xornada 30 (03/05/2015) 
Collerense – Trans. Alcaine: 0-1 
Santa Teresa – Sevilla: 3-1 
Fund. Albacete – R. Sociedad: 2-2 
Levante – Rayo Vallecano: 1-1 
At. Madrid – Sp. Huelva: 2-0 
Athletic – San Gabriel: 2-0 
Oviedo Moderno – Valencia: 0-3 
(0-1 Mari Paz 44’; 0-3 Mari Paz 88’) 
Barcelona – Espanyol: 3-0 
Clasificación: 1. Barcelona, 77;  2. At. Madrid, 69 ; 
Valencia, 59; 5. Levante, 55; 6.  Rayo Vallecano, 47; 7. Espanyol, 
43; 8. Sp. Huelva, 41; 9. Santa Teresa, 34; 10. Oviedo Moderno, 32; 
11. R. Sociedad, 30; 12. Collerense, 25; 13. Transportes Alcaine, 
25; 14. Fund. Albacete, 25; 15. San Gabriel, 23; 16. Sevilla, 15
Mellor goleadora: Soni (Barcelona), Adriana (Levante) 22 goles.
Guardarredes menos batida: Ràfols (Barcelona) 9 
 
Campión: Barcelona. 
Xogan a Copa de Europa: Barcelona e At. Madrid.
Descenden a Segunda División: Sevilla e San Gabriel .
 

2ª División – Gr. I 
Xornada 24 (12/04/2015) 
Bértola – Villestro: 0-0 
Oviedo Moderno B – Erizana: 1-1 
(1-0 Eider 48’; 1-1 Tania 73’) 
Mareo – El Olivo: 0-1 
(0-1 Carolina 21’) 
Gijón – Victoria: 4-1 
(1-0 Aída 2’; 2-0 Raquel 3’; 3-0 Lidia 20’; 3-1 Tomy 30’; 4
32’) 
Salamanca – Orzán: 1-2 
(1-0 Nuria 70’; 1-1 Paula 76’; 1-2 Aisha 89’) 
Sárdoma – Barbadás: 6-1 
(1-0 Yuste 2’; 2-0 Natalia 60’; 2-1 Cris 63’(p); 3-1 Natalia 67’; 4
Natalia 72’; 5-1 Natalia 78’; 6-1 Fátima 81’) 
Zamora – Friol: 2-1 
(0-1 Natalia 9’; 1-1 Saritilla 14’; 2-1 Saritilla 34’(p)) 
 
Xornada 25 (19/04/2015) 
Bértola – Friol: 0-3 
(0-1 Eva 17’; 0-2 Lucía Pardo 47’; 0-3 Ana 78’) 
Villestro – Oviedo Moderno B: 0-1 
(0-1 Carla 56’) 
Erizana – Mareo: 3-1 
(0-1 Kily 14‘(pp); 1-1 Candy 47’(pp); 2-1 Luci 87’; 3
El Olivo – Gijón: 3-2 
(1-0 Xeila 9’; 1-1 Irene 25’; 2-1 Carolina 43’; 3-1 Jessi 66’; 3
88’) 
Victoria – Salamanca: 1-1 
(1-0 Ofi 10’; 1-1 Monti 74’) 
Orzán – Sárdoma: 2-2 
(1-0 Estefanía 1’; 1-1 Natalia 15’; 1-2 Joana 36’; 2-
Barbadás – Zamora: 2-3 
(0-1 Sara Fernández 4’; 1-1 Emma 27’; 2-1 Cris 40’; 2
3-2 Saritilla 89’) 
 
Xornada 26 (26/04/2015) 
Oviedo Moderno B – Bértola: 1-1 
(1-0 Paula 14’; 1-1 Sandra 84’) 
Mareo – Villestro: 2-1 
(0-1 Raquel 25’; 1-1 Laurina 51‘; 2-1 Yaiza 71‘) 
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; 3. Athletic, 65; 4. 
Valencia, 59; 5. Levante, 55; 6.  Rayo Vallecano, 47; 7. Espanyol, 
43; 8. Sp. Huelva, 41; 9. Santa Teresa, 34; 10. Oviedo Moderno, 32; 
11. R. Sociedad, 30; 12. Collerense, 25; 13. Transportes Alcaine, 

San Gabriel, 23; 16. Sevilla, 15 . 
Adriana (Levante) 22 goles. 

 g./ 28 p. (0,32). 

Madrid.  
Descenden a Segunda División: Sevilla e San Gabriel . 

1 Tomy 30’; 4-1 Raquel 

1 Natalia 67’; 4-1 

 

1 Luci 87’; 3-1 Álex 89’) 

1 Jessi 66’; 3-2 Aída 

-2 Bea 89’) 

1 Cris 40’; 2-2 Saritilla 81’; 

Gijón – Erizana: 4-0 
(1-0 Irene 2’; 2-0 Irene 12’; 3-0 Sara 27’; 4
Salamanca – El Olivo: 1-3 
(0-1 Ceci 17’; 1-1 Rebeca 47’; 1-
76’) 
Sárdoma – Victoria: 1-1 
(1-0 Joana 17’; 1-1 Clo 18’) 
Zamora – Orzán: 1-3 
(0-1 Aisha 60’; 0-2 Aisha 64’; 0-3 Estefanía 65’; 1
88’) 
Friol – Barbadás: 9-0 
(1-0 Eva 6’; 2-0 Lucía Pardo 26’; 3
0 Eva 51’; 6-0 Raisa 74’; 7-0 Eva 77’; 8
88’) 
 
Clasificación: 1. El Olivo, 66;  2. Mareo, 47;
41; 5. Villestro, 40; 6. Bértola, 39; 7. Victoria, 39; 8. Zamora, 25; 9. 
Órzán, 33; 10. Salamanca, 33; 
Moderno B, 29; 13. Gijón, 28; 14. Barbadás, 7.
Mellor goleadora: Eva (Friol) 23 goles.
Guardarredes menos batida: Sheila (El Olivo) 
Xoga a fase de ascenso: El Olivo.
Descenden a Autonómica: Barbadás, Gijón e 
B. 

 

Galiza 
1ª División Galega

Xornada 26 (12/04/2015) 
ACRD Boiro – Beluso: 1-1 
(1-0 Soraya 10’; 1-1 Melissa 75’)
At. Arousana – Valladares: 3-2 
(0-1 Loles 15’; 1-1 Raquel 27’; 2-
Ana Iglesias 55’) 
Lavadores – San Miguel: 7-3 
(1-0 Nuria 30’; 2-0 Marta 40’; 3-0 Paula 45’; 4
Quiroga 49’; 6-0 Quiroga 62’; 7-0 Quiroga 70’; 7
Dennys 80’; 7-3 Paulita 85’) 
Milagrosa – Ciudad de Pontevedra: 7
(1-0 Helena 1’; 2-0 Sabela 25’; 3
Mini 49’; 6-0 Helena 52’; 7-0 Irene 86’)
Orzán B – Atlántida Matamá: 2-1
(1-0 María Roibás 10’; 2-0 Vero 86’; 2
Cacheiras – O Val: 1-11 
(0-1 Nas 2’; 0-2 Teresa 18’; 0-3 Nas 25’; 0
0-6 Nas 66’; 0-7 Noemi 70’; 0-8 Nas 72’; 1
Nas 78’; 1-10 María Corral 80’; 1
Moledo – Tordoia: 1-3 
(0-1 Cintia 4’; 0-2 Leti Santos 16’; 0
43’) 
 
Clasificación: 1. At. Arousana , 
Milagrosa, 49; 5. Valladares, 48; 6. Atlántida Matamá, 43; 7. 
Lavadores, 39; 8. Orzán B, 33; 9. ACRD Boiro, 29; 10. Moledo, 26; 
11. San Miguel, 20; 12. Beluso, 18; 13. 
de Pontevedra, 11.  
Mellor goleadora: Rebeca (Tordoia) 
Guardarredes menos goleada: Lucía 
 
Ascende a Segunda División: At. Arousana.
Descenden a Segunda División Galega
Cacheiras e Beluso.  
 

Copa F.G.F. – 1ª 
 
Grupo I 
Xornada 1 (19/04/2015) 
Valladares - San Miguel: 1-1 
(1-0 Ana Iglesias 38’; 1-1 María Fontán 67’)
Ciudad de Pontevedra - Beluso: 2
(1-0 Silva 34’; 2-0 Silva 44’) 
 
Xornada 2 (26/04/2015) 
Beluso - Valladares: 1-4 

0 Sara 27’; 4-0 Sara 80’ 

-2 Carla González 69’; 1-3 Carolina 

3 Estefanía 65’; 1-3 Sara Fernández 

0 Lucía Pardo 26’; 3-0 Eva 28’; 4-0 Fany Varela 32’; 5-
0 Eva 77’; 8-0 Natalia 86’; 9-0 Natalia 

2. Mareo, 47; 3. Friol, 45; 4. Sárdoma, 
41; 5. Villestro, 40; 6. Bértola, 39; 7. Victoria, 39; 8. Zamora, 25; 9. 
Órzán, 33; 10. Salamanca, 33; 11. Erizana, 32; 12. Oviedo 
Moderno B, 29; 13. Gijón, 28; 14. Barbadás, 7.  

Eva (Friol) 23 goles. 
Guardarredes menos batida: Sheila (El Olivo) 20 g./ 25 p. (0,8). 

El Olivo.  
Barbadás, Gijón e Oviedo Moderno 

1ª División Galega  

1 Melissa 75’) 

-1 Bárbara 28’; 3-1 Lu Pujol 52’; 3-2 

0 Paula 45’; 4-0 Quiroga 48’; 5-0 
0 Quiroga 70’; 7-1 Ale 75’; 7-2 

Ciudad de Pontevedra: 7-0 
; 3-0 Sabela 28’; 4-0 Sabela 36’; 5-0 

0 Irene 86’) 
1 

0 Vero 86’; 2-1 Ángela 89’) 

3 Nas 25’; 0-4 Noe 46’; 0-5 Noemi 49’; 
8 Nas 72’; 1-8 María Nogueira 76’; 1-9 

10 María Corral 80’; 1-11 María Corral 82’) 

2 Leti Santos 16’; 0-3 Rebeca 27’; 1-3 Paula Liño 

, 70; 2. Tordoia, 65; 3. O Val, 52; 4. 
Milagrosa, 49; 5. Valladares, 48; 6. Atlántida Matamá, 43; 7. 
Lavadores, 39; 8. Orzán B, 33; 9. ACRD Boiro, 29; 10. Moledo, 26; 

Beluso, 18; 13. Cacheiras, 16; 14. Ciudad 

Mellor goleadora: Rebeca (Tordoia) 45 goles. 
Lucía  (Tordoia) 25 g./ 26 p. (0,96). 

Ascende a Segunda División: At. Arousana.   
Segunda División Galega :  Ciudad de Pontevedra, 

1ª División Galega 

1 María Fontán 67’) 
Beluso: 2-0 
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(0-1 Loles 10’; 0-2 Cris 17’; -12 Claudia Barcia 24’; 1-3 Belén 74’; 1-
4 Cris 89’) 
Orzán B - Ciudad de Pontevedra:  
 
Clasificación: 1. Valladares, 4 (2); 2. Ciudad de Pontevedra, 3 (1 ); 
3. San Miguel, 1 (1); 4. Beluso, 0 (2);  -. Orzán B, - 
Mellor goleadora: Cris (Valladares), Silva (Ciudad de Pontevedra) 2 
goles 
 
Grupo II 
Xornada 1 (19/04/2015) 
Tordoia – Milagrosa: 2-3 
(0-1 Esther 49’; 0-2 Sabela 68’; 1-2 Rebeca 71’; 2-2 Laura García 
74’; 2-3 Sabela 83’) 
O Val - Lavadores: * 
 
Xornada 2 (26/04/2015) 
Lavadores - Tordoia: * 
At. Arousana - O Val: 4-1 
(1-0 María Arufe 4’; 2-0 María Arufe 36’; 3-0 Bárbara 64’; 4-0 
Bárbara 72’; 4-1 Noemi 83’) 
 
Clasificación: 1. At. Arousana, 3 (1); 2. Milagrosa, 3 (1); 3. 
Tordoia, 0 (1); 4. O Val, 0 (1);  -. Lavadores, -. 
Mellor marcadora: Sabela (Milagrosa), María Arufe e Bárbara (At. 
Arousana) 2 goles. 
* O Lavadores retirouse. 

 
2ª División Galega – Fase de ascenso 

Xornada 1 (28/03/2015) 
Umia – Victoria B: 1-5 
(0-1 Tati 10’; 0-2 Laura López 25’; 0-3 Natalia 29’; 0-4 Natalia 46’; 1-
4 Patri 50’; 1-5 Tati 80’) 
 
Xornada 2 (12/04/2015) 
Guardesa – Umia: 2-1 
(0-1 Míriam Domínguez 46’; 1-1 Débora Penedo 62’; 2-1 Marta 
Besada 88’) 
 
Xornada 3 (19/04/2015) 
Victoria B – Guardesa: 1-2 
(0-1 Loreto Alonso 36’; 0-2 Marta Besada 44’; 1-2 Rosalía 48’) 
 
Xornada 4 (26/04/2015) 
Victoria B – Umia: 4-2 
(0-1 Sheila 27’;1-1 Paula 37’; 2-1 Tati 46’; 2-2 Míriam Domínguez 
51’; 3-2 Goretti 56’; 4-2 Tati 88’) 
 
Clasificación: 1. Victoria B, 6 (3);  2. Guardesa, 6 (2); 6. Umia, 0 (3). 
Mellor marcadora: Tati (Victoria B) 4 goles. 
Guardarredes menos batida: Mabel (Guardesa) 2 g./ 2 p. (1). 
 

Copa F.G.F. – 2ª División Galega   
 

Grupo I 
Xornada 1 (29/03/2015) 
Antas – Torre: 1-1 
Xornada 2 (12/04/2015) 
Conxo – Antas: 2-2 
Xornada 3 (19/04/2015) 
Torre – Conxo: 1-0 
Xornada 4 (26/04/2015) 
Torre – Antas: 3-1 
Clasificación: 1. Torre, 7 (3); 2. Antas, 2 (3);  3. Conxo, 1 (2). 
Mellor marcadora: Enma Regueiro e Andrea Rodríguez (Conxo), 
Jenny García, Akira, Lucía Núñez e Noelia Gómez (Antas), Noelia 
Diéguez, Sara Castro, Uxi e Lucía Otero (Torre) 1 gol. 
 
Grupo II 
Xornada 1 (29/03/2015) 
Imperator – Pastoriza: 2-3 
Xornada 2 (12/04/2015) 
San Estebo de Abellá – Imperator: 2-4 
Xornada 3 (19/04/2015) 
Pastoriza – San Estebo de Abellá: 2-2 
Xornada 4 (26/04/2015) 

Pastoriza – Imperator: 3-0 
Clasificación: 1. Pastoriza, 7 (3); 2. Imperator, 3 (3);  3. San Estebo 
de Abellá, 1 (2). 
Mellor marcadora: Alba Suárez (Pastoriza) 3 goles. 
 
Grupo III 
Xornada 1 (29/03/2015) 
Santiso – Sar: 8-1 
Xornada 2 (12/04/2015) 
Aguiño – Santiso: 7-0 
Xornada 3 (19/04/2015) 
Sar – Aguiño: 0-12 
Xornada 4 (26/04/2015) 
Sar – Santiso: 2-0 
Clasificación: 1. Aguiño, 6 (2); 2. Santiso, 3 (3);  3. Sar, 3 (3). 
Mellor marcadora: Saritta (Aguiño) 5 goles. 
 
Grupo IV 
Xornada 1 (29/03/2015) 
Tomiño – Sárdoma B: 2-3 
Alertanavia – Tyde: 3-0 (suspendido  con 0-0 aos 16’ por 
inferioridade) 
Xornada 2 (12/04/2015) 
Alertanavia – Tomiño: 3-0 
Tyde – Sárdoma B: 2-7 
Xornada 3 (19/04/2015) 
Tomiño – Tyde: 1-0 
Sárdoma B – Alertanavia: 1-3 
Xornada 4 (26/04/2015) 
Sárdoma B – Tomiño: 5-0 
Tyde – Alertanavia: 0-8 
Clasificación: 1. Alertanavia, 12 2. Sárdoma B, 9;  3. Tomiño, 3; 4. 
Tyde, -3. 
Mellor marcadora: Dama (Alertanavia), Flavia (Sárdoma B) 5 goles. 
* O Tyde ten tres puntos menos por sanción. 
 
Grupo V 
Xornada 1 (29/03/2015) 
Concello de Mos – Salcedo: 0-3* 
* Por aliñación indebida local logo dun 13-1. 
Noalla – Vila do Corpus: 2-4 
Xornada 2 (12/04/2015) 
Noalla – Salcedo: 7-0 
Vila do Corpus – Concello de Mos: 4-4 
Xornada 3 (19/04/2015) 
Salcedo – Vila do Corpus: 0-3 
Concello de Mos – Noalla: 7-1 
Xornada 4 (26/04/2015) 
Salcedo – Concello de Mos: 2-7 
Vila do Corpus – Noalla: 1-1 
Clasificación: 1. Vila do Corpus, 8; 2. Concello de Mos, 7;  3. 
Noalla, 4; Salcedo, 3. 
Mellor marcadora: Nair Martínez (Concello de Mos) 11 goles. 
 
Grupo VI 
Xornada 1 (29/03/2015) 
Sp. San Mateo – Rápido Bahía: 1-3 
Arcadia – Amanecer: 7-0 
Xornada 2 (12/04/2015) 
Arcadia – Rápido Bahía: 3-1 
Amanecer – Sp. San Mateo: 1-2 
Xornada 3 (19/04/2015) 
Rápido Bahía – Amanecer: 2-1 
Sp. San Mateo – Arcadia: 0-2 
Xornada 4 (26/04/2015) 
Rápido Bahía – Sp. San Mateo: 1-1 
Amanecer – Arcadia: 0-3 
Clasificación: 1. Arcadia, 12; 2. Rápido Bahía, 7;  3. Sp. San Mateo, 
4; 4. Amanecer, 0. 
Mellor marcadora: Míriam (Arcadia) 4 goles. 
 

Grupo VII 
Xornada 1 (29/03/2015) 
Puentearnelas – At. Arousana B: 0-2 
Xornada 2 (12/04/2015) 
Racing Vilariño – Puentearnelas: 4-0 



 

 

 
Xornada 3 (19/04/2015) 
At. Arousana B – Racing Vilariño: 2-0 
Xornada 4 (26/04/2015) 
At. Arousana B – Puentearnelas: 4-0 
Clasificación: 1. At. Arousana B, 9 (3); 2. Racing Vilariño, 3 (2);
Puentearnelas, 0 (3). 
Mellor marcadora: Eva (At. Arousana B) 3 goles. 

 

Alemaña 
1. Frauen-Bundesliga  

Xornada 19 (12/04/2015) 
Bayer Leverkusen – Frankfurt: 1-2 
(1-2 Vero 86’) 
Jena – Wolfsburg: 0-4 
 
Xornada 20 (19/04/2015) 
Turbine Potsdam – Bayer Leverkusen: 0-0 
Freiburg – Frankfurt: 2-4 
(2-4 Vero 86’) 
Hoffenheim – Essen: 3-1 
Wolfsburg – Herforder: 10-0 
Bayern – Jena: 2-1 
Duisburg – Sand: 1-1 
 
Xornada 21 (26/04/2015) 
Freiburg – Bayer Leverkusen: 2-3 
Sand – Turbine Potsdam: 1-1 
Jena – Duisburg: 1-1 
Herforder – Bayern: 0-6 
Essen – Wolfsburg: 0-4 
Frankfurt – Hoffenheim: 4-0 
(3-0 Vero 62’; 4-0 Vero 72’) 
 
Clasificación: 1. Wolfsburg, 54; 2. Bayern, 53; 3. Frankfurt, 52; 4. 
Turbine Potsdam, 45; 5. Essen, 28; 6. Hoffenheim, 25; 7. Freibur
22; 8. Jena, 20; 9. Bayer Leverkusen, 20; 10. Sand, 16; 
Duisburg, 14; 12. Herforder, 5.  
Mellor goleadora: Okoyino (Frankfurt) 22 goles. 

DFB-Pokal 
Semifinais (01/04/2015) 
Frankfurt – Turbine Potsdam : 1-2 
Freiburg – Wolfsburg : 2-4 
Mellor goleadora: Bremer (Turbine Potsdam) 8 goles.

 

Francia 
D1 Feminine 

Xornada 11 (26/04/2015) 
Montpellier – Juvisy: 3-1 
 
Xornada 17 (26/04/2015) 
Metz – Guingamp: 0-2 
 
Clasificación*: 1. O. Lyonnais, 80; 2. Paris St.
Juvisy, 62; 4. Guingamp, 59; 5. Montpellier, 58; 6. Soyaux, 46; 7. 
Albi, 42; 8. Rodez, 41; 9. St.-Étienne, 39; 10. Metz,
12. Arras, 26. 
Mellor goleadora: Schelin e Le Sommer (O. Lyonnais) 
* Partido gañado, 4 pts; empatado, 2 pts.; perdido, 1 pto.
 

Coupe de France 
Final (L’Epopée – Calais, 18/04/2015) 
Montpellier – O. Lyonnais : 1-2 
(1-0 Jakobsson 26’; 1-1 Hegerberg 46’; 1-2 Schelin 76’)
Campión: O. Lyonnais.  

 
 

Inglaterra 
FA Women Super League

Xornada 2 (02/04/2015) 
Liverpool – Birmingham City: 2-1 
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2. Racing Vilariño, 3 (2);  3. 

 

3. Frankfurt, 52; 4. 
28; 6. Hoffenheim, 25; 7. Freiburg, 

22; 8. Jena, 20; 9. Bayer Leverkusen, 20; 10. Sand, 16; 11. 

Mellor goleadora: Bremer (Turbine Potsdam) 8 goles. 

Paris St. -Germain, 74; 3. 
Juvisy, 62; 4. Guingamp, 59; 5. Montpellier, 58; 6. Soyaux, 46; 7. 

Metz, 33; 11. Issy, 26; 

(O. Lyonnais) 27 goles. 
* Partido gañado, 4 pts; empatado, 2 pts.; perdido, 1 pto. 

2 Schelin 76’) 

League  

Sunderland – Manchester City: 0
Bristol Academy – Chelsea: 0-4 
Notts County – Arsenal: 1-1 
 
Xornada 1 (15/04/2015) 
Arsenal – Bristol Academy: 2-0 
 
Xornada 3 (19/04/2015) 
Sunderland – Bristol Academy: 2
Birmingham City –Notts County: 0
Chelsea – Liverpool: 1-0 
Manchester City – Arsenal: 0-1 
 
Xornada 4 (26/04/2015) 
Bristol Academy – Notts County: 2
Liverpool – Manchester City: 2-1
Arsenal – Sunderland: 4-1 
Bimingham City – Chelsea: 0-1 
 
Xornada 5 (29/04/2015) 
Birmingham City – Bristol Academy: 0
Manchester City – Liverpool: 10/09
Notts County – Sunderland: 4-2 
Chelsea – Arsenal: 0-0 
 
1. Chelsea 13; 2. Arsenal, 11;
(4); 5. Sunderland, 6; 6. Manchester 
3; 8. Bristol Academy, 1. 
Mellor goleadora: Williams (Notts County) 4 goles.
 

FA Women’s Cup
Cuartos de final (12/04/2015) 
Notts County  – Aston Villa: 5-1 
Manchester City  – Birmingham City: 3
Everton  – Charlton Ath.: 1-1 / 4-
Arsenal – Chelsea : 1-2 

 
 

Italia  

Serie A
Xornada 22 (11/04/2015) 
Mozzanica – Orobica: 2-0 
Como – Brescia: 1-7 
Firenze – Cuneo: 3-1 
Tavagnacco – Pordenone: 3-2 
AGSM Verona – Bari: 7-1 
Res Roma – Riviera di Romagna: 3
Zaccaria – Torres: 3-3 
 
Xornada 23 (18/04/2015) 
Torres – AGSM Verona: 2-6 
Cuneo – Como: 0-1 
Riviera di Romagna – Firenze: 0-
Bari – Tavagnacco: 2-3 
Brescia – Mozzanica: 2-1 
Pordenone – Res Roma: 0-0 
Orobica – Zaccaria: 1-3 
 
Xornada 24 (25/04/2015) 
Tavagnacco – AGSM Verona: 0-
Como – Orobica: 2-2 
Firenze – Brescia: 1-5 
Res Roma – Cuneo: 1-0 
Zaccaria – Bari: 5-1 
Pordenone – Riviera di Romagna: 1
Mozzanica – Torres: 4-2 
 
Clasificación: 1. AGSM Verona, 61; 2
53; 4. Tavagnacco, 46; 5. Firenze, 45; 6. Torres, 41; 7. Res Roma, 
35; 8. Riviera di Romagna, 29; 9. Zaccaria, 27; 10. Cuneo, 21; 
Como, 18; 12. Bari, 15; 13. Pordenone, 15; 14. Orob ica, 8.
Mellor goleadora: Panico (AGSM Verona) 33 goles.
 

Manchester City: 0-1 
 

Academy: 2-1 
Notts County: 0-0 

Notts County: 2-5 
1 

Bristol Academy: 0-0 
Liverpool: 10/09 

 

Chelsea 13; 2. Arsenal, 11;  3. Notts County, 8; 4. Liverpool, 6 
(4); 5. Sunderland, 6; 6. Manchester City, 4 (4); 7. Birmingham City, 

Williams (Notts County) 4 goles. 

FA Women’s Cup  
 

Birmingham City: 3-1 
-3 

Serie A  

Riviera di Romagna: 3-0 

-2 

-2 

Riviera di Romagna: 1-1 

AGSM Verona, 61; 2 - Brescia, 60; 3. Mozzanica, 
Tavagnacco, 46; 5. Firenze, 45; 6. Torres, 41; 7. Res Roma, 

35; 8. Riviera di Romagna, 29; 9. Zaccaria, 27; 10. Cuneo, 21; 11. 
Como, 18; 12. Bari, 15; 13. Pordenone, 15; 14. Orob ica, 8.  

Panico (AGSM Verona) 33 goles. 



 

 

Coppa de Italia  
 
Cuartos de Final (04/04/2015) 
Brescia  – Internazionale: 5-0 
Mozzanica  – AGSM Verona: 1-0 
Riviera di Romagna – Tavagnacco : 1-1 / 2-4 
Res Roma  – Acese: 3-0 

 
 

Portugal 
Nacional – F ase polo título

Xornada 4 (12/04/2015) 
Albergaria – Vilaverdense: 3-2 
Boavista – Leixões: 4-1 
A-dos-Francos – Cesarense: 4-1 
1. Albergaria, 26; 2. Vilaverdense, 20; 3. A-dos-Francos, 
Boavista, 12; 5. Leixões, 8; 6. Cesarense, 2.  
Mellor goleadora: Andreia Silva (F. Benfica) 22 goles.

 
Nacional – Fase de descenso

Xornada 4 (12/04/2015) 
Albergaria – Vilaverdense: 3-2 
Boavista – Leixões: 4-1 
A-dos-Francos – Cesarense: 4-1 
1. Albergaria, 26; 2. Vilaverdense, 20; 3. A-dos-Francos, 
Boavista, 12; 5. Leixões, 8; 6. Cesarense, 2.  
Mellor goleadora: Andreia Silva (F. Benfica) 22 goles.
 

Taça de Portugal  
Semifinais – Ida (19/04/2015) 
A-dos-Francos – Albergaria: 1-5 
F. Benfica – Valadares Gaia: 1-1 
 
Semifinais – Volta (26/04/2015) 
Albergaria  –A-dos-Francos: 4-1 
Valadares Gaia – F. Benfica : 2-2 
 
Mellor goleadora: Ana Rita Batista (Castrense) 7 goles.

 

Suecia  
Damallsvenskan 

Xornada 1 (12/04/2015) 
Hammarby – Mallbacken: 3-1 
Kristianstads – Umeå: 1-0 
Piteå – Vittsjö: 0-1 
Örebro – Rosengård: 1-4 
AIK – Göteborg: 0-2 
Eskilstuna Utd. – Linköpings: 1-0 
 
Xornada 2 (18/04/2015) 
Linköpings – Kristianstads: 1-0 
Umeå – AIK: 2-0 
Göteborg – Piteå: 0-0 
Vittsjö – Örebro: 0-0 
Mallbacken – Eskilstuna Utd.: 0-2 
Rosengård – Hammarby: 5-0 
 
Xornada 3 (27/04/2015) 
Eskilstuna Utd. – Umeå: 2-0 
Kristianstads – Göteborg: 3-1 
Vittsjö – Rosengård: 0-4 
AIK – Mallbacken: 0-1 
Piteå – Örebro: 1-1 
Hammarby – Linköpings: 0-0 
 
Clasificación: 1. Rosengård, 9; 2. Eskilstuna Utd., 9;
Kristianstads, 6; 4. Göteborg, 4; 5. Vittsjö, 4; 6.
Hammarby, 4; 8. Umeå, 3; 9. Mallbacken, 3; 
Örebro, 2; 12. AIK, 0. 
Mellor goleadora: Bachmann (Rosengård) 5 goles.
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ase polo título  

Francos, 20; 4. 

goles. 

Fase de descenso  

Francos, 20; 4. 

goles. 

(Castrense) 7 goles. 

1. Rosengård, 9; 2. Eskilstuna Utd., 9;  3. 
; 6.inköpings, 3; 7. 

, 3; 10. Piteå, 2; 11. 

goles. 

Svenska Cupen Damer
Cuartos de Final (21/04/2015) 
Jitex – Umeå: 0-2 
Hovås Billdal – Linköpings : 0-2 
Djurgårdens – Rosengård : 0-4 
Örebro  – Piteå: 5-1 

Europa 

UEFA Women’s Champions 
Semifinais – Ida (18- 19/04/2015)
Wolfsburg (DEU) – Paris St.-Germain (FRA): 0
Frankfurt (DEU) – Brøndbyernes
 
Semifinais – Volta (25- 26/04/2015)
Paris St.-Germain (FRA)  – Wolfsburg (
Brøndbyernes (DNK) – Frankfurt (DEU
 

Eurocopa 2017
Fase preliminar 
Grupo 1 (Xogado en Moldavia)
04/04: Luxemburgo – Letonia: 4-
           Moldavia – Lituania: 2-0 
06/04: Lituania – Luxemburgo: 2-
           Moldavia – Letonia: 0-1 
09/04: Luxemburgo – Moldavia: 0
           Letonia – Lituania: 1-1 
1. MDA, 6;  2. LVA, 4; 3. LTU, 4; 4. LUX, 3.
Mellor marcadora: Chiper (Moldavia) e Vaciete (Letonia
Clasificada para a fase de clasificación: Moldavia.
 
Grupo 2 (Xogado en Malta) 
04/04: Xeorxia – Illas Feroe: 2-0 
           Andorra – Malta: 3-5 
06/04: Illas Feroe – Andorra: 8-0
           Xeorxia – Malta: 1-2 
09/04: Malta – Illas Feroe: 2-4 
           Andorra – Xeorxia: 0-7 
1. GEO, 6; 2. FRO, 6; 3. MLT, 6; 4. AND, 0.
Mellor marcadora: Andreasen (Illas Feroe
Clasificada para a fase de clasificación: 

 

Brasil 
Copa do Brasil

Final – Ida (Fonte Luminosa – 
Ferroviária – Kindermann: 3-3 
(0-1 Byanca Brasil 5’; 1-1 Paty 26
Daiane 81’; 3-2 Patrícia 82’; 3-3 Rafaela Mineira
 
Final – Volta ( Carlos Alberto Costa Neves
08/04/2015) 
Kindermann – Ferroviária: 5-2 
(0-1 Nayarah 2’; 1-1 Djenifer Becker
Byanca Brasil 49’; 4-1 Daiane Moretti 59
82’) 
 
Campión: Kindermann. 
Xoga a Copa Libertadores: Kindermann.
Mellor goleadora: Byanca Brasil (Kindermann) 9 gole s

Svenska Cupen Damer  

 

 

UEFA Women’s Champions League 
19/04/2015) 

Germain (FRA): 0-2 
Brøndbyernes (DNK): 7-0 

26/04/2015) 
Wolfsburg (DEU): 1-2 

Frankfurt (DEU ): 0-6 

Eurocopa 2017  

Grupo 1 (Xogado en Moldavia)  
-3 

-0 

Moldavia: 0-3 

3. LTU, 4; 4. LUX, 3. 
Mellor marcadora: Chiper (Moldavia) e Vaciete (Letonia) 3 goles. 
Clasificada para a fase de clasificación: Moldavia.  

 

0 

3. MLT, 6; 4. AND, 0. 
Mellor marcadora: Andreasen (Illas Feroe) 5 goles. 
Clasificada para a fase de clasificación: Xeorxia. 

Copa do Brasil  
Araracuara, 02/04/2015) 

26’; 1-2 Djenifer Becker 57’(p); 2-2 
Rafaela Mineira 85’) 

Carlos Alberto Costa Neves  – Cazador, 

Djenifer Becker 24’(p); 2-1 Patrícia 47’; 3-1 
Moretti 59’; 4-2 Mimi 63’; 5-2 Patrícia 

Xoga a Copa Libertadores: Kindermann.  
Mellor goleadora: Byanca Brasil (Kindermann) 9 gole s 



 


