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ari Paz volve ao fútbol internacional. A 

mellor goleadora europea nun partido oficial 
recupera unha condición 
durante anos. 
É difícil probar a existencia de listas negras, sobre 
todo porque non acostuman 
gardadas nun arquivo dun computador. En 
realidade, unha lista negra non ten que ser, 
fisicamente, unha lista negra.
Era unha vez un lugar onde o sentido crítico 
estaba oprimido, onde a personalidade acusada, a 
crenza firme nunha mesma, era apagada, onde 
interese persoal, unido ao desinterese xeral, 
permitía que a decisión dun afeccionado tivera un 
peso específico infinitamente maior que o de 
moitas profesionais. O problema foi cando aquel 
país, que nunca saía nos telexornais, a través das 
súas súbditas, conquistou un
fora imaxinado antes. O poder dun soño fixo que
un cuarto de século cheo de tebras comezase a 
iluminarse a través dun fracaso.
Lembrades, antes da caída
cando cada colectivo 
Europa ao occidente viña controlado por aqueles 
comisarios políticos? Ás veces, daqueles grupos, 
conseguían fuxir uns poucos e pedían asilo 
político. O que fixeron as 23 da española antes de 
saír de Canadá lembroume aquilo. Tiveron que 
atopar o seu espazo nos medios, sentirse 
con folgos para pór punto e final a aquel absurdo, 
e sentirse co poder de todas, e todas eran moitas 
máis que 23, para que a selección española 
entrara, dunha vez, no século XXI, no progreso.
Entre esas moitas máis que 23 está unha dianteira 
extraordinaria, que na pasada campaña tivo un 
papel estelar no mellor Valencia de todos os 
tempos, que cun pasado envexable na Superliga 
puxo, cos seus goles, nomes a títulos que ela 
mesma conquistou, unha futbolista que, unha vez 
máis, ocupou o lugar hexemónico
corresponde entre as killer
Mari Paz Vilas Dono, de Bamio, volve a contar na 
selección española de Jorge Vilda. Pasou a 
experiencia frustrante de esperar por algo que, 
friamente, sabía que non ía ter.
Agora si. É o merecido retorno dunha das gran
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 Érase unha vez 
2007/08 

 
Carlos Castro 

 
O fútbol galego continuou mantendo a 
hexemonía do grupo desde o punto de vista 
cuantitativo. Malia o descenso do Bértola, o 
país mantiña seis equipos grazas ao ascenso do 
Friol. As de Geluco Villar conformaban o 
sétimo equipo en lograr o acceso ao segundo 
chanzo do fútbol español e o primeiro da 
provincia de Lugo. Sería unha moi boa 
temporada, culminada pola presenza de El 
Olivo na fase de ascenso. O equipo de José 
Estévez, finalmente, nunha fase imposible polo 
potencial dos rivais, só puido acumular 
experiencia da mesma. O bo exercicio foi 
reforzado polo subcampionato de grupo do 
Pontevedra. Nunca antes dous cadros galegos 
ocuparan os dous primeiros lugares da táboa 
clasificatoria da categoría. Foi a temporada na 
que unha histórica, Pili Neira, bordaba dunha 
cor máis dourada as liñas da camisola do 
Orzán. No primeiro ano de existencia do 
equipo, as herculinas conseguían, contra 
prognóstico, o campionato galego fronte ao 
favorito, Bértola. As bertolenses, sen que lles 
servira para cicatrizar as feridas da derrota da 
final ligueira, deberon conformarse co título de 
Copa ao derrotar na final ao Galicia Gaiteira, 
que perdeu a oportunidade de ser o primeiro 
equipo en conquistar o campionato galego de 
afeccionados masculino (1969) e a Copa da 
FGF feminina, os dous principais torneos por 
eliminatorias organizados polo máximo 
organismo futbolístico galego, fóra do case 
esquecido Campionato Galego, extinto no 1940, 
e cuxas primeiras edicións tamén foran por 
sistema de eliminación a un mínimo de dous 
partidos. 
 
O remate da pretemporada, unha semana antes do 
comezo da Liga estatal, trouxo a Galiza o fútbol 

internacional. Un dos torneos que estaba 
facéndose un lugar no panorama, o Trofeo San 
Ramón, de Bealo, celebraba a súa terceira edición 
incluíndo no cartaz un equipo portugués. A prensa 
falou do Fika de Barcelos, aínda que 
probablemente fose o Várzea, da Primeira 
División lusa, que foi quen de desfacerse nas 
semifinais do At. Arousana e do C.D. Boiro na 
final (7-4). As de Vilagarcía foron terceiras 
goleando ao Portosín (7-1) no partido da loita por 
ese posto. O mesmo aconteceu en Lugo, co torneo 
Muralla, un evento de maior dimensión coa 
presenza do Athletic B, Rayo Vallecano, Boavista, 
Oviedo Moderno, El Olivo, Pontevedra, Val do 
Ulla e as locais do At. Muralla. Os partidos 
xogados no Frigsa e na Cheda. Na final, as 
vallecanas venceron ás bilbaínas por 5-0 e, para o 
terceiro lugar, o Oviedo Moderno fixo o mesmo 
co At. Muralla por 2-0. 
O peor das datas previas á Liga foi a aparición 
fugaz e estraña do Santa Comba como un dos 
novos da Liga Galega, apoiado por unha empresa 
de viaxes vinculada ao fútbol sala. Así como 
apareceu en agosto, desapareceu ás poucas 
semanas sen chegar a xogar partidos oficiais. 
O mellor, que o fútbol galego volvía exportar dúas 
xogadoras á Superliga: Joana Montouto ao 
Transportes Alcaine, onde a esperaban Vero, 
Charo e Leti, e Míriam Domínguez do At. 
Arousana ao Oviedo Moderno. Seis galegas no 
primeiro nivel do fútbol hispano. 
Desde o punto de vista hemerográfico, e mesmo 
que se saia do ámbito estritamente galego, o sitio 
web futfem, o decano da información específica 
de fútbol feminino en España dos que aínda 
perviven, publicaba a primeira Guía sobre a 
Superliga presentando os planteis dos equipos 
participantes xunto con datos relativos aos clubs e 
o calendario da competición. 
 
A Liga comezou con sorpresa no liderado. O 
Aguiño, dirixido novamente por Andrés 
Monteagudo, cun trío de novidades. Yara, Andrea 
Carid e Pris, que empataban as baixas de Eva, 
Carminha e Irene, e que na campaña anterior 
certificara a permanencia na derradeira xornada, 
goleaba en León para pasar da agonía ao o 
primeiro lugar en cinco meses. 
 



 

 

Foi moi anecdótico porque en poucas xornadas o 
conxunto da Tasca estaba na parte baixa
polas sancións logo dun final de partido contra o 
Pontevedra cheo de protestos. As granates estaban 
gañando 3-0 pero en seis minutos, entre o 70 e o 
76, Sonia achegou ás barbanzás no marcador. 
Subiu a tensión do partido, Mus foi expulsada e, 
como consecuencia de todo iso, a polémica logo 
do asubío final quedou en oito partidos de sanción 
para Ceci, cinco para Mus e tres para Mon, Eva 
Luz, Alitas, Ana e Paula. Consecuencia inmediata: 

no seguinte encontro, o Aguiño só puido presentar 
dez xogadoras, no adiado contra o 
Duero, nove, e o equipo foise ao último lugar tras 
cinco choques consecutivos máis sen sumar 
puntos. 
Na xornada 5, un dos mellores Val do Ulla que 
conseguira conformar Fachal viaxaba a Ávila sen 
derrotas e como líder. Chegaron 40 minutos
do partido. Aos dous minutos Viki 
goles e no descanso o partido estaba sentenciado. 
De golpe, as de Arnois baixaron do primeiro ao 
quinto lugar. Nesa altura, o Aguiño sufría unha 
baixa máis polo embarazo de Sonia. A dianteira 
fixera cinco dos nove goles do equipo, que 
continuaba a pasara polo calvario das sancións 
que o levaron ao último lugar tras ser goleado en 
Burgos presentando nove xogadoras. 
O Casa Social Católica fechaba a quinta xornada 
como único equipo do grupo sen derrotas, al
que non puido prolongar na seguinte semana
cando as de Ávila caeron no Monte da Mina 
fronte a un El Olivo superior que as derrotou por 
4-0. 
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de Sonia. A dianteira 
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O Casa Social Católica fechaba a quinta xornada 
como único equipo do grupo sen derrotas, algo 
que non puido prolongar na seguinte semana, 
cando as de Ávila caeron no Monte da Mina 
fronte a un El Olivo superior que as derrotou por 

As viguesas só tardaron unha semana máis en se 
subiren ao primeiro lugar, que non deixaron até o 
remate da competición. 
de nada recuperar a gran parte das sancionadas 
pois perderon 4-1 en Vigo.
No parón de finais de outubro o Friol reforzou a 
defensa coa incorporación de Ana, procedente do 
Aguiño, e o centro do campo con Ofi, do Ciudad 
de Santiago. O Val do Ulla, que adiara 
de Zamora unha semana, deu unha nova sorpresa 
desbancando ao Amigos del Duero do liderado 

cun gol de Rebecca no minuto 80.
A Liga mantivo un triunvirato empatado na 
cabeza, formado por El Olivo, Gijón e Pontevedr
até a xornada 9. Na décima, mentres as de Estévez 
gañaban en Mareo (0-1), O Gijón perdía en León 
(2-1) e o Pontevedra caía en Zamora por 3
El Olivo, que logrou o título honorífico de 
campión de inverno, foi unha máquina de 
fabricación de vitorias que 
rivais até que recibiu no Monte da Mina ao Gijón. 
Iso foi na xornada 16. Nese intre entrou nunha 
pequena crise, seguida pola derrota en Burgos e o 
empate na casa contra o Reocín. Un final que se 
prevía cómodo se complicou a oito xornad
fin co empate na táboa co Amigos del Duero a 39 
puntos na xornada anterior a que os dous dirimiran 
o liderado en Zamora. As
baterías e venceron na Ciudad Deportiva ás verde
amarelas por 1-3. Por abaixo, o Val do Ulla que na 
xornada 7 levaba 14 puntos, chegou nunha 
durísima costa abaixo con 18 na 20.
Aguiño ocupaban os lugares de descenso. De aí ao 
remate, El Olivo só errou nun empate na casa 
contra o Mareo e asegurou a presenza na fase de 

As viguesas só tardaron unha semana máis en se 
subiren ao primeiro lugar, que non deixaron até o 
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El Olivo, que logrou o título honorífico de 
campión de inverno, foi unha máquina de 
fabricación de vitorias que o afastaron dos seus 
rivais até que recibiu no Monte da Mina ao Gijón. 
Iso foi na xornada 16. Nese intre entrou nunha 

seguida pola derrota en Burgos e o 
empate na casa contra o Reocín. Un final que se 

complicou a oito xornadas da 
fin co empate na táboa co Amigos del Duero a 39 
puntos na xornada anterior a que os dous dirimiran 
o liderado en Zamora. As galegas cargaron as 
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3. Por abaixo, o Val do Ulla que na 

a 7 levaba 14 puntos, chegou nunha 
durísima costa abaixo con 18 na 20. León, Friol e 
Aguiño ocupaban os lugares de descenso. De aí ao 
remate, El Olivo só errou nun empate na casa 
contra o Mareo e asegurou a presenza na fase de 
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ascenso a unha xornada da fin, tras un 7-0 ao Val 
de Ulla que continuaba cos seus 18, e que entraba 
nos tres últimos lugares tras a vitoria do Aguiño 
no fratricida duelo contra o Friol na Tasca (4-3). 
A derradeira xornada foi plana de emocións na 
parte baixa. O Friol estaba descendido e o Oviedo 
Moderno B, tamén, polo descenso do seu primeiro 
desde a Superliga. O Aguiño estaba un lugar por 
riba do descenso con 19 puntos. Nos lugares 
vermellos, o Val do Ulla, que recibía ás 
aguiñenses, contaba con 18, o León con 17 e o 
Friol con 15. 
O partido chave era no Coto entre valexas e 
Aguiño. O León precisaba gañar a El Olivo, na 
Palomera, e esperar un empate no partido de Santa 
Cruz de Ribadumia. Seis meses menos oito días, 
as de Fachal atopáronse coa vitoria, derrotaron ás 
de Andrés Monteagudo por 3-0, deixando ao Val 
do Ulla na categoría mandando ás da Tasca á 
Preferente galega. O León dera a sorpresa 
derrotando a El Olivo por 4-3, pero non lle serviu 
de nada. 
Na fase de ascenso, un El Olivo notablemente 
inferior a Barcelona e Pozuelo de Alarcón tivo 
unha presenza testemuñal. Exento na primeira 
xornada, caeu no Monte da Mina por 0-5 contra as 
madrileñas, que viñan de perder na casa contra as 
catalás, e volveron ser goleadas no feudo 
blaugrana por 7-1. 
No fútbol autonómico, outra vez dividido en dous 
cadros, catro equipos mostraron maior potencial 
que o resto. No Grupo Norte a loita centrouse na 
Coruña. O Orzán de Pili Neira acabou impoñendo 
a súa lei fronte ao Galicia Gaiteira, que pouco 
despois acabaría sendo a base do Victoria. As 
orzanistas só perderon un partido en toda a Liga, 
contra o Ciudad de Santiago (3-2) e un empate, o 
conseguido na visita local no feudo das gaiteiristas 
(3-3). O resto foron todo triunfos incluídos os 
escandalosos contra o Taragoña (20-0) e Portosín 
(17-0). No Grupo Sur a disputa estivo entre o 
Bértola e a Guardesa. As bertolenses chegaron ás 
eliminatorias de ascenso invictas, cedendo só dous 
empates contra o Guardesa na casa (2-2) e en 
Baiona, contra o Erizana, fóra (1-1), e as da 
Guarda con dous empates, o citado contra o 
Bértola e en Vigo, co San Roque Casablanca (1-
1), ademais da derrota na casa, contra as campioas 
(3-4). 
A fase de ascenso foi das máis igualadas. O Orzán 
gañou na Guarda por 2-4 pero aínda sufriu na 

volta, na que a Guardesa igualou a tres. Polo outra 
lado do cadro, o Gaiteira inflixiu a primeira 
derrota ao Bértola. Na Coruña, as do Galicia 
venceron por 1-0, pero non puideron aguantar a 
vantaxe na volta na que gañaron as pontevedresas 
por 2-0. A final, en Conxo, contra prognóstico, o 
Orzán logrou o ascenso derrotando ao Bértola por 
3-1 nun partido que tivo como anécdota a lesión 
da aurinegra Alba quen, ao celebrar o 2-1, 
soportou o peso das apertas sobre a súa clavícula 
debendo pasar pola sala de cirurxías. 
A Copa tivo sorpresas. Nos oitavos de final o 
Orzán foi eliminado polo Ciudad de Santiago, que 
nos cuartos caeu ante o Galicia Gaiteira. Os outros 
semifinalistas foron o sorprendente O Condado, 
que cun calendario doado pasara por riba de 
Tordoia, Portosín e Erizana, que tivera problemas 
para eliminar ao Lavadores en oitavos, e menos ao 
San Roque Casablanca en cuartos, e o Bértola, 
vencedor do Sp. San Mateo, At. Arousana B e 
Guardesa. 
As semifinais foron desiguais. Mentres o Gaiteira 
derrotou a O Condado por un global de 15-1, o 
Bértola gañou tamén só dous encontros ao Erizana 
pero por 2-3 en Baiona e por 2-0 en Bértola. 
Na final, en Conxo, o Bértola, na despedida de 
Ana Buceta do equipo, fíxose co título de Copa 
tras vencer ao Galicia Gaiteira por 2-0. 
En canto ao papel das seleccións, a sub’25 deixou 
unha gran imaxe nesta temporada. Foi o principal 
referente amparándose no potencial de El Olivo e 
Pontevedra, fundamentalmente. Nunha primeira 
fase complicada, celebrada en Madrid, derrotou ao 
País Vasco no Ernesto Cotorruelo por 4-3 e 
empatou coas locais sen goles. No segundo sector, 
en Compostela, empate contra Estremadura e 
vitoria contra Aragón que deixaba á selección 
cuarta e semifinalista. Na véspera do Día das 
Letras Galegas, en La Salud, logo dun bo partido 
contra Cataluña, a irmandiña non entrou na final 
ao caer por penaltis na morte súbita. 
Gran papel tamén a da sub’18 que, sumando 10 
puntos de 12 posibles, se quedou ás portas das 
semifinais. 
Por último, a sub’16, no pasou da primeira fase 
xogada en Logroño con dous empates, ante 
Canarias e Asturias, e goleada sufrida ante 
Madrid. 
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Fichaxes e 
baixas 

 
Non se pode dicir que este verán non foi 
movido no aspecto das fichaxes por parte dos 
nosos equipos. O conxunto que máis sufriu as 
mudanzas foi o Erizana, pero o Sárdoma non 
ficou atrás. Quen menos oportunidades tiveron 
para facer reformas foron os dous ascendidos 
de última hora, o Tordoia e a Milagrosa. A 
Segunda 2015/16 será unha competición 
especial, cun equipo superior, moi ben 
reforzado, como El Olivo, outro que está a 
facer un tránsito desde o mundo da 
permanencia á parte media alta, cuns 
excelentes reforzos, Orzán, un ascendido con 
poder para estar entre os cinco primeiros, At. 
Arousana, e algunhas incógnitas que, co paso 
das semanas, dirannos se Friol e Sárdoma 
poderán estar arriba. Victoria, nunha política 
deportiva co ollar posto no futuro, dando paso 
a moitas xogadoras do filial, escolleu o mellor 
momento para dar esa transición. Os outros 
tres equipos, Tordoia, Milagrosa e Erizana, 
loitarán por non estar nalgunha das dúas 
prazas do descenso, que podería ser só unha se, 
baixando o Oviedo Moderno, abarataría máis o 
custo da permanencia polo obrigado descenso 
do Oviedo Moderno B. A desaparición do 
Bértola no último momento aínda permitiu que 
as xogadoras que lle quedaban puideran trocar 
de equipo. 
 
Nas últimas campañas, El Olivo tiña unha 
disciplina pendente, a composición da súa liña 
defensiva. A marcha de Cuchi, de Karen e de 
Alba, deixou ao equipo con certas carencias nesa 

parcela, que comezaron a 
ser cubertas con maior 
criterio hai dous anos. Por 
iso, David Ferreiro non 
dubidou en conseguir a 
Nere Carballo nos 
primeiros días de xullo e, 
posteriormente, a unha 

lateral como a colombiana Lau. Arriba, a perda de 
Sarita, sabendo que é insubstituíble dentro do 

contexto galego, fichando máis poder ofensivo 
con Sandra (foto), unha futbolista experta en 
marcar goles en partidos empatados, ou Joana 
Montouto, reincorporada a un equipo que deixara 
no 2012 e do que, sendo moito máis nova, 
marchara á Primeira División. Ao centro do 
campo, sen ese poder creador e tamén finalizador, 
da citada Sarita, incorporáronse Clo, outra 
xogadora da casa, que pasara un ano no Victoria, e 
María,  xogadora de futuro do fútbol galego. 
O Friol mantivo o eixo do equipo que tan bos 
resultados lle deu a pasada campaña. Futbolistas 
como Eva, Fany Varela, Rai ou todo unha 
realidade, Lucía Pardo, serán quen tiren do carro. 
Geluco Villar atópase este ano co reforzo da 
experimentada Covi, a capitá que pasou case toda 
a pasada Liga de baixa por lesión. Para esta 
campaña o Friol fichou pouco pero tamén 
pensando no futuro e iso que a última hora debeu 
renunciar a Alba (Galicia de Meá de fútbol 8). O 
equipo conta cunha nova guardarredes, a estreante 
Malena, procedente do As 
Pontes de fútbol 8, e fichou 
sobre seguro con Miri 
(foto), a central ex do 
Compostela e Villestro que 
suplirá con garantías a 
Raquel Béjar, e con Laura 
Souto, mellor xogadora 
galega de Segunda na 
temporada 2011/12 e que 
xa coñece a casa tras estar hai dous anos e tomarse 
un ano no fútbol sala. Por último, incorporou a 
unha muller de ataque, María Corral, que en trece 
partidos lle deu tempo a facer dez dianas con O 
Val na campaña pasada. 
Tony Pazó fixo unha importante renovación no 
Sárdoma. O equipo, que nas dous últimas sesións 
acabou usando varias prometedoras futbolistas do 
filial, perdeu a once futbolistas que estiveran na 
2014/15 actuando, con maior ou menor 
frecuencia, no primeiro equipo. As máis 
salientables foron as de Natalia (Santa Teresa), 
Sheila (Vorderland) e Irina (At. Madrid C). O 
conxunto das Relfas trouxo algún nome 
chamativo, como o da internacional na española 
sub’17, Iraia, o mesmo que a Ane, unha futbolista 
do Mulier Osasuna navarro. As branco e azuis 
escolleron ben certas pezas que poden ser 
importantes para engrenar a súa máquina 
futbolística e para mudar a praxe do seu fútbol, 
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agora máis vertical. Jenny (Bértola) e Uxía 
(Erizana), aportarán cousas novas na liña de 

retagarda. A experiencia de 
Cris (Valladares) pode 
servir para que o equipo, en 
determinadas fases do 
xogo, consolide resultados 
positivos. Alba (foto), a 
futbolista do sorriso 
permanente, sempre dá 
cousas na banda dereita, 

cando non é un gol espectacular, e foi unha 
interesante fichaxe na parte final da pretemporada, 
o mesmo que a sobriedade de Sandra. Para 
algunhas voces saídas de Asturias, a fichaxe de 
Eva Cachón foi, cando menos, estraña. Ninguén 
imaxinaba a saída da xogadora do fútbol asturiano 
nesta altura e case se formulou o debate das orixes 
do fútbol español sobre o amateurismo e o 
profesionalismo. Na última campaña coas 
sportinguistas marcou catro tantos, a terceira 
mellor goleadora do equipo dirixido por Alejandro 
Menéndez, por detrás de Laurina e Señas. Tony 
Pazó, na desbandada do Erizana, tampouco deixou 
fuxir a ocasión para facerse cunha das mellores 
atacantes que levaba en Baiona varios anos, Tania. 
No Victoria retiráronse dúas das clásicas, con 
moitos minutos de fútbol na Segunda División que 
xa coincidiran no Aguiño cando as da Tasca 
estaban nesta categoría. A marcha de Óscar 
Barrientos no banco e o retorno de David Iglesias, 
mellor técnico do feminino galego 2013/14, agora 
como coordinador, coincidiron con moitas 
mudanzas no club presidido por Juan Vázquez. A 
aposta marcada é evidente: a canteira. De feito, 
son un dos primeiros equipos galegos que tivo 
claro o que quería facer desde abaixo e está a 
xuntar unha base que pode 
dar moito que falar nos 
próximo anos. Xogadoras 
como Goretti, Tati Barcia, 
Rosalía (foto), Sabrina ou 
Laura Boado deben madurar 
nesta categoría. Un salto de 
tantas, ao mesmo tempo, é 
algo novo no fútbol 
feminino galego e non se 
sabe o que poden dar de si. O único certo é que, 
saia ben ou non, este era o ano no que se o 
conxunto agora dirixido por Marcos Mato tiña que 
dar un salto con futbolistas da canteira 

victorianista, tiña que ser este. O obxectivo é 
lograr minutos de madurez, adaptarse a un ritmo 
de xogo que non é o da Segunda División Galega, 
e que as máis vellas participen no proceso de 
integración, o mesmo que as retornadas Tati 
Tenreiro e Cris Oreiro. 
Un dos equipos que máis orientou as fichaxes foi 
o Orzán. Non foi unha precampaña na que fixeran 
moito barullo, pero ficharon a tres boas xogadoras 
e a unha guardarredes con experiencia 
internacional para cubrir, no último caso, a baixa 
de Isa, que decidiu irse ao equipo B. Diego 
Fernández botou o ollo no seu rival para o ascenso 
de hai dous anos, o Villestro, e aproveitando a 
desmembración do cadro das proximidades de 
Compostela, conseguiu a dúas das mellores 
xogadoras coas que contaba Chivi. Leti é unha 
lateral esquerda con máis valencias que esa, a 
quen o técnico aurinegro comezou probando como 
bisagra entre a liña defensiva e a das medias, ou 
como parella de Lara na área das mediascentro 
defensivas. Por outro lado, 
atrás asegurouse o concurso 
dunha das centrais máis 
veloces do fútbol galego, a 
novísima Raquel Béjar e, na 
portería, unha ex Paris 
Saint-Germain de hai tres 
anos, Marie-Océane Bayol 
(foto). Con elas, dúas 
futbolistas que entraron na 
parte final do pasado exercicio, Marías Roibás e 
Aisha, xogadoras de ataque, con moita 
experiencia, ás que esta categoría tampouco lles é 
estraña. 
Moitos máis problemas que ninguén foron os que 
tivo o Erizana. O conflito entre a xunta directiva e 
as xogadoras non deu volta atrás e marcou o devir 
do conxunto de Baiona, que debeu refacer o 
conxunto por completo logo que a maior parte das 
súas xogadoras ingresaran nas filas do Atlántida 
Matamá. A fichaxe de José Estévez foi a mellor 
opción, tanto pola súa 
capacidade competitiva, pola 
súa axenda e o nivel 
competitivo que é capaz de 
alcanzar mesmo partindo de 
cero. O Erizana é un equipo 
falto de experiencia, con apenas 
un puñado de xogadoras que 
atesouran minutos, as Yaizas, 
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Comesaña e Yuste (foto), ou Cynthia, logo de 
varios anos sen estar coas vermellas. O obxectivo 
é salvar a temporada, pero para as xogadoras do 
conxunto será unha oportunidade única para 
progresar. O equipo debeu nutrirse de varias 
xogadoras de Segunda División Galega e de 
deportes como o fútbol sala na súa maioría, así 
como dunha guardarredes, Noemi, con 
experiencia no fútbol catalán. 
Dos tres ascendidos, quen mellor se rearmou foi o 

At. Arousana. O conxunto de 
Vilagarcía, que xa contaba 
cun plantel de garantías coa 
xente que formaba parte do 
equipo que ascendeu á 
Segunda española, reforzouse 
coas retornadas Carla, Ari, 
tras a súa grave lesión, e 
Belén e, aínda da área de 

Santiago, con outra xogadora que, en boa lóxica, 
debería estar só este ano alí debido a que o seu 
futuro é a Primeira División. Obviamente estamos 
a falar da internacional española sub’17, Nuria 
Rábano (foto). Na portería contarán cunha House 
que deberá recuperar a forma física para alcanzar 
o nivel que tivo. Con ela, unha futbolista menos 
importante, como Marta, que como a meta 
procede do Barbadás, así como Cris e Carminha, 
do Bértola. 
O Tordoia deberá basearse na forza do equipo que 
o levou en dous anos do último ao segundo 
chanzo do fútbol español. 
As Lucía, Leti Castro e 
Rebeca, deberán ser a 
columna vertebral dun 
equipo que loitará por non 
ser un dos dous últimos 
clasificados. Os seus 
reforzos foron modestos. 
Beli, na portería, vai a 
aumentar o nivel de 
competitividade para 
gañar esa posición. A futbolista de Silleda ten 
moitos anos de oficio e coñece os segredos da 
categoría. Quen pode ser unha sorpresa é Fátima 
(foto), aquela atacante do Victoria da que moito se 
esperaba, incluso nas seleccións galegas, e que se 
foi diluíndo para acabar perdida no Cacheiras na 
pasada Liga. Na Rega pode ter a oportunidade 
definitiva para reivindicarse como unha xogadora 
con máis calidade do que mostra a súa traxectoria 

máis recente. Pola súa banda, Raiane, que co 
Villestro non tivo minutos, atopa aquí a súa 
reválida para demostrar definitivamente se o seu 
nivel é de Segunda División. Na mesma tesitura 
está Julia, fichada do Orzán. 
Por último, a Milagrosa de Xoaquín Blanco, 
manterá a mesma política que o levou a ser un 
equipo moi competitivo na Primeira Galega, 
Equipos moi traballados, coidando aspectos 
tácticos defensivos e 
sabendo explorar cada 
instante da competición 
para obter o obxectivo da 
permanencia. Nun fútbol 
non profesionalizado, a 
xente da capital das  
murallas sabe como 
competir e non lle 
importa sacar recursos de 
xogadoras que volven de 
anos sabáticos, de futbolistas moi hábiles e rápidas 
que procedan do fútbol sala, ou saber esperar 
cunha inesgotable capacidade de sufrimento que 
xogadoras da propia canteira vaian cumprindo os 
quince anos para poder incorporalas ao primeiro 
equipo. Futbolistas que xa dan que falar nas súas 
categorías, como Lucía Sandar, Helena, Sabela ou 
Iria unidas a outras que, malia idade, serán rookies 
na Segunda española, como o caso de Mini, xunto 
ás fichadas, Alba, María Vázquez, Helena García 
e Peque (foto) non se deixarán arrebatar 
facilmente a categoría. 
 

Resumo de altas e baixas 
 
 
 
 
EL OLIVO 
ALTAS: Lau (Erizana), Mónica (Tyde), Nere Carballo 
(Victoria), Clo (Victoria), María (Bértola), Joana 
(Sárdoma), Sandra (Bértola). 
BAIXAS: Raquel (Valladares), Laura  (Valladares), 
Loreto (retirada), Sarita (At. Granadilla), Tami (fútbol 
sala), Jessi (retirada), Katy (sen equipo). 
 
 
 
 
FRIOL  
ALTAS: Malena (F-8), Miri (Villestro), Laura (fútbol 
Sala), María Corral (O Val). 



 

 

BAIXAS: Érica (retirada), Patri (sen equipo), Raquel 
(Orzán), Silvia (sen equipo), Lara (fútbol sala), Antía 
(Monte Forte), Rosado (retirada). 
 
 
 
 
SÁRDOMA: 
ALTAS: Jenny (Bértola), Uxía (Erizana), Alba 
(Bértola), Ane (Mulier), Cris (Valladares), Sandra 
(Erizana), Eva Cachón (Mareo), Iraia (fútbol sala), 
Tania (Erizana). 
BAIXAS: Lili (Alertanavia), Desi (sen equipo), Raquel 
Novoa (sen equipo), Sheila (Vorderland), Cuchi 
(fútbol sala), Ildara (Erizana), Irina (At. Madrid C), 
Joana (El Olivo), Natalia (Santa Teresa), Yaiza 
Cameselle (Erizana), Yuste (Erizana). 
 
 
 
 
 
VICTORIA: 
ALTAS: Andrea (Victoria B), Laura Boado (Victoria 
B), Goretti (Victoria B), Sabrina (Victoria B), Tati 
Tenreiro (fútbol sala), Cris (fútbol sala), María 
(Victoria B), Rosalía (Victoria B), Marcos Mato 
(técnico). 
BAIXAS: Alba (sen equipo), Diana (sen equipo), Eva 
Lamas (sen equipo), Nere Carballo (El Olivo), Susú 
(retirada), Clo (El Olivo), Eva (retirada), Eva Lago 
(sen equipo), Ofi (sen equipo), Pau (sen eq
Barrientos (técnico). 
 
 
 
 
 
ORZÁN: 
ALTAS: Bayol (Magerit), Raquel (Friol), Leti 
(Villestro), Lidia (Villestro). 
BAIXAS: Isa (Orzán B), Alba (retirada), Bea (sen 
equipo),  Julia (Tordoia), Lorena (retirada), Peke 
(retirada). 
 
 
 
 
 
ERIZANA: 
ALTA S: Noemi (Santpedor), Betty (Sárdoma B), Joa 
(Sárdoma B), María (Sárdoma B), Sheila (fútbol sala), 
Susi (sen equipo), Antía (fútbol sala), Cynthia (sen 
equipo), Ildara (Sárdoma), Megan (fútbol sala), Nerea 
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BAIXAS: Érica (retirada), Patri (sen equipo), Raquel 
(Orzán), Silvia (sen equipo), Lara (fútbol sala), Antía 

ALTAS: Jenny (Bértola), Uxía (Erizana), Alba 
er), Cris (Valladares), Sandra 

(Erizana), Eva Cachón (Mareo), Iraia (fútbol sala), 

BAIXAS: Lili (Alertanavia), Desi (sen equipo), Raquel 
Novoa (sen equipo), Sheila (Vorderland), Cuchi 
(fútbol sala), Ildara (Erizana), Irina (At. Madrid C), 
Joana (El Olivo), Natalia (Santa Teresa), Yaiza 

ALTAS: Andrea (Victoria B), Laura Boado (Victoria 
B), Goretti (Victoria B), Sabrina (Victoria B), Tati 
Tenreiro (fútbol sala), Cris (fútbol sala), María 
Victoria B), Rosalía (Victoria B), Marcos Mato 

BAIXAS: Alba (sen equipo), Diana (sen equipo), Eva 
Lamas (sen equipo), Nere Carballo (El Olivo), Susú 
(retirada), Clo (El Olivo), Eva (retirada), Eva Lago 
(sen equipo), Ofi (sen equipo), Pau (sen equipo), Óscar 

ALTAS: Bayol (Magerit), Raquel (Friol), Leti 

BAIXAS: Isa (Orzán B), Alba (retirada), Bea (sen 
equipo),  Julia (Tordoia), Lorena (retirada), Peke 

S: Noemi (Santpedor), Betty (Sárdoma B), Joa 
(Sárdoma B), María (Sárdoma B), Sheila (fútbol sala), 
Susi (sen equipo), Antía (fútbol sala), Cynthia (sen 
equipo), Ildara (Sárdoma), Megan (fútbol sala), Nerea 

(sen equipo), Oli (Moledo), Fati (Gondomar F. Base
Noe (F-8), Yaiza (Sárdoma), Yuste (Sárdoma), José 
Estévez (técnico). 
BAIXAS: Anny (Atlántida), Kily (Atlántida), Alba 
(Atlántida), Catu (Valladares), Keka (retirada), Lau (El 
Olivo), Laura (Atlántida), Uxía (Sárdoma), Sara 
(Atlántida), Ana (retirada), C
Láuzara (Atlántida), Lara (fútbol sala), Luci 
(Atlántida), Sandra (Sárdoma), Álex (Valladares), 
Camisón (retirada), Chama (Atlántida), Nanda 
(retirada), Noelia Pereira (Atlántida), Tania (Sárdoma), 
Javier Misa 
 
 
 
 
 
AT. AROUSANA 
ALTAS: House (Barbadás), Carla (Villestro), 
Carminha (Bértola), Cris (Bértola), Ari (Villestro), 
Marta (Barbadás), Nuria (Milladoiro), Belén 
(Villestro). 
BAIXAS: Beli (Tordoia), Tamara (Puentearnelas), 
Laura Marín (Portonovo), Raquel (retirada), Rosi
(retirada), Lu Pujol 
 
 
 
 
 
TORDOIA: 
ALTAS: Beli (At. Arousana), Raiane (Villestro), 
Fátima (Cacheiras), Julia (Orzán).
BAIXAS: Sheila (retirada), Lucía Sánchez (retirada), 
Laura Raña (Santo 
 
 
 
 
 
MILAGROSA: 
ALTAS: Alba (sen equipo), María Vázquez (sen 
equipo),  Helena García (fútbol sala), Peque (fútbol 
sala). 
BAIXAS: Nuri (fútbol sala), Paula (atletismo).
 

(sen equipo), Oli (Moledo), Fati (Gondomar F. Base), 
8), Yaiza (Sárdoma), Yuste (Sárdoma), José 

BAIXAS: Anny (Atlántida), Kily (Atlántida), Alba 
(Atlántida), Catu (Valladares), Keka (retirada), Lau (El 
Olivo), Laura (Atlántida), Uxía (Sárdoma), Sara 
(Atlántida), Ana (retirada), Ceci (San Miguel), Eva 
Láuzara (Atlántida), Lara (fútbol sala), Luci 
(Atlántida), Sandra (Sárdoma), Álex (Valladares), 
Camisón (retirada), Chama (Atlántida), Nanda 
(retirada), Noelia Pereira (Atlántida), Tania (Sárdoma), 

(técnico). 

ALTAS: House (Barbadás), Carla (Villestro), 
Carminha (Bértola), Cris (Bértola), Ari (Villestro), 
Marta (Barbadás), Nuria (Milladoiro), Belén 

BAIXAS: Beli (Tordoia), Tamara (Puentearnelas), 
Laura Marín (Portonovo), Raquel (retirada), Rosi 

(retirada). 

ALTAS: Beli (At. Arousana), Raiane (Villestro), 
Fátima (Cacheiras), Julia (Orzán). 
BAIXAS: Sheila (retirada), Lucía Sánchez (retirada), 

Estevo de Abellá). 

equipo), María Vázquez (sen 
equipo),  Helena García (fútbol sala), Peque (fútbol 

BAIXAS: Nuri (fútbol sala), Paula (atletismo). 

 
 
 
 
 



 

 

Polo mundo 

 

Futfem e educación en 
Inglaterra 

A Federación inglesa desenvolverá, entre o 5 
e o 10 de outubro, a “Semana do Fútbol 
Feminino”. A mesma, que se celebra por 
terceiro ano, consiste en concienciar a todo 
tipo de institucións educativas a realizar 
sesións específicas de fútbol. A actividade 
ten unha formulación progresiva. No 2012 

comezaron cunha programación específica enfocada ás máis 
novas, pero a mesma xa chega a alumnas en idade adulta.
semana terá lugar grazas á colaboración da Independent 
Schools FA, English Schools FA, Association of Colleges 
Sport, British Univrsities e Colleges Sport. O programa 
deste ano atinxe a escolas de primaria e secundaria, 
institutos, universidades, clubs e grupos comunitarios. No 
2014 participaron máis de 2.000 mulleres n
tiveron como plataforma a oito institucións. O obxectivo 
deste ano é conseguir que cinco mil rapazas xoguen a fútbol 
a través deste evento. 

 

 

As débedas matan ao Torres
 O club máis importante na historia do fútbol 
italiano, a Associazione Sportiva 
Dilettantistica Torres Calcio Femminile
renunciou no pasado mes a xogar a Serie A da 
Liga italiana. O Torres feminino, mergullado 
na estrutura dun club masculino, non foi cap
nin de atopar fórmulas alternativas para facer fronte á 
débeda contraída nestes anos, que alcanzou os 90.000 euros. 
O club de Sassari foi o primeiro italiano en participar na 
Copa de Europa na temporada 2001/02 e en tres ocasións 
alcanzou os cuartos de final, o máis alto ao que chegaron na 
máxima competición continental de clubs. No exercicio 
1993/94 fixéranse coa primeira das súas sete Ligas, un 
torneo que conquistou, por derradeira vez, na 2012/13. O 
historial está adobiado por oito Copas e sete Supercopas 
nacionais. O máis beneficiado pola desaparición do Torres é 
o Riviera di Romagna quen, logo de descender na 
eliminatoria de permanencia contra o Zaccaria ao remate da 
pasada campaña, na que a Liga decidiu rebaixar de catorce a 
doce os equipos da Serie A, volveu á máxima categoría.
 

 

Destino Andalucía, na 
camisola do Sp. Huelva
A Junta de Andalucía e o Sp. Huelva chegaron ao acordo 
para que o cadro onubense leve nas súas camis
“Destino Andalucía” durante esta campaña. O acto público 
no que se presentou o patrocinio foi presentado en Huelva 
polo conselleiro do eido, Francisco Javier Fernández. O 
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Futfem e educación en 

nglesa desenvolverá, entre o 5 
“Semana do Fútbol 

Feminino”. A mesma, que se celebra por 
terceiro ano, consiste en concienciar a todo 
tipo de institucións educativas a realizar 
sesións específicas de fútbol. A actividade 
ten unha formulación progresiva. No 2012 

ón específica enfocada ás máis 
pero a mesma xa chega a alumnas en idade adulta. A 

semana terá lugar grazas á colaboración da Independent 
Schools FA, English Schools FA, Association of Colleges 
Sport, British Univrsities e Colleges Sport. O programa 
este ano atinxe a escolas de primaria e secundaria, 

institutos, universidades, clubs e grupos comunitarios. No 
2014 participaron máis de 2.000 mulleres nas sesións que 
tiveron como plataforma a oito institucións. O obxectivo 

mil rapazas xoguen a fútbol 

As débedas matan ao Torres 
O club máis importante na historia do fútbol 

Associazione Sportiva 
Dilettantistica Torres Calcio Femminile, 
renunciou no pasado mes a xogar a Serie A da 

iana. O Torres feminino, mergullado 
paz 

nin de atopar fórmulas alternativas para facer fronte á 
que alcanzou os 90.000 euros. 

O club de Sassari foi o primeiro italiano en participar na 
Copa de Europa na temporada 2001/02 e en tres ocasións 
alcanzou os cuartos de final, o máis alto ao que chegaron na 
máxima competición continental de clubs. No exercicio 
1993/94 fixéranse coa primeira das súas sete Ligas, un 

adeira vez, na 2012/13. O 
historial está adobiado por oito Copas e sete Supercopas 
nacionais. O máis beneficiado pola desaparición do Torres é 
o Riviera di Romagna quen, logo de descender na 
eliminatoria de permanencia contra o Zaccaria ao remate da 

campaña, na que a Liga decidiu rebaixar de catorce a 
doce os equipos da Serie A, volveu á máxima categoría. 

Destino Andalucía, na 
camisola do Sp. Huelva 

Junta de Andalucía e o Sp. Huelva chegaron ao acordo 
para que o cadro onubense leve nas súas camisolas a marca 
“Destino Andalucía” durante esta campaña. O acto público 
no que se presentou o patrocinio foi presentado en Huelva 
polo conselleiro do eido, Francisco Javier Fernández. O  

acordo supón un apoio para o club por 
valor de 25.000 euros e a marca 
patrocinadora deberá estar presente tanto 
na camiseta como en calquera soporte 
publicitario que sexa de difusión d
actualidade, máximo representante do 

fútbol feminino da comunidade do sur da Península Ibérica. 
O conxunto andaluz é un soporte de presti
o actual campión da Copa de España, lograda no remate da 
pasada temporada ao derrotar ao Valencia.
 

Oito xogadoras da selección 
iraniana son homes
 Un escándalo de gran dimensión sacudiu a 
finais de setembro o fútbol feminino ao 
descubrirse que oito futbolistas da 
selección iraniana son homes. A noticia foi 
difundida polo tabloide británico, The Sun, 
e neste medio son recollidas as palabras de 
Mojtabi Sharifi, executivo da Liga do país 
asiático, que engadiu que, nos oito casos, 
están á espera dunha cirurxía para mudar o 
seu sexo. En Irán é máis fácil burlar esta 
situación debido a que alí as mulleres deben xogar a fútbol 
con pantalón e camisola de mangas longas e coa cabeza 
cuberta. Non é a primeira vez que acontece un caso desta 
natureza en Irán. No 2010 foron denunciadas catro 
futbolistas que, na realidade, eran homes.
 

Kim Kulig pendura as botas

no seu país no 2011, debeu deixar lesionada un dos partidos 
máis tristes na historia da selección feminina do p
centroeuropeo, o da derrota contra Xapón nos cuartos de 
final. O problema nunha das súas pernas prolongouse 
durante varios meses. Dous anos despois
novo para a fase final da Eurocopa de Suecia. Sen embargo, 
a futbolista de Herrenberg volve
cruzado tendo que deixar a concentración da selección e 
perdéndose a cita na que Alemaña 
continental. Sen ter saído perfectamente da nova cirurxía, 
Kulig acabou por quebrar nun partido de treino contra o 
Zürich a comezos deste ano. A xa ex xogadora non deixará o 
fútbol, pois a partir de outubro será integrada no 
departamento de grupos e talentos da federación alemá.
Foto: ©  Wikipedia. 

 

 

acordo supón un apoio para o club por 
valor de 25.000 euros e a marca 
atrocinadora deberá estar presente tanto 

na camiseta como en calquera soporte 
publicitario que sexa de difusión do, na 
actualidade, máximo representante do 

fútbol feminino da comunidade do sur da Península Ibérica. 
O conxunto andaluz é un soporte de prestixio, toda vez que é 
o actual campión da Copa de España, lograda no remate da 
pasada temporada ao derrotar ao Valencia. 

Oito xogadoras da selección 
iraniana son homes 
Un escándalo de gran dimensión sacudiu a 
finais de setembro o fútbol feminino ao 

irse que oito futbolistas da 
selección iraniana son homes. A noticia foi 
difundida polo tabloide británico, The Sun, 

son recollidas as palabras de 
Mojtabi Sharifi, executivo da Liga do país 
asiático, que engadiu que, nos oito casos, 

nha cirurxía para mudar o 
seu sexo. En Irán é máis fácil burlar esta 

as mulleres deben xogar a fútbol 
con pantalón e camisola de mangas longas e coa cabeza 
cuberta. Non é a primeira vez que acontece un caso desta 

n. No 2010 foron denunciadas catro 
futbolistas que, na realidade, eran homes. 

Kim Kulig pendura as botas 
 Unha lesión nun xeonllo puxo 
fin á carreira como futbolista 
da alemá Kim Kulig. A 
dianteira, que logrou os seus 
maiores éxitos de club no 
Frankfurt, sufriu unha 
maldición nas grandes 
competicións internacionais ás 
que foi convocada coa 
mainschaft absoluta. Así, na 
Copa do Mundo organizada 

no seu país no 2011, debeu deixar lesionada un dos partidos 
máis tristes na historia da selección feminina do país 
centroeuropeo, o da derrota contra Xapón nos cuartos de 
final. O problema nunha das súas pernas prolongouse 
durante varios meses. Dous anos despois foi convocada de 
novo para a fase final da Eurocopa de Suecia. Sen embargo, 
a futbolista de Herrenberg volveu a lesionarse no ligamento 
cruzado tendo que deixar a concentración da selección e 
perdéndose a cita na que Alemaña se proclamou campioa 
continental. Sen ter saído perfectamente da nova cirurxía, 
Kulig acabou por quebrar nun partido de treino contra o 

ch a comezos deste ano. A xa ex xogadora non deixará o 
pois a partir de outubro será integrada no 

departamento de grupos e talentos da federación alemá. 



 

 

Ngozi Ebere, ao PSG 

A defensa nixeriana, Ngozi Ebere, ficha polo Paris Sa
Germain procedente do River Angels do seu país. A 
zaguera, de 24 anos, participou ao completo nos tres 
partidos xogados polas aguias na pasada Copa do Mundo de 
Canadá que a levaron a alcanzar as dúas ducias de 
internacionalidades representando ao seu país. Precisamente, 
coa absoluta nixeriana, proclamárase campioa de África no 
2014. Anteriormente, fixérase un sitio habitual na selección 
sub’20. Foto: © PSG. 

 

O galo Bruno Bini, 
seleccionador chinés 

 O francés Bruno Bini chegou a un acordo coa Fede
Chinesa de Fútbol para dirixir ao combinado asiático
un dos técnicos máis prestixiosos do mundo e, ao nivel de 
seleccións, dirixiu a Francia entre 2007 e 2013 logrando un 
cuarto lugar na Copa do Mundo de Alemaña
parte importante de responsabilidade na mellora do fútbol 
feminino do país galo. Con 60 anos recolle unha China
crise pois, logo de facer un aceptable papel na Copa do 
Mundo, caeu nos tres partidos da East Asian Cup, o que 
provocou a dimisión do seleccionador anterio
Curiosamente, o novo técnico foi presentado horas antes da 
celebración do primeiro dos dous partidos que China ía 
xogar contra España, aínda que a selección asiática foi 
levada, en ámbolos casos, polo seleccionador interino, Ma 
Yongkang. Foto: © Chinese Football Association.

 
A NWSL premia ás mellores
A National Women Soccer League fixo públicos os 
resultados das votacións ás xogadoras máis salientables da 
temporada 2015. A Bota de Ouro foi para a dianteira do 
Washington Spirit, Crystal Dunn. A mesma futbolista 
estadounidense recibiu o galardón á mellor futbolista da  
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A defensa nixeriana, Ngozi Ebere, ficha polo Paris Saint-
Germain procedente do River Angels do seu país. A 
zaguera, de 24 anos, participou ao completo nos tres 
partidos xogados polas aguias na pasada Copa do Mundo de 
Canadá que a levaron a alcanzar as dúas ducias de 

aís. Precisamente, 
proclamárase campioa de África no 

2014. Anteriormente, fixérase un sitio habitual na selección 

O galo Bruno Bini, novo 

O francés Bruno Bini chegou a un acordo coa Federación 
Chinesa de Fútbol para dirixir ao combinado asiático. Bini é 
un dos técnicos máis prestixiosos do mundo e, ao nivel de 
seleccións, dirixiu a Francia entre 2007 e 2013 logrando un 
cuarto lugar na Copa do Mundo de Alemaña e tendo unha 

e de responsabilidade na mellora do fútbol 
recolle unha China en 

logo de facer un aceptable papel na Copa do 
, caeu nos tres partidos da East Asian Cup, o que 

provocou a dimisión do seleccionador anterior, Hai Wei. 
Curiosamente, o novo técnico foi presentado horas antes da 
celebración do primeiro dos dous partidos que China ía 

aínda que a selección asiática foi 
levada, en ámbolos casos, polo seleccionador interino, Ma 

Chinese Football Association. 

A NWSL premia ás mellores 
A National Women Soccer League fixo públicos os 
resultados das votacións ás xogadoras máis salientables da 
temporada 2015. A Bota de Ouro foi para a dianteira do 

mesma futbolista 
estadounidense recibiu o galardón á mellor futbolista da  

competición polo que foi a 
gran triunfadora, a título 
individual, da terceira edición 
da competición. Michelle 
Betos, do Portland Thorns, foi 
escollida mellor guardarredes e 
a internacional da selección das 
barras e estrelas, Becky 
Sauerbrunn, sempre fiel ás cores do Kansas City, volveu a 
levarse, como nos dous anos anteriores, o trofeo á mellor 
defensa. Danielle Colaprico, do Chicago Red Stars, foi 
votada como a mellor novata e, fin
do Seattle Reign, foi escollida, por segunda campaña 
consecutiva, como a mellor técnica da sesión.
 

Estados Unidos mantén o 
liderado da clasificación FIFA

Estados Unidos volve a liderar a 
clasificación mundial da FIFA tras a 
lista publicada polo máximo organismo 
do fútbol mundial o 25 de setembro. A 
selección norteamericana, con 2.189, 
supera á súa seguidora, Alemaña, en 
74. Na táboa, mantéñense invariables 
as cinco primeiras posicións en 

relación á clasificación anterior, con Franci
Inglaterra por atrás dos dous anteriores. O maior avance por 
arriba dáo Corea do Norte, que avanza do oitavo ao sexto 
lugar, superando a Brasil e Suecia. Australia e Noruega 
completan o top ten. No que atinxe ao fútbol europeo, a 
sexta é Holanda (12), seguida de Italia (13) e Dinamarca 
(14). España (18) avanza un lugar tras superar a Islandia 
(19º do mundo). 

 

Arjan van der Laan, novo 
seleccionador holandés
 A Real Federación Holandesa 
de Fútbol nomeou a Arjan van 
der Laan como novo 
responsable técnico da 
selección absoluta, no que será 
a súa primeira experiencia no 
fútbol feminino. De 45 anos, na 
temporada 2012/13 comezou a 
súa andaina como técnico, case 
sempre vinculado ás categorías 
de base do Sparta de Rotterdam tras pasar o seu período de 
aprendizaxe en Nimega. Na pasada campaña dirixira aos 
xuvenís do Utrecht e, na actual, deu un avance para 
constituírse como primeiro técnico dun equipo sénior, neste 
caso o afeccionado do Lisse. 
cargo a Roger Reijners, quen levaba a 
combinado oranje desde novembro do 2010 e que presentou 
a súa renuncia tras caer nos oitavos de final da pasada Copa 
do Mundo contra o futuro subcampión, e naquel e
defensor do título mundial, Xapón. 

competición polo que foi a 
gran triunfadora, a título 
individual, da terceira edición 
da competición. Michelle 
Betos, do Portland Thorns, foi 
escollida mellor guardarredes e 

nacional da selección das 
barras e estrelas, Becky 

s cores do Kansas City, volveu a 
levarse, como nos dous anos anteriores, o trofeo á mellor 
defensa. Danielle Colaprico, do Chicago Red Stars, foi 
votada como a mellor novata e, finalmente, Laura Harvey, 
do Seattle Reign, foi escollida, por segunda campaña 
consecutiva, como a mellor técnica da sesión. 

Estados Unidos mantén o 
liderado da clasificación FIFA 

Estados Unidos volve a liderar a 
clasificación mundial da FIFA tras a 

ublicada polo máximo organismo 
do fútbol mundial o 25 de setembro. A 
selección norteamericana, con 2.189, 
supera á súa seguidora, Alemaña, en 
74. Na táboa, mantéñense invariables 
as cinco primeiras posicións en 

relación á clasificación anterior, con Francia, Xapón e 
Inglaterra por atrás dos dous anteriores. O maior avance por 
arriba dáo Corea do Norte, que avanza do oitavo ao sexto 
lugar, superando a Brasil e Suecia. Australia e Noruega 

. No que atinxe ao fútbol europeo, a 
(12), seguida de Italia (13) e Dinamarca 

(14). España (18) avanza un lugar tras superar a Islandia 

Arjan van der Laan, novo 
seleccionador holandés 
A Real Federación Holandesa 
de Fútbol nomeou a Arjan van 
der Laan como novo 

écnico da 
no que será 

a súa primeira experiencia no 
fútbol feminino. De 45 anos, na 
temporada 2012/13 comezou a 
súa andaina como técnico, case 
sempre vinculado ás categorías 
de base do Sparta de Rotterdam tras pasar o seu período de 

ndizaxe en Nimega. Na pasada campaña dirixira aos 
xuvenís do Utrecht e, na actual, deu un avance para 
constituírse como primeiro técnico dun equipo sénior, neste 
caso o afeccionado do Lisse.  Van der Laan substitúe no 
cargo a Roger Reijners, quen levaba a dirección do 

desde novembro do 2010 e que presentou 
a súa renuncia tras caer nos oitavos de final da pasada Copa 
do Mundo contra o futuro subcampión, e naquel entón 

Xapón. Foto: © KNVB. 



 

 

Máis perto 
 

A Milagrosa abre a súa Escola
"¡¡¡Tu eres la protagonista 
del fútbol!!!"
atractiva lenda que preside 
a campaña que desenvolve 
o conxunto lugués
Escola Feminina de Fútbol 
da SCD Milagrosa de Lugo 
comeza o seu traballo e 
mantén a campaña de 

captación de xogadoras. Dende o clube convida
de todas as idades a coñecelos para compartir 
experiencia futbolística Na Escola vénse celebrando 
actividades desde xornadas de portas abertas até clinics. 
Para solicitar información pode escribirse a 
effmilagrosa@gmail.com 
 

Nace a Escola de 
Tecnificación Vero Boquete

O novidoso proxecto parte dunha 
idea sobre a que as fundadoras 
levan traballando desde hai un 
ano e que vai servir para impulsar 
o fútbol entre os máis pequenos. 
A escola contará con tres 
(Santiago, A Coruña e Vigo) e 
terá unha actividade continuada 
ao longo de toda a temporada (de 
outubro a xuño) con varios días 
de treinamentos (un ou dous, a 
escoller polos participantes). 

unha oportunidade única para aprender e reforzar, de for
diferente, os fundamentos do fútbol a través dunha 
metodoloxía innovadora adaptada ás características e 
necesidades dos alumnos. Ademais, non interferirá nin 
competirá cos clubs. A escola non terá equipos, só grupos 
reducidos de treinamento onde @s nen@
poderán traballar e mellorar a súa técnica e táctica dunha 
forma divertida á vez que esixente e competitiva. O 
obxectivo é completar e mellorar o traballo que cada rapaz 
ou rapaza realiza co seu club. 
Haberá dous grupos de traballo: o de psicom
nenos e nenas de catro e cinco anos de idade, e o de fútbol 
para xogadores e xogadoras de seis a quince anos (podería 
ampliarse de haber interesad@s). 
Esta escola entra a formar parte do prox
educativo de Vero Boquete, xunto ao Campus, torneo de 
Nadal e os clinics e charlas celebrados durante os meses de 
verán.  
 

O primeiro sector, en Navarra
As seleccións galegas sub'18 e sub'16 foron encadradas no 
grupo B do primeiro sector do Campionato de España de 
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bre a súa Escola 
"¡¡¡Tu eres la protagonista 
del fútbol!!!" Esa é a 
atractiva lenda que preside 
a campaña que desenvolve 
o conxunto lugués. A 
Escola Feminina de Fútbol 
da SCD Milagrosa de Lugo 
comeza o seu traballo e 

én a campaña de 
Dende o clube convidan a rapazas 

os para compartir unha 
Na Escola vénse celebrando 

ortas abertas até clinics. 
Para solicitar información pode escribirse a 

Nace a Escola de 
Tecnificación Vero Boquete 

O novidoso proxecto parte dunha 
idea sobre a que as fundadoras 
levan traballando desde hai un 
ano e que vai servir para impulsar 
o fútbol entre os máis pequenos. 
A escola contará con tres sedes 
(Santiago, A Coruña e Vigo) e 
terá unha actividade continuada 
ao longo de toda a temporada (de 
outubro a xuño) con varios días 
de treinamentos (un ou dous, a 
escoller polos participantes). Será 

unha oportunidade única para aprender e reforzar, de forma 
diferente, os fundamentos do fútbol a través dunha 
metodoloxía innovadora adaptada ás características e 

Ademais, non interferirá nin 
competirá cos clubs. A escola non terá equipos, só grupos 
reducidos de treinamento onde @s nen@s que veñan 
poderán traballar e mellorar a súa técnica e táctica dunha 
forma divertida á vez que esixente e competitiva. O 
obxectivo é completar e mellorar o traballo que cada rapaz 

Haberá dous grupos de traballo: o de psicomotricidade, para 
nenos e nenas de catro e cinco anos de idade, e o de fútbol 
para xogadores e xogadoras de seis a quince anos (podería 

xecto deportivo 
ao Campus, torneo de 

Nadal e os clinics e charlas celebrados durante os meses de 

O primeiro sector, en Navarra 
As seleccións galegas sub'18 e sub'16 foron encadradas no 
grupo B do primeiro sector do Campionato de España de 

Seleccións Territoriais 2015/16.
entre o 18 e o 20 de decembro e terán por sedes Valencia 
(Grupo A), Navarra (B), Asturias (C), Estremadura (D) e 
Aragón (E). 
As irmandiñas xuvenil e cadete serán as primeiras en 
comezar e rematar esta fase,
contra as anfitrioas e no seguinte, o 19, terán como opoñente 
a Baleares. 
O segundo sector terá lugar entre o 12 e o 14 de febreiro do 
2016 en sedes por determinar, igual que a composición dos 
grupos. 

Foto: Selección galega cadete 2014/

 

Tres nomes para a historia do 
fútbol 

setembro no fútbol español. Por primeira ve
unha muller pitaba un partido de Terceira e, paralelamente, 
por primeira vez un trío feminino arbitraba un encontro 
oficial masculino de categoría estatal. O 
Ribadumia-Boiro, xogado no campo da Senra. A súa 
actuación non estivo exenta de traballo. Menos penalt
houbo de todo. Cartóns, un deles a un experimentado 
Changui logo de ser substituído, houbo expulsións, as dos 
locais Jon e Pitisi, cun dobre cartón amarelo en ambos casos, 
e houbo goles. Marcou primeiro Pitisi
segundo tempo Herbert igualou para o cadro do Barbanza.
Foto: © Víctor Lorenzo - Galifutbol.

 

A noticia foi seguida por
33.000 lectores
Precisamente, a noticia anterior, 
elevou a máis de 33.400 persoas o 
número dos seus lectores no facebook 
da Revista, duplicando a anterior
máis lida. O dato levantou unha 
expectación imprevista. A cifra foi 
axudada por outras cantidades que 

2015/16. As datas de celebración son 
entre o 18 e o 20 de decembro e terán por sedes Valencia 
(Grupo A), Navarra (B), Asturias (C), Estremadura (D) e 

As irmandiñas xuvenil e cadete serán as primeiras en 
, pois se estrean o primeiro día 

contra as anfitrioas e no seguinte, o 19, terán como opoñente 

O segundo sector terá lugar entre o 12 e o 14 de febreiro do 
2016 en sedes por determinar, igual que a composición dos 

 
Foto: Selección galega cadete 2014/15. (c) FAF.  

Tres nomes para a historia do 

O trío de colexiadas 
galegas Zulema 
González González, 
Elena Casal 
Fernández e Alicia 
Andrés Silva, foron 
protagonistas a 
salientar na fin de 
semana do 12-13 de 

setembro no fútbol español. Por primeira vez no galego, 
unha muller pitaba un partido de Terceira e, paralelamente, 
por primeira vez un trío feminino arbitraba un encontro 
oficial masculino de categoría estatal. O partido foi o 

Boiro, xogado no campo da Senra. A súa 
xenta de traballo. Menos penaltis, 

houbo de todo. Cartóns, un deles a un experimentado 
Changui logo de ser substituído, houbo expulsións, as dos 
locais Jon e Pitisi, cun dobre cartón amarelo en ambos casos, 
e houbo goles. Marcou primeiro Pitisi para os locais. No 
segundo tempo Herbert igualou para o cadro do Barbanza. 

Galifutbol. 

foi seguida por 
33.000 lectores 
Precisamente, a noticia anterior, 
elevou a máis de 33.400 persoas o 
número dos seus lectores no facebook 

ista, duplicando a anterior 
. O dato levantou unha 

expectación imprevista. A cifra foi 
axudada por outras cantidades que 



 

 

romperon as nosas barreiras anteriores. Así, os máis de 140 
amigos que compartiron nas súas propias páxinas a noticia 
foron unha condición indispensable para obter esa difusión. 
Igualmente, foi importante como referencia o número de 
“gústame” realizados por aqueles, ou outros amigos, que 
superaron o número de 340. 
 

Noemi, mancada de gravidade
Por se todos os problemas polos que pasou o Er
foran abondo, o equipo de José Estévez padeceu un novo 
contratempo. Aconteceu no derradeiro partido de setembro, 
na xornada 3 do Campionato. Todo estaba decidido na 
Ciudad Deportiva de Zamora logo que o Amigos del Duero 
gañaba por 6-0 ás galegas. Corría o minuto 83 e, nunha 
acción fatal para a guardarredes visitante, Noemi Vila, 
estreante nesta campaña na categoría, a porteira sufría unha 
rotura total do ligamento cruzado anterior, outra 
do menisco interno e a escordadura do ligamento
interno. A cirurxía da meta está prevista para finais de 
outubro e, a partir de aí, un longo período de recuperación. 
Estévez, ademais, deberá atopar unha nova futbolista 
especializada nesa posición, pois carecía de suplente.

Foto: © Erizana C.F. 

 

Mari Paz, recuperada por 
Vilda 

 A futbolista de Bamio foi unha 
das grandes noticias do mes de 
setembro logo da súa chamada á 
selección española
responsable, Jorge Vilda, e á súa 
dobre participación nos partidos 
que o combinado hispano xogou e 
venceu contra China no país 
asiático. Mari Paz entrou no 
segundo tempo no primeiro dos 
encontros e foi titular no segundo 
dos mesmos. A dianteira galega, 

logo dunha excelente campaña no Valencia, que non se viu 
premiada coa súa presenza na pasada Copa do M
decisión do cuestionado Ignacio Quereda, volve a ver un 
mundo cheo de posibilidades para futuros compromisos 
internacionais coas mudanzas estruturais producidas na 
Federación Española logo do fracaso de “la roja” en Canadá.
Foto: © RFEF. 
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romperon as nosas barreiras anteriores. Así, os máis de 140 
amigos que compartiron nas súas propias páxinas a noticia 

ón indispensable para obter esa difusión. 
Igualmente, foi importante como referencia o número de 
“gústame” realizados por aqueles, ou outros amigos, que 

ada de gravidade 
Por se todos os problemas polos que pasou o Erizana non 
foran abondo, o equipo de José Estévez padeceu un novo 
contratempo. Aconteceu no derradeiro partido de setembro, 
na xornada 3 do Campionato. Todo estaba decidido na 
Ciudad Deportiva de Zamora logo que o Amigos del Duero 

Corría o minuto 83 e, nunha 
acción fatal para a guardarredes visitante, Noemi Vila, 
estreante nesta campaña na categoría, a porteira sufría unha 

outra rotura total 
ligamento lateral 

. A cirurxía da meta está prevista para finais de 
outubro e, a partir de aí, un longo período de recuperación. 
Estévez, ademais, deberá atopar unha nova futbolista 

pois carecía de suplente. 

recuperada por 

A futbolista de Bamio foi unha 
das grandes noticias do mes de 
setembro logo da súa chamada á 

española polo novo 
responsable, Jorge Vilda, e á súa 
dobre participación nos partidos 
que o combinado hispano xogou e 

a China no país 
asiático. Mari Paz entrou no 
segundo tempo no primeiro dos 
encontros e foi titular no segundo 
dos mesmos. A dianteira galega, 

logo dunha excelente campaña no Valencia, que non se viu 
premiada coa súa presenza na pasada Copa do Mundo pola 
decisión do cuestionado Ignacio Quereda, volve a ver un 
mundo cheo de posibilidades para futuros compromisos 

s producidas na 
Federación Española logo do fracaso de “la roja” en Canadá. 

A Milagrosa, recibida 
Concello de Lugo
A Milagrosa, como corolario aos actos da presentación da 
súa nova Escola e da estrea do equipo feminino na Segunda 
División española, acabou recibindo o recoñecemento 
institucional ao ser convidada a unha recepción oficial
parte da alcaldesa de Lugo e a concelleira de deportes 
corporación luguesa. No acto
agasallaron ás mandatarias municipais coa nova camisola do 
equipo, que muda as raias verticais por unhas horizontais, e 
que as máximas representantes da cidade non dubidaron en 
vestir para varias fotos do acto.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lei de Transparencia na FGF
A FGF fixo públicos os orzamentos da entidade 
últimos exercicios da era Liñares. Hai moitas cousas qu
chaman a atención, desde o volume de diñeiro percibido en 
dietas polo anterior presidente do Comité de Árbitros, que 
case duplican ás do ex presidente García Liñares, até os 
gastos na selección galega masculina de afeccionados no 
ano 2015, nos que este grupo non se xuntou para xogar, ou 
que na comparativa 2014-2015, mentres os gastos de persoal 
aumentaron, diminuíu o investimento nas seleccións galegas 
femininas, ou que no apartado de ingresos, nunhas cifras que 
denotan un inmobilismo moi acentuado, impro
entidade privada, a maioría das partidas teñan que ver con 
cotas de inscrición, licenzas 
cento do orzamento anual do 2015, por exemplo, elevado a 
algo máis de tres millóns de euros segundo a aprobación 
pola Asemblea Xeral do último ano de García Liñares, veña 
derivado de patrocinios por parte de empresas privadas. Os 
datos poden verse no sitio web da FGF, nunha nova etiqueta 
no índice horizontal superior que leva a denominación de 
“transparencia”. 

 

osa, recibida no 
de Lugo 

A Milagrosa, como corolario aos actos da presentación da 
súa nova Escola e da estrea do equipo feminino na Segunda 
División española, acabou recibindo o recoñecemento 
institucional ao ser convidada a unha recepción oficial por 
parte da alcaldesa de Lugo e a concelleira de deportes da 
corporación luguesa. No acto, os dirixentes do club 
agasallaron ás mandatarias municipais coa nova camisola do 

verticais por unhas horizontais, e 
esentantes da cidade non dubidaron en 

do acto. Foto: © S. Cult. D. Milagrosa. 

Lei de Transparencia na FGF 
A FGF fixo públicos os orzamentos da entidade dos tres 
últimos exercicios da era Liñares. Hai moitas cousas que 
chaman a atención, desde o volume de diñeiro percibido en 
dietas polo anterior presidente do Comité de Árbitros, que 
case duplican ás do ex presidente García Liñares, até os 
gastos na selección galega masculina de afeccionados no 

rupo non se xuntou para xogar, ou 
2015, mentres os gastos de persoal 

aumentaron, diminuíu o investimento nas seleccións galegas 
femininas, ou que no apartado de ingresos, nunhas cifras que 
denotan un inmobilismo moi acentuado, impropio dunha 
entidade privada, a maioría das partidas teñan que ver con 

 e sancións, e que só o 1,17 por 
cento do orzamento anual do 2015, por exemplo, elevado a 
algo máis de tres millóns de euros segundo a aprobación 

ea Xeral do último ano de García Liñares, veña 
derivado de patrocinios por parte de empresas privadas. Os 
datos poden verse no sitio web da FGF, nunha nova etiqueta 
no índice horizontal superior que leva a denominación de 
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Importancia do 
traballo preventivo da 

lesión do LCA no 
fútbol feminino 

 
Adrián González Conde 

(Estudante CAFYD, Preparador físico 
Sardoma C.F. Feminino) 

Verónica Giráldez Costas 
(Estudante CAFYD, Adestradora Poio 
fútbol sala) 
 
Que lle está pasando ao fútbol feminino con respecto 
ás lesións? Que estamos a facer mal? Son dúas 
preguntas que nos debemos facer e, indubidablemente, 
chegar a unha conclusión o antes posible, minimizando 
así os riscos e asegurando a continuidade do gran 
crecemento que está tendo este deporte nos últimos 
anos.  
  
Non cremos nas lesións fundamentadas na mala sorte, 
toda lesión non traumática ten un porqué, aínda que é 
certo que hai moitos factores nelas que a día de hoxe 
se nos escapan. Debemos ser cautos á hora de idear e 
planificar plans preventivos e ter en conta todos os 
factores diferenciadores que nos leven a un risco máis 
elevado. O traballo preventivo, ademais de potenciar 
dunha maneira óptima o corpo para unha posible lesión 
(sendo consciente da magnitude que isto leva), trata de 
acumular experiencias ante situacións lesivas, é dicir, 
expoñer ao corpo da  deportista ante situacións dun 
claro perigo, onde se produzan ou onde se manifestan 
os  mecanismos lesivos que nós saibamos 
empiricamente que son os causantes, propóndolle á 
deportista unha creación de patróns motores que as 
fagan menos vulnerábeis e  minimicen así o risco 
dunha posible lesión. 
  
A modo de contextualización, facémonos unha 
pregunta: Cales son os principais problemas da lesión 
do LCA? O principal problema que se cita na 
bibliografía son as secuelas. Para decatarnos da 
magnitude do problema ao que estamos expostos en 
cada partido, en cada adestramento, traballos como os 
de (Vavken P.Murray, S.M.A., 2011) nos indican que 
os lesionados de LCA desenvolven artrose aos 12,5 
anos despois da lesión e entre o 41 e 75% dos 

pacientes tratados necesitan unha prótese de xeonllo, 
sendo o ratio de mulleres 3,4 veces maior. Ë dicir, 
máis do dobre son mulleres con respecto aos homes. 
Cando a rotura se produce en adolescentes incrementa 
a artrose nun 22%, e, evidentemente, incide 
negativamente no desenvolvemento do seu deporte. 
  
A lesión do LCA baséase para nós, dende a 
experiencia e a revisión bibliográfica, en cinco feitos 
claros: no déficit de surales, déficit na aprendizaxe 
dalgúns xestos deportivos, en mala praxe das técnicas 
de aterraxe no salto (valgo ou varo), cansazo muscular 
e, como non, nas condicións climáticas que nos fan 
cambiar a nosa forma de traballo ou planificación, 
variando se estamos nun sitio como Galicia ou outro 
como Madrid.  
Un ensaio clínico que está realizando o doutor Carlos 
Hernández Gil e o seu equipo de traballo salienta que 
un dos factores máis importantes da lesión que 
observan é un calzado inadecuado á superficie de 
xogo, un 71,7% dos lesionados empregan un calzado 
impropio para a práctica do fútbol. Neste estudo 
amósannos tamén a relación que teñen as lesións coas 
condicións climáticas e as distintas estacións do ano, 
producíndose en novembro e febreiro un 66% dos 
lesionados. Por outra banda, cómpre destacar que nas 
segundas partes se producen o 61% das lesións, polo 
que resulta evidente que o factor fatiga é importante, 
ao igual que a deficiencia dos isquicrurais, tendo a 
maior parte das lesionadas un déficit na relación 
cuádriceps-isquios dun 90%. 
  
É posible a prevención? Persoalmente cremos que si. 
Evidentemente os factores que están descritos e 
unanimemente aceptados son os medioambientais, 
anatómicos, hormonais e biomecánicos. Hai que ter en 
conta que a maioría das lesións se producen por estes 
factores: impacto do pé na aterraxe, cambios de 
dirección ou desaceleración ou movementos corporais 
dinámicos torpes. (Hunt Valey II) 
  
Dito todo isto debemos entender dous factores 
determinantes a ter en conta na prevención da lesión na 
muller deportista: o mecanismo de lesión e, como non, 
as diferenzas entre sexos. 
  
MECANISMOS DE LESIÓN 
  
Evidentemente centrarémonos no mecanismo das 
lesións sen contacto. 
O mecanismo de lesión do LCA pódese producir tras a 
caída dun salto, por hiperextensión, por unha flexión 
forzada do xeonllo ou por xiros 
repentinos.                                                         
Nun estudo realizado por Zainos et al. (2010), acharon 
que o mecanismo de lesión máis frecuente se produce 
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sen contacto (ata un 70%), por mor da desaceleración 
brusca co xeonllo bloqueado en extensión, con ou sen 
cambio de dirección, ou ao caer despois dun salto. 
Ademais, os aumentos que se producen nos momentos 
de varo e valgo son determinantes na lesión do LCA. 
Outros autores como Gray, Taunton, Mckenzie, 
Clemen, McConkey e Davidson (1985) en Romero e 
Tous (2007) explican que os mecanismos máis cotiáns 
de lesión son o apoio do pé en acción de pivotaxe 
seguido dun cambio de dirección (29%), a recepción 
do salto co xeonllo en extensión (28%) e a recepción 
brusca do salto en apoio monopodal co xeonllo en 
hiperextensión (26%). Segundo Rozzi et al. (1999), 
detalla que as lesións do LCA en baloncesto e fútbol se 
producen na meirande parte dos casos sen contacto, 
sobre todo por desaceleracións ou recepcións dun 
salto.                                                                        
En numerosos estudios, como os de Arelando (1999), 
Koga et al., (2010), Zahíno et al. (2010) ou Ferrer, 
Balius, Domínguez, Linde e Turmo (2014) amosan a 
descrición do mecanismo de lesión sen contacto do 
LCA. Estes autores demostran que a rotura do LCA se 
produce cunha aplicación de carga en valgo, sobre un 
único apoio con pouca flexión do xeonllo que, sumado 
á forza anterior xerada pola  contracción do 
cuádriceps, produce unha translación anterior da tibia 
acompañada dunha rotación interna, causando a rotura 
do mesmo. Ademais, Ireland (2000) fala dun concepto 
coñecido como “posición de non retorno”. Consiste en 
que os abdutores e extensores da cadeira se bloquean e 
a pelve e a cadeira perden o control, producíndose 
rotación interna. O xeonllo atópase en valgo e sofre 
unha rotación tibial externa. O grupo de músculos que 
normalmente sosteñen ao suxeito son incapaces de 
realizar a súa función debido ás desvantaxes mecánicas 
e á distensión do grupo de músculos.                        
Adoptar medidas eficientes para tentar previr as 
lesións por contacto é complicado, xa que se debe a 
unha entrada ou choque fortuíto. Porén, as lesións sen 
contacto teñen unha connotación diferente, xa que 
están ligadas a aspectos que poden estar influenciados 
polo adestramento e a planificación dunha prevención 
que incida nos factores intrínsecos que posteriormente 
estudaremos.  
  
DIFERENCIAS ENTRE SEXOS 
  
O feito de que no fútbol feminino existan máis lesións 
de LCA ca no masculino non é casualidade. As causas 
máis destacables son:  
  

•     Factores hormonais: estudos realizados 
determinan que existe un maior número de 
lesións de LCA na fase folicular ou ovulatoria 
do ciclo menstrual (dura dende o día 6 ata o 

día 13 nun ciclo medio de 28 días). (Wotjys et 
al., 1998)  

Segundo autores como Harmond e Ireland (2000), cren 
que se pode deber á secreción de relaxina, unha 
hormona que podería contribuír ao incremento de 
laxitude. Por iso deberiamos ter especial coidado á 
hora de deseñar tarefas que non xeren un risco 
engadido á xogadora.  

  
•     Factores anatómicos: presentan un xenu 
valgo superior (cara a dentro), debido á forma 
da pelve. Este ángulo auméntase como 
resultado da maior anteversión femoral e 
rotación tibial externa. (Wilk, Arrigo, Andrews 
e Clancy, 1999). Cando supera os 15º de 
extensión estímase un risco no tren inferior 
(todo isto pode xerara unha controversia 
debido a que hai estudos que determinan que a 
lesión se produce 43 milisegundos antes de 
que se produza o valgo.)  

  
•     Factores antropométricos: as mulleres 
presentan un menor tamaño corporal. Polo 
tanto, un peso e unha talla máis baixa que os 
homes. Estas características supoñen que o seu 
centro de gravidade (CDG) descenda.  
Segundo  un estudo realizado por Muneta, 
Takakuda e Yamamoto (1985) acharon que a 
área transversal do LCA é notablemente menor 
en mulleres, sendo  un factor de risco de 
ruptura.  

  
•     Factores mecánicos: Atópanse tres 
desequilibrios que prexudican en maior grado 
á muller (Hewett et al., 2005): dominancia 
ligamentosa, dominancia do cuádriceps e 
dominancia dos membros inferiores. 
  

Con este traballo queremos concienciar a todo este 
mundo no que estamos inmersos da gravidade das 
lesións e, en especial, a do ligamento cruzado anterior, 
na que o traballo preventivo é un piar fundamental e 
determinante para elas e que cun traballo 
pluridisciplinar (dentro das nosas posibilidades) 
debemos traballar nunha mesma dirección polo ben 
das nosas xogadoras. 

 
 
 
 



 

 

Bértola
desaparición 

dun decano
 
O 4 de setembro un fax chegaba á RFEF. Eran 
arredor das tres da tarde e nel o Bértola daba 
coñecemento da súa renuncia a participar nesta 
campaña nas competicións. Un esforzo de máis dun 
mes na procura de xogadoras para compor un 
plantel, unha traxectoria de máis de vinte anos 
desde a Liga do Condado e Baixo Miño até a súa 
presenza na categoría estatal, deixaba de existir, 
polo menos temporalmente. Con ela, unha parte 
esencial da mellor historia do fútbol feminino 
galego. 
 

Bértola 1997/98. C.F. Bértola Fem. 

 
As orixes 
 
O Bértola nace por unha demanda, como é o caso da 
maior parte dos equipos de fútbol. A vontade de xogar 
que teñen as rapazas dunha parroquia da provincia de 
Pontevedra. 
Foi no 1994 cando xente como Paco Barcala decidiu 
estruturar aquela idea e darlle outro sentido a aqueles 
partidos esporádicos que as rapazas de Vilaboa 
xogaban, sobre todo, nos veráns. 
A calidade do equipo, desde o comezo, demostrábase 
cos seus resultados. As bertolenses saían vitoriosas da 
maior parte dos encontros. 
Barcala, xunto a Róber e Miguel, do Lirens, ou Nito, 
da Guardesa, tamén foi outro dos protagonistas na 
recuperación do fútbol galego. El e as súas rapazas 
embarcáronse naquela historia da liga internacional 
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Bértola, a 
desaparición 

dun decano 
de setembro un fax chegaba á RFEF. Eran 

o Bértola daba 
coñecemento da súa renuncia a participar nesta 
campaña nas competicións. Un esforzo de máis dun 
mes na procura de xogadoras para compor un 

máis de vinte anos 
desde a Liga do Condado e Baixo Miño até a súa 
presenza na categoría estatal, deixaba de existir, 
polo menos temporalmente. Con ela, unha parte 
esencial da mellor historia do fútbol feminino 

O Bértola nace por unha demanda, como é o caso da 
maior parte dos equipos de fútbol. A vontade de xogar 
que teñen as rapazas dunha parroquia da provincia de 

Foi no 1994 cando xente como Paco Barcala decidiu 
darlle outro sentido a aqueles 

partidos esporádicos que as rapazas de Vilaboa 

A calidade do equipo, desde o comezo, demostrábase 
cos seus resultados. As bertolenses saían vitoriosas da 

nto a Róber e Miguel, do Lirens, ou Nito, 
da Guardesa, tamén foi outro dos protagonistas na 
recuperación do fútbol galego. El e as súas rapazas 
embarcáronse naquela historia da liga internacional 

entre equipos galegos e portugueses que foi 
agrandándose e sendo elas, principalmente co Liréns e 
a Guardesa, as principais cabezas do cartaz que 
conseguían atraer naqueles domingos da pasada década 
dos noventa, grupos de 
asistían aos partidos decisivos, e máis cando se trataba 
das finais de Copa. 
“A idea partiu de min, aínda que estabamos varias 
persoas involucradas, e sobre todo, as xogadoras, 
moitas delas viviron a historia do club desde as orixes 
até agora, pois continúan no club”, 
“Estiven case vinte anos e para min
un membro máis da miña familia, ou algo máis pois 
dedicámoslle máis tempo que ás nosas xentes. Aquela 
foi unha época moi bonita, na que había moita ilusión
pois nunca se vira unha cousa igual na parroquia. 
Estabamos moi implicados co equi
partidos e con participar naquela Liga que se xogaba 
no sur con clubs portugueses”.
 
Era unha época na que o fútbol galego camiñaba por 
vías diferentes. Por un lado
maioritario, ao que axiña se lle xuntaron os equip

Vigo, e por o
Salnés, que tiñan como principais 
referentes ao Aguiño e o At. 
Arousana, que nestes intres fican 
como os representantes daquela 
época e a quen pode considerarse, 
dos que aínda existen
decanos do fútbol femi
 
Tamén era unha época na que o 
Bértola dominou en case todos os 
anos as Ligas do Condado e Baixo 
Miño e na que sempre quedou a 
incógnita sobre quen puido ser o 

mellor equipo galego desa década, se o cadro de Paco 
Barcala ou o At. Arousana, dad
lixeiramente inferior a estes dous.
 
Liga Galega 
 
O club decidiu integrarse na competición federada, e 
polo tanto, no seo da FGF, na campaña 2001/02. 
Coincidindo coa primeira Liga Galega do século XXI. 
Foi outro ano de ausencia de du
At. Arousana pois as de Vilagarcía acababan de 
ascender á entón chamada Primeira División española, 
que en realidade representaba o segundo chanzo do 
fútbol estatal. A campaña ligueira do Bértola foi máis 
que brillante. Rematou invi
empate na visita do equipo a Aguiño (4
aconteceu na Copa, na que tampouco atopou rivais do 
seu nivel. En todo caso, o Aguiño, que na final chegara 
a igualar un 0-2 para sucumbir na prórroga por 4

entre equipos galegos e portugueses que foi 
endo elas, principalmente co Liréns e 

a Guardesa, as principais cabezas do cartaz que 
conseguían atraer naqueles domingos da pasada década 
dos noventa, grupos de cincocentos seareiros que 
asistían aos partidos decisivos, e máis cando se trataba 

“A idea partiu de min, aínda que estabamos varias 
persoas involucradas, e sobre todo, as xogadoras, 
moitas delas viviron a historia do club desde as orixes 
até agora, pois continúan no club”, dinos Paco Barcala. 
“Estiven case vinte anos e para min o Bértola é como 
un membro máis da miña familia, ou algo máis pois 
dedicámoslle máis tempo que ás nosas xentes. Aquela 
foi unha época moi bonita, na que había moita ilusión, 
pois nunca se vira unha cousa igual na parroquia. 
Estabamos moi implicados co equipo, con montar 
partidos e con participar naquela Liga que se xogaba 

portugueses”. 

Era unha época na que o fútbol galego camiñaba por 
vías diferentes. Por un lado estaba o grupo do sur, 
maioritario, ao que axiña se lle xuntaron os equipos de 

Vigo, e por outro, os do Barbanza e 
Salnés, que tiñan como principais 
referentes ao Aguiño e o At. 
Arousana, que nestes intres fican 
como os representantes daquela 
época e a quen pode considerarse, 
dos que aínda existen, como os dous 
decanos do fútbol feminino galego. 

Tamén era unha época na que o 
Bértola dominou en case todos os 
anos as Ligas do Condado e Baixo 
Miño e na que sempre quedou a 
incógnita sobre quen puido ser o 

mellor equipo galego desa década, se o cadro de Paco 
Barcala ou o At. Arousana, dado que o Aguiño parecía 
lixeiramente inferior a estes dous. 

O club decidiu integrarse na competición federada, e 
polo tanto, no seo da FGF, na campaña 2001/02. 
Coincidindo coa primeira Liga Galega do século XXI. 
Foi outro ano de ausencia de duelo entre o Bértola e o 
At. Arousana pois as de Vilagarcía acababan de 
ascender á entón chamada Primeira División española, 
que en realidade representaba o segundo chanzo do 
fútbol estatal. A campaña ligueira do Bértola foi máis 
que brillante. Rematou invicto a Liga, cedendo só un 
empate na visita do equipo a Aguiño (4-4). O mesmo 
aconteceu na Copa, na que tampouco atopou rivais do 

. En todo caso, o Aguiño, que na final chegara 
2 para sucumbir na prórroga por 4-2. Os 



 

 

goles pontevedreses naquel partido, o segundo título 
oficial, foran logrados por Ana Belén, Marga, Araceli, 
de penalti, e Paula. 

Bértola 1999/00. © C.F. Bértola Fem. 
 
Primeira española 
 
A primeira experiencia xogando na categoría estatal 
estivo no nivel das expectativas. O equipo non tivo 
problemas para salvarse baixo as ordes de Luis 
Poceiro. Para a historia ficou o primeiro partido, contra 
o Castilla de Valladolid, que acabou con triunfo galego 
por 3-0. O Bértola finalizou décimo, con 22 puntos, 
cun final de Liga cómodo, rematando 19 puntos por 
riba do descenso. 
O Bértola respondeu ben ao salto de calidade que lle 
esixía esta competición. No segundo ano lograron a 
hexemonía do fútbol galego. Acadaron unha segunda 
posición, a dez puntos do Gijón, que xogaría a fase de 
ascenso, e dous por riba do At. Arousana, terceiro. 
Nesa campaña, o 26/10/2003, lograron a súa primeira 
vitoria oficial sobre as de Vilagarcía, ao derrotalas en 
Fontecarmoa por 1-3. 
Nos seguintes anos incorporaron ao equipo á mellor 
xogadora que vestiu a camisola do club, Ana Buceta. 
A xogadora de Moaña chegou a estrearse cando tiña 
catorce anos, logo que o club manipulara a ficha de 
Zaira para estaren reforzadas cunha promesa feita 
realidade. Araceli, Vanesa, Eli e posteriormente 
Andrea, Jenny e Sandra acabarían sendo santo e sinal 
do conxunto de Vilaboa. Nesa etapa tamén estivo no 
club unha das mellores futbolistas asturianas, Ana 
Gamundi, que remataría a súa carreira no Mareo.
Os mellores anos prolongáronse até a campaña 
2006/07, cando o equipo baixou á Liga Gal
descenso consumouse a dúas xornadas do remate, cun 
empate na casa fronte ao Aguiño (06/05/2007).
 
Anos abeirando o regreso 
 
Co descenso, o Bértola sempre foi favorito e principal 
candidato galego para o retorno ao fútbol estatal, pero 
sempre ficou ás portas. Unhas veces por caer no 
partido decisivo, outras por ficar por detrás do último 
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ses naquel partido, o segundo título 
oficial, foran logrados por Ana Belén, Marga, Araceli, 

A primeira experiencia xogando na categoría estatal 
O equipo non tivo 

problemas para salvarse baixo as ordes de Luis 
Poceiro. Para a historia ficou o primeiro partido, contra 

con triunfo galego 
décimo, con 22 puntos, 
matando 19 puntos por 

O Bértola respondeu ben ao salto de calidade que lle 
esixía esta competición. No segundo ano lograron a 
hexemonía do fútbol galego. Acadaron unha segunda 
posición, a dez puntos do Gijón, que xogaría a fase de 

, e dous por riba do At. Arousana, terceiro. 
Nesa campaña, o 26/10/2003, lograron a súa primeira 
vitoria oficial sobre as de Vilagarcía, ao derrotalas en 

Nos seguintes anos incorporaron ao equipo á mellor 
do club, Ana Buceta. 

A xogadora de Moaña chegou a estrearse cando tiña 
catorce anos, logo que o club manipulara a ficha de 
Zaira para estaren reforzadas cunha promesa feita 
realidade. Araceli, Vanesa, Eli e posteriormente 

sendo santo e sinal 
Nesa etapa tamén estivo no 

club unha das mellores futbolistas asturianas, Ana 
Gamundi, que remataría a súa carreira no Mareo. 
Os mellores anos prolongáronse até a campaña 

, cando o equipo baixou á Liga Galega. O 
descenso consumouse a dúas xornadas do remate, cun 
empate na casa fronte ao Aguiño (06/05/2007). 

Co descenso, o Bértola sempre foi favorito e principal 
candidato galego para o retorno ao fútbol estatal, pero 

s portas. Unhas veces por caer no 
partido decisivo, outras por ficar por detrás do último 

equipo galego ascendido beneficiado polas renuncias 
doutros doutras comunidades.
O primeiro equipo que o afastou do ascenso foi o 
Orzán, nunha final de Liga xogada en
as coruñesas gañaron 3-1. Pola contra, fixéronse coa 
segunda Copa ao derrotar ao Galicia Gaiteira.
No seguinte exercicio, colocadas no Grupo Norte, 
entraron na fase de ascenso como segundas, por atrás 
no Aguiño. Se embargo baixaron ao terc
a liguilla por detrás do Erizana e Friol, que subiron. 
Na 2009/10 foron terceiras, sendo superadas polos 
ascendidos Orzán e Barbadás. A 2010/11 deixo
só o sabor do fracaso, se
seu cuarto lugar doeu moito máis
primeira vez, os tres primeiros subían, nomeadamente, 
At. Arousana, Pedras de Santiago e Victoria.
Malia subir na clasificación e ficar subcampioas da 
Preferente galega unha sesión máis tarde, a frustración 
volveu a instalarse no cadro vi
había algúns anos eran varios os galegos que subían
desta vez só ía facelo un, o Sárdoma.
Por fin, na temporada 2012/13, deixaron de depender 
das renuncias e ascenderon 
deportivo, ao ser as mellores da Primeir
na primeira fase como na liga de ascenso.
 
Segunda División e renuncia
 
O segundo ascenso ao fútbol estatal levou aparellado o 
final dun gran ciclo. Unha serie de circunstancias 
internas determinaron que Paco Barcala deixara a 
entidade, que foi representada con maior protagonismo 
polas xogadoras. O equipo adaptouse moi ben 
deportivamente á nova categoría
responsabilidade importante desenvolvida por Marcos 
Canle. 
O técnico vigués levou nos dous últimos exercicios ao 
conxunto branco e cel
resultados, mostrando un Bértola moi competitivo que 
rematou as Ligas ben clasificado.
Cando o equipo parecía asentado, a marcha do técnico 
e varias xogadoras importantes marcaron unha costa 
abaixo que ninguén foi capaz de endereita
“Fixemos un gran esforzo, falamos con máis de 200 
xogadoras, algunhas nin nos responderon, outras 
viñeron a probar un día e non volveron
nada”, comenta a ex xogadora e secretaria, Andrea 
Martínez. “A marcha dalgunhas futbolistas de sempre 
fíxonos moito dano. Q
problema que tiveran para que continuaran
foi o seu equipo e formaban o noso esqueleto, pero foi 
imposible. Estivemos esperando até a última hora 
porque non podiamos crer que nos estivera 
acontecendo isto e xa, cando vimos que non teríamos a 
xente para facer un equipo, Vane enviou o fax da 

equipo galego ascendido beneficiado polas renuncias 
doutros doutras comunidades. 
O primeiro equipo que o afastou do ascenso foi o 
Orzán, nunha final de Liga xogada en Santiago na que 

1. Pola contra, fixéronse coa 
segunda Copa ao derrotar ao Galicia Gaiteira. 
No seguinte exercicio, colocadas no Grupo Norte, 
entraron na fase de ascenso como segundas, por atrás 
no Aguiño. Se embargo baixaron ao terceiro lugar tras 

por detrás do Erizana e Friol, que subiron. 
Na 2009/10 foron terceiras, sendo superadas polos 
ascendidos Orzán e Barbadás. A 2010/11 deixou non 
só o sabor do fracaso, senón tamén a frustración. O 
seu cuarto lugar doeu moito máis ao ver como, por 
primeira vez, os tres primeiros subían, nomeadamente, 
At. Arousana, Pedras de Santiago e Victoria. 
Malia subir na clasificación e ficar subcampioas da 
Preferente galega unha sesión máis tarde, a frustración 
volveu a instalarse no cadro vilaboense pois, se desde 

eran varios os galegos que subían, 
, o Sárdoma. 

Por fin, na temporada 2012/13, deixaron de depender 
das renuncias e ascenderon pola vía do dereito 

ser as mellores da Primeira Galega, tanto 
na primeira fase como na liga de ascenso. 

Segunda División e renuncia 

O segundo ascenso ao fútbol estatal levou aparellado o 
final dun gran ciclo. Unha serie de circunstancias 
internas determinaron que Paco Barcala deixara a 

foi representada con maior protagonismo 
polas xogadoras. O equipo adaptouse moi ben 
deportivamente á nova categoría cunha 
responsabilidade importante desenvolvida por Marcos 

O técnico vigués levou nos dous últimos exercicios ao 
conxunto branco e celeste logrando excelentes 

mostrando un Bértola moi competitivo que 
rematou as Ligas ben clasificado. 
Cando o equipo parecía asentado, a marcha do técnico 
e varias xogadoras importantes marcaron unha costa 
abaixo que ninguén foi capaz de endereitar. 
“Fixemos un gran esforzo, falamos con máis de 200 
xogadoras, algunhas nin nos responderon, outras 
viñeron a probar un día e non volveron, sen dicir 
nada”, comenta a ex xogadora e secretaria, Andrea 

. “A marcha dalgunhas futbolistas de sempre 
Quixemos resolver calquera 

problema que tiveran para que continuaran, pois este 
foi o seu equipo e formaban o noso esqueleto, pero foi 
imposible. Estivemos esperando até a última hora 
porque non podiamos crer que nos estivera 

to e xa, cando vimos que non teríamos a 
xente para facer un equipo, Vane enviou o fax da 
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renuncia a Madrid”, continúa Andrea, a que foi brava 
defensa do equipo durante unha década. 
Pola súa banda, Ángel Zabaleta, o presidente, sentiuse 
defraudado polos antigos dirixentes do Erizana, do 
Valladares e no último caso, do Sárdoma, que “desde a 
pretemporada foron colléndonos todas as xogadoras 
que lle interesaron sen falar connosco. Estivemos 
a piques de resolver o problema coas xogadoras 
do Erizana que marchaban do club. Ían vir oito ou 
nove, pero nos pediron que deixaramos incorporar 
á directiva aos dirixentes que estiveron do lado 
delas no club de Baiona. Tivemos unha reunión 
con Miguel Cedeira que rematou pasada a media 
noite. O principal problema que tiñan era xogar 
en Vilaboa até que lles fixemos ver que en 
Vilaboa tiñamos unhas excelentes instalacións, 
sen problemas de ocupación para traballar nelas, e 
que como a maior parte das xogadoras eran de 
Vigo, estabamos aínda máis perto da gran cidade 
que Baiona. Cedeira saíu convencido, 
visualizando o proxecto e as aportacións que 
podían incorporar ao mesmo pero, logo de falar 
con outros dirixentes que saían do Erizana, 
acabou por non decidirse”. Para o presidente do 
Bértola, a busca de xogadoras foi como unha contra-
reloxo na que sempre chegaban un segundo tarde, 
como cando falou con Juan Carlos Padín, o secretario 
de El Olivo. “Acababan de asinar un convenio co 
Valladares. Padín díxome que de falar con eles cinco 
días antes teríannos pasado todos os seus descartes e o 
problema estaría resolto. Días depois sóubose que os 
estatutos do Valladares invalidaban ese acordo. 
Falamos con eles pero o técnico quería contar con 
todas e non nos cederon ningunha xogadora. Dóeme o 
que pasou porque este ano ía ser especial, tiñamos 
apalabrado catro patrocinios importantes, un deles ía 
aportar 45.000 euros. Este sería o primeiro ano no que 
o club estaba en disposición de pagarlle os 
desprazamentos ás xogadoras e, no apartado técnico, 
conseguíramos ter a disposición das futbolistas un 
fisioterapeuta. Aumentáramos o noso respaldo social e 
penso que estabamos en condicións de preparar un 
proxecto bonito para o fútbol feminino galego, pero de 
todo iso hai que esquecerse agora. Para mellorar no 
aspecto de dirección este ano fun a facer o curso de 
xestión deportiva avaliado pola Secretaría Xeral para o 
Deporte. Pero tamén resultoume moi duro pensando no 
técnico que acababamos de fichar, unha persoa moi 
competente que se achegou ao club cunha gran ilusión. 
Estamos seguros que ía facer un gran papel. Bruno 
Gago comportouse moi ben, por estar ao noso lado até 
o final perdeu outras posibilidades para formar parte 
doutros equipos nesta temporada. O seu 
comportamento co Bértola, a súa palabra, a súa 
seriedade, é algo a ter moi en conta”.  Para Ángel 
Zabaleta isto debe ser un punto e aparte. “Creo que o 

Bértola non debe desaparecer, de feito o club continúa 
como tal, só sen competir. Creo que vamos comezar 
outra vez na próxima temporada, cando todos nos 
recuperemos un pouco do noso esforzo estéril. O 
Bértola é unha institución no fútbol feminino que non 
se pode perder”. 

Bértola 2014/15. © Revista do Fútbol Feminino Galego 
 

 
 

Bértola, temporada a temporada 
 
2001/02: Liga Galega: 1º. Ascende. 
                Copa FGF: Campión 
2002/03: 2ª División. Gr. II: 10º 
2003/04: 2ª División. Gr. II: 2º 
2004/05: 2ª División. Gr. II: 5º 
2005/06: 2ª División. Gr. II: 6º 
2006/07: 2ª División. Gr. II: 13º. Descende. 
2007/08: Liga Galega. Gr. II: 1º 
                Fase de ascenso: 2º 
                 Copa FGF: Campión. 
2008/09: Liga Autonómica. Gr. II: 2º 
                Fase de ascenso: 3º 
2009/10: 1ª Autonómica: 3º 
2010/11: Preferente Autonómica: 4º 
                 Copa FGF: Eliminado en 1/4  de final. 
2001/12: Preferente Autonómica: 2º 
                 Copa FGF (Aut.): Eliminado en 1/4. 
2012/13: Liga Galega- 1ª División. Gr. II: 1º 
                Fase de ascenso: 1º. Ascende. 
                Copa FGF (1ª Gal.): Eliminado 1/4 . 
2013/14: 2ª División. Gr. I: 7º 
                 Copa FGF (Estatal): Eliminado en 1/2. 
2014/15: 2ª División. Gr. I: 6º 
                 Copa FGF (Estatal): Eliminado en 1ª 
fase. 
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A competición en 
setembro 

 
Este ano queremos achegarvos un pouco máis as 
competicións, que os técnicos de Segunda española 
e Primeira Galega estean presentes a través das 
súas análises, que poidamos entender mellor como 
valoran aos rivais e nós poder recoñecelos mellor na 
importante dimensión que teñen. É complicado 
telos a todos por medio de entrevistas pero así 
teremos á maioría implicándoos máis na Revista, 
facendo esta máis coral e aprendendo cousas que só 
eles nos poden ensinar cando nos mostren algunha 
clave. En cada número dous técnicos analizaran o 
mes nas dúas competicións sinaladas e nós 
engadiremos unha visión xeral da Primeira División 
e da Segunda Galega. 
 

Primeira División 
O Transportes Alcaine, que na pasada campaña 
conseguiu a permanencia na derradeira xornada 
vencendo en Palma, foi o equipo de setembro no fútbol 
español. O conxunto de Zaragoza non parou de 
sorprender en cada unha das tres xornadas. O seu 
partido a priori menos complicado era o inaugural, en 
Oviedo, e gañou con certa folgura ao Moderno, que 
pode vivir unha campaña complicada logo de perder 
algunhas xogadoras importantes. O triunfo contra o 
Granadilla foi máis complicado. As estreantes 
canarias, que perderan o primeiro partido dando a cara 
contra o Barcelona, puxéronllo difícil ás aragonesas, 
que gañaron grazas a un tanto de Marta Cardona. A 
gran sorpresa dérona na terceira data, sorprendendo a 
un Levante que non comezou do mellor xeito. 

O At. Madrid, que foi o primeiro líder do campionato 
ao vencer sen problemas ao Rayo Vallecano no derbi, 
viuse sorprendido por un sempre complicado Sp. 
Huelva, que amarrou un punto no partido xogado en 
Andalucía. O Fundación Albacete pagou os pratos dese 
partido ao apañar en Maxadahonda a goleada do mes 
contra as colchoneras (9-1). Os outros dous aspirantes, 
Athletic e Barcelona, ían verse na xornada 3. Ane 
Bergara inaugurou o marcador de Lezama no minuto 
sete, pero as locais empataron na saída do segundo 
tempo por medio de Vanessa Gimbert. 
Moi bo comezo o da R. Sociedad, que se ben mostrou 
dúbidas na xornada inaugural, na que foi empatado 
polo Collerense en Zubieta, completou os dous 
seguintes enfrontamentos con vitorias en Palma e na 
casa contra o Espanyol. 
Os dous ascendidos estiveron ben. Granadilla, tendo 
como figuras á galega Sarita e a María José, esta 
última determinante con dous dos tres goles do seu 
equipo ao Rayo Vallecano na terceira data. Un pouco 
mellor, repartindo os tres signos, o Oiartzun de Jon 
Alkorta. 
No lado negativo, os tres que fracasaron nos tres 
choques: Collerense, Rayo Vallecano e Levante. Os 
dous últimos nunha crise que nunca viviron nun 
comezo de exercicio. 
Dos 24 partidos celebrados só un non chegou ao 
remate. O Valencia-Santa Teresa debeu ser adiado 
logo de cumprirse o minuto catorce pola choiva que 
impedía a practica do deporte nos terreos de Paterna. 
Precisamente o Valencia parece que pode manter o 
nivel da pasada edición da Liga logo de opor 
resistencia ao Athletic en Lezama. O equipo de Mari 
Paz cumpriu os prognósticos gañando a un Espanyol 
que continúa loitando por volver ser quen foi e deu 
moito traballo ao Athletic en Lezama. A de Bamio 
abriu o partido que logo viraron as leoas. Sen embargo, 
o partido ficou aberto até o remate pois, malia que as 
bilbaínas chegaron a estar 3-1, un gol de Gio a falta 

dun cuarto de horas elevou a dúbida sobre o 
resultado até o asubío final. 
No apartado das curiosidades, a valencianista 
Naiara Beristain foi quen logrou o primeiro gol 
da temporada, cando no minuto 1 do partido 
inaugural, batía á espanyolista Norma. 
O primeiro hat-trick foi para Jenny Hermoso 
(Barcelona). Logrouno na xornada 2 no medio 
do 7-1 que as blaugranas lle fixeron ao 
Levante. As víctimas na meta granota foron 
dúas, Lourdes e Canals. 
Ningunha futbolista fixo goles en cada unha 
das tres primeiras xornadas. 
 
 
Athletic-Barcelona. © bizkaia.eldesmarque.com 
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Segunda División – Grupo I 
Analista: Tony Pazó (Sárdoma C.F.) 
 
El OLIVO : Con só tres xornadas de 
Liga xa queda claro que esta 
temporada vai ser todavía máis do 
mesmo incrementando a diferenza 
cos demais equipos terreais. É un 
equipo feito para subir que neste 

exercicio aumentou o seu potencial cun banco do que 
carecía antes. Alá polo mes de febreiro xa será 
campión. 
 
MAREO : Outro ano máis o Mareo vai estar pelexando 
por repetir ese tan meritorio segundo posto do ano 
pasado. No seu campo é un equipo temible e poderoso. 
Este ano, de momento, xa conseguíu dúas vitorias 
lonxe da casa, onde lle custaba quitar puntos. 
 
FRIOL : Tocoulle descansar na primeira xornada e os 
outros dous partidos solventounos con sendas 
goleadas. É un equipo moi forte que estará entre os 
catro primeiros, sempre coa referencia dos goles de 
Eva e Fany Varela. 
 
SÁRDOMA : O meu equipo está nunha fase de 
adaptación polas doce altas deste ano. Creo que 
gañamos na solvencia defensiva, pero perdemos moito 
gol coa saída de Natalia ao Santa Teresa e experiencia 
coas baixas de Sheila, en Austria, e sobre todo Desy, 
retirada polo momento. Dúas vitorias e unha derrota en 
Mareo son resultados normais nestas tres primeiras 
xornadas. 
 
AT. AROUSANA : Vai ser unha das revelacións do 
Campionato. Ao que xa tiñan uniron a volta de 
xogadoras como Belén e Ari, dúas grandes futbolistas. 
Darán guerra. En setembro ficaron invictas. 
 
FEMIASTUR : Acaba de voltar á categoría moi ben 
reforzado con xogadoras do Oviedo Moderno B. Está 
dando guerra a todas. Unha vitoria diante do Erizana, 
un empate en Torrelavega e unha honrosa derrota por 
0-1 contra El Olivo reflicten iso. 
 
ORZÁN : Outro equipo moi ben traballado que despois 
de manter a categoría o ano pasado, estou seguro que 
da man de Diego Fernández non vai pasar ningún 
atranco para volver a mantela nesta temporada. Unha 
derrota ante o Sárdoma por 1-0, unha vitoria no derbi 
ante o Victoria e unha derrota no sempre difícil campo 
do Tordoia é a súa colleita nas tres primeiras xornadas. 
 
ZAMORA : Un equipo que solventa a súa 
permanencia sen apuros nos seus resultados da casa. 

Así é como comezou a sumar. Un empate e unha 
vitoria na Ciudad Deportiva zamorana comezan a 
encamiñalo ao seu obxectivo.  
 
MILAGROSA : Equipo moi novo que vai ter que 
pelexar para manterse. Comezou con tres derrotas 
normais ante equipos que non deberían ser da súa Liga. 
Creo que se salvarán. 
 
AVE FÉNIX : Equipo que non coñezo nada pero, 
polos seus resultados, creo que compiten con todos os 
rivais. A victoria en Tordoia fala moi ben delas. Xunto 
a iso, o empate na casa e a contundente derrota no casa 
do Friol, un dos grandes, son resultados normais. 
 
TORDOIA:  Equipo que ten que buscar a súa 
salvación nos partidos da casa, onde o seu campo 
pequeno, o seu xogo directo e o apoio dunha afección 
implicada co equipo teñen que chegarlles para 
conseguir a permanencia. De momento, a importancia 
da vitoria contra o Orzán fanlle descontar tres puntos 
para lograr o seu obxectivo. 
 
VICTORIA : A simple vista sorprende ver con cero 
puntos ao equipo das “cebras”, un dos animadores da 
pasada temporada. Se reparamos máis profundamente 
non é tan rechamante en canto a aposta de canteira que 
fixeron, bonita e arriscada. Ás novas xogadoras 
estalles custando a adaptación pero estou convencido 
que lles vai saír ben. Ao final creo que farán unha boa 
clasificación. 
 
ERIZANA : Vai ser unha temporada moi dura para o 
equipo de Baiona, construído a última hora con 
xogadoras noviñas e sen experiencia na categoría. 
Ademais, a ausencia dunha porteira failles estar nunha 
situación complicada. De todos os xeitos, seguro que 
melloran da man do gran Estévez e tentarán a 
salvación até o final. 

Tordoia-Ave Fénix. © Revista do Fútbol Feminino Galego 
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Primeira División Galega 
Analista: Gabi Couñago (Cen. Cult. Art. Rec. 

Valladares) 
 
Comeza outra nova temporada, 
pero non cambian as vellas 
sensacións. Un novo caos 
federativo na organización da 
competición, una vez máis 
tardía, daba lugar a unha nova 

Liga con clubs agasallados con ascensos, equipos 
novamente tendo que renunciar a competir, ou planteis 
de xogadoras que se mudaban ó completo a outros 
equipos, empregando o nome para competir de clubs 
que non representan, xa que incluso algún segue 
vestindo para competir a equipamentos do club que 
abandonaron. Sucesos que continúan a deixar ó aire a 
triste realidade na que se atopa o noso fútbol feminino. 
Ó final toda esta mestura tradúcese nunha Liga onde 
compiten equipos que deportivamente están tan 
afastados como os propios resultados van amosando, 
ata que as rapazas rematen por perder a ilusión e 
deixen de competir. Unha mestura tamén na que pouco 
se diferenza aqueles que co seu traballo exemplarizan 
o camiño que debería levar o noso fútbol feminino, na 
loita por unha correcta cultura de fútbol para as nosas 
rapazas no futuro, con aqueles que continúan a poñer 
trabas no camiño.  

Monte Forte-Valladares. © CCAR Valladares 
 
Neste primeiro mes de liga poucas sorpresas levamos, 
con resultados que a maioría agardábamos. A priori, e 
coñecendo a competición, os catro equipos que parecía 
que marcarían o ritmo son os primeiros en posicionarse 
no alto da táboa clasificatoria, onde non coñeceron 
aínda a derrota nestas tres primeiras xornadas. O gran 
favorito, o Matamá, destino das antigas xogadoras do 
Erizana, deixou poucas dúbidas nestes tres partidos. 
Chicho logrou formar un gran plantel que só pensa en 

acadar o ascenso de categoría. E a continuación, tres 
equipos sen esa obriga do ascenso, pero con grandes 
ilusións nesta temporada. Valladares, O Val e Orzán B 
perfílanse xunto ao Matamá como dominadores esta 
categoría. Diferentes maneiras de entender o fútbol, 
pero catro equipos que parece que serán os que loiten 
polo campionato, loita que de seguro será moi 
interesante e onde ademais, deixaranos pasalo ben con 
xogadoras da calidade de Noemi (O Val), Noelia 
Pereira (Matamá), Alex Pichel (Valladares) ou 
Carolina Brañas (Orzán B), entre outras. 
Nunha segunda liña, agardo que se posicionen equipos 
como Lavadores, Arcadia ou Alertanavia, equipos moi 
competitivos e con boas xogadoras nos seus planteis, 
así como o Boiro, que a pesar de arrincar a 
competición sen sumar nas tres primeiras xornadas, vai 
ser un equipo moi difícil de superar, e que ademais 
conta, na miña opinión, coa mellor guardarredes da 
competición, Renata. 
Estas tres primeiras xornadas tamén nos amosan que 
equipos como Umia, Aguiño, Monte Forte ou o filial 
do Sárdoma, poderán ser equipos que compitan a bo 
nivel, e é que a pesar de ser novos na categoría parecen 
poder adaptarse ben á nova competición.  
Así todo, polo momento é moi cedo para poder facer 
caso dos primeiros resultados, con equipos aínda 
facéndose e medrando, e é moi ousado xogar a 
clasificar os equipos a final de temporada, e ademais 
de seguro que nos atoparemos, coma de costume no 

mundo do fútbol, con máis de algunha 
sorpresa. O que si amosaron estas tres 
xornadas, é a gran ilusión coa que, a pesar de 
todo, as nosas rapazas afrontan unha vez máis 
a nova temporada, ingrediente principal para 
poder gozar do bo fútbol que levan dentro.  
Agardo que nos atopemos, co paso das 
semanas, cada vez cunha mellor competición, 
que as ilusións das rapazas poidan ser 
recompensadas por unha Liga á altura do que 
se merecen, e isto só poderemos conseguilo se 
vén froito do traballo responsable que deben 
practicar todas as partes que estamos 
involucradas no fútbol feminino galego, somos 
as que temos que transmitir valores no fútbol: o 
do traballo serio e ben feito. O verdadeiro éxito 

das rapazas será que poidan pasalo ben cada día cunha 
mellor competición, con equipos que aposten por 
traballo de calidade, que aposten polas rapazas, que 
aposten polo noso fútbol. 
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Segunda División Galega 
Grupo I 

 
Un estreante, o Victoria de Santiago, é o gran favorito 
para conseguir o primeiro lugar do grupo. Está a un 
nivel máis alto que o resto, como amosa nestes 
primeiros partidos. O cadro dirixido por Chivi está 
formado por unha alta porcentaxe de xogadoras 
procedentes do Villestro, que na pasada campaña 
estaba na Segunda División española. O equipo 
domina todas as facetas do fútbol, con independencia 
de ter notables individualidades en todas as liñas. 
Carmen, a guardarredes da galega sub’16, mantivo a 
súa meta sen goles nos catro partidos de setembro. Sen 
embargo, a gran sorpresa está a dala o Torre, un equipo 
que na pasada campaña foi de menos a máis e que se 
colocou líder ao remate do primeiro mes. O equipo ten 
xogadoras como Marta Mosteiro, Rouco ou Blanca 
García, ademais dunha das guardarredes con maior 
potencial da categoría, Aroa, que este verán tentou 
probar no competitivo fútbol sueco. O Rúa Valdeorras, 
un equipo algo atípico, capaz do mellor e do peor e 
Imperator son os outros que converteron en triunfos 
cada un dos seus partidos. 
Outro dos puntos de atención vai estar no Orzán C, un 
equipo en formación, con moitas novatas e que se 
marcou un límite de idade, constituíndose no primeiro 
equipo galego de categoría cadete integramente 
feminino. De momento pagou a novatada pero esa é 
unha portaxe que esperaban na entidade aurinegra que, 
neste momento, miran nesas xogadoras algo máis que 
resultados. Outro que comezou moi ben foi o Touro 
que, baseado no poder goleador de Laura Mosquera, 
gañou os seus tres primeiros partidos, quebrando a súa 
xeira na visita a Santo Estevo de Abellá. O Pastoriza 
comezou o torneo na parte alta. O conxunto coruñés 
pode sacar moito partido de futbolistas que militaron 
en categorías superiores, como Chus. Un dos 
descendidos, o Cacheiras, cunha ilustre nas súas filas, 

como Pati, vivirá un ano máis agradable que o pasado, 
no que se atopara cunha categoría que non lle 
correspondía e máis que gañar un ano de competición, 
perdeu un.  
O grupo tamén gozará da presenza de Noelia Pires, ex 
Friol, que defende a camisola do Antas, un equipo que 
comezou moi ben aproveitando a individualidade 
goleadora de Jenny García, dez tantos en catro 
encontros, dos que cinco foron na primeira xornada ao 
Sp. Burgo. 
 

Segunda División Galega 
Grupo II 

 
O grupo partiu con dúas baixas de última hora: o 
Concello de Mos, cuxas xogadoras pasaron ao Moledo, 
e o Vila do Corpus, xa que coa marcha de Róber 
Álvarez, non houbo outro que collera a 
responsabilidade técnica e procurara xogadoras para 
conformar o plantel. 
Setembro deixou dous equipos vitoriosos en todos os 
seus choques. Foron  o Tyde, moi reforzado este ano 
aproveitando a desaparición da Guardesa, do que 
moitas xogadoras se incorporaron ao conxunto branco 
e vermello, e o Ourense, que colle a testemuña do 
Barbadás con futbolistas importantes que foran do 
cadro da Valenzá, como Helena, Pacy, Alba ou 
Yanina, dirixidas polo último técnico que gobernara a 
escuadra dos carrís, Rubén García. Outras que estarán 
debatendo o ascenso son as xogadoras do Portonovo, 
logo que conseguiran un bo patrocinador e ficharan a 
un técnico como Luis Triviño, que vén de subir a 
Segunda española ao At. Arousana. Máis dunha 
sorpresa será a que dean o Racing Vilariño, o Rápido 
Bahía, da sempre perigosa Lara Boubeta ou o Tomiño, 
que aínda conserva futbolistas da casa que acumulan 
minutos da época do equipo na Primeira División 
Galega. 
Un dos datos curiosos pono o Mamis Arnelas. O 

conxunto pontevedrés está formado na súa totalidade 
polas nais de xogadores da base do Puentearrnelas. 
Nos primeiros partidos competiron e só foron 
goleadas polo At. Arousana B. 
Por outro lado, equipos de novo cuño, como o 
Balaídos, deberán pagar a novatada ao non poder 
escoller entre moitas futbolistas. Tanto as verde e 
brancas como o Mamis son os únicos conxuntos que 
remataron setembro sen obter puntos nos seus 
partidos. 
No apartado individual, dúas futbolistas do Racing 
Vilariño remataron o mes liderando as clasificacións 
de goleadoras e guardarredes: Laura Rodríguez, con 
8 dianas, a primeira, e Silvia Álvarez, a segunda. 
Touro-Obrero. © Touro S.D. 



 

 

Galegas no 
exterior 

(Setembro)
No pasado verán fomos testemuñas da saída de 
distintas futbolistas galegas cuxo destino se uniu ao 
do trío Vero, Anair, Ana Buceta, da temporada 
anterior. Foi algo inusual e o que demostra é que o 
noso fútbol ten capacidade para exportar
ningún dos nosos clubs é capaz de dar o salto á elite 
do fútbol español. As que marcharon 
en equipos de Primeira e de Segunda, 
española, como en Alemaña e Austria. Non 
queremos que os seguidores do futfem galego lles 
perdan a pista e por iso imos traer o que fan cada 
mes. Algunhas están lesionadas, e os seus equipos 
notan as súas ausencias, pois son titulares 
indiscutibles, outras están adaptándose 
rapidamente e xa son donas da súa posición ou s
moven na polivalencia que lles outorga a súa 
calidade. Para algunha, como Mari Paz, setembro 
foi especial porque o seu nivel, que nunca perdeu, 
foi confirmado coa chamada do novo técnico de 
España, Jorge Vilda, que a levou á xira chinesa 
realizada polo cadro hispano, para outras, como 
Sarita, a súa chegada ao At. Granadilla levouna a 
facer parte da historia do club canario ao ter 
logrado o primeiro gol do equipo na máxima 
categoría. 
 

ANA BUCETA (Levante U.D.)
Foto: Levante U.D.
Non puido comezar a Liga 
a unha lesión producida na 
pretemporada. Na fase 
preparatoria chegou a ser titular 
no cadro dirixido por Andrés 
Tudela. Así, por exemplo, no IV 
Torneo de L’Alcudia contra o 
Athletic. 

 
 
 
ANAIR (R.C.D. Espanyol) Foto: R.C.D. Espanyol
05/09, Valencia-E (2-1): Substitúe no 63’ a Pelegrí.
13/09, E-Santa Teresa (1-0): Non foi convocada ao 
estaren facéndolle un estudo do cambio de apoio pola 
lesión da pasada campaña. 
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ANA BUCETA (Levante U.D.) 
Foto: Levante U.D. 
Non puido comezar a Liga debido 
a unha lesión producida na 
pretemporada. Na fase 
preparatoria chegou a ser titular 
no cadro dirixido por Andrés 
Tudela. Así, por exemplo, no IV 
Torneo de L’Alcudia contra o 

Foto: R.C.D. Espanyol 
: Substitúe no 63’ a Pelegrí. 

0): Non foi convocada ao 
estaren facéndolle un estudo do cambio de apoio pola 

27/09, R. Sociedad-E (2
Substituída por Aroa León no minuto 
80. 
 
 
MARI PAZ (Va lencia C.F.)
RFEF 
04/09, Regresa á selección española na 
primeira convocatoria do novo 
responsable, Jorge Vilda
China para xogar dous partidos co 
combinado hispano. 
05/09, V-Espanyol (2-1): Xoga os 90 
minutos. Anúlanlle un gol con 
1-0 e participa na xogada do 
2-0. 
13/09, Athletic-V (3-2): Xoga 
os 90 minutos. Logra o 0
batendo á guardarredes da 
selección española no pasado 
Mundial, Ainhoa. Faino cun 
disparo desde fóra da área..
18/09, China-España (1
Substituíu a Natalia aos 54 
minutos. Aos catro minutos 
de entrar no campo España púxose por diante e acabou 
gañando. 
21/09, China-España (1-2): Titular. Foi substituída por 
Natalia aos 70 minutos. 
27/09, V-Santa Teresa. Titular. O partido suspendeuse 
aos catorce minutos pola choiva.
 
 
 
NATALIA (Santa Teresa C.D.)
Futfem 
06/09, T-Collerense (3-
1): Estréase oficialmente 
na máxima categoría. 
Xoga de titular sendo 
substituída por Paulita no 
64’. 
13/09, Espanyol-T (1-0): 
Foi titular e substituída 
por Fátima no minuto 49. 
27/09, Valencia-T: 
Partido suspendido aos 
catorce minutos pola 
choiva. Estaba de suplente.

E (2-0): Titular. 
Substituída por Aroa León no minuto 

lencia C.F.) Foto 

04/09, Regresa á selección española na 
primeira convocatoria do novo 
responsable, Jorge Vilda. Viaxará a 
China para xogar dous partidos co 

: Xoga os 90 
minutos. Anúlanlle un gol con 

rticipa na xogada do 

2): Xoga 
os 90 minutos. Logra o 0-1 
batendo á guardarredes da 
selección española no pasado 
Mundial, Ainhoa. Faino cun 
disparo desde fóra da área.. 

España (1-3): 
Substituíu a Natalia aos 54 

. Aos catro minutos 
de entrar no campo España púxose por diante e acabou 

2): Titular. Foi substituída por 

Santa Teresa. Titular. O partido suspendeuse 
aos catorce minutos pola choiva. 

ALIA (Santa Teresa C.D.) Foto J. Castillo / 

-
: Estréase oficialmente 

na máxima categoría. 
Xoga de titular sendo 
substituída por Paulita no 

0): 
Foi titular e substituída 

 
T: 

Partido suspendido aos 
catorce minutos pola 
choiva. Estaba de suplente. 

 



 

 

 
PATRI (C. At. Madrid B)  Foto: C. At. Madrid
Recuperándose dunha rotura no dedo medio do pé 
dereito. 
 
SARITA (U.D. At. Granadilla)  Foto: U.D. At. 
Granadilla 
06/09, G-Barcelona (1-3): 
Xoga de titular, cumpre os 
90 minutos e tardou 42 
minutos en entrar na 
historia do equipo canario 
ao marcar, de cabeza, o 
primeiro gol das insulares 
na Primeira División. 
13/09, Transportes 
Alcaine-G (1-0): Xoga os 
90 minutos. Puido facer o 1-1 no primeiro tempo 
nunha acción de estratexia. 
27/09, G-Rayo Vallecano: É indispensable no equipo. 
Xoga os 90 minutos e asiste desde o chan a María José 
para que esta faga o 2-0. 
 
SHEILA (FFC Vorderland – AUT)
Vorderland 

23/08, V-Geretsberg
0): Titular e xoga os 90 
minutos. O seu equipo 
comeza a Liga vencendo.
30/08, Rankweil
Titular e xoga os 90 
minutos do derbi en 
campo alleo. Partido 
complicadísimo que 
comezou cun gol local 
aos catro minutos e 
rematou co empate 
logrado polo Vo
a falta de cinco.

Feldkirch/Rankweil B
(0-9): Titular e xoga os 90 minutos o seu primeiro 
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Foto: C. At. Madrid 
Recuperándose dunha rotura no dedo medio do pé 

Foto: U.D. At. 

1 no primeiro tempo 

Rayo Vallecano: É indispensable no equipo. 
Xoga os 90 minutos e asiste desde o chan a María José 

AUT)  Foto: FFC 

Geretsberg (2-
0): Titular e xoga os 90 
minutos. O seu equipo 
comeza a Liga vencendo. 
30/08, Rankweil-V (1-1): 
Titular e xoga os 90 
minutos do derbi en 
campo alleo. Partido 
complicadísimo que 
comezou cun gol local 
aos catro minutos e 
rematou co empate 
logrado polo Vorderland 
a falta de cinco. 

02/09, 
Feldkirch/Rankweil B-V 

9): Titular e xoga os 90 minutos o seu primeiro 

partido da TOTO Cup, a copa do estado de Vorarlberg. 
O Vorderland arrasou ao equipo B do seu rival 
rexional. O resultado dío todo.
06/09, V-Heeres (4-1): Titular e xoga os 90 minutos. 
Vitoria fácil. 
20/09, Rankweil-V (3-1): Estrea e adeus de Sheila na 
Copa austríaca. Xogou todo o partido. O sorteo xuntou 
aos dous grandes rivais de Vorarlberg que xogaban no 
Gastra por segunda vez en 21 días. Desta foro
locais quen levaron o partido marcando dous goles, un 
de penalti, nos últimos cinco minutos.
27/09, V-Wolfern (1-0): Xoga o partido completo. O 
equipo gaña con sufrimento marcando a tres minutos 
da fin. Sheila cumpre. 
 
VERO (FC Bayern - DEU)
Lesionada nos isquiotibiais
non pode acudir, malia ser chamada,
convocatoria con España de Jorge Vilda
partido das hispanas en China
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

partido da TOTO Cup, a copa do estado de Vorarlberg. 
O Vorderland arrasou ao equipo B do seu rival 
rexional. O resultado dío todo. 

1): Titular e xoga os 90 minutos. 

1): Estrea e adeus de Sheila na 
Copa austríaca. Xogou todo o partido. O sorteo xuntou 
aos dous grandes rivais de Vorarlberg que xogaban no 
Gastra por segunda vez en 21 días. Desta foron as 
locais quen levaron o partido marcando dous goles, un 
de penalti, nos últimos cinco minutos. 

0): Xoga o partido completo. O 
equipo gaña con sufrimento marcando a tres minutos 

DEU) Foto: FC Bayern 
nos isquiotibiais. Perde o comezo de Liga e 

, malia ser chamada, á primeira 
convocatoria con España de Jorge Vilda para o dobre 
partido das hispanas en China. 
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Responsabilidade 
Social no deporte 

 

Mabel Ramos Aguirre 
 
 
Mabel Ramos xogou nas Celestes, no Friol, na 
Milagrosa, no Victoria e na selección mexicana. 
Actualmente exerce como psicóloga deportiva, 
licenciatura obtida na Universidade de Anahauac. 
 
Responsabilidade social é un concepto utilizado no 
mundo empresarial e nas fundacións, pero actualmente 
está estendéndose a campos de acción e influencia 
como o deporte. As empresas están utilizando os 
procesos da Responsabilidade Social para facer deste 
mundo, un mundo de desenvolvemento e 
sustentabilidade ao longo do tempo. É un concepto que 
vai alén do legal e precisamente este é o punto, que a 
maioría da xente se limita a facer: o que legalmente lle 
corresponde, e non o que eticamente se ten que facer.  
A Responsabilidade Social que se realiza no deporte 
desde os organismos máis importantes como a FIFA e 
o COI, cada vez cobra máis relevancia. Contan cun 
desenvolvemento de procesos de sustentabilidade moi 
profesional e capaz para a realización dos seus 
eventos, como os Mundiais ou os Xogos Olímpicos. 
No fútbol, vemos como algúns clubs fan que os seus 
xogadores vaian a asilos, albergues ou hospitais a 
visitar a nenos con cancro, ou derivan recursos 
económicos de entradas a causas sociais. Que impacto 
teñen esas doazóns?  
A responsabilidade ben feita fai que a permanencia  
dentro dos obxectivos que cada club sexa cumprido. 
Pero tamén é certo que ás veces escoitamos 
comentarios do tipo “como un equipo vai tirar o 
diñeiro en campañas de doazón de órganos, ou en 
recolectas de lixo? Como van doar diñeiro se os 
equipos deportivos non son organismos de caridade? A 
resposta está en que cando un equipo vai alén de sumar 
puntos partido a partido, actuando coa sociedade, vai 
ter máis apoios e unha satisfacción moral superior. 
Todo o que facemos causa un impacto no medio 
ambiente. Que provoca un partido? Maiores 
desprazamentos, tránsito, usos de combustible, lixo, 
consumo de alimentos e produtos de longa 
degradabilidade. Por iso cómpre crear estratexias de 
Responsabilidade Social nos clubs. 
Nalgunhas partes do mundo, nos cursos de treinadores 
para o fútbol feminino está incluíndose no temario o 
tema da Responsabilidade Social. Existen moitas 
posibilidades de éxito cando un técnico induce sobre as 

xogadoras conceptos que van alén de aspectos, 
técnicos, tácticos e físicos. Entendamos que o fútbol 
feminino é diferente que o masculino por factores 
descritos en artigos anteriores. O fútbol feminino 
necesita ser atractivo non só para o espectador, senón 
tamén para os grupos de interese que están arredor del. 
Se un técnico traballa cada mes dúas horas de 
actividades de Responsabilidade Social coas xogadoras 
do primeiro equipo para que dean charlas de 
motivación aos equipo infantís ou de primeiro ano, 
charlas deportivas a rapazas en situación de 
precariedade, ou sesións de nutrición ou psicoloxía 
básica, conseguirán mellorar a imaxe do fútbol 
feminino. Se todo iso se redimensiona a través das 
redes sociais se conseguirá que un gran de area se 
xunte a outro e que o movemento vaia sendo máis 
grande. A muller é moi sensible para empatizar con 
este tipo de situacións. Por iso, o eido de explotación 
da Responsabilidade Social no fútbol feminino ten un 
espazo expansivo por conquistar e que lle reportará 
grandes beneficios.  
Hai xente que me di: “Mabel, os equipos femininos 
apenas teñen para os seus gastos. Como imos 
desenvolver a Responsabilidade Social se moitas das 
xogadoras teñen que pagar os seus transportes, 
equipamentos ou as rehabilitacións?” Eu respondo que 
iso é certo pero que, moitas veces, con pouco pode 
facerse moito. Ás veces a palabra dunha xogadora 
exemplar vale máis que o diñeiro e pode ser un 
investimento. 
En México hai un programa chamado GLORIAS DEL 
DEPORTE, deseñado para a prevención do delito entre 
rapaces e rapazas de 13 a 16 anos que viven nos 
lugares máis perigosos do país. O programa, ten dúas 
partes: a formativa e a educativa. Durante dúas horas, 
un par de psicólogos dan charlas de formación e 
inmediatamente os rapaces pasan a un treino de fútbol 
cun técnico que foi futbolista profesional, xeralmente 
ex campións da Primeira División mexicana e 
mundialistas. O programa leva tres anos circulando por 
toda o país coa aceptación da sociedade e co obxectivo 
de salvar vidas, previr o delito e, por medio do deporte, 
transmitir valores e ilusións de que os soños con 
disciplina e esforzo poden cumprirse, veñas de onde 
veñas e teñas o que teñas. 
Non importa se somos ou fomos estrelas de fútbol, 
importa o que levamos dentro. Non todos os bos ou as 
boas futbolistas teñen a disposición de facer algo polos 
demais. Pero lembremos que hai futbolistas que non 
son figuras e quizais non chegaron lonxe, pero que 
teñen algo que os fai diferentes. Iso provoca que se 
preocupen por alguén que non coñecen e, malia todo, 
están dispostos a axudar. 
 
 



 

 

As competicións
 

Xogos Olímpicos
 

 
 

Sydney 2000 
 

Sydney, en Australia, foi a sede dos segundos Xogos 
Olímpicos para o fútbol feminino. A selección de 
Estados Unidos, primeira medalla de ouro e, nese 
momento, detentora do título mundial logrado un 
ano antes no Rose Bowl de Pasadena, era a gran 
favorita para seguir exercendo a superioridade no 
mundo. Sen embargo, como había cinco anos na 
segunda Copa do Mundo, apareceu un equipo 
nórdico moi competitivo, que repetiu o éxito 
reducindo o poder da selección das barras e estrelas 
ao segundo chanzo do podio. O torneo olímpico 
repetiu o que tantas veces antes na historia deste 
deporte. Un equipo favorito chega á final contra 
outro que aparece como comparsa, e ao que xa 
vencera na Primeira Fase do torneo
momento dado o guión comeza a entortar as liñas e 
quen ía representar un papel secundario, acabou 
sendo o actor principal. O fútbol mundial sempre 
deberá mirar con admiración á Noruega da década 
dos noventa. 
 
Os Xogos Olímpicos acostuman ter unha tensión maior 
que os Mundiais desde o primeiro partido. A ra
que se trata dunha competición moito máis 
condensada, con menos equipo e nos que a fase de 
grupos obriga a vivir cada partido como un todo ou 
nada. Oito equipos, e entre eles os seis ou sete mellores 
do planeta, compiten por un título que evoca a glori
da Historia Antiga pendurada do pescozo das 
campioas. 
 
Por iso resultaba complicado falar de favoritas nunha 
liguilla na que competían Alemaña, Suecia, Brasil, e 
unha Australia que xogaba como local. Eran os 
equipos que formaban o grupo F. 
 
O sorteo do calendario pareceu querer aliviar as 
incógnitas desde o primeiro día. Alemaña, a 
aparentemente máis forte das catro, enfrontábase 
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que se trata dunha competición moito máis 
condensada, con menos equipo e nos que a fase de 
grupos obriga a vivir cada partido como un todo ou 
nada. Oito equipos, e entre eles os seis ou sete mellores 
do planeta, compiten por un título que evoca a gloria 
da Historia Antiga pendurada do pescozo das 

Por iso resultaba complicado falar de favoritas nunha 
liguilla na que competían Alemaña, Suecia, Brasil, e 
unha Australia que xogaba como local. Eran os 

alendario pareceu querer aliviar as 
incógnitas desde o primeiro día. Alemaña, a 
aparentemente máis forte das catro, enfrontábase 

contra unha Australia apoiada polo seu público e 
Suecia e Brasil deberían resolver quen ía eliminar da 
competición ao outro. En 
puideron facer para deter a máquina alemá. Grings, 
rematando a primeira metade, e Wiegmann e Lingor 
no segundo acto, serviron para que as europeas 
sumaran os tres primeiros puntos
Melbourne, Brasil volvía a poñer e
de competitividade de Suecia nos momentos 
importantes e cun tanto de Pretinha e outro de Kátia 
Cilene, nos dous casos na metade de cada tempo, 
iniciaba a competición seguindo os pasos de Alemaña.
Australia e Suecia, nun partido de iguald
impotencia por parte dos dous á hora de saber gañar, 
facilitaron as cousas de Brasil e Alemaña ao empataren 
a un gol. Este dato minimizaba a derrota mínima da 
canarinha fronte a mannschaft
sentenciado o choque ao descanso co dobret
aínda que Raquel apertaba o marcador no minuto 72.
No duelo europeo, Alemaña foi a polo primeiro lugar
pero só conseguiu derrotar a Suecia no penúltimo 
minuto. Ás nórdicas pasoulles o que aos eternos 
perdedores, que fican eliminados no mellor p
realizan. A derradeira xornada do grupo deixaba aberta 
a loita pola clasificación para as anfitrioas e Brasil. 
Australia abeirou a sorpresa. Mandou parte do 
encontro grazas a un gol de Hughes, pero vinte 
minutos inspirados das brasileiras, no se
valéronlles para virar o marcador coas dianas de 
Raquel e Kátia Cilene. 

 
O grupo G traía á competición a repetición da final da 
Copa do Mundo anterior. China podía vingar a derrota 
nos penaltis en California, fronte aos Estados Unidos, 
nesta vez nun campo neutral. Os dous equipos eran 
favoritos para meterse en semifinais, sempre sobre a 
incógnita do que podería facer a 
dando por feito que a selección máis fraca das oito 
participantes era Nixeria. 
 
A primeira xornada confirmou os prognósticos iniciais 
porque Estados Unidos non tivo rival en Noruega, que 
aos 28 minutos xa perdía polo 2
tantos americanos de Millbrett e Hamm e porque 
China non tivo compaixón de Nixeria ao derrotala por 

Grupo E
13/09. Canberra: Australia
13/09. Melbourne: Suecia 
16/09. Sydney: Australia
16/09. Canberra: Alemania
19/09. Sydney: Australia
19/09. Melbourne: Alemania
 
1. DEU, 9; 2. BRA, 6; 3. SWE, 
 

contra unha Australia apoiada polo seu público e 
Suecia e Brasil deberían resolver quen ía eliminar da 

 Canberra, as mathildas nada 
puideron facer para deter a máquina alemá. Grings, 
rematando a primeira metade, e Wiegmann e Lingor 
no segundo acto, serviron para que as europeas 
sumaran os tres primeiros puntos. Mentres, en 
Melbourne, Brasil volvía a poñer en cuestión o nivel 
de competitividade de Suecia nos momentos 
importantes e cun tanto de Pretinha e outro de Kátia 
Cilene, nos dous casos na metade de cada tempo, 
iniciaba a competición seguindo os pasos de Alemaña. 
Australia e Suecia, nun partido de igualdade e 
impotencia por parte dos dous á hora de saber gañar, 
facilitaron as cousas de Brasil e Alemaña ao empataren 
a un gol. Este dato minimizaba a derrota mínima da 

mannschaft, que parecía deixar 
sentenciado o choque ao descanso co dobrete de Prinz, 
aínda que Raquel apertaba o marcador no minuto 72. 
No duelo europeo, Alemaña foi a polo primeiro lugar, 
pero só conseguiu derrotar a Suecia no penúltimo 
minuto. Ás nórdicas pasoulles o que aos eternos 
perdedores, que fican eliminados no mellor partido que 
realizan. A derradeira xornada do grupo deixaba aberta 
a loita pola clasificación para as anfitrioas e Brasil. 
Australia abeirou a sorpresa. Mandou parte do 
encontro grazas a un gol de Hughes, pero vinte 
minutos inspirados das brasileiras, no segundo tempo, 
valéronlles para virar o marcador coas dianas de 

O grupo G traía á competición a repetición da final da 
Copa do Mundo anterior. China podía vingar a derrota 
nos penaltis en California, fronte aos Estados Unidos, 

ez nun campo neutral. Os dous equipos eran 
favoritos para meterse en semifinais, sempre sobre a 
incógnita do que podería facer a combativa Noruega, e 
dando por feito que a selección máis fraca das oito 

 

confirmou os prognósticos iniciais 
porque Estados Unidos non tivo rival en Noruega, que 
aos 28 minutos xa perdía polo 2-0 final debido aos 
tantos americanos de Millbrett e Hamm e porque 
China non tivo compaixón de Nixeria ao derrotala por 

Grupo E 
Australia  – Alemaña: 0-3 
: Suecia – Brasil: 0-2 

Australia  – Suecia: 1-1 
Alemania – Brasil: 2-1 

Australia  – Brasil: 1-2 
Alemania – Suecia: 1-0 

; 3. SWE, 1; 4. AUS, 1. 
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3-1. Zhao disipou as dúbidas sobre o vencedor aos 
doce minutos e Sun certificou a vitoria sen que o tanto 
de Nikwocha, de penalti, a falta de cinco minutos, 
servira para algo máis que maquillar o resultado. 
Na segunda data, Estados Unidos e China confirmaron 
a igualdade entre ambos por medio dun empate que os 
mantiña invictos a ambos levándoos aos derradeiros 
partidos nos que lles servía un empate. Noruega, pola 
súa parte, apurou as súas hipóteses derrotando a 
Nixeria con relativa suficiencia. 
Na derradeira xornada da fase, Estados Unidos afirmou 
a súa superioridade fronte o combinado africano 
facéndolle un 3-1 pero, no Noruega-China, algo correu 
diferente do esperado. China aguantou o empate até o 
descanso. Per-Mathias Hogmo moveu ficha poucos 
minutos dos segundo tempo. Con máis mobilidade 
ofensiva debido á entrada de Haugenes, as europeas 
adiantáronse cun tanto de Pettersen. China repúxose do 
susto a falta de quince minutos cun tanto de penalti 
executado por Wei pero Noruega, cargada de fe, 
volveu ao ataque e, tres minutos máis tarde, fixo o 
definitivo 2-1 por medio de Margunn  Haugenes. 
Noruega estaba en semifinais. 

 
Probablemente, a semifinal xogada por Alemaña e 
Noruega sexa un dos partidos, ao mellor o partido, de 
peor lembranza para Tina Wunderlich. A futbolista 
centroeuropea, nunha acción desafortunada, desviou 
un balón contra a súa propia meta batendo á súa 
guardarredes Rottenberg. Faltaban dez minutos nos 
que Alemaña, á desesperada, con máis vontade que 
razón, non conseguiu superar á zaga norueguesa. As 
nórdicas metéronse na final contra prognóstico. 
Pola súa banda, no Bruce de Canberra, a igualdade 
volveu presidir un Estados Unidos-Brasil. O fútbol 
técnico da verde-amarela respondeu á suxestión física 
do combinado norteamericano. Brasil aguantou até a 
hora de partido, no momento no que Mia Hamm 
materializou o primeiro e único gol do partido. 

 

 
A loita pola presea de bronce volveu dar a razón ao 
fútbol físico sobre o preciosista, de combinacións 
curtas, do equipo brasileiro dirixido por José Duarte. 
Outra vez o transcurso do partido foi un mal inimigo 
de Brasil que tratou de igual a Alemaña até o minuto 
64, no que Lingor adiantou ás europeas. No 79, Prinz 
fechou o 2-0 garantindo o bronce para as teutonas. 

 
A final foi ese tipo de partidos difíciles de esquecer. A 
Estados Unidos non lle serviu o poder físico para 
revalidar o ouro porque Noruega foi tan resistente 
como as norteamericanas só que, mentalmente, máis 
fortes. O golpe psicolóxico do gol de Milbrett ao 
pouco de comezar a final non resentiu ás europeas, que 
non só empataron antes do descanso por medio de 
Espeseth senón que acariñaron o ouro a doce minutos 
para o asubío final cun segundo de Ragnhild 
Gulbrandsen. Os cinco minutos de aumento decretados 
pola canadense Denoncourt valeron para que Milbrett 
asinara un dobre e levara o xogo á prórroga. Na 
mesma, ao fío do seu descanso, Mellgren deu o ouro a 
Noruega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Grupo G 
14/09. Melbourne: Estados Unidos – Noruega: 2-0 
14/09. Canberra: China – Nixeria: 3-1 
17/09. Melbourne: Estados Unidos– China: 1-1 
17/09. Canberra: Noruega – Nixeria: 3-1 
20/09. Melbourne: Estados Unidos – Nixeria: 3-1 
20/09. Canberra: Noruega – China: 2-1 
 
1. USA, 7; 2. NOR, 6; 3. CHN, 4; 4. NGA 0. 
 

Semifinais 
24/09. Sydney: Alemaña – Noruega: 0-1 
24/09. Canberra: Estados Unidos – Brasil: 1-0 
 

Terceiro e cuarto lugares 
28/09. Sydney: Alemaña – Brasil: 2-0 

XOVES 28/09/2000     (20,00) 
Campo: SYDNEY SOCCER (Sydney)     (22.848) 
NORUEGA : 3 – ESTADOS UNIDOS : 2     (1-1)     
[2-2]     (2-1) 
NOR: Nordby, Sandaune, Kringen, Espeseth, 
Riise; Solveig Gulbrandsen (Lehn 34’), Knudsen 
(Jensen F), Pettersen (Mellgren 83’), Joergensen, 
Haugenes; Ragnhild Gulbrandsen..   Sel. Per-
Mathias Hogmo. 
USA: Mullinix, Pearce, Chastain, Fawcett, 
Sobrero; Fair, MacMillan (Parlow 79), Foudy, 
Lilly, Hamm, Milbrett.   Sel. April Heinrichs. 
Goles: 0-1 Milbrett 5‘; 1-1 Espeseth 44‘; 
            2-1 Ragnhild Gulbrandsen 78’; 
            2-2 Milbrett 89’; 3-2 Mellgren 102’. 
Árbitro: Denoncourt (Canadense). 
Auxiliares: Yoshizawa (Xaponesa) e Pérez 
Assante (Peruana). 
Disciplina: CA: Espeseth 76’; Lehn 84’; Kringen 
88’. 



 

 

Resultados 
setembro

 
 

España  
1ª División 

Xornada 1 (06/09/2015) 
Levante – Athletic: 0-2 
Granadilla – Barcelona: 1-3 
(1-1 Sarita 41’) 
Oviedo Moderno – Trans. Alcaine: 1-3 
At. Madrid – Rayo Vallecano: 3-0 
Oiartzun – Sp. Huelva: 2-2 
R. Sociedad – Fund. Albacete: 2-2 
Santa Teresa – Collerense: 3-1 
Valencia – Espanyol: 2-0 
 
Xornada 2 (13/09/2015) 
Athletic – Valencia: 3-2 
(0-1 Mari Paz 15’) 
Barcelona – Levante: 7-1 
Trans. Alcaine – Granadilla: 1-0 
Rayo Vallecano – Oviedo Moderno: 0-1 
Sp. Huelva – At. Madrid: 1-1 
Fund. Albacete – Oiartzun: 4-3 
Collerense – R. Sociedad: 0-2 
Espanyol – Santa Teresa: 1-0 
 
Xornada 3 (27/09/2015) 
Athletic – Barcelona: 1-1 
Levante – Trans. Alcaine: 2-3 
Granadilla – Rayo Vallecano: 3-0 
Oviedo Moderno – Sp. Huelva: 0-4 
At. Madrid – Fund. Albacete: 9-1 
Oiartzun – Collerense: 2-1 
R. Sociedad – Espanyol: 2-0 
Valencia – Santa Teresa: 0-0 (suspendido aos 14’ pola choiv
 
1. Transportes Alcaine, 9;  2. At. Madrid, 7; 3. Barcelona, 7; 4. R. 
Sociedad, 7; 5. Athletic, 7; 6.  Sp. Huelva, 6; 7. Oiartzun, 4; 8. Fund. 
Albacete, 4; 9. Valencia, 3 (2); 10. Santa Teresa, 3 (2); 11. 
Granadilla, 3; 12. Espanyol, 3; 13. Oviedo Moder
Collerense, 0; 15. Rayo Vallecano, 0; 16. Levante, 0
Mellor goleadora: Jenny (Barcelona) 5 goles. 
Guardarredes menos batida: Noelia (At. Madrid) 2 

 
2ª División – Gr. I 

Xornada 1 (06/09/2015) 
Zamora – At. Arousana: 3-3 
(1-0 María 19’; 1-1 Nuria 27’; 2-1 Lara Morín 33’; 3-
41’; 3-2 Nuria 66’; 3-3 Míriam 75’) 
Friol – Bértola: * 
Femiastur – Erizana: 3-0 
(1-0 Rebe 32’; 2-0 Carmen 39’; 3-0 Carla 70’) 
Tordoia – Ave Fénix: 2-3 
(1-0 Fátima 9; 2-0 Rebeca 20’; 2-1 Sofía 56’; 2-2 Rebeca 82’; 2
María 85’(pp)) 
Victoria – El Olivo: 0-8 
(0-1 Carolina 3’; 0-2 Carolina 6’; 0-3 Ceci 13’; 0-4 Ceci 19’; 0
Carolina 23’; 0-6 Xeila 46’; 0-7 Xeila 55’; 0-8 Clo 58’)
Sárdoma – Orzán: 1-0 
(1-0 Iraia 55’) 
Milagrosa – Mareo: 0-2 
(0-1 Anina 35’; 0-2 Eider 55’) 
 
Xornada 2 (13/09/2015) 
At. Arousana – Milagrosa: 4-1 
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setembro 

0 (suspendido aos 14’ pola choiva) 

3. Barcelona, 7; 4. R. 
Sociedad, 7; 5. Athletic, 7; 6.  Sp. Huelva, 6; 7. Oiartzun, 4; 8. Fund. 
Albacete, 4; 9. Valencia, 3 (2); 10. Santa Teresa, 3 (2); 11. 
Granadilla, 3; 12. Espanyol, 3; 13. Oviedo Moderno, 3; 14. 

Rayo Vallecano, 0; 16. Levante, 0 . 

 g./ 3 p. (0,67). 

-1 Ana Ramos 

Rebeca 82’; 2-3 

4 Ceci 19’; 0-5 
8 Clo 58’) 

(1-0 Míriam 7’; 2-0 Nuria 26’; 2-1 Peque 53’; 3
Belén 85’) 
Bértola – Zamora: * 
Erizana – Friol: 0-10 
(0-1 Eva 17’; 0-2 Fany Varela 25’; 0
Varela 30’; 0-5 Eva 39’; 0-6 Noemi 60’(pp); 0
Covi 75’; 0-9 Eva 77’; 0-10 Ana 84’)
Ave Fénix – Femiastur: 2-2 
(1-0 Rebeca 22’(p); 1-1 Rocío 39’; 2
El Olivo – Tordoia: 14-0 
(1-0 Clo 4’; 2-0 Carolina 14’; 3-0 
Carolina 32’; 6-0 Carolina 39’; 7-
Sandra 50’; 10-0 Ceci 54’; 11-0 Irene 66’(pp); 12
Joana 75’; 14-0 Xeila 88’) 
Orzán – Victoria: 3-1 
(0-1 Tati Tenreiro 17’; 1-1 Lidia 19’; 2
Mareo – Sárdoma: 3-1 
(0-1 Yaiza 2’; 1-1 Anina 11’; 2-1 Laur
 
Xornada 3 (27/09/2015) 
At. Arousana – Bértola: * 
Zamora – Erizana: 7-0 
(1-0 Cynthia 9’; 2-0 Garzón 31’; 3
5-0 Cynthia 53’; 6-0 Saritilla 67’; 7
Friol – Ave Fénix: 6-1 
(1-0 Eva 2’; 1-1 Patry 44’; 2-1 Rai 54’; 3
1 Fany Varela 83’; 6-1 Fany Varela 89’)
Femiastur – El Olivo: 0-1 
(0-1 Clo 40’) 
Tordoia – Orzán: 1-0 
(1-0 Rebeca 21’) 
Victoria – Mareo: 4-5 
(1-0 Tomy 5’; 1-1 María Yanes 8’; 2
María Yanes 43’; 3-3 María Yanes 69’; 3
74’(p); 4-5 Anina 89’) 
Milagrosa – Sárdoma: 0-2 
(0-1 Tania 15’; 0-2 Tamy 17’) 
 
1. El Olivo, 9;  2. Mareo, 9; 3. Friol, 6 (2); 4. Sárdoma, 6; 5. Zamora, 
4 (2); 6. At. Arousana, 4 (2); 7. Femiastur, 4; 8. Ave Fenix, 4; 9. 
Orzán, 3; 10. Tordoia, 3; 11. Milagrosa, 0; 
Erizana, 0.   
Mellor goleadora: Carolina (El Olivo) 6 goles.
Guardarredes menos batida: Sheila (El Olivo) 0 g./ 3 p. (0).
* O Bértola retirouse antes do comezo da competición.
 

 

Galiza 

1ª División Galega
Xornada 1 (13/09/2015) 
Victoria B – O Val: 0-3 
(0-1 Noemi 42’; 0-2 Noemi 70’; 0
Umia – Lavadores: 2-3 
(1-0 Patri 6’; 1-1 Loli 11’; Nuria 47’; 2
Arcadia – Atlántida Matamá: 0-4 
(0-1 Noelia Pereira 33’; 0-2 Luci 53’; 0
Alertanavia – Sárdoma B: 1-1 
(1-0 Montse 15’; 1-1 Paula 83’) 
Moledo – San Miguel: 2-4 
(0-1 Ceci 24’; 1-1 Andrea Lorenzo 34’; 1
58’; 2-3 Xiana 78’; 2-4 Xiana 82’)
Orzán B – Aguiño: 0-0 
Valladares – Noalla: 15-0 
(1-0 Ángela 1’; 2-0 Álex 4’; 3-0 Ángela 9’; 4
18’; 6-0 Ángela 24’; 7-0 Álex 25’; 8
Marina 44’; 11-0 Soraya 52’; 12-0 Nerea 57’; 13
14-0 Nerea 72’; 15-0 Nerea 83’. 
Monte Forte – ACRD Boiro: 2-1 
(1-0 Chester 12’; 2-0 Diana 39’; 2
 
Xornada 2 (20/09/2015) 
O Val – Monte Forte: 7-1 

1 Peque 53’; 3-1 Belén 77’; 4-1 

2 Fany Varela 25’; 0-3 Lucía Pardo 27’; 0-4 Fany 
6 Noemi 60’(pp); 0-7 Lucía  Pardo 63’; 0-8 

10 Ana 84’) 

1 Rocío 39’; 2-1 Silvia 42’; 2-2 Tania 69’) 

 Sandra 17’; 4-0 Clo 19’; 5-0 
-0 Ceci 43’; 8-0 María 48’; 9-0 

0 Irene 66’(pp); 12-0 Sandra 67’ 13-0 

1 Lidia 19’; 2-1 Raquel 25’; 3-1 Raquel 89’) 

1 Laurina 53’; 3-1 Anina 61’) 

0 Garzón 31’; 3-0 María 35’; 4-0 Lara Pastor 43’;  
0 Saritilla 67’; 7-0 Lara Pastor 89’) 

1 Rai 54’; 3-1 Laura 62’; 4-1 Eva 79’; 5-
1 Fany Varela 89’) 

1 María Yanes 8’; 2-1 Tomy 9’; 3-1 Cris 12’; 3-2 
3 María Yanes 69’; 3-4 Alicia 72’; 4-4 Tomy 

3. Friol, 6 (2); 4. Sárdoma, 6; 5. Zamora, 
4 (2); 6. At. Arousana, 4 (2); 7. Femiastur, 4; 8. Ave Fenix, 4; 9. 
Orzán, 3; 10. Tordoia, 3; 11. Milagrosa, 0; 12. Victoria, 0; 13. 

Carolina (El Olivo) 6 goles. 
Sheila (El Olivo) 0 g./ 3 p. (0). 

O Bértola retirouse antes do comezo da competición. 

 
1ª División Galega  

2 Noemi 70’; 0-3 Noemi 86’) 

1 Loli 11’; Nuria 47’; 2-2 Iris 65’(pp); 2-3 Loli 75’) 
 

2 Luci 53’; 0-3 Luci 77’; 0-4 Luci 86’) 

1 Andrea Lorenzo 34’; 1-2 Xiana 43’(p); 2-2 Sofía 
4 Xiana 82’) 

0 Ángela 9’; 4-0 Álex 15’; 5-0 Ángela 
0 Álex 25’; 8-0 Álex 32’; 9-0 Álex 43’; 10-0 

0 Nerea 57’; 13-0 Ana Iglesias 62’; 
 
 

0 Diana 39’; 2-1 Soraya 83’(p)) 
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(1-0 Laura García 12’; 2-0 Lara Íñiguez 44’; 3-0 Lara Íñiguez 45’; 4-0 
Laura García 54’; 4-1 Carmen 54’; 5-1 Laura García 56’; 6-1 Laura 
García 60’; 7-1 Noe 75’) 
Lavadores – Victoria B: 1-0 
(1-0 Nuria 15’) 
Atlántida Matamá – Umia: 9-0 
(1-0 Eva Láuzara 8’; 2-0 Chama 24’; 3-0 Noelia Pereira 30’; 4-0 
Lucía 63’; 5-0 Noelia Pereira 64’; 6-0 Luci 65’; 7-0 Luci 69’; 8-0 Lucía 
78’; 9-0 Noelia Pereira 82’) 
Sárdoma B – Arcadia: 4-2 
(1-0 Laurita 4’; 2-0 Laurita 15’(p); 2-1 Albita 24’; 3-1 Alba 49’; 4-1 
Meli 55’(p); 4-2 Silvia Campo 78’(p)) 
San Miguel – Alertanavia: 5-4 
(0-1 Montse 1’; 0-2 Andrea Álvarez 8’; 1-2 Alba Hernández 11’; 2-2 
Alba Hernández 15’; 2-3 Dama 29’: 2-4 Montse 37’; 3-4 Alba 
Hernández 42’; 4-4 Xiana 48’(p); 5-4 Laura 83’) 
Aguiño – Moledo: 4-0 
(1-0 Marina 12’; 2-0 Mon 32’; 3-0 Marina 40’; 4-0 Marina 79’) 
Noalla – Orzán B: 2-5 
(0-1 Merino 7’; 0-2 Silvia 13’; 1-2 Míriam González 15’; 1-3 Cárol 37’; 
2-3 Cristina Penín 44’; 2-4 Vero 59’; 2-5 Rocío 87’) 
ACRD Boiro – Valladares: 0-3 
(0-1 Ana Iglesias 38’; 0-2 Álex 46’; 0-3 Álex 74’) 
 
Xornada 3 (27/09/2015) 
O Val – Lavadores: 3-2 
(1-0 Noemi 9’; 1-1 Marta 28’; 2-1 Noemi 40’(p); 2-2 Loli 72’; 3-2 
Noemi 89’) 
Victoria B – Atlántida Matamá: 0-8 
(0-1 Luci 17’; 0-2 Eva Láuzara 24’; 0-3 Eva Láuzara 32’; 0-4 Chama 
37’; 0-5 Noelia Pereira 48’; 0-6 Luci 78’; 0-7 Luci 88’; 0-8 Chama 89’) 
Umia – Sárdoma B: 6-3 
(0-1 Meli 11’; 1-1 Lara Antelo 13’; 1-2 Patricia 18’; 2-2 Míriam 
Domínguez 22’; 2-3 Laurita 44’(p); 3-3 Míriam Domínguez 48’; 4-3 
Míriam Domínguez 78’; 5-3 Bea 79’(p); 6-3 Bea 87’. 
Arcadia – San Miguel: 5-0 
(1-0 Míriam 33’; 2-0 Míriam 40’; 3-0 Míriam 43’; 4-0 Albita 56’; 5-0 
Albita 70’) 
Alertanavia – Aguiño: 2-1 
(0-1 Nuria Torres 25’; 1-1 Montse 37’; 2-1 Montse 45’) 
Moledo – Noalla: 9-0 
(1-0 Paula 20’; 2-0 Tania Rodas 23’; 3-0 Tania Rodas 42’; 4-0 Paula 
47’; 5-0 Tania Rodas 53’; 6-0 Nair 57’; 7-0 Tamara Álvarez 61’; 8-0 
Tamara Álvarez 82’; 9-0 María Soares 84’) 
Orzán B – ACRD Boiro: 2-0 
(1-0 Vero 12’; 2-0 Laura de la Torre 47’) 
Monte Forte – Valladares: 0-6 
(0-1 Ana Iglesias 4’; 0-2 Álex 18’; 0-3 Álex 27’; 0-4 Álex 64’; 0-5 Álex 
78’; 0-6 Mar 85’) 
 
1. Valladares, 9; 2. Atlántida Matamá, 9; 3. O Val, 9; 4. Orzán B, 7; 
5. Lavadores, 6; 6. San Miguel, 6; 7. Aguiño, 4; 8. Alertanavia, 4; 9. 
Sárdoma B, 4; 10. Moledo, 3; 11. Arcadia, 3; 12. Umia, 3; 13. Monte 
Forte, 3; 14. ACRD Boiro, 0; 15. Victoria B, 0; 16. Noalla, 0 . 
Mellor goleadora: Álex (Valladares) 11 goles. 
Guardarredes menos batida: Vanessa (O Val) 3 g./ 3 p. (1). 
 

2ª División – Grupo I 
Xornada 1 (06/09/2015) 
Villestro – Unión: 3-0 
Antas – Sp. Burgo: 9-0 
Santiso – Torre: 0-4 
Imperator – Portazgo: 9-0 
Pastoriza – Orzán C: 3-1 
Victoria – Conxo: 5-0 
Touro – Obrero: 6-1 
Santo Estevo de Abellá – Sar: 9-1 
Rúa Valdeorras – Cacheiras: 4-3 
 
Xornada 2 (13/09/2015) 
Unión – Rúa Valdeorras: 0-9 
Sp. Burgo – Villestro: 1-1 
Torre – Antas: 3-1 
Portazgo – Santiso: 0-4 
Orzán C – Imperator: 2-3 
Conxo – Pastoriza: 2-0 
Obrero – Victoria: 0-11 

Sar – Touro: 1-4 
Cacheiras – Santo Estevo de Abellá: 3-1 
 
Xornada 3 (20/09/2015) 
Unión – Sp. Burgo: 1-1 
Villestro – Torre: 1-5 
Antas – Portazgo: 7-0 
Santiso –Orzán C: 2-0 
Imperator – Conxo: 1-0 
Pastoriza – Obrero: 5-0 
Victoria – Sar: 6-0 
Touro – Cacheiras: 3-1 
Rúa Valdeorras – Santo Estevo de Abellá: 6-2 
 
Xornada 4 (27/09/2015) 
Sp. Burgo – Rúa Valdeorras: 0-5 
Torre – Unión: 14-0 
Portazgo – Villestro: 1-2 
Orzán C – Antas: 2-5 
Conxo – Santiso: 1-2 
Obrero – Imperator: 1-7 
Sar – Pastoriza: 0-3 
Cacheiras – Victoria: 0-2 
Santo Estevo de Abellá – Touro: 4-1 
 
1. Torre, 12;  2. Victoria, 12; 3. Rúa Valdeorras, 12; 4. Imperator, 12; 
5. Antas, 9; 6. Pastoriza, 9; 7. Touro, 9; 8. Santiso, 9; 9. Villestro, 7; 
10. Santo Estevo de Abellá, 6; 11. Cacheiras, 3; 12. Conxo, 3; 13. S. 
Burgo, 2; 14. Unión, 1; 15. Orzán C, 0; 16. Sar, 0; 17. Portazgo, 0; 
18. Obrero, 0. 
Mellor goleadora: Laura Mosquera (Touro) 11 goles. 
Guardarredes menos batida: Carmen (Victoria) 0 g./ 4 p. (0). 
 

2ª División – Grupo II 
Xornada 1 (06/09/2015) 
Sp. San Mateo – U.D. Ourense: 0-3 
Rápido Pereiró – Tomiño: 2-3 
Mamis Arnelas – At. Pontevedra: 1-2 
Portonovo – Rápido Bahía: 4-1 
Concello de Mos – At. Arousana B: * 
Ciudad de Pontevedra – Puentearnelas: 0-0 
Tyde – Salcedo: 6-1 
Balaídos – Amanecer: 1-7 
Vila do Corpus – Racing Vilariño: * 
 
Xornada 2 (13/09/2015) 
U.D. Ourense – Vila do Corpus: * 
Tomiño – Sp. San Mateo: 2-0 
At. Pontevedra – Rápido Pereiró: 0-4 
Rápido Bahía – Mamis Arnelas: 3-0 
At. Arousana B – Portonovo: 0-4 
Puentearnelas – Concello de Mos: * 
Salcedo – Ciudad de Pontevedra: 5-4 
Amanecer – Tyde: 0-3 
Racing Vilariño – Balaídos: 15-0 
 
Xornada 3 (20/09/2015) 
U.D. Ourense – Tomiño: 3-0 
Sp. San Mateo – At. Pontevedra: 3-0** 
Rápido Pereiró – Rápido Bahía: 1-2 
Mamis Arnelas – At. Arousana B: 1-9 
Portonovo – Puentearnelas: 1-0 
Concello de Mos – Salcedo: * 
Ciudad de Pontevedra – Amanecer: 5-0 
Tyde – Racing Vilariño: 1-0 
Vila do Corpus – Balaídos: * 
** Por inferioridade visitante. 
 
Xornada 4 (27/09/2015) 
Tomiño – Vila do Corpus: * 
At. Pontevedra – U.D. Ourense: 0-2 
Rápido Bahía – Sp. San Mateo: 4-3 
At. Arousana B – Rápido Pereiró: 5-1 
Puentearnelas – Mamis Arnelas: 2-0 
Salcedo – Portonovo: 2-11 
Amanecer – Concello de Mos: * 
Racing Vilariño – Ciudad de Pontevedra: 5-0 



 

 

Balaídos – Tyde: 0-7 
 
1. Portonovo, 12;  2. Tyde, 12; 3.Ourense, 9 (3); 4. Rápido Bahía, 9; 
5. Racing Vilariño, 6 (3); 6. At. Arousana B, 6 (3); 7. T
Puentearnelas, 4 (3); 9. Ciudad de Pontevedra, 4; 10. Rápido 
Pereiró, 3; 11. Amanecer, 3 (3); 12. Sp. San Mateo, 3; 13. At. 
Pontevedra, 3; 14. Salcedo, 3 (3); 15. Mamis, 0; 16. Balaídos, 0 (3).
Mellor goleadora: Laura Rodríguez (Racing Vilariño) 8 goles.
Guardarredes menos batida: Silvia Álvarez (Racing Vilariño) 1 g./ 3 
p. (0,34). 
* Vila do Corpus e Concello de Mos retiráronse antes do comezo
 

 

Alemaña 
1. Frauen- Bundesliga

 
Xornada 2 (0609/2015) 
Hoffenheim – Frankfurt: 0-1 
Turbine Potsdam – Freiburg: 2-0 
Köln – Bayern: 0-2 
Essen – Sand: 1-0 
Bayer Leverkusen – Jena: 0-0 
Wolfsburg – Werder: 2-0 
 
Xornada 3 (13/09/2015) 
Bayern – Wolfsburg: 1-0 
Jena – Werder: 1-0 
Frankfurt – Turbine Potsdam: 1-0 
Freiburg – Köln: 6-1 
Bayer Leverkusen – Essen: 4-5 
Sand – Hoffenheim: 0-2 
 
1. Bayern, 9; 2. Frankfurt, 9;  3. Wolfsburg, 6; 4. Essen, 6; 5. 
Freiburg, 4; 6. Hoffenheim, 4; 7. Jena, 4; 8. Werder, 3; 9. Sand, 3; 
10. Turbine Potsdam, 3; 11. Bayer Leverkusen, 1 ; 12. 
Mellor goleadora: Däbritz (Bayern) 3 goles. 
 

DFB-Pokal  
 
Dezaseisavos de Final (26/09/2015) 
TuRa Meldorf – Werder : 0-8 
Holstein Kiel – Turbine Potsdam : 0-11 
Billerbeck – Wolfsburg : 0-19 
Cloppenburg – Jena : 1-2 
U. Meppen – Essen : 0-9 
Magdeburger – Herforder : 1-4 
Gütersloh – Meppen : 2-4 
Babelsberg – Lübars : 0-4 
PSV Freiburg – Frankfurt : 0-14 
Hessen Wetzlar – Bayer Leverkusen : 0-2 
Alemannia Aquisgrán – Sand : 0-9 
Duisburg – Bayern : 0-3 
Borussia Mönchengaldbach – Köln : 1-4 
Sindelfingen – Freiburg : 0-6 
Saarbrücken – Hoffenheim : 0-5 
Hegnach  – Issel: 3-1 
 
Mellor goleadora: Grünheid (Gütersloh) 7 goles. 

 
 

Francia 
D1 Feminine 

 
Xornada 2 (06/09/2015) 
Montpellier – Guingamp: 3-0 
Albi – Saint-Maur: 4-2 
Juvisy – La Roche-sur-Yon: 2-0 
O. Lyonnais – Nîmes Metropol.:9-0  
Rodez – Saint-Étienne: 1-0 
Soyaux – Paris St.-Germain: 0-2 
 
Xornada 3 (13/09/2015) 
La Roche-sur-Yon – Rodez: 0-3 
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3.Ourense, 9 (3); 4. Rápido Bahía, 9; 
5. Racing Vilariño, 6 (3); 6. At. Arousana B, 6 (3); 7. Tomiño, 6 (3); 8. 
Puentearnelas, 4 (3); 9. Ciudad de Pontevedra, 4; 10. Rápido 
Pereiró, 3; 11. Amanecer, 3 (3); 12. Sp. San Mateo, 3; 13. At. 
Pontevedra, 3; 14. Salcedo, 3 (3); 15. Mamis, 0; 16. Balaídos, 0 (3). 

ariño) 8 goles. 
Guardarredes menos batida: Silvia Álvarez (Racing Vilariño) 1 g./ 3 

* Vila do Corpus e Concello de Mos retiráronse antes do comezo 

Bundesliga  

3. Wolfsburg, 6; 4. Essen, 6; 5. 
Freiburg, 4; 6. Hoffenheim, 4; 7. Jena, 4; 8. Werder, 3; 9. Sand, 3; 

; 12. Köln, 0.  

Albi – Juvisy: 1-2 
Paris St.-Germain – Montpellier: 0
Saint-Étienne – Soyaux: 1-2 
Saint-Maur – Nîmes Metropol.: 3
Guingamp – O. Lyonnais: 0-8 
 
Xornada 4 (27/09/2015) 
Soyaux – La Roche-sur-Yon: 2-3
O. Lyonnais – Paris St.-Germain: 
Juvusy – Saint-Maur: 2-0 
Montpellier – Saint-Étienne: 1-0 
Nîmes Metropol. – Guingamp: 0-
Rodez – Albi: 2-2 
 
1. O. Lyonnais, 16; 2. Montpellier, 14; 
Paris St.-Germain,11; 6. Rodez, 11; 7. 
Yon, 7; 9. Saint-Maur, 7;  10.Guingamp, 7; 11. Saint
12. Nîmes Metropol., 4. 
Mellor goleadora: Hegerberg (O. Lyonnais) 7 goles.
* Partido gañado, 4 pts; empatado, 2 pts.; perdido, 1 pto.
 

Inglaterra 
FA Women Super League

 
Xornada 12 (06/09/2015) 
Bristol Academy – Birmingham City: 0
Liverpool – Arsenal: 0-2 
Chelsea – Notts County: 2-1 
Manchester City – Sundrland: 1-0
 
Xornada 5 (10/09/2015) 
Manchester City – Liverpool: 2-0
 
Xornada 13 (27/09/2015) 
Liverpool – Chelsea: 0-4 
Sunderland – Arsenal: 1-3 
Manchester City – Bristol Academy: 6
Notts County – Birmingham City: 0
 
1. Chelsea, 29; 2. Manchester City, 27; 
Sunderland, 20; 5. Notts County, 15; 6. Birmingham City, 13; 7. 
Liverpool, 13; 8. Bristol Academy
Mellor goleadora: Mead (Sunderland) 12 goles.

FA Women Super League Cup
 
Primeira Fase – Grupo 1 
Xornada 4 (20/09/2015) 
London Bees – Watford: 2-3 
 
1. Arsenal, 15; 2. Chelsea, 12;  3. Reading, 9;
6; 5. Watford, 3; 6 London Bees, 0.
Mellor goleadora: Gibbons (Millwall), Ayane (Chelsea), Ayane 
(Chelsea) 4 goles. 
 
Cuartos de Final (13/09/2015) 
Birmingham City  – Chelsea: 1-0
Bristol Academy – Liverpool : 1-4
Notts County  – Reading: 3-2 
Arsenal  – Manchester City: 1-0 
 
Mellor goleadora: Dowie (Liverpool) 9 goles.

 

Italia 
Super Copa d’Italia

 
(Lusetti – Castiglione delle Stivieri,
Verona – Brescia : 0-0 / 2-3 
 
Campión: Brescia. 
 

Montpellier: 0-0 

Nîmes Metropol.: 3-1 

3 
Germain: 5-0 

 
-2 

O. Lyonnais, 16; 2. Montpellier, 14; 3. Juvisy, 14; 4. Albi, 11; 5. 
11; 6. Rodez, 11; 7. Soyaux, 10; 8. La Roche-sur-

10.Guingamp, 7; 11. Saint -Étienne, 5; 

Mellor goleadora: Hegerberg (O. Lyonnais) 7 goles. 
* Partido gañado, 4 pts; empatado, 2 pts.; perdido, 1 pto. 

 
FA Women Super League  

Birmingham City: 0-3 

0 

0 

Bristol Academy: 6-1 
Birmingham City: 0-1 

Chelsea, 29; 2. Manchester City, 27; 3. Arsenal, 24; 4. 
Sunderland, 20; 5. Notts County, 15; 6. Birmingham City, 13; 7. 

Bristol Academy, 5. 
Mead (Sunderland) 12 goles. 

 
FA Women Super League Cup  

3. Reading, 9;  4. Milwall Lionesses, 
5. Watford, 3; 6 London Bees, 0. 

Mellor goleadora: Gibbons (Millwall), Ayane (Chelsea), Ayane 

0 
4 

 

Mellor goleadora: Dowie (Liverpool) 9 goles. 

Super Copa d’Italia  

Castiglione delle Stivieri,  26/09/2015) 



 

 

Portugal 
Nacional 

Xornada 1 (05/09/2015) 
Vilaverdense – At. Ouriense: 1-2 
A-dos-Francos – Viseu 2001: 3-2 
Fund. Laura Santos – F. Benfica: 0-2 
Cadima – Albergaria: 0-2 
Valadares Gaia – Boavista: 3-1 
 
Xornada 2 (27/09/2015) 
At. Ouriense – Valadares Gaia: 0-1 
Viseu 2001 – Vilaverdense: 2-3 
F. Benfica – A-dos-Francos: 2-0 
Albergaria – Fund. Laura Santos: 2-0 
Boavista – Cadima: 0-0 
 
1. F. Benfica, Albergaria, 6; 3. Valadares Gaia,6;  4. 
5. A-dos-Francos, 3; 6. Vilaverdense, 3; 7. Boavista, 1; 8. Cadima, 1; 
9. Viseu 2001, 0; 10. Fund. Laura Santos, 0. 
Mellor goleadora: Francisca Cardoso (Valadares Gaia), Diana Silva 
(Albergaria) 2 goles. 
 

 

Suecia 
Damallsvenskan  

 
Xornada 17 (06/09/2015) 
Rosengård – Örebro: 2-1 
Kristianstads – Hammarby: 1-0 
Piteå – AIK: 4-1 
Umeå – Göteborg:1-1 
Eskilstuna Utd. – Vittsjö: 2-0 
Linköpings – Mallbacken: 5-1 
 
Xornada 13 (08/09/2015) 
Kristianstads – Örebro: 3-1 
 
Xornada 18 (13/09/2015) 
Göteborg – Rosengård: 0-0 
Vittsjö – Kristianstads: 1-1 
Hammarby – Eskilstuna Utd.: 0-2 
AIK – Linköpings: 0-5 
Mallbacken – Piteå: 1-4 
Örebro – Umeå: 2-0 
 
Xornada 19 (27/09/2015) 
AIK – Örebro: 1-2 
Hammarby – Rosengård: 0-1 
Umeå – Kristianstads: 4-3 
Mallbacken – Vittsjö: 2-1 
Piteå – Eskilstuna Utd.: 1-0 
Linköpings – Göteborg: 4-0 
 
1. Eskilstuna Utd., 43; 2. Rosengård, 42; 3. Linköpings, 40; 4. 
Piteå, 38; 5. Göteborg, 29; 6. Örebro, 28; 7. Kristianstads, 24; 8. 
Umeå, 23; 9. Vittsjö, 20; 10. Mallbacken, 17; 11. Hammarby, 13; 12. 
AIK, 2. 
Mellor goleadora: Enganamouit (Eskilstuna Utd.) 16 goles.

 

Estados Unidos 

National Women Soccer League
 
02/09/2015 
Sky Blue – Kansas City: 2-3 
 
04/09/2015 
Western New York Flash – Portland Thorns: 3-2 
 
05/09/2015 
Washington Spirit – Seattle Reign: 1-2 
 
06/09/2015 
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4. At. Ouriense, 3; 
Boavista, 1; 8. Cadima, 1; 

adora: Francisca Cardoso (Valadares Gaia), Diana Silva 

3. Linköpings, 40; 4. 
borg, 29; 6. Örebro, 28; 7. Kristianstads, 24; 8. 

11. Hammarby, 13; 12. 

Mellor goleadora: Enganamouit (Eskilstuna Utd.) 16 goles. 

League  

Chicago Red Stars – Houston Dash
 
1. Seattle Reign, 43; 2. Chicago Red Stars, 33; 3. Kan sas City, 
32; 4. Washington Spirit, 30; 
Thorns, 23; 7. Western New York Flash, 23; 8. Sky Blue, 22; 9. 
Boston Breakers, 15. 
Mellor goleadora: Dunn (Washington Spirit) 15 goles.
 
Semifinais (13/09/2015) 
Chicago Red Stars – Kansas City
Seattle Reign  – Washington Spirit
Mellor goleadora: Dunn (Washington Spirit) 15 goles.

 
 

Europa 

Eurocopa 2017
Fase de clasificación 
 
Grupo 1 
22/09: Islandia – Bielorrusia: 2-0 
           Eslovenia – Escocia: 0-3 
1. SCO, 3; 2. ISL, 3; 3. BLR, 0; 4. SLV, 0; 
Mellor goleadora: Little (Escocia) 3 goles.
 
Grupo 2 
17/09: Finlandia – Montenegro: 1
21/09: Irlanda – Finlandia: 0-2 
 
1. FIN, 6; 2. MTE, 0; 3. IRL, 0; -. ESP, 
Mellor goleadora: Öling, Kolvisto, Sällström (Finlandia) 1 gol.
 
Grupo 3 
22/09: Francia – Romanía: 3-0 
 
1. FRA, 3;  2. ROU, 0; -. ALB, -; -
Mellor goleadora: Le Sommer (Francia) 2 goles.
 
Grupo 4 
17/09: Moldavia – Suecia: 0-3 
22/09: Suecia – Polonia: 3-0 
 
1. SWE, 6; 2. MDV, POL, 0; -. DNK, 
Mellor goleadora: Schough (Suecia) 2 goles.
 
Grupo 5 
17/09: Turquía – Croacia: 1-4 
18/09: Alemaña – Hungría: 12-0 
22/09: Croacia – Alemaña: 0-1 
 
1. DEU, 6; 2. HRV, 3; 3. TUR, 0; 4. HUN, 0; 
Mellor goleadora: Bremmer, Popp (Alemaña) 3 goles.
 
Grupo 6 
18/09: Italia – Xeorxia: 6-1 
22/09: Xeorxia – Chequia: 0-3 
 
1. ITA, 3;  2. CZE, 3; 3. GEO, 0; -
Mellor goleadora: Girelli (Italia), Martinková (Chequia) 2 goles.
 
Grupo 7 
17/09: Estonia – Serbia: 0-1 
21/09: Estonia – Inglaterra: 0-8 
22/09: Bélxica – Bosnia e Hercegovina: 6
 
1. ENG, 3; 2. BEL, 3; 3. SRB, 3; 4. BIH, 0; 
Mellor goleadora: Carter (Inglaterra) 3 goles.
 
Grupo 8 
17/09: Casaquistán – Austria: 0-2
22/09: Austria – Gales: 3-0 
           Casaquistán – Noruega: 0
 
1. AUT, 6;  2. NOR, 3; 3. WAL, 0; 4. KAZ, 0; 
Mellor goleadora: Billa (Austria), Haavi e Hegerberg (Noruega) 2 
goles. 

Houston Dash: 1-1 

Seattle Reign, 43; 2. Chicago Red Stars, 33; 3. Kan sas City, 
30; 5. Houston Dash, 24; 6. Portland 

Thorns, 23; 7. Western New York Flash, 23; 8. Sky Blue, 22; 9. 

Mellor goleadora: Dunn (Washington Spirit) 15 goles. 

Kansas City : 0-3 
Washington Spirit: 3-0 

Mellor goleadora: Dunn (Washington Spirit) 15 goles. 

Eurocopa 2017  

 
 

3. BLR, 0; 4. SLV, 0; -. MKD, -. 
Little (Escocia) 3 goles. 

Montenegro: 1-0 

. ESP, -; -. PRT, -. 
Öling, Kolvisto, Sällström (Finlandia) 1 gol. 

-. GRC, -; -. UKR, -. 
Le Sommer (Francia) 2 goles. 

. DNK, -; -. SVK, -. 
Schough (Suecia) 2 goles. 

 

3. TUR, 0; 4. HUN, 0; -. RUS, -. 
Bremmer, Popp (Alemaña) 3 goles. 

-. NIR, -; -. CHE, -. 
Girelli (Italia), Martinková (Chequia) 2 goles. 

Bosnia e Hercegovina: 6-0 

3. SRB, 3; 4. BIH, 0; -. EST, 0. 
Carter (Inglaterra) 3 goles. 

2 

Noruega: 0-4 

3. WAL, 0; 4. KAZ, 0; -. ISR, -. 
Billa (Austria), Haavi e Hegerberg (Noruega) 2 



 

 

Queres axudar a divulgar o fútbol feminino?

Na nosa segunda temporada imos dar un paso máis.

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

A outra historia do fútbol
Dous documentais:

    

    
 
Unha conferencia: 
 
Unha charla-coloquio:
 

 e-mail: revistaff@outlook.es 

 

 

 

 

Queres axudar a divulgar o fútbol feminino?

 

Na nosa segunda temporada imos dar un paso máis.

 

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

presentando 

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

  Un balón enchido de soños
 (Biografía de Vero Boquete)

  Pasado e presente do futfem galego

coloquio: O fútbol feminino na túa comarca

Contacto: 

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

Queres axudar a divulgar o fútbol feminino? 

Na nosa segunda temporada imos dar un paso máis. 

ao teu Concello, á 
, ao teu colexio 

A outra historia do fútbol 

Un balón enchido de soños 
(Biografía de Vero Boquete) 

Pasado e presente do futfem galego 

feminino na túa comarca 

698 122 667 


