..
,.

Setembro - 95/ Prezo 5-0 pts.

,

/

'

PERIDDICO

11

ESTRADENSE
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O Estado do Futbol Estrád8nse: Liga 95·96
Moito cambiou o
futbol desde
aquel Cal/obre
dos ano 50

•.

Vai para catro anos (Setembro do 91) que
a Cóntrarretranca adicáballe o seu número 7
ao deporte estradense.Daquela,co gallo do ascenso ~ do Deportivo Estrad'ense á Terceira
división,o Concelleiro de Deportes, Coto
Ferreiro, falaba de «revulsivo» para que o
c:Onxunto da poboación estradense dirixira a
súa atención a un ren~menosocial como é o
deporte.
O presente número da Contrarretranca
· quere difundi-la opinión de xente involucrada
e responsable, en diferente medida,no presente
dos clubes de 'fútbol do noso Concello. ·
A inminencia do escomenzo dunha nova.
tempada é o noso argumento na escolla da práctica balompedística como tema central do presente número.O que sí queda moi lonxe da
idea-central que nos motiva,é que o fútbol sexa
o único deporte merecedor de atención;que
deporte sexa igual a fútbol.Baloncesto,fútbolsá,judo,balonmán,rafting... son outras actividades deportivas con practicantes no concello da
Estrada qu_e terán tamén cabida nas nosas
páxinas,e para iso solicitamosas colaboracións
de calquera persoa que o desexe.
Se falabamos ao principio dé
«revulsive(~.on irnos desmentjlo agora que os
feitos o impedirían:a permanencia, a
estabilidade do Deportivo Estradense na
Terceira División; a consolidación do Callobre
como canteira de novos valores futbolísticos;a
súa mesma presencia nas categorías cadete e
xuvenil na Liga Galega;o funcionamento
dunha escola de fútbol;a continuidade de clubes como o Esporting Estrada,o Vea,o
Estudiantil,o Berre.s,o Tabeirós ... ,espallan por
cada recuncho das terras estradenses o anior e
a entrega por este deporte.
- Como en_calquera outra actividade con
vida,non podía falta-la controversia, as liortas
internas,as declaracións cruzadas;a falla de
orzamentos,as irresponsabilidades públicas e
privadas,o traballo silencioso e pouco valorado
de xogadores, técnicos, directivos e socios que

pensamos merecen estas páxinas.
Frente aos espectáculos· dantescos de
moitos terreos de xogo,vestiarios,etc.,a vontade
dalgúns pais e os desexos de cativos e non tan
cativos;a organización de campionatos como
a Copa Deput¡ición ou a disponibilida'de de
empresas privadas como aa dos lrrnáns Igle-'
sías á criazón-dun torneo de verán;o patrotinio de Hierros Diego ou María Martíuez e
outros, a diferente.s clubes; frente a. iso,
diciamos,estes cidadáns,colectivos ou empresas manteñen vivo o san espírito deportivo.
Nós non coi4amos que o fútbol nin
calquera outro deporte, deba se-lo centro e
matríz na formación de cidadáns provistos da
capacidade humana de razoar.Pero tampouco
ternos como máxima a que o filósofo Sánchez
Dragó,nun programa televisivo,en categórica
idiotez,anunciou:»Cllndo vexo alguén co «Marca» debaixo ·do brazo non vexo ao horno
sapiens,só un simio».
Isó sí,cada cousa no seu sitio.O noso ideario independente e galego maniféstase pola
defensa e apoio sobre todo do deporte,o fútbol .
neste caso,galego.Un galeguista histórico,·
octoxenario xa,coma Francisco del
Riégo,segue en Balaído~ xornada a xornada
os pasos do R.C.Celta.Se a curiosidade nos
levara ás revistas . de hai 70 anos,
comprobaríamos a cobertura que lles daban ·
ás equipas galegas como o Deportivo da
cOruña,o Racing de Ferro!, o Pontevedra ... Os
desprazamentos do Celta a América para participar en torneos era, recollidos en páxinas
enteiras,pois non en valde coincide coas
primeiras manifestacións organizadas do
galeguismo.
Nas páxinas seguintes damos conta do
presente ou pedimos opinión das equipas
estiadenses, a piques de comeza-la liga.de fútbol da tempada 95-96, do Deportivo Estradense na 3ª División,do Callobre da Liga Galega,
e na 3ª Rexional, o Vea, ·Estudiantil, Berres
Tabeirós,Esporting Estrada e o Callobre. ·
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Sporting Estrada .

C. Deportivo Berres

Fundado no ano 1979 por iniciativa de varios mozos
entusiastas
da parroquia, entre os que se topaban Pepe
xuvenís e que non nomeo por medo
divisións superiores. O club nesta
Rodríguez, Jqsé, Bernardirno, e outros, designou como
campaña queda clasificado en cuara esquecerme dalgún. Fs~e club tivo,
primeiro Presidente a D. Salvador Nogueira; que despois
ademais, o privilexio de contar cun
to lugar «pola cola» empatado a punequipo durante dous anos na Liga . tos co quinto pero co descenso do
de varias tempadas foi sucedido por D. Manuel
Galega de Xuvenís sendo.o primeiro
Palmeira materializouse defutltivaBernárdez.
. club da comarca estradense que o
mente o descenso do club á Terceira
O seu terreo de xogo é «O Pardiñeiro»; tén unha
,
conseguía.
categoría.
grada
lateral cuberta e o resto da instalación necesita
Un dos logros máis signifü:atiNa actuál tempada o club
arranxos
e mellaras: o propio terreo de xogo •. os vesvos do club SPOlITING ESTRADA camiña baixo a batuta do iníster
tuarios, atópanse en estado lamentable, circunstancia
é sen lugar a dúbidas o consolida-la
Félix Pernas que cun equipo un tanFscola de Fútbol que por cuarto ano
que convirte á práctica do fútbol nunha empresa só apta
to renovado está situado, na
consecutivo camiña firme na busca
actualidade, na zona alta da clasifi- ' · para os máis sacrificados e amantes dese deporte. Da
dos obxectivos marcados nos seus
cación. Algúns adestradores en dimesma maneira, presenciar un encentro de fútbol no
estatutos. E dentro deste apartado
ferentes entrevistas radiofónicas non
medio das carencias máis básicas de comodidade dificitan este club como un dos favoriquixera agradece-la enorme colaboculta a asistencia de público.
raéión que se nos presta dentro da
tos para ocupa-los postos altos, sen
É por iso que o noso obxectivo fundamental e inmeConeellaría de Deportes do noso
embargo por nada que roden ben as
diato, en colaboración co Concello de A Estrada e coa
Concello e en especial ó seu responcousas o equipo estará aí arriba, trasable Manuel Coto.
tándose cos galiños e introducindo
axuda dos socios do clube e veciños de Berres, é a
· Como fica dito nun principio, . á xente que nas categodas inferioconstruceiOn nos terreas do campo dun po i e ortivo
res veñen pedindo paso.
este club ÍO!ffiarase co único pretexto
. descuberto e unha zona recreativa.
A plantilla fórmana: Lusky;
de traballar coa xente nova, pero
Desde que foi creado o Clube Deportivo Berres
sería na ternpada 92-93, e a petición
Gonzalo, Manolo, Jorge, P~llas,
sempre
militou en 3ª e 2ª Rexional, tendo na súa
de varios xogadores que militaran
Manoliño, Louzao, Calviño, Toño,
pequena historía unha marca que o prestixia: a de per- .
nas categoría8 inferiores, cando se
Manuel Duro, Toni, Ramiro, Angel,
· inscriba para participaren na Liga de
Vicente, Lichi, Moro, Nei'cellas;
, manecer invictos durante 26 xornadas na tempada 93-

Ó . falar do C. SPORTING
ESTRADA quixera volve-la vi§ta e
mirar cara o pasado para remontarse ó día 10 de Febreiro de 1978,
cando quedaba definitivamente inscrito o clube, antes chamado «PÁJARO AZUL>>, na secretaría da Federación Territorial Galega de Fútbol. Así pois 17 anos participando
ininterromptdamente
nas
competicións oficiais que organizaba a Delegación de Fútbol de Santiago ou a propia Federación Galega
de Fútbol con sé na Coruña. Nun
principio só se participaba nas.categorías inferiores cunha cota asignada a cada socio de 400 Ptas. anuais.
Co paso do tempo fóronse incluíndo
equipos no organigrama da entidade
deica conseguí-la cifra actual d~ 7
repartidos nas distintas categorías
existentes. Neste breve recordatorio
non quixera esquecerme de dúas
persoas que fixeron historia na
entidade e que desgraciadamente
deixáronnos, como o primeiro presidente Nicanor Bermejo e Henrique
Modestos. Sería Maceira rodeado
García, deseñador do actual escudo . ·dun fenomenal grupo humano o que
oficial do club. Foron moitos os
na primeira participación c:onseguiría o ascenso a Segunda Rexional,
adestradores que ó largo de todos
cun equipo onde a xuventude e a veestes anos, cóa súa entrega e dediteranía aunábanse para acada-lo precación, prestaron os seus serviZos no
club case todos de forma altruísta ciado galardón de primeiro clasificado de grupo. ó ano seguiente,
como Maceira, Pepe Dis, Pepe
· RÜdríguez, Manolo Asturias, Mardicir na tempada 93-94, lógrase o
que e algún oqtro que sinto neste moobxectivo da permanencia na Segunmento non lembrar. Moitos,
da Categoría non sen sufrir ata o úlmoitísimos foron os xogadores que . timo tramo da Liga.
Na tempada 94-95, a Asemblea
tamén nas distintas etapas
pertenceron e defenderon con
da Federación decide que sexan tr~
humildade e honradez_as cores do
os descensos ó final da tempada, se
club, conquerindo varios títulos nas
ben poderían aumentaise segundo os
descensos «en cascada» das
categorías de alevíns,' infantís,

e
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Edu, Juan Puga, Santi, lbáñez, Jaime.
Quixera se me permitira desde
estas 'páxinas mandar un cordial
saúdo ·a todas e cada unha das
afeccións, directivas, cadro técnico
e xogadores dos distintos equipos da
comarca e desexarlles unha feliz
tempada deportiva.
CADRO TÉCNICO DO CLUB:
Presidente: M.REGUEIRO
Primeiro adestrador: FÉLIX
PERNAS
Adestrador de xuvenís: MANUEL
SANMARTÍN
· Adestr.ador de cadetes: TONI
IBÁÑEZ.

94.
Escomenzada a liga 95-96, o C.D.Berres funda as
súas esperanzas na ampla plantilla-da que dispón: Porto, Lino, Carlos, Lodeiro, Romero, · Carollo, Predeira,
Jaime, Manolo, Benjamín, Bibi, Juan, Conde, Pablo,
.Carlos Rodríguez, Miguel, Horrea, Linito, Yosín, Luís,
Miguel Rey e Pipo.
Nos primeiros compases da tempada os resultados
son máis ben adversos para a escuadra que dirixe o
tamén xogador Juan Rivadulla.
·
A Xunta Directiva actual está formada por Manuel
Rey, Luís Hermida, Lodeiro, Parada, José López, Suso
Oro~a. Bernárdez, Ferro, Suso Tallón, Villar, Manuel,
Raul, José Rodríguez e Juan Rivadulla.

CARPINTERIA DE
MOREIRA, S.A.
CARPlNTE.R ÍA DE

MADEIRA PARA
.

CONSTRUCCIÓN

,
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BARNIZADOS
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Un~o

aposto polo

xuvent~de- estrodense,

aposto un tonto esquecido e infravalorado

Callobre C.F
Afilosofio do·Callobre C.E
desde osuo fundación
(1977} é o aposto firme e
continuado polo fútbol-base.
No foto; Col/obre (f.
(ligo Galega Xuvenís}
49 Clasificado
!empodo 94-95

¿Cantos clubes en Galiza poden presumir de posuir máis de un equipo en
ligas superiores de fútbol-base? Poucos.
Vexa-se: S.D. Compostela, Ural, Atl.
Fátima, Deportivo, R.C. Celta, Ferrol,
Lugo, Ourense, Endesa, Meirás e
pouquiños máis... e nese meio selectivo
atopamos un Clube estradense: o
Callobre C.F. quen, mal que lles pese a
moitos, segue aí co seu equipo er:i liga
galega de xuvenis, por tercejra tempada
consecutiva e un equipo de cadetes na
máxima categoría galega por segunda
tempada seguida. D~sde logo que se non
for polo apoio do Excmo. Axuntamento,
dos Callobreses e de aqueles sócios e
colaboradores que nos apoian
economicamente e moralmente todo
. este proxecto xa fícaria no recordo
saudoso de moitos e ledo de uns poucos.
.o .Callobre C.F. ten inscritos esta
tempada oito equipos nas diferentes
categorias, o que representa máis das
140 licéncias federativas. O presuposto
: para a presente tempada anda ao redor
dos 2. 750.000 pesetas que calquera

pode presupor que só se acada cos
A ESCOLA DE FUTBOL
apoios firmes dos que recoñecen o noso
D CALLOBRI C.F.
labor e ainda asi hai que sumar moitas
ideas e esforzo para rematá-lo satisfactoriamente.
O Callobre C.F. crea esta
Nen que dicer ten que todo o antedito
tempada
unha escola de fútbol con
é a base, pero non por iso podemos
(mica
finalidade: a educación
unha
esquecer o labor de Manuel Requeixo,
futbolística desde os primeiros anos
unha persoa adicada integramente ao
dos nenos estrader:tses. Pára
Callobre C.F. e quen leva acadado algo
que para si quixesen moitas persoas que
acadarmos estes obxectivos contadin que traballan e traballaron polo fútmos con un profesorado do máis cuabol do noso País.
lificado como son Juan José García
As metas para o Callobre C.F. para
Cóla «Cota», Manuel Blanco Corral
a tempada 1995-1996·son quedar entre
e Juan Manuel Campos Míguez
os catro primeiros na categoria de 3ª
· «Pencho» e coa inextimábel colaborexíonal, entre os cinco primeiros na liga
ración de Xabier Sanmartin. Con este
galega de·xuvenís e, porque non, entre
profesorado
eremos firmemente que
os dous primeíros que dan acceso á liga
o
futuro
desta
escola está totalmennacional, feito que estivemos a ponto de
te as~gurado e todo o aemais depenacadar a pasada tempada ao quedarmos
de cuartos e ascendían directamente os . derá da resposta que dea o povo
estradense. A Escola de Fútbol funtres prímeíros, e finalmente manternos
comodamente na liga galega de. cadecionará
econoinicamente
tes, Jiga moi competitiva ao ser a máxiindependente do Clube de fútbol e ·
ma categoria galega.

Un proxecto de· futuro

polo tanto cun re uposto próprio,
polo que calquera pode ver moi claro que o obxectivo primordial da
escola é meramente deportivo e
formador. O presuposto da Escola
ronda o millón e meio de pesetas a
idea é botá-la a andar nesta tempada
para consolidá-la en anos posteriores e que así sexa o vi_veiro deportivo de A Estrada, con xente educada
deportivamente desde a sua infáncia.

e

Desde estas páxinas o Callobre ·
C.F. desexa que o Povo Estradense
tome conciéncia clara e'valore o que
xa está acadado e a aqueles, poucos
eremos, que se adican á crítica
destructiva conminámo-los a que
troquen esta pola críticá constructiva e apoien todos os proxectos coma
o noso que á larga terán que dar os
seus resultados polo ben do deporte
de A Estrada.
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Presidente do Clube Deportivo Eslrádense

Alfonso Vareta
bles de organización, das categorías
inferiores, · etc., e a min
correspóndeme este relacionado cos
medios de comunicación; pero nada
máis, isto non é unha dictadura.

Como Presidente do Clube
vostede ten a autoridade sobre
dúas cuestións bep diferenciadas
aínda que relacionadas: estou a
falar do que atinxe ás .finanzas e
ao propiamente deportivo. Cal é
a situación económica do Clube?

Como dicía un directivo dun dos
membros da Directiva tendo por
clubes que aparecen nestas páxinas, . resposta que· só o Presidente se
diante da nosa idea de deQicarlle as
faria cargo. Todo o que se publipáxÍnas centrais ao Clube Deporticase sobre o Clube de Fútbol de
vo Estradense, «é o equipo de
tódolos estradenses tiña que patódolos estradenses».
sar por vostede. Parece un Presi- ·
Aínda que Alfonso Varela non - dente que sabe o que debe dicir e
o· que ten que calar; existe un confose o Presidente do principal e máis
importante clube de fútbol tia . trol absoluto do Clube como preEstrada durante 17 anos, contar GQa
misa pára que un Presidente sexa
realmente o Presidente?
súa opinión sempre é mi acerto. Empresario, directivo do Casino, Presidente da Asociación de Empresa!so non é cetto. O que pasa é que
rios, concelleiro... , en fin, un monna Directiva do Clube cada quefi ten
o seu cometido e acordou!e, por
tón de experiencias que ben mereexemplo, que as reláCións coa pren:
cerían unha conversa con el.
sa e cos medios de comunicación
Ante a dificultade de facerlle
foran a través do Presidente. Así
unha entrevista en tempo para
conforme o Presidente non intervén
·saír · !leste
número
de
practicamente no tema económico,
para iso hai un responsable, como _o
CONTRARRETRANCA, solicihai no tema de fichaxes, responsatamos información do Clube a

Efectivamente. A situación económica do Clube non é moj,boa; é
un mal que estamos a padecer casi
tódolos clubes de cáseque tódalas
categorías. O Estradense desgraciadamente ven arrastrando desde fai
tres ou catro anos, cando nos fixemos
cargo das seccións de baloncesto e
de balonmán, unha débeda importante: 6 millóns de pesetas aproximadamente. Estamos en plan de
saneamento e creo que a situáción é
solucionable: o ano pasado xa se
rebaixou a débeda en millón e medio de pesetas, este ano pretendemos que baixe polo menos esa
mesma cantidáde.. ., en fin, a situación non é boa pero a tendencia é
irmos amortízandoa.
PÓr outra parte, estanos
a fallar un p01.ico a afección; penso que co fútbol
pasa un pouco como ~on
das no mar: hai momentos
en que o interese está na
crista da onda e.por contra
hai momentos onde está na
parte máis baixa. Cando o
equipo ascendeu a Preferente e a 3ª División
estabamos na crista, no punto álxido
da onda e nestes momentos hai un
cerio apagón na afección; non se
xeneran novos socios, non hai
taquillsa na afluencia da xente ao
campo, etc, etc.
Por outra parte e ainda que me
alegro moitísimo, estános a
perxudicar grandemente o ter tres
equipos galegos na 1ª División. Iso
resta público no campo.

E no deportivo?
Deportivamente eu estou
satisfeito, aínda que os resultados
non sexan bos esto1l moi satisfeito

da plantilla que ternos, é unha plantill~ máis coherente nas súas lineas .. ,
Efectivamente a canteira hoxe
non sei porque non colleu aínda o
aporta bastantes titulares ao equiritmo que ten que coller, porque a
po. Semella que os convenios
calidade dos xogadores é contrastaasinados con outro~ clubes de A
. da, e eu confío plenamente tanto no
Estrada están a dar excelentes ret~cnico Garea como en tódolos .
sultados?.
xogadores. Están a danarnos as ·
lesjóns, pois ternos catro homes leValoro moi positivamente estes
sionados, pero espero que.nun curto
acordos e dispoñemos dunha
espazo de tempo o equipo dea a mecanteira moi boa. Ternos un equipo
dida real do que ten que dar da cara
filial que é o Tabeirós e desde o ano
á categoría.
pasado por iniciativa das dúas directivas asinamos un convenio de colaHai un aspecto deportivo que
boración co Callobre e ternos plena
ten moita influencia na economía
confianza nesta canteira tan impordo Clube como é a fichaxe de
tante que ten a comama da Estrada
xogadores foráneos. É unha crítien clubes xuvenís, pois poidan ir
ca que se escoita a.menudo na rúa -saíndo xog~dores para o primeiro
de que o Estradense ficha caro e . equipo.

malo, é dicir que eses fichaxe~ de
fora non son rendibles. Que opina?
·

Desde que vostede é Presidente do Estradense que cambios
máis relevantes se deron no Clube
e como Iembra os inicios do seu
mandato? .

Na política de fichaxes, desde
f'!i 16 ou 17 anos, sempre seguimos
a pauta dos adestradores; o
adestrador é o que nos marca a Iiñá
Faj_ 17 anos que son Presidente
da xente que necesita e nós tratado Deportivo Estradense; nunha
mos de cubrila dentro das posibiliprirneira etapa ocupei o cargo desde
dades económicás. Isto é o· que se
1970 a 1975, e logo xa o mandato
'
actual.
fixo este ano e o que se fixo sempre.
A nosa preferencia sempre foi, en
Desde que collín ao Estradense
igualdad e
de
sempre me gustou, non os títulos nin ·
mo
os ascensos e todo iso, que normalmínimo, darlle enmente no fútbol é a parte positiva.
A nós gustounos acreditar un clube,
trada á xente daquí,
que o Clube Deportivo Estradense
da Estrada. Pero o
que pasa é que os
fose un clube acreditado a nivel proxogadores
da
vincial, rexional e incluso nacional,
Estrada
vanse:
e por iso loitamos tódolos anos.
ternos a-Torres que • Queremos que o Clube teña unha
disciplina deportiva, que a xente.
quíxose marchar
para o Flavia, a
sexa seria, correcta e que o pavillón
Rico que tentouno o Vista Alegre .. ,
de A Estrada vaia onde vaia deíxeo
queda~lo suficientemente alto que
e podería nomearche 10 ou 12
xogadores máis que pasaron polo
nos queremos. lsto é o que máis nos
Deportivo Estradensa e fóronse por
preocupa da entidade; . e a maiores
diversos motivos. Desgraciadamenos resultados. Cando eu collín nesta
te, tódólos xogadores que ternos que
2ª etapa o Clube en 1ª Rexional, non
tiñamos presa por ascender, .
traer de fora pois loxicamente encasabiamos que o Estiadense tiña que
recen a plantilla, pero desde logo
intentamos baixo tódolos medios
estar nunha categoría superior peró
que a plantilla sexa cuberta por
sen presas; entón trabal!amos por
xente de A Estrada. Iso
ese tema e logo se traballas e
ineludiblemente. E a min non me
traballas positivamente os ascensos
gusta interferir no traballo dos técxa veñen por si sos.
nicos unh~ vez que fan as
valoradóns sobre este ou outro
A imaxe do Clube, a seriedade
xogador unha vez que deposita-la
do traballo foron, pois, os logros?
confianza nese adestrador. ·

ttúi~.
i
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Tenerife
·Moyorco
St. Domingo
Concun
Cubo

Tenerife
Mayorca
Benidorm, etc.
Desde 39.000 pts.
e desfrute das súas
vaca ció ns
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Buen.os Aires
·Brasil
Cuba
Montevideo
Caracas
Os prezos da súa
oportunidade
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Era a meirande teima. Eu sei o que son os
clubes de fútbol cando non da-la imaxe correcta que tes que dar: estás desacreditado
diante dos organismos oficiais, <liante dos equipos da mesma competición, de xogadores,
técnicos, entidades bancarias. lso é moi importante. A nós chamouno-la atención fai
pouco, e agora, que fichar o Deportivo
Estradense un xogador é facilísimo: hai moitos
xogadores que .están desexando vir ao C.D.
Estradense precisamente polo · trato, · pola
seriedade con que tratamos na Entidade, etc.
E iso énchenos de satisfacción.

Ainda que a tempada non empez!>u moi
ben, entr}l nos seus pÍans o ascenso de categoría?
Si. O C.D.Estradense ten que estar
. loitando polos postos de 2ªB como Entidade.
Si se produce esa· situación de ascenso e hai
que analizar se econornicamente é rendible ou
non é rendible, pois efectivamente, en principio, tal .e como esta a Entidade non sería
rendible; pero a nosa obriga é loitar polo ascenso a 2ªB.

É factible econom camente manterse
nunha categoría superior para un equipo
dunha vila como A Estrada?
As s~tuacións de ascenso prodúcense ás
veces cando non estás preparado para asurnilo ascenso. Agora, nós, estamos loitando polo
ascenso pero creo que non temo-la suficiente
preparación; teriamos que duplica-lo número
de socios, incrementa-las subvencións, e posiblemente nesa liña si poderiamos aguantar
un equipo en 2ªB. Pero agora o que ternos é o
interese deportivo porque economicarúente
seríanos moi difícil mante-lo equipo nesa categoría.

e vivín sempre na Estrada e son un namorado
desta vila. A vida política foi unha mala experiencia na que me metín por amizade e francamente marchei orrorizado, porque é que francamente non me gusta. Sempre quixen cola-

borar coa Estrada e pasei por todo: cornisións
de festas, asociacións culturais, o Óisino, no
Estradense.. , calquera actividade que supoña
traballar pola Estrada, pois alí estou, pero a
política si que non.

.Fai 10 anos, sendo vostede concelleiro,
manifestáballe a este-periódico o desencanto
que lle producira ·ª vida política municipal. É, xa que logo, ·encantador ser Presidente do C.D:Estradense?
Non é que me guste, porque estou de sobras ocupado e desgraciadai;nente non lle· podo
prestar todo o tempo que qu""ixera. A rnin o
único que me gusta é traballar pola Estrada e
dame igual o tipo de actividade que sexa. Nacín
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Club de Futbol Agrupación·Estudiantil
CLUB DE FÚTBOL AGRQPACIÓN

ESTUDIANTIL

''

DATOS DE ~RESE:
* SEDE SOCIAL: Oca
*CAMPO DE FÚTBOL: OS CASA- RES.-LOIMIL
*NI' DE SOCIOS: 190NAACIUAL
TEMPADA 1995-96
* DIRECflVAACIUAL:
.Presidente: Manuel Brey Couto .
-Vicepresidente:. Juan Rey Castelao
-Tesoureiro: Manuel Couto Couto
-Secretario:· Manuel Otero Espiño
-Vocais:
Antonio Payno, José .
Couto, José Manuel. Souto, José Ma!luel
García, Afonso Vtllaverde, José Collazo e
José M1 García.
• PIANTEL de xogadores: Conta
na actualidade con 24 xogadores inscritos
para competición en terceira rexional, dos
que 2 son xuvenís.
IDSTORIAL:
.
Normalmente, a xénese dun equipo
de fútbol de carácter modesto está ligada a
unha persoa ou reducido grupo de entusiastas que botan a andar un proxecto que pode
.ou non consolidar e, n~ maioría dos casos,
cun ámbito territorial reducido.
O C.F. AGRUPACIÓNESTIJDIANTIL sen pretenciosidades, é o froito
long~ente madurado da tradición e do
asociacionismo interpatroquial:
-Filio da tradición futbolística da
comarca que, xa desde a década dos corenta,
c;ontaba con dous campos de fútbol »Chancelas» e «(} Marquiño», de aceptables
dimensións e moi defectuoso, por írregular,
terreo de xogo - feítos a pico e pa, sedes dos
· doilS equipos rivais: O C.F.Oca e o Plus ~
tra de Loimil e ós que acudían outros eqwpos dm¡ arredores. Na memoria dos vello~as
do lugar, que acudían ós campos en maJor
número que na actualidade -quizais por
novidoso - quedan os partidos contra o
Lem~to de Santa Cruz, contra os da Breamoi'competitivos polo poderío económico das
minas - os de Quireza, o primeiro partido
nocturno ¿de Galicia? xogado en Amois, as
teimosas rifas de cada domingo futbolístico,
o coche-dilixencia de Félix para os
desprazamentos ... Na memoria_ que~~n
imaxes de xogadores «finos» e de proxeccron
frusqada por falla de medios como Saro, Rilo,
Ruibal, Tinucho, e un longo etc. difícil de
enumerar. Son os alicerces de algo que decae nas décadas do 60-70 por mor da emigración que resta moros que o practiquen e
os que o fan vanse a equipos xa federados
como o San Mamede ou Airiños.
-Será en 1981 cando o fútbol federado bota a andar na comarca. A Asociación
de Pais de Alumnos do Colexio Público de

Oca, formada, entre outros, por: Orestes
Gómez, Miguel Louzao, Man~el Solito, Antonio Góinez, Qulos do Seco,..., toma a·inici~tiva de· crear un equipo de fútbol que
servira de canle ás actividades deportivas
extraescolares e que cubrira o ámbito das
parroquias de Arñois, Castro, Loimil, Oca;
Orazo e Riobó.

deportivas -varios campionafos e
subcampionatos de grupo e zoria- e fan
realidade os obxectivos prograniados na: constitución do club. Nas últimas tempadas, pc)r
razóns diversas, abandóanse estas categorías.
Unha política errónea áe obxectivos e
fichaxes impuxo o criterio de resultados por
·encima do traballo de «canteira», co;¡
conseguinte desaparición da práctica do fútbol base, e o incumprimento dos obxectivos
que deran lugar ó I!acemento do club.

Constltuída a primeira directiva, que
preside José Mañuel Porto, bota andar na
tempada 1982-83, coxo de irifraestructuras,
o Club de Fútbol que, como aglutinante
ó longo do seu historial a tenípada
interparroquial e en referencia a súa matriz
máis recordada polos éxitos acadados quizais
na comunidade escolar, denominarase ESTUsexa a de 1983-84 e 84-85 na que, clasificaDIANTIL. A falla de instalacións propias
do segundo do seu grupo de terceira rexional,
leva a ter que utiliza-los campos de Ponte
acada as semifinais de oopa, sendo eliminauna e de Santa Cruz, a uns discretos resuldo polo C.F. Trazo por un tanteo global de 5tados e a dificultades económicas para aco- .· 4 e posteriormente consegui-lo primeiro as. mete-lo proxecto de construcción de cam~
censo · a segunda rexional na que
propio. Decididos á súa consolidación,
alternadamente permanece tres tempadas
baralladas. divecias posibilidades, optouse
máis baixo as presidencias ~e Pepe Couto e
pola remodeiación do campo de fútbpl ~os
Antonio Payno.
Casares-Loimil que, con escasos apo1os
institucionais pero co esforzo e traballo vóA presidencia de José A. Couto
luntarioso ·de directivos e afeccionados, · é · repn:;sentou o carácter viaxeiro e turístico do
hoxe a ~e do Club.
equipo, levándoo a terras andaluzas e Venezuela.
Consolidado a estructura do Club,
créase, na temp~da 1983-84, o equipo de .
Na actualidade, a Directiva que prexuvenís e, posteriormente, os de infantís e
side Manuel Brei Couto asumiu os comproalevíns que deron as mellores satisfaccións
misos de:

Oficina de
Facturación

DJSTRADA

Envios nocionois e
lnternocionois
Transporte de Mobles

. Avda. Fernando Conde, 53 - baix~o -

Tlf. 57 06'06_o -AJstRídlÍ

·. ··

-Adecuar e mellora-las instalacións
de vestiarios e recinto deportivo.
-Consolida-lo plantilla actual, recuperando xogadores da zona de influencia,
como un bloque compacto de amigos con ilusión de facer déporte p0r encima dos resultados.
-Anima-la captación de socios e
incentiva-la asistencia ós encontros.
-Leva-lo equipo á categoría máis elevada que permitan os. seus recursos huma·nos e económicos,
-Retoma-las categorías inferiores
contando coa decidida colaboración de pais
e coordinando esforzos con outros equipos
dos arredores, como Lamela, C:allobre ou
Ponte Ulla, volvendo á razón de ser deste
equipo, o fútbol .base, a promoción do .deporte nas baixas idades porque por expenencia sabe que « a froita do ano podr~ desap&Iece, pero a árbore ~n pé; t~imosament~,
garante que haberá nova colle1ta».
NA FOTOGRAFÍA:
Unha formación do Club na actual
teinpada.
DE PÉ:
Manolo, Oliveira, Josi,
Canabal, Óscar, Jesús .e Roberto
CREQUENAS; Villaverde, Lafuente,
..José, Couto, José Manuel, Miguel .
e Sechu.

o Video Ruto

.
·o Copias de cinta.s de video
en todos os sistemas
o Copias de películas de
super 8 o vídeo
o Vento de compoct disc
o Vento de ·1v. Vídeos,
Cámaros, ...
D Reportoxes en vídeo
profesional
·ú Montoxes de películas
cose iros
o Aluguer de cámaros, etc...
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Clube de ·Balón-pé Tabelrós
Segundo consta na acta de constitución deste Clube, foi fundado o 9 de Xuño
de 1980, sendo o seu primeiro presideote
D. Manuel Uzal Vida! que botou no cargo
6 tempadas, sendo sustituído por José
Vázquez Durán quen ao cabo dun ano
deixaría o posto, que ·ocupa desde entón'
José Vicente Vicente, fai xa 9 tempadas.
Desde a súa fundación vivironse dis.. tintas etapas no clut>Ei: desde os primeiros _
anos en que foi filial do Clube Deportivo
Estradense, xogando no campo da
Baiuca; desde 1986 tén como terreo de
xogo habitual ,;A Gargalleira» en Nigoi,
con equipo de xuvenís, e máis tarde con
outro equipo de cadetes que foron a base
do actual conxunto .
. Na actualidade o clube é filial do .
Estradense por terceiro ano consecutivo,
mantendo a súa independencia económi.ca e procurando darlle saída á xente
xoven. Eis, o obxectivo deste clube: a formación de xogadores para o equipo patrocinador sen descartar o ascenso a
outras categorías.
Esta actitude «fraternal», a amizade
como aglutinadora de esto'rzos, ponse de
manifesto no que é o seu acto definidor:
· a xi.mtanza de directivos, xogadores e
afeccionados en véSperas de Reis nunha
cea que remata coa troula de iren «cantalos Reis».
. Este sentido case lúdico do colectivo
que forma o Tabeirós, non impide o espíritu de sacrificio que lévaos, alá por Semana Santa, a·traballaren arreo co gallo
da organización do carripionato de minifútbol sendo inestimable a colaboración
socios, que xunto coas supvencións do
das mozas de Luou ou de Nodar e Ramiro,
Concello e da Xunta, son o soporte ecoentre outros.
nómico da entidade. Proximamente esNa actualidade o clube tén uns 150 peramos amplia-la5 instalacións deporti-

LANZATEI

vas, para o que contamos con uns terreos
na parroquia de Tabeirós (cerca de .once
mil metros cadrados), sendo a nosa idea
dedicalos a campo de fútbol, balóncesto,
balonmán, tenis ... , tendo a grande
avantaxe da súa situación céntrica e de
fácil acceso.
Os nosos desexos non fan que nos
esquenzamos dos nosos problemas: o
feito de ser un equipo do rural fai que sexa
cada vez menos doado atopar rapaces
para o clube, e que os que hai están
esparexidos 'polos lugares onde residen,
o que dificulta os seus desprazamentos á
hora de se adestrar. Polo·tanto, a ilusión
é a que nos move, a certeza de que podemos méllorar, e que contribuimos a que
o espíritu que fai 40 anos xuntaba aos
mozos a xogar ao fútbol no campo do
« Talliño» non morra.
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Contrzlrrel'l'zmcza non se identifica necesariamente coas
opinlóns vertidas . p.olos seus
colaboradores. Abrimos tamén
as -nosas páxin~s a todos
aqueles cidadáns,
ou
asociacións qüe queira expresarse. Para o cal Hes pregamos
nos remitan cartas adecuadas
pola extensión para figurar
nestas páxinas.- - ·

UNTA

TURNA.LIGA
•

Finalmente, desde esta oportunidade
que nos da «CONTRARRETRANCA» de
conta-la nosa pequena historia, queremos
agradecer aos veciños de Nigoi a cesión
do terreo de xogo sen contraprestación
de ningún tipo; ao Concello de.A Estrada, ·
5obre todo ao Concelleiro de Deportes Sr.
Coto e ao Concelleiro Sr. Sotnoza, por
estaren sempre prestos e dispostos. Á
hora das queixas queremos detxar patente
a despreocupación dos pais con respecto aos cativos para inicialos nun deporte,
sexa cal sexa.
·
Na foto de esq. a_dereita e darriba
abaixo: Lois (2ºadestrador), Gica, Santi,
Pipo, Mariño 1, Gino, Vicente (Presidente), Manolo, Dorelle, Mirio, Pablo, Josué,
Mariño 11, Somoza, Loto•. Caramés, David, Jacobo, ~onio, Chícho (adestrador).

Por razóns aneas á nosa
vontade non aparece no
prsente nú1!'9rO o C.F. Vea

(J¿¡

Dirección Xeral de Politlca Ung(i(stlca
Coneelleria de Educación e Ordenación
Universitaria

\
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fútbol: Emoción e -realldade ·
o Toñó Cdsais

aceptando os puntos anteriores, atrévome a
suxerir que o que quere a afección é emoción,
máis incluso que o espectáculo futbolístico.
ase, e con razón, de que o fútbol é
Atrévome a dicir isto porque o campo énchese
n fenómeno social. Enquisas, índi
cando quen visita ·A Estrada é un equipo en
es de audiencias .. ., mostran que é un
especial: prevese, entón, un partido emociofoco de interese para.unha maioría da
nante. En principjo tamén se prevé un máis
poboación e do que, para ben ou para mal,
grande espectáculo, pero todos sabemos que
algúns sectores da mesma queren sacar
eses partidos especiais defraudan e na maioría
proveito.
das veces vese un xogo máis vulgar. Pero o
campo está cheo. ¿Como manter entón esa
Pero todo iso vale para o macro-sistema
emoción para tódolos partidos?: cruido se xoga
futbolístico. O fútbol local non arrastra masas
algo,
nos postos de arriba ou nos postos de
se non é por algún obxectivo concreto.
abaíxo na táboa de clasificación. Ternos
O Norte do fútbol no ·concello márcao o
exemplos das dúas situacións, e veremos como
CD.Estradense, consolidado na terceira divisó unha é interesante.
sión do fútbol estatal en postos clasificadores
Cando anos atrás, xa bastantes, só os
cómodos. O espectáculo futbolístico que se ve
afeccio~ados de vello se lembrarán, o
na Baiuca é normalmente de calidade, non
Estiadense caeu nunha serie de descensos consempre claro está. Aínda así a cantidade de
secutivos que o levaron a militar na Liga do
afecCionados que acompañaban ó equipo, na
Sar, despois de se-lo equipo máis veterano da
casa e nos desprazamentos, veu disminuindo.
Rexional
Preferente de entón, que equivalía ó
A causa pode ser _debida a. moitos motivos e.
que agora é a Terceira División, o campo víase
non a un só.
baleiro, a xente non fa ó fútbol; e.daquela non ·
Bastante xente afirma que esa situación
cabía a escusa de que era caro, nin de que havén debida ó caro que supón ir hoxe ó fútbol.
bía xogadores de fóra, nalgunha' tempada non
Economicamente o fútbol no mundo está deshabía ningún foráneo e noutras dous ou tres.
orbitado, A Estrada non é unha excepción, e
Estar nos postos de abaixo non é rendible neste
aínda que o Estradense Hes permite ós seus
pobo, noutros poderla ser.
socios paga-lo seu abono en cómodo'S prazos,
Cando hai poucos anos viñeron unha seo fútbol é caro.
rie de ascensos que levaron o equipo ó posto
Máis adeptos ten a tese de que o desintedentro do fútbol que agora ocupa, daba gusto
rese polo Estradense vén dado por unha falta
ve-lo campo os domingos, incluso se organide xogadores locais e un excesivo número de
, zaban peñas. Estaba en xogo a emoción do
xogadores foráneos. A verdade é que na
ascensc), ¿conseguiríase?, ¿non se conseguiría?,
terceira división' poucos equipos se nutren só
¿ascenso directo?, ¿promoción? ... A emoción
de xogadores locais. O ideal sería.isa, pero
vivíase en tódolos partidos, en todos se xogaba
depende' tamén dos obxectivos marcados poalgo máis que os dous puntos, nos partidos da
los xestores do Clube. Cando un ve os éxitos
casa ·e nos de fóra. Nesa situación acollíase
do Deportivo da Coruña, por exemplo,
con expectativa as fichaxes de xogadores de.
sentímonos orgullosos cara o exterior por ser
fÓra do concello, había quemante-la emoción.
un equipo galego sen preguntarnos c~mtos
Tra~ acada-lo ascenso: desfiles de coches con
xogadores son da Coruña ou incluso galegos.
bandeiras, ceas de homenaxe, agasallos... EsPersoalmente, e comprendendo e aínda

tar nos postos altos da táboa clasificadora si é
r.endible. Tamén é . certo que o número de
xogadores locais era maior.
Á vista de todo o considerado ata o de ago- .
ra, cabería preguntarse pola relación entre os
tres puntos: o custo, os xogadores foráneos e a
emo_s:ión. ¿Para estar situados nunha posición
cómoda na liga resulta caro o fútbol na
Estrada?. ¿Para estar nesa situación é necesario traer xogadores de fóra que encaréceno
máis?. A palabra tena ó téénico e o equipo
directivo, por iso dicía eu antes que dependía
dos obxectivos marcados polo I)lesmo. Debe
evitarse, en todo caso, polo exposto antes, verse
en situación de descenso. Pero para estar nunha
posición como a que se está, ¿merece a pena
ter tantos xogadores de fÓra?.
· ¿Cal sería a situación ideal?. Pois ter un
equipo competitivo no que tódolos xogadores
fosen de A Estrada e concellos limítrofes. En
todo caso tres ou catro xogadores foráneos que
de verdade ensinaran e marcaran diferencias.
E aquí chegamos ó que podía ser unha das
funcións dos outros equipos_ do concello e dos
equipos de fútbol-base.
Os outros equipos do concello militan no
pozo da terceira rexional, pois hai que lamenta-lo descenso do Sporting. Nesta categoría a
calidade do fútbol que se pode obsef\lar, salvo
homosas excepcións, deixa moito que desexar;
pero a emoción está servida: un domingo si e
outro tamén haberá un derbi entre equipos do
cóncello. Estes equipos permiten que persoas
que gosten do fútbol teñan oportunidade de
practicalo dunha forma competitiva, pero á vez
deberían se-lo piimeiro paso para que aqueles
rapaces que deixan a categoría xuvenil poidan
ir adquirindo madurez futbolística.
Non se debe esquecer que todas estas
institucións deportivas teñen, máis ou menos
ben montadas, con máis ou menos logros deportivos, infraestructuras de fútbol-base que
na miña opinión deben ter dous obxectivos

fundamentais. Por un lado a ilusión do deporte, neste caso o fútbol, como parte da formación integral da persoa. Pais e adestradores
deben darse conta que o deporte, o fútbol, non
debe ír separado dos estudios; débeselle axudar
ós rapaces, sobre todo ós máis pequenos, a
distribuíu-lo tempo, a organizarse, que o rapaz chegue a comprende-lo fútbol e outros
deportes como a mellor alternativa (ou unha
das mellares) para o tempo libre fronte a outras
?lternativas perxudiciais que a sociedade de
hoxe nos ofrece.
'
· Por outro lado, e indo ó que aquí nos trae,
o outro-obxectivo das infra<;structuras de fútbol~base é facer futbolistas. Para iso compre
ter bos adestradores. Un adestrador para o fútbol-base c;lebe coñecer minimamente a
psicoloxía correspondente á idade dos rapaces que adestra, non se pode tratar igual a un
rapaz de dez anos que a un de dezaoito. Pero
tamén debe ser home-de fútbol, ou polo inenos saber de fútbol: non se pode ensinar a golpear dunha determinada maneira o balón ou
calqueí-a outra destreza individual se o que
eiisina non sabe facelo. Non vale 'de nada ter
bos equipos de fútbol-base se cando saen de
xuvenís saben o mesmo que cando entraron
no clube ou que deprenderon foi pola propia
evolución do rapaz. Hai rapaces cunhas cualidades innatas que deprenden practicamente
case sen axuda, pero outros precísana, e un bo
adestrador a esas idades debe adicarse a todos, non só ós bos; a ilusión, a forza de vontade,
o sacrificio .. ., a esas idades son tamén moi
importantes, e quen sabe quen sairá e quen
non.

o

Se este último punto se toma en serio polas
entidades futbolístiéas do concello, estou seguro de que dentro dalgúns anos acadaremola situación ideal no fútbol local. As xentes
talarán pola seII1J1na, movilizaranse e.
agardarán pola emoción do domingo: o fútb~l.

