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Editorial
Que fantástico é o fútbol. Realmente, un universo
cheo de emocións que poden mudar en medio ano.
Se hai seis meses estabámonos laiando polos descensos do Deportivo e do Friol, no remate do 2021
atopámonos cunha sensación ben diferente, coas
ilusións fervendo como nunca e gozando porque as
herculinas acaban de tomar o liderado do grupo
Norte de Segunda División, que de mantelo ao remate da campaña as levaría de volta á Primeira División, e na Primeira Nacional temos tres equipos
galegos, Viajes Interrías, Friol e Sárdoma, que poderían, se non os tres, cando menos dous, pois as
das Relfas están fóra no ecuador da Liga, facer
parte do novo formato da Terceira División. A Coruña, Lugo, norte de Pontevedra e, tal vez, sur de
Pontevedra. Que boa distribución para relanzar o
fútbol feminino galego, cos principais referentes
distribuídos por catro partes diferenciadas do noso
territorio.
O primeiro editorial do ano, nun número para festexar, facer o propio coa última gran noticia do
2021. No día 29, a Xunta de Galicia publicou o Decreto 171/2021, que modifica o 16/2018, polo que
se establecen as bases e os criterios para a elaboración dos regulamentos electorais que deben rexer a
realización dos procesos electorais nas federacións
deportivas galegas. Que significa isto? 2022 é un
ano electoral na RFGF e o que parece que non pode
facer a Asemblea da institución si poderá conseguirse pola vía do legal. Louzán, que para moitos
chegou ao fútbol para ficar e se servir, pode ver
frustrado o seu proxecto debido á condena, en primeira instancia, que lle impuxo dous anos de prisión e oito de inhabilitación para o exercicio da función pública por unha falcatrúa con cartos públicos
no Concello de Moraña. O Decreto impide que calquera persoa que teña contas pendentes coa xustiza,
como o impedimento para o exercicio de funcións
públicas, poda presidir calquera federación deportiva galega. O Decreto afonda na necesidade de aumentar a transparencia dos procesos electorais e a
igualdade de oportunidades para acceder ao cargo.
Unha cousa pode deducirse disto. A Xunta de Galicia recoñece, implicitamente, que os que reclamamos a destitución de Louzán estabamos no certo e
que a democracia nas federacións deportivas ten
deficiencias.
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Primeira División
Xornada 12 (05/12/2021)
Betis – Sevill.a: 0-0
Sp. Huelva – Eibar: 1-1
Barcelona – Athletic: 4-0
At. Madrid – Levante: 2-1
Madrid C.F. – R. Sociedad: 1-2
Granadilla – Rayo Vallecano: 3-2
Villarreal – R. Madrid: 0-2
Alavés – Valencia: 3-1

Xornada 14 (19/12/2021)
Sp. Huelva – Sevilla: 0-0
Barcelona – Rayo Vallecano: 4-0
At. Madrid – Betis: 6-1
Madrid C.F. – R. Madrid: 1-3
Granadilla – Athletic: 2-0
Villarreal – Valencia: 0-2
Alavés – Levante: 1-1
Eibar – R. Sociedad: 2-3

Xornada 13 (12/12/2021)
Sevilla – At. Madrid: 0-0
Rayo Vallecano – Betis: 0-2
R. Madrid – Barcelona: 1-3
Levante – Villarreal: 1-2
Valencia – Madrid C.F.: 1-3
Athletic – Alavés: 4-1
R. Sociedad – Sp. Huelva: 2-2
Eibar – Granadilla: 0-2

Xornada 15 (22/12/2021)
Betis – Villarreal: 0-1
Sevilla – Granadilla: 1-2
Barcelona – Madrid C.F.: 7-0
R. Madrid – Sp. Huelva: 3-0
Levante – Rayo Vallecano: adiado
Valencia – Eibar: 2-0
Athletic – At. Madrid: adiado
Alavés – R. Sociedad: 0-4
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Rayo Vallecano – Betis (0-2)
© Rayo Vallecano de Madrid

Villarreal – Levante (1-2)
© Villarreal C.F.

Alavés – R. Sociedad (0-4)
© D. Alavés
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Grupo Norte

Segunda División
Xornada 11 (05/12/2021)
Ave Fénix – Deportivo: 0-4
Seagull – AEM: 1-2
At. Madrid B – Athletic B: 2-1
Oviedo Moderno – Parquesol: 3-0
(2-0 Carlota 42’)
Sp. Gijón – Pradejón: 2-2
Espanyol – Barcelona B: 1-0
Levante Las Planas – Fund. Osasuna: 3-1
Logroño – Zaragoza: 2-1

Xornada 12 (12/12/2021)
Athletic B – Seagull: 3-0
Fund. Osasuna – Ave Fénix: 3-0
Parquesol – Logroño: 0-3
Barcelona B – Sp. Gijón: 3-0
AEM – Oviedo Moderno: 1-1
Zaragoza – Espanyol: 2-3
Deportivo – Levante Las Planas: 3-0
Pradejón – At. Madrid B: 3-0
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Real Club Deportivo
La Coruña
XORNADA 11
DOMINGO 05/12/2021 (12,30) Campo: SANTA ANA (Tanos) (100)
C.D. ELEM. AVE FÉNIX : 0 - R.C.D. LA CORUÑA : 4 (0-1)
AVE : Sarita; Andrea Totana, Marina, Titay, Ali; Henar, Silvia, Togawa (Bahr D); Laura, Laura Viñas (Paloma
66’), Adubea (Naara 76’). Tre. José Aurelio Crespo. (Banco: Carla; Mariajo; Irene).
COR : Ana Valles; Cristina, Inés, Raquel, Patri (Mery 83’); Ainhoa, Paula (Andrea Sierra 83’), Alejandra
(Eva 57), Carlota (Jone 72’), María Ruiz; Adule (Aroa 57’). Tre. Miguel Llorente. (Banco: Sampalo (g);
Tati).
Goles: 0-1 María Ruiz 6’; 0-2 Ainhoa 47’; 0-3 Aroa 81’; 0-4 María Ruiz 84’.
Árbitro: Campelo Núñez (Cantabria). Auxiliares: Fernández Merayo e López Arce.
Disciplina: Non houbo.

XORNADA 12
SÁBADO 11/12/2021 (17,00) Campo: CIDADE DEPORTIVA DE ABEGONDO-1 (Abegondo) (250)
R.C.D. LA CORUÑA : 3 - F.C. LEVANTE LAS PLANAS : 0 (0-0)
COR : Ana Valles; Cristina, Inés, Raquel, Andrea Sierra; Ainhoa, Jone, Carlota (Laura Fernández 76’),
Paula, María Ruiz (Alejandra 88’); Aroa (Eva 66’). Tre. Miguel Llorente. (Banco: Sampalo (g); Patri; Mery;
Adule).
LEV : Sara; Parera, Yasmin, Mora, Esther (Montse 56’); Julve, Núria Garrote (Yosse 62’), Leti, Sandra
(Olguita 82’), Irina; Mellado. Tre. Ferrán Cabello. (Banco: Aída (g); Laura; Sandra).
Goles: 1-0 Ainhoa 74’; 2-0 Ainhoa 80’; 3-0 Jone 90’.
Árbitro: Crespo Rodríguez (Galiza-A Coruña). Auxiliares: Cusset Ramírez e Carreira Carro..
Disciplina: CA: Núria Garrote 12’; Andrea Sierra 39’; Yasmin 40’; Mora 45’; María Ruiz 67’.

Deportivo – Levante Las Planas (3-0)
© Revista do Fútbol Feminino Galego
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Ave Fénix – Deportivo (0-4)
© R. Racing C.

Deportivo – Levante Las Planas (3-0)
© Revista do Fútbol Feminino Galego
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Líder 965 días despois
Dous anos e case oito meses, ou o que é o mesmo,
dúas temporadas en Primeira División e doce xornadas en Segunda, é o que tardou o Deportivo en
recuperar o sabor de ser líder de grupo na División
de Prata. Custou, pero o equipo conseguiuno de
xeito brillante expulsando do primeiro lugar ao líder incuestionable do grupo Norte, Levante Las
Planas. As catalás foron incuestionables, por estaren na primeira posición desde a primeira xornada,
pero perderon ese privilexio na derradeira do 2021,
cando caeron por 3-0, en Abegondo, fronte un conxunto deportivista cuxa constancia ofensiva acabou
dándolle uns bos xuros. É a cuadraxésima quinta
vez na que as galegas mandan ao remate dunha xornada na Segunda División.
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Primeira Nacional

Grupo I
Xornada 11 (19/12/2021)
O. León – Viajes Interrías: 2-2

Xornada 12 (05/12/2021)
O. León – Friol: 2-2
Oviedo Moderno B – Sárdoma: 1-1
Gijón – Mos: 2-1
Victoria Santiago – Villestro: 2-0
Victoria A Coruña – Deportivo B: 2-1
Umia – Versalles: 2-1
Viajes Interrías – Sp. Gijón B: 3-0
Xornada 13 (12/12/2021)
Friol – Oviedo Moderno B: 1-2
Sárdoma – Gijón: 3-0
Mos – Victoria Santiago: 1-1
Villestro – Victoria A Coruña: 0-9
Deportivo B – Umia: 7-0
Versalles – Viajes Interrías: 2-3
Sp. Gijón B – O. León: 3-0
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XORNADA 11
DOMINGO 19/12/2021 (12,00) Campo: C.D.O. LEÓN (50)
C.D.O. LEÓN : 2 - VIAJES INTERRÍAS F. FEM. : 2 (1-0)
LEO : Sara; Ylenia, Bea, Ana, Clara; Paula González, Gordillo, Aroa, Claudia, Emma (Ángela 82’); Lucía
(Lucía López 68’). Tre. Itziar Abascal. (Banco: Vicky (g); Lorena Cortizo; Inés; Elena; Lorena San Juan).
VIA : Paula; Sara, Santos, López (Ainhoa 75’), Lola (Carmen 75’); Raquel, Machado (Antía 69’), Gomes
(Sofía 84’), Andrea, Judith; Natalia. Tre. Luis Treviño. (Banco: Isabel (g); Aída; Jacinta).
Goles: 1-0 Aroa 8’; 1-1 Natalia 58’(p); 2-1 Aroa 67’; 2-2 Judit 87’.
Árbitro: García Presa (Castela e León). Auxiliares: Villacorta Gallego e Madrid Vara.
Disciplina: CA: Gomes 39’; Ángela 85’; Ylenia 90’.
NOTAS: O partido, previsto para o domingo, 28/11/2021, ás 12,00, foi adiado ao estar o campo nevado.

XORNADA 12
SÁBADO 04/12/2021 (16,00) Campo: C.D.O. LEÓN (50)
C.D.O. LEÓN : 2 - C. PELUQUERÍA MIXTA FRIOL : 2 (1-1)
LEO : Vicky; Ylenia, Bea, Gordillo, Emma; Paula Gonzalez, Nere Redondo, Celia (Ángela 61’), Claudia, Lorena San Juan; Inés (Aroa 83’). Tre. Itziar Abascal. (Banco: Sara (g); Ana; Lorena Cortizo;
Clara; Lucía).
FRI : Hueto; Nai, Spiazzi, Peque; Andrea (Anabel 53’), Nerea, Nere, Oliva (Noe 68’), Nakata; Naza,
Ali (Ana 80’). Tre. Covi Regueiro. (Banco: Nati (g); Garriga; Raquel).
Goles: 0-1 Ali 39’; 1-1 Gordillo 42’(p); 1-2 Nerea 78’; 2-2 Claudia 86’.
Árbitro: Domínguez Zapatero (Castela e León).
Auxiliares: Herrero Rodríguez e Falagán Fernández.
Disciplina: CA: Bea 19’.
DOMINGO 05/12/2021 (16,30) Campo: HORTENSIO FERNÁNDEZ ESTRAVIZ “TENSI”-1 (70)
OVIEDO MODERNO C.F. B : 1 - SÁRDOMA C.F. : 1 (0-1)
OVI : Alba Sánchez; Pipaón, Rebeca, Claudia, Carmen; Rocío, Denise, Ainhoa (Paula 76’), Anina
(Xana 89’), Vela; Alba Delgado (Marina 82’). Tre. Federico Díaz. (Banco: Artime (g); Alicia; Aitana;
Paula Peralta).
SAR : Olalla; Elenita, Muñi, Vicky; Nerea Cruz (Kisi 72’), María, Paula Lorenzo (Ainoa 66’), Xeila,
Drus (Laurita 66’); Irene, Noelia Pereira (Ainara 80’). Tre. David Ferreiro. (Banco: Sara (g); Laura;
Ángela).
Goles: 0-1 Noelia Pereira 12’; 1-1 Vela 87’.
Árbitro: Ballesteros de la Rubia (Asturias). Auxiliares: De Castro Freijedo e González Eguren.
Disciplina: CA: Rebeca 26’; Xeila 43’; Anina 61’.
DOMINGO 05/12/2021 (15,45) Campo: LA CRUZ (80)
GIJÓN F. FEM. : 2 - U.D. MOS : 1 (1-1)
GFF : Oliveira; Covi, Carmen, Eli, Abati; Cristina, Sheila, Mayra, Aída, Eva (Irene 75); Líber. Tre.
Santi Herrero. (Banco: Natalia (g); Raquel; Marina; Laura de Con).
MOS : Lucía Ameal; Laura de la Torre, Irea (Estévez 72’), Paula, Marta; Sara, Andrea (Belén 75’),
Joana, Ana Toubes; Lucía Bouzón (Miri 62’), Lidia (Leylen 62’). Tre. Zurdo. (Banco: Andrea Vares
(g); Nerea).
Goles: 0-1 Joana 21’; 1-1 Cristina 43’; 2-1 Líber 89’.
Árbitro: Quirós Pelayo (Asturias). Auxiliares: Fernández Blanco e Almeida Valles.
Disciplina: CA: Zurdo (tre. MOS) 76’.
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XORNADA 12
DOMINGO 05/12/2021 (12,00) Campo: SANTA ISABEL (100)
VICTORIA F.C. : 2 - S.D. VILLESTRO : 0 (1-0)
VFC : Carmen; Portabales, Cris (Marta 70’), Noa (Anita 57’); Antía Mayo (Sara 22’), Alba, Carla, Laura
(Paula 57’), Ánxela, Antía (Andrea 70’); Laura Mosquera. Tre. Chivi. (Banco: Beli (g)).
VIL : Lidia; Laura Costa, Lucía (Paula Díaz 60’), Li, Nere; Carla, Noa, Raquel, Aurora (Chorén 70’),
Vero (Cintia 82’);
Rebe (Daniela D). Tre. Ángel Cibes. (Banco: Andrea (g); María Torres).
Goles: 1-0 Laura Mosquera 37’; 2-0 Marta 87’.
Árbitro: Piñeiro Lugo (Galiza-Santiago). Auxiliares: Álvarez Cebreiro e Busto Mouriño.
Disciplina: CA: Vero 21’; Laura Costa 83’; Marta 89’.
DOMINGO 05/12/2021 (16,00) Campo: RODRIGO GARCÍA VIZOSO (100)
VICTORIA C.F. : 2 - R.C.D. LA CORUÑA B : 1 (0-0)
VCF : Álvaro; Tati (Uxía 76’), Rai, Albita; Andrea Díaz (Cande 76’), Merino, Iria, Alba Suárez, María
Migallón; María (Blanca 67’), Míriam. Tre. Cris Oreiro. (Banco: Antía (g); Duro).
COR : Reigosa; Peque, Paula Novo, Andrea Ansede; Cusi, Marta, Marta Rico, Paula, Laura Testa
(Laura Otero D), Uxía [(Carballada D) (Carmen 73’)]; Noela. Tre. Kevin Cabado. (Banco: Nuria (g);
Aroa González).
Goles: 1-0 Cande 82’; 1-1 Paula 84’; 2-1 Alba Suárez 89’.
Árbitro: Cardoso Rodríguez (Galiza-A Coruña). Auxiliares: Baneira Suárez e Carpintero Bruzos.
Disciplina: Non houbo.
SÁBADO 04/12/2021 (16,30) Campo: A BOUZA (60)
UMIA C.F. : 2 - C.F. VERSALLES : 1 (0-0)
UMI : Pipa; Uxía, Sarita (Antía 85’), Carla (Lau 62’); Noa (Laura 70’), Nuria Torres, Ana, Míriam Domínguez (Cris 85’), Ainhoa Varela; Eva, Natalia. Tre. Jito Quintana. (Banco: Antía Fernández (g);
Nerea; Graciela).
VER :Cris Yagüe; Clara (Martínez 71’), Iciar, Tayré, Paula; Alba Fernández, Cárol (Vera 64’), Carmen,
Ana; Silvia (Malena 64’), Marina. Tre. Pedro Arboleya. (Banco: Mirdja; Bea; Alejandra).
Goles: 1-0 Eva 56’; 2-0 Natalia 68’; 2-1 Ana 73’.
Árbitro: Quintáns Domínguez (Galiza-Pontevedra). Auxiliares: Aboufaris e Crespo Gámez.
Disciplina: CA: Paula 54’; Míriam Domínguez 55’; Marina 76’; Alba Fernández 89’; Eva 89’; Ainhoa
Varela 89’ // DA: Pedro Arboleya (tre. VER) 76’ e 76’.
NOTAS: 77‘ Míriam Domínguez lanza fóra un penalti.
SÁBADO 04/12/2021 (16,30) Campo: SAN PEDRO (Vilalonga) (120)
VIAJES INTERRÍAS F. FEM. : 3 - R. SP. GIJÓN B : 0 (2-0)
VIA : Paula; Sofía (Antía 53’), López (Judit 72’), Santos, Gomes (Aída 72’); Andrea, Patricia, Laura
(Carmen 53’), Raquel; Natalia, Machado (Jacinta 88’). Tre. Luis Treviño. (Banco: Isabel (g); Ainhoa).
RSG : Cristina; Lucía Ocaña (Natalia 62’), Lucía Hernández, Sara Rodríguez, Alba Vicente (Alba
Blanco 72’); Elena, Cecilia Morán, Ana Álvarez, Marina (Lucía del Coz 62’); Astu, Inés. Tre. Carlos
Herrero. (Banco: Paula (g); Vallina).
Goles: 1-0 Gomes 10’; 2-0 Machado 32’; 3-0 Andrea 60’.
Árbitro: Lois Carro (Galiza-Pontevedra). Auxiliares: González Piñeiro e Paz Lago.
Disciplina: CA: Inés 75’; Sara Rodríguez 87’ / Yonathan Menéndez (2º tre. RSG) 62’.
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XORNADA 13
DOMINGO 12/12/2021 (12,30) Campo: A REIGOSA (50)
C. PELUQUERÍA MIXTA FRIOL : 1 - OVIEDO MODERNO C.F. B : 2 (0-2)
FRI : Hueto; Nerea (Blanca D), Spiazzi, Peque; Raquel (Stefane 65’), Nai, Nere, Oliva (Anabel D),
Nakata; Naza, Ali. Tre. Covi Regueiro. (Banco: Nati (g); Andrea; Ana; Noe).
OVI : Alba Sánchez; Pipaón (Marina 75’), Rebeca, Claudia, Paula; Rocío, Denise (Alicia 66’), Ainhoa,
Anina (Paula Peralta 42’), Vela; Alba Delgado (Aitana 75’). Tre. Federico Díaz. (Banco: Artime (g);
Arnaldo).
Goles: 0-1 Rocío 32’; 0-2 Paula 34’; 1-2 Blanca 67’.
Árbitro: Pérez Prado (Galiza-Lugo). Auxiliares: Rodríguez Fernández e Martínez Ibáñez.
Disciplina: CA: Naza 21’; Ali 40’; Alba Delgado 51’; Rocío 53’; Rebeca 72’; Paula 89’; Nai 89’ / Covi
Regueira (tre. FRI) 14’.
DOMINGO 12/12/2021 (12,00) Campo: AS RELFAS (120)
SÁRDOMA C.F. : 3 - GIJÓN F. FEM. : 0 (0-0)
SAR : Sara; Elenita, Muñi, Vicky (Ainara 61’); Nerea Cruz (Yaiza 70’), María, Paula Lorenzo, Xeila,
Drus; Irene (Kisi 70’), Noelia Pereira. Tre. David Ferreiro.
GFF : Oliveira; Covi, Carmen, Eli, Abati (Marta 70’); Cristina, Sheila, Mayra, Aída (Marina 70’), Raquel
(Eva 65’); Líber. Tre. Santi Herrero. (Banco: Natalia (g)).
Goles: 1-0 Irene 48’; 2-0 Irene 56’; 3-0 Noelia Pereira 63’.
Árbitro: Figueiredo Comesaña (Galiza-Vigo). Auxiliares: Berlier Cea e Rivas Covelo.
Disciplina: Non houbo.
DOMINGO 12/12/2021 (12,00) Campo: AS BALOUTAS (100)
U.D. MOS : 1 - VICTORIA F.C. : 1 (1-1)
MOS : Lucía Ameal; Laura de la Torre (Belén 69’), Paula, Estévez (Almeida 28’), Marta; Andrea, Sara,
Joana, Ana Toubes (Leylen 59’); Lucía Bouzón, Lidia. Tre. Zurdo. (Banco: Andrea Vares (g); Rebeca; Nerea; Miri).
VFC : Carmen; Portabales, Carla, Marta (Cris 83’); Antía Mayo, Alba, Anita (Paula 83’), Ánxela, Antía
(Andrea 71’); Sara (Noa 83’), Laura Mosquera (Laura 75’). Te. Chivi. (Banco: Beli (g); Laurita).
Goles: 1-0 Lidia 3’; 1-1 Sara 27’.
Árbitro: Davila Fernández (Galiza-Vigo). Auxiliares: Bernárdez Sobreira e Davila Comesaña.
Disciplina: CA: Paula (M) 53’; Antía 65’.
DOMINGO 12/12/2021 (12,30) Campo: A BARROSA (75)
S.D. VILLESTRO : 0 - VICTORIA C.F. : 9 (0-4)
VIL : Lidia; María Torres, Paula Díaz, Li, Nere; Carla, Noa, Raquel, Vero; Rebe, Daniela. Tre. Ángel
Cibes.
VCF : Noelia; Rai, Albita (Lau D), Andrea Díaz; Uxía (Blanca 61’), Merino (Nuria Sánchez D), Iria
(Duro D), Alba Suárez (Cande 61’), María Migallón; María, Míriam. Tre. Cris Oreiro. (Banco: Álvaro
(g)).
Goles: 0-1 Andrea Díaz 8’; 0-2 Alba Suárez 23’; 0-3 Míriam 33’; 0-4 Rai 36’; 0-5 Andrea Díaz 47’; 06 Duro 56’; 0-7 Alba Suárez 57’; 0-8 Cande 75’; 0-9 Cande 85’.
Árbitro: Alcalá Rey (Galiza-Santiago). Auxiliares: Mateo Falero e Méndez Mallo.
Disciplina: CA: Non houbo.
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XORNADA 13
DOMINGO 12/12/2021 (11,30) Campo: CIDADE DEPORTIVA DE ABEGONDO-5 (Abegondo) (25)
R.C.D. LA CORUÑA B : 7 - UMIA C.F. : 0 (5-0)
COR : Nuria; Andrea Ansede (Uxía D), Paula Novo, Peque, Aroa González (Marta 55’); Carballada (Cusi
55’), Marta Rico, Tati, Laura Testa, Noela (Carmen D); Paula (Laura Otero 59’). Tre. Kevin Cabado.
(Banco: Reigosa (g)).
UMI : Pipa; Sarita (Graciela 76’), Uxía, Nuria Torres, Ainhoa Varela (Lau 34’); Carla, Ana (Laura 59’),
Míriam Domínguez (Nerea 59’), Noa (Antía 59’); Eva, Natalia. Tre. Jito Quintana. (Banco: Antía Fernández (g); Cris).
Goles: 1-0 Tati 6’; 2-0 Tati 26’; 3-0 Tati 28’; 4-0 Carballada 37’; 5-0 Paula 39’; 6-0 Uxía 54’; 7-0 Peque 71’.
Árbitro: Gándara Bello (Galiza-A Coruña). Auxiliares: Marcos Pazos e López Blanco.
Disciplina: Non houbo.
DOMINGO 12/12/2021 (15,45) Campo: LA LUZ (50)
C.F. VERSALLES : 2 - VIAJES INTERRÍAS F. FEM. : 3 (2-1)
VER : María González; Mirdja (Diandra D), Iciar, Tayré, Paula; Alba Fernández, Silvia (Cárol 80’), Carmen
(Malena 84’), Ana (Vera 86’); Martínez (Daniela D), Marina. Tre. Pedro Arboleya. (Banco: Clara; Bea).
VIA : Paula; Sara, Santos, Patricia (Lola 86’), Gomes; Sofía (Judit 60’), Andrea, Antía (Carmen 60’), Raquel (Ainhoa 86’); Natalia, Machado. Tre. Luis Treviño. (Banco: Isabel (g); Aída; López).
Goles: 1-0 Ana 11’; 2-0 Carmen 16’(p); 2-1 Andrea 24’; 2-2 Machado 68’; 2-3 Andrea 90’.
Árbitro: Alonso Luiña (Asturias). Auxiliares: Solís Cameán e Martos Amor.
Disciplina: CA: Tayré 27’; Marina 73’; Vera 90’ // VD: Daniela 77’.

León - Friol (2-2)
© C.D.O. León

Umia - Versalles (2-1)
© Umia C.F.
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Gijón-Mos (2-1)
© U.D. Mos

Mos-Victoria F.C. (1-1)
© U.D. Mos

Deportivo B-Umia (7-0)
© Revista do Fútbol Feminino Galego
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Viajes Interrías
Fútbol Feminino

Terceiro “campionato de inverno” consecutivo
Nas tres últimas temporadas volveuse unha
repetición chegar á xornada 13 do grupo I de
Primeira Nacional e ver ao Viajes Interrías mandar
na táboa clasificatoria. Na temporada 2019/20,
facíao con 33 puntos logo de perder coa súa besta
negra daquela temporada, o Monte, en San Pedro.
Na 2020/21, a xornada 13 non era necesariamente
un paso de ecuador, dado que a pandemia obrigou
a reestruturar a Liga en dúas fases. Malia todo, as
de Sanxenxo remataban esa xornada como
primeiras, con 28 puntos, tras gañar na Coruña ao
Victoria. Ese triunfo e esa posición foron un paso
máis para o equipo rematar primeiro na xornada 18,
que era a do remate da primeira fase no grupo I-A
de primeira Nacional. Na presente, xa tiña
asegurado o honorífico título sen o partido adiado
de León. Tras xogar e empatar contra ás olímpicas,
as rapazas dirixidas por Luís Treviño aumentaron
nun punto a vantaxe sobre os perseguidores,
reafirmando o liderado.
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Club Peluquería
Mixta Friol

Ecuador con 27 puntos, igual que na 2018/19
A primeira campaña do Friol nun terceiro chanzo
con carácter estatal chegou ao seu ecuador con 27
puntos, os mesmos que fixera na 2018/19, que foi
cando se despedira daquela segunda categoría menos elitizada que a actual. As amarelas chegaran a
esta puntuación logo de empatar no Penedo da
Moo, contra o Matamá, a un tanto. Neste caso, o
equipo fechou a primeira volta perdendo na casa
contra o Oviedo Moderno B. Malia todo, hai tres
anos as friolenses estaban de cuartas e agora de segundas. Os 27 represwentan a sexta mellor puntuación da historia do Friol logo de 13 xornadas.
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Sárdoma Club de Fútbol

Terceira Copa Vigo para as Relfas
Ademais do éxito que está a ter na Liga, o conxunto
que dirixe David Ferreiro tivo en decembro a
oportunidade de colocar nas súas vitrinas a terceira
Copa Vigo da súa historia. Final inédita, contra o
Peñasco, e goleada histórica (8-1), que iguala a
recibida polas de azul e branco, no Baltasar Pujales,
no 2015 fronte a El Olivo. O Sárdoma estivo en sete
das oito finais e fica a unha copa das gañadas por
El Olivo, que se impuxera nas catro primeiras
edicións. Esta temporada poderá igualar a marca do
desaparecido equipo verde porque a edición gañada
no día da Inmaculada foi a correspondente á
temporada 2020/21. Parabéns por esa visión e
oportunismo para a delegación de Vigo, única que
loitou contra a pandemia por non perder dúas
edicións.
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Real Club Deportivo
La Coruña B

O equipo co maior reparto de goles
A goleada do Deportivo B ao Umia no derradeiro
partido do ano (7-0), ademais de ser a mais ampla
do equipo no que vai de campaña fronte a un rival
que tamén se lle deu moi ben no campo 5 de Abegondo na campaña anterior (9-0), valeu para o primeiro hat-trick de Tati no que vai de Liga, que
cinco xogadoras anotaran goles e, grazas a que tres
delas o facían por vez primeira, nomeadamente,
Carballada, Uxía e Peque, convertan ao equipo que
dirixe Kevin Cabado no máis coral do grupo en
canto a anotadoras. Once futbolistas lograron,
cando menos un gol, nos trece encontros ligueiros.
Superan nunha xogadora ao Viajes Interrías.
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Umia Club de Fútbol

Superados os cen goles en Primeira Nacional
Na terceira campaña do Umia no terceiro chanzo
do fútbol estatal, as viquingas superaron os cen goles a prol. Fixérono co primeiro gol de Eva contra
o Versalles. A xogadora de Meis sucedía na secuencia á capitá e icona das vermellas, Míriam Domínguez, que dúas xornadas antes, no derbi contra
o Viajes Interrías, fixera o único tanto do derbi, o
número cen das de Barrantes na historia do equipo
pola Primeira Nacional.
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Victoria Club de Fútbol

Cande, a cadete que abriu o derbi
Era o seu segundo partido en Primeira Nacional,
nin máis nin menos, que o derbi entre as cebras e o
Deportivo B. Na súa estrea, contra o Victoria de
Santiago, xogara os últimos catro minutos
substituíndo a Charín. Nesta ocasión entraba por
Andrea Díaz no 76 nun partido que non tiña goles
e tampouco prevía un remate tolo nas dúas áreas.
Pero saíu ela, Candela Vázquez Díaz, que na
primeira que tivo deixou de lado calquera tipo de
medo e colocou a pelota dentro da meta defendida
por Reigosa. Só dez minutos precisou Cande para
celebrar o seu primeiro gol na Primeira Nacional.
O Victoria, que non para de producir xogadoras,
continúa sen perder contra o segundo cadro branco
e azul na Liga. Cinco partidos e cinco triunfos,
estando a piques de compensar o pleno de seis
derrotas fronte ao primeiro cadro branco e azul.
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Unión Deportiva Mos

Récord negativo: seis partidos sen gañar
Desde a súa fundación e estrea na Segunda galega
da temporada 2016/17, nunca o Mos chegara a
pasar seis xornadas consecutivas sen gañar. Logo
das tres derrotas consecutivas do mes pasado, que
acabaron sendo catro coa padecida no primeiro
partido de decembro, en La Cruz, mergulladas na
lama do épico campo xixonés, as unionistas
tampouco pasaron con boa nota o importante
choque nas Baloutas fronte ao Victoria de Santiago.
O empate contra as capitalinas fixo que, por
primeira vez na historia das mosenses, o equipo
xunte seis partidos consecutivos sen vencer en
calquera das tres categorías nas que leva militando.
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Victoria Fútbol Club

Beli volveu ás convocatorias
María Belén Sánchez Iglesias. Deportivamente,
Beli. O seu traballo é evitar goles nun Victoria, que
afrontou case toda a primeira parte da Liga cunha
guardarredes, Carmen. Na penúltima xornada do
ano, a de Catoira xa estivo apoiada no banco co posible cambio da de Silleda. Silleda, Val do Ulla, At.
Melide, At. Arousana, Tordoia, Portonovo, Viajes
Interrías e, desde a pasada campaña, o do Victoria
de Santiago, son os emblemas que defendeu. Ao
servizo do fútbol exclusivamente feminino desde
2007, volveu ás convocatorias a guardarredes galega con máis anos en activo entre os dez conxuntos
galegos de categoría estatal 2021/22.
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Sociedad Deportiva
Villestro

Cuarto galego que remata en 0 a primeira volta
O Villestro xa é o cuarto equipo galego que pasa
polo ecuador dun campionato estatal feminino sen
facer algún punto. As celestes igualan o récord negativo do Val do Ulla (2008/09), Erizana (2015/16)
e Sárdoma (2018/19). Dos tres, os dous primeiros
rematarían a competición cos mesmos cero puntos
e na última posición. Só o Sárdoma, con quince
puntos na segunda volta, maquillou a súa traxectoria, deixando o último lugar, nunha temporada na
que a maior parte dos equipos descenderon un
chanzo, abrindo, na seguinte campaña, a historia da
Primeira Nacional como o terceiro nivel do fútbol
español.
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Copa de España

Os números
Deportivo

das galegas
Friol
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Primeira Galega
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Segunda Galega
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entrada de todo tipo de colaboradores para tratar
calquera tipo de asunto relacionado co fútbol
feminino.
O proxecto partiu dunha conversa con Óscar
Losada, unha tarde de maio, no ferrolán barrio do
Inferniño. Pero, non saíu como desexabamos:
publicación bimensual, 24 páxinas, DIN-A3 e a un
prezo de 3,50 euros. Unha prospección básica do
mercado falou que a xente do futfem galego
reclamaba un espazo nos medios porque estaba
silenciada, ou mal proxectada, pero o quería gratis.
Sentinme decepcionado. En calquera caso, facíanos
tanta ilusión que atopamos outra fórmula. Así, aquí
están 100 números dunha publicación mensual, de
32 páxinas, agás os especiais de agosto, e gratuíta.
Se iso é o resultado global que se palpa coa
contabilidade, o persoal é a frustración profesional,
por moi ben que me atope en canto ao meu ideario.
É por iso que nalgún editorial recente falei da crise
existencial da Revista, que non é outra que a miña
como director. Cen números sobre futfem galego
que recibiron máis apoios para subsistir de
futbolistas e persoas de fóra de Galiza, que nin son
galegofalantes, que de xogadoras, clubs, empresas,
ou institucións públicas das que falamos. Facer
xornalismo no fútbol feminino é un exercicio que
provoca moitas máis perdas que beneficios, agás o
da satisfacción por se comprometer co deporte e
coas mulleres futbolistas, algo que, infelizmente,
non dá para comer.
En calquera caso, sen querer parecer soberbio, ou o
resultado da frustración, e si querendo ser un de
tantos datos obxectivos que vimos publicando
desde 2013, poucos discutiran que antes dese ano
case non había información sobre o noso fútbol
feminino e, entrando no 2022, existe un corpus de
más de 3.500 páxinas, que inclúe a historia do noso
deporte por capítulos, produto do recorrido da que
é publicación periódica decana do fútbol feminino
en España.
Rematando con ese triste dato, que non quere
chegar a magoar a festa que ten que ser a parte final
deste número, deixo paso a varias das persoas que
permitiron que isto chegara até aquí, reiterando o
meu agradecemento por axudarme desenvolver un
proxecto que tamén é o seu polo compromiso
mostrado.

Antes de festexar o
100
Carlos Castro
(Director)
Nas páxinas finais deste número quero facer
partícipes
a
colaboradores
que
me
acompañaron e inspiraron en diferentes
momentos desta historia. Non podía ser doutro
xeito! Pero antes de deixalos falar e festexar
xuntos os cen números, quería contarvos algo.
Facer unha publicación non resulta cómodo, moito
máis se a mesma se prolonga case dez anos, cun
traballo previo, nacido arredor do 2008, cando Lolo
Rendueles e máis eu introducimos o fútbol
feminino nos anuarios de fútbol galego que
fixemos e editou xenerosamente a Fundación
Zerumuga. Por certo, e por axudar a ilustrar algo
que direi máis adiante, vasco-catalá.
Non resulta cómodo porque precisa tempo para
crear, para investigar, para formar un criterio, para
informar e, incluso salvando as nosas deficiencias
pedagóxicas, para formar creando cultura de fútbol
feminino.
Se falamos do lado profesional, beneficiado pola
miña independencia, este exercicio xornalístico ten
como obxectivo a proxección do fútbol feminino
galego. Isto non impediu que, en contadas
ocasións, desembocara no distanciamento de
persoas que non compartiron o meu criterio cando
este foi diferente ao do deles. Ao longo deste
tempo, houbo, e aínda hai, clubs e persoas que
censuran o traballo pola publicación, persoas que
entenderon que ocupar un espazo inexistente para
falar do fútbol feminino era o mesmo que divulgar
os seus intereses particulares, queréndoos
confundir co interese xeral. Afortunadamente foron
os menos, pois o máis que me deu este traballo foi
a oportunidade de coñecer a moitas persoas, e
relacionarme con clubs, con ideas interesantes e un
activismo constante.
Como toda publicación xornalística, a Revista
diferencia espazos de información e espazos de
opinión. A microestrutura organizativa e de traballo
estivo sempre aberta a aceptar suxestións e a
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Promocionando o
futfem
Óscar Losada
(Subdirector)
Cen é un número redondo, un logro para calquera
publicación que sexa quen de pór esa cifra na súa
portada. Iso significa moitas páxinas escritas, moitas horas debullando informacións, preparando entrevistas e tentando achegar unha información rigorosa e contratada para quen lea a revista.
A Revista do Fútbol Feminino Galego apostou por
darlle unha maior visibilidade ás nosas xogadoras e
por facelas protagonistas. Moitas portadas son testemuña desas futbolistas que lograban ocupar ese
privilexiado espazo por mor dos seus méritos e os
textos reflectían unha traxectoria deportiva que non
resultaba moi coñecida. O interese por salientar o
seu labor no terreo de xogo veu secundado por eses
premios que recoñecen ás mellores da tempada. Un
galardón que, en moitos caos, ficará sempre na memoria das que o recibiron.
Agora existe un pulo ao fútbol feminino e algúns
apúntanse a el incluso partindo desde o descoñecemento. Esta publicación non se subiu ao tren en
marcha, senón que montou na estación de partida
cando se comezaban a colocar paradas nunha longa
viaxe que aínda ten moito percorrido por realizar.
A memoria histórica para descubrir de onde vén o
futfem é outro dos innegables valores que proporcionou a revista ás súas lectoras durante estes cen
meses de andaina.
Parabéns polo centenario!
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tempo, cando calquera institución, nomeadamente
as facultades do deporte das universidades galegas,
asociacións e fundacións que loiten para que a muller deportista ocupe o lugar que lle corresponde e
que se lle foi negando sempre, ou por se un día nacera unha sensibilidade humanística no seo da
RFGF que a determine a contar o importante rol desenvolvido polas mulleres no contexto do fútbol
galego e os grandes logros conseguidos no pasado
século no do fútbol español. Para ben, ou para mal,
estes dez anos de información, de investigación, de
artigos inéditos, da construción da historia do fútbol feminino galego até o 2013 en arredor de 30
capítulos secuenciais, e a súa actualidade desde entón, fan que a Revista do Fútbol Feminino Galego
sexa un material de consulta imprescindible para
quen se encomende a ese traballo.

Aporte na
construción da
historia
Manu Julián
(Consello de redacción)
De todos os proxectos editoriais nos que levo participado é a primeira vez que estou nun que teña
alcanzado unha dimensión temporal destas características. Durante o feche do pasado século e o comezo do actual fun autor dunha colección de anuarios sobre a Segunda División B na que tratei estatisticamente o acontecido, xogador a xogador,
equipo a equipo, nos catro grupos da entón categoría de bronce do fútbol español. O vínculo que teño
con Galiza tamén vén de lonxe. Logo de fechar
aquel proxecto, participei, a través da Fundación
Zerumuga, que presido, da edición dos anuarios de
fútbol galego desde a temporada 2005/06 até a
2010/11. Foron seis anos de investir un esforzo
desde Cataluña nunha idea que nos gustaba moito,
tamén para o país no que vivo. A relación que teño
con Carlos Castro vén de moi antigo. Xa son máis
de dúas décadas que nos coñecemos e nunca fun
quen de dicirlle non ás ideas editoriais que me presentou. Amo o fútbol, non sei se por riba de todas
as cousas, pero si de moitas cousas. Son un coleccionista de obxectos, teño unha ampla biblioteca
con libros sobre fútbol de diferentes lugares do
mundo, teño un lugar reservado, persoal, nun recanto da miña casa, co que intimamente representa
o máis especial desta colección, estimulei a cultura
a través do fútbol porque, ademais do sinalado, entre outras cousas, desde a Fundación, promovemos
un concurso anual de pintura dedicada ao deporte.
Volvendo ao comezo deste texto, á valoración do
número 100 da Revista do Fútbol Feminino, podo
recoñecer publicamente sentirme orgulloso de formar parte da mesma, de quebrar barreiras con ela
polas máis de 3.500 páxinas de información, pola
constancia de estar mes a mes desde outubro do
2013, por chegar a 3.500 lectores e lectoras de diferentes parte do mundo e por axudar a xerar este
gran de area, que creo terá máis valor co paso do
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moitos dos comportamentos públicos son de cara á
galería.

Evolución do fútbol
feminino

Por isto para min é un orgullo formar parte na elaboración desta Revista especializada, e creo que
cun contido relevante sobre fútbol feminino, con
artigos específicos. Desde a perspectiva de colaborador e lector, máis que membro da mesma, penso
que debería ser referente para moitas desas persoas
ás que se lles enche a boca falando da igualdade de
oportunidades da muller a respecto do home.

Josu Julián
(Consello de redacción)
A todo o mundo éncheselle a boca sobre a igualdade de xénero, a igualdade de oportunidades no
noso país e alén del. Nada máis lonxe da realidade,
pois creo que sucede totalmente ao contrario.

Xa, no 2022, e cun equipo como o F.C. Barcelona
como campión da mellor competición de clubs do
mundo, é hora de que poñamos sobre a mesa as
cartas boca arriba e promulguemos a todos os
niveis as oportunidades que se merecen as mulleres
desde que queiran, oportunidades que lle permitan
vivir o fútbol por dentro e por fóra desde que teñen
uso de razón.

Como membro do consello de redacción da Revista, a decana en canto a publicacións periódicas
de fútbol feminino, podo observar un incremento
na evolución de fichas federativas, mais ese crecemento non é semellante en canto a artigos especializados, medios de comunicación especializados,
etc... Neste sentido, as cousas mantéñense nun nivel moi baixo ou, podería dicir, residual.
Rumiando sobre isto, ocórrenseme moitos motivos
polos que non se avanza neste camiño, Un pode ser
o descoñecemento do que dicir sobre o fútbol feminino. Outro, que non motive falar diso. Outro, que
non promova tanto negocio como o fútbol masculino. E outro, simplemente que a sociedade segue
sendo tan machista como antes, por moito que de
cara á galería se promovan movementos e estratexias para dar oportunidades ás menores e non tan
menores.
A realidade é que en moitas poboacións as pequenas teñen que seguir apuntándose a xogar ao deporte que lles apaixona xunto con nenos, que se deben seguir mudando soas nun vestiario aparte, que
os Concellos non promoven de verdade a igualdade
de oportunidades e que moitos clubs montan equipos femininos fantasma para cobrar subvencións.
Será que vivo nun mundo rodeado de mulleres (fillas, muller, nai, irmá), pero me fixo moito nas súas
oportunidades e si, é verdade, melloraron porque
xa teñen un anaco de campo para adestrar, teñen
algún que outro equipo, pero quen lea este artigo
me gustaría que indagase ao respecto e mirase que
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Agradecemento

Aquí tedes unha fan da Revista, unha amiga, unha
muller, galega, nai e futbolista.

Sara Pita
(Colaboradora)
Froito de innumerables conversas nocturnas sobre
fútbol, cine, política, literatura ou case de calquera
cousa que se prestase no momento, xurdiu a miña
amizade con Carlos Castro.
Nosferatu, concelleiros, hoteis infernais, “Crime e
castigo” … Todo tiña cabida naquelas paroladas.
Supoño que de non durmir, a Carlos ocorréuselle
que eu podería colaborar na Revista de Fútbol Feminino Galego.
Tiven a magnífica sorte de poder escribir nuns 30
números, aproximadamente, pero o traballo de Carlos, Óscar e de todos os demais colaboradores fixeron que hoxe, no momento en que estades lendo
este número, esteamos festexando nada máis e nada
menos que a Revista número 100.
Grazas por confiar en min, por pensar en min para
contar as miñas parvadas e darlle voz aos meus
pensamentos. Grazas pola liberdade á hora de elixir
contidos. Grazas polas boas verbas – sempre boas,
ou demasiado boas –. Grazas polos parabéns. Grazas polas esperas, que incluso hoxe, neste número
100, estades esperando por min. Grazas polas correccións e polas vosas achegas.
Pero quero dar as grazas tamén como muller, como
galega e como futbolista. Grazas por facer que o
fútbol feminino galego teña unha revista independente. Grazas por seguir adiante a pesar do nulo beneficio económico – e mental – que a maioría das
veces supón seguir sacando números da Revista.
Grazas por facer visible a miña paixón, o fútbol, na
miña terra (Galicia) e na miña lingua, o galego.
Grazas por manter a Revista, por seguir sendo fieis
aos vosos principios e por seguir escribindo de
forma crítica, pero sempre con fundamentos. Grazas por escoller cada verba para facer que sexa un
pracer ler calquera cousa que teña a vosa sinatura.
Grazas por ser como sodes.
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e sempre tiven que saudalo eu primeiro – debo dicilo – pois eu si que mudaba, ao ter menos pelo e
máis barba. Cousas da idade.

Un esforzo
centenario

Tiven a oportunidade de aportar un graniño de area
escribindo uns parágrafos relacionados coa preparación física, e que mellor xeito de facelo que na
única revista de fútbol feminino especializada no
tema que hai en Galicia. Non hai máis, é ela, única.

Adri González
(Colaborador)

Nestes anos, a Revista do Fútbol Feminino Galego
foi, e é, unha homenaxe á loita pola igualdade, a ese
xeito de entender que cando unha quere, pode.
Unha homenaxe ao feminismo e a todo o que engloba; non deixarse caer e loitar ata o final. Esta
revista nace do traballo de xente sen ánimo de lucro, que loita por unha visibilidade, e á que todos e
todas estámoslle moi agradecidos.

Alá polo 2015, lembro estar na biblioteca, chovía,
chovía moito. Corría o mes de decembro, xusto antes dos exames do primeiro cuadrimestre. Ao meu
carón estaba Verónica Giráldez, unha asidua do panorama do fútbol feminino nacional. Case sempre
nos sentabamos no mesmo sitio, non podiamos
errar nas probas. Nese momento, recibimos á vez
un correo da Revista do Fútbol Feminino Galego
co número daquel mes. Foi cando coñecín a publicación. Levaban sacándoa xa tres anos e, dificilmente, poderiamos imaxinar que este mes cumpriría case dez e chegaría ao número 100, e non pola
calidade do contido, senón pola dificultade que ten,
a día de hoxe, publicar sobre fútbol feminino. Incrible.

O fútbol feminino é o que é grazas a toda a xente
que o apoia e a medios como esta publicación, que
axudan a desenvolver, que suman e multiplican.
Máis nada.

No tardei en poñerme en contacto con Carlos. Escribinlle un venres pola tarde, xusto ao rematar o
último exame. Ao día seguinte, ao erguerme, tiña a
súa resposta. Todo era positivo, o meu primeiro día
libre e a miña primeira aportación á Revista: unha
felicidade.
Axiña puxémonos man á obra, atopamos un espazo
na publicación co que menos torpe era e aparecín
no seguinte número. Para min foi un paso adiante.
Intentar chegar á xente con temas que nin eu
mesmo dominaba foi para min un claro síntoma de
atrevemento ou, por que non recoñecelo?, un reto.
Carlos confiou en min e eu intentei non errar. Preguntarémosllo a el.
Carlos é un tipo fantástico, a súa faciana non mudou desde entón, como se o tempo non pasara por
el, sempre alegre e sempre atento. O seu rostro
transmite unha sensación de felicidade plena. Se tivera que definilo en dúas palabras non o dubidaría:
servizal e profesional. Atopeino en todas as categorías e disciplinas nas que estiven: masculino, feminino, fútbol, fútbol sala ... Todos os anos atopábao
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Realmente, a nivel persoal, creo que foi imprescindible no seu momento, pois estaba claro que non
existiamos e o máis regular que se podía escoitar
eran criticas, ou incluso as típicas frases fóra de lugar que todos coñecemos. Co LiraSport demos a
coñecer competicións ou xogadoras das que non escoitáramos nada e o entorno ía aprendendo e
abrindo un oco a outra posibilidade dentro do
mundo do deporte.

Chegar a cen
Róber Álvarez
(Director de LiraSport)
Primeiramente quero agradecer á Revista do Fútbol
Feminino Galego esta oportunidade de recuperar a
pluma e, sobre todo, o recordo, que é o que nos
manterá vivos para sempre.

Non creo que cheguen estas liñas para subliñar realmente a dimensión do LiraSport, pero non se
pode rematar sen recordar e agradecer os grandes
profesionais, non do xornalismo o cal, se cadra, ten
mais mérito, que puxeron a súa achega para que
este soño fora posible e facer así realidade o que
acabou sendo unha grande idea.

Pero agora xa, centrándonos no que me pediron,
que non é outra cousa que falar de LiraSport por ser
a primeira publicación galega especializada en fútbol feminino, debo dicir que a súa importancia, relevancia e influencia, no seu momento, foi extraordinaria e reconfortante. A definición sería “unha revolución”.

Nós alcanzamos os cen números e sabemos ben o
esforzo ao que obriga un traballo continuado para
alcanzar esta meta. Desde o noso pasado,
sentímonos felices de conectarnos ao noso presente
a través da centena de exemplares da Revista do
Fútbol Feminino. Longa vida!

Pensade que a idea principal era darlle a importancia, a que realmente tiñan, tras analizar o avance da
historia, a aquelas “Espartanas” que decidiron practicar fútbol nun momento no que igual non era a
opción fácil. Queriamos escribir sobre as noticias
que elas xeraban e as que aparecían no seu entorno,
ademais de darlle a importancia que tiña ao que estaban facendo. Tamén se complementaba coa información de ámbito nacional e internacional que con
regularidade semanal ía xurdindo. Que souberan
que eran máis, que existían futbolistas en moitos sitios e que había grandes competicións.
Os equipos rivais do Lira sempre levaban algún
exemplar cando pasaban por alí, ao igual que os
afeccionados. Algúns tíñano reservado cada semana. Estas cousas dábanlle unha dimensión extraordinaria a esta publicación.
Todo isto dá idea do importante que foi o LiraSport,
non só a nivel de estimular ou dar pulo ás nosas,
senón a hora de dar a coñecer e promover o fútbol
feminino e, o máis importante, crear unha base documental de toda esta historia. De aí que se mantivo
uns anos e chegou a pasarse do centenar de números editados, non só coa sección de noticias propiamente dita, senón que tiña a súa viñeta, seccións de
opinión e publicidade.
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O DEZ

FÚTBOL CON CEREBRO
OS OUTROS O DEZ

PVP: 5 € + gastos de envío

Pedidos: revistaodez@yahoo.es

PVP 5 €

