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O Club Natación 
Cedeira Muebles 

García, a por 
todas!!!

Cinco xogadoras 
do equipo de 

baloncesto 
de Apader 

participaron no 
primeiroTorneo 

Nacional que tivo 
lugar en Ávila. 

Trouxeron para 
Galicia a medalla 

de bronce



Cinco deportistas de APADER (Estrella, Encarna, 
Sabela, Mónica e Pamela) foron convocadas para 
formar parte do equipo da selección de baloncesto 
que representou a Galicia no I Torneo Nacional que 
tivo lugar na cidade de Ávila. As xogadoras locais 
obtiveron un meritorio terceiro posto, acadando a 
medalla bronce tras ter superado diferentes rondas.
O C.U.M. Municipal Carlos Lastre de Ávila foi a sede 
da competición, que se disputou entre os días 28 e 
29 de outubro. O acto de inauguración e benvida dos 
participantes tivo lugar na praza de Santa Teresa, 
coa chegada do facho olímpico.
O torneo, organizado por Special Olympics España 
e PRONISA, contou co apoio do Concello de Ávila 
e da Federación Polideportiva de Discapacitados de 
Castela e León (FECLEDMI). Foron 60 as deportistas 
con discapacidade que representaron ás seleccións 
de Castela e León, Cataluña, Madrid e Galicia.
A Infanta Elena acudiu a Ávila á clausura do torneo, 
pois é a presidenta de honor de Special Olympics, 
e encargouse de entregar os premios ás gañadoras.
Foi unha intensa fi n de semana de deporte que 
destacou pola igualdade, a deportividade, a 
convivencia e a ilusión que demostraron todas as 
participantes nesta festa deportiva. 
APADER tamén tomou parte, o pasado 21 de outubro, 

nos Xogos Autonómicos de Fútbol Sala de Special 
Olympics, celebrados en Ourense.  O equipo, de 
nivel  1, acabou segundo da competición tras perder 
a fi nal contra o equipo unifi cado de PRODEME por 
3– 4. Por outro lado, o deportista cedeirense Jesús 
Pérez García fíxose co primeiro posto nas probas de 
destreza individual.
O día 11 de novembro, na cidade de Lugo, unha 
delegación de APADER tamén participou con 11 
nadadores nos 21º Xogos Autonómicos de Natación de 
S.O. Os deportistas loitaron por mellorar as marcas 
obtidas en anteriores campionatos, competindo nos 
estilos de costas, braza, libres e relevos. 

APADER representou a Galicia no Torneo Nacional de Baloncesto celebrado en Ávila 

Cinco deportistas de APADER (Estrella, Encarna, nos Xogos Autonómicos de Fútbol Sala de Special 

 RONDA 1

PRONISA (ÁVILA)  -   14 S.O. GALICIA  -  28
SAN CEBRIÁN (PALENCIA)  - 14 S.O. GALICIA   -  6

3º e 4º POSTO
S.O. GALICIA    -   22 S.O. MADRID  -  8



O Club Natación Cedeira Muebles García 
participa por segundo ano na Liga Galega 
Absoluta, que deu comezo o pasado sábado día 
4 de novembro na localidade de Carballo. Co 
equipo máis novo dos seis que foron quen de 
clasifi carse para poder competir nesta liga, o 
club local preséntase co obxectivo de seguir 
aprendendo e de tratar de ser un pouco máis 
competitivo que na pasada edición, na que 
estiveron a poucos puntos de lograr o pase á 
fase de ascenso.
Estes son os nadadores do equipo cedeirés que 
competirán por equipos na cita máis importante 
de natación de todas as que se celebran en 
Galicia:
-Jesús Blanco: Resulta ser unha das 
incorporacións máis importantes do cadro 
masculino. Un nadador veterano, que aporta 
un valor fundamental á hora da estratexia e 
con moita experiencia en eventos de máximo 
nivel, polo que será quen de sumar unha boa 
cantidade de puntos para o equipo. Importante 
en probas de crol e braza.
-Antonio Castro: Estará ausente na primeira 
xornada, pero reforzará a escuadra masculina 
no resto da liga. Resultou ser fundamental nos 
grandes resultados da pasada campaña e na 
actual dará seguridade en probas cortas de crol 
e bolboreta por súa gran fortaleza física.
-Riki Freire: É un nadador de gran calidade que 
sempre compite a un elevado nivel en probas de 
crol e costas, onde é un dos mellores nadadores 
de súa idade de Galicia.

-Juan Rodríguez: Este nadador está a traballar 
mellor ca nunca, polo que se está a converter 
nun piar fundamental do equipo xa non só en 
probas curtas, senón tamén nas dos 200 metros. 
É un valor engadido ao poder participar en 
competicións de estilos.
-Pablo Pérez: Tivo unha evolución espectacular 
neste último ano. É un deportista que segue a 
traballar moi duro e será un nadador seguro nas 
probas de 200, 400 e 1500 libre, oonde aspira 
a obter resultados que lle permitan clasifi carse 
para o Campionato de España de Augas Abertas.
-Juan Pérez: Un deportista de referencia en 
Galicia nos últimos anos. Está a traballar cada 
día mellor e estase a situar como un dos puntos 
fortes do club cedeirense en probas de ata 200 
metros. Ten moita calidade e moi boa actitude  
dentro do equipo.
-Manuel Riveiro: Está entre os mellores 
nadadores de Galicia. A súa  elevada versatilidade 
permítelle ser un rival a bater en case calquera 
disciplina e distancia. Esta tempada deberá 
liderar ao equipo na consecución de puntos. 
-Javier Piñón: É un nadador que evolucionou 
dunha forma moi signifi cativa no último ano. 
Ten moita proxección en probas de crol e braza, 
entre outras.
-Xan Pérez: É un dos nadadores que veñen 
do equipo alevín. Moi constante no seu día a 
día, está mellorando para poder dar ao equipo 
opcións en probas cortas de crol. Con súa forza 
física será quen de aportar bos puntos ao equipo 
do Club Natación Muebles García.

O Club Natación Cedeira Muebles García Juan Rodríguez: Este nadador está a traballar 

Comeza a Liga Galega Absoluta de Natación



Nove son as nadadoras que, representando ao Club 
Natación Cedeira Muebles García, tomarán parte  
este ano na Liga Galega Absoluta. Trátase de: 
-Sonia Nebril: É unha nadadora de moita calidade e  
experiencia. Tomará parte nas probas curtas de crol  
e relevos e axudará ao equipo a sumar puntos.
-Paula Nebril: Tamén é unha experimentada 
nadadora e as probas curtas de crol son a súa 
especialidade, como xa desmostrou o ano pasado 
nesta mesma competición autonómica.
-Noelia Serantes: É unha nadadora moi traballadora 
que tamén compite en tríatlon, polo que será unha 
das fi xas nas probas de fondo de crol. Nesta ocasión 
tratará de mellorar as marcas do ano pasado.
-Miriam López: Aportará ao equipo moita 
versatilidade ao poder nadar case todo tipo de 
probas, desde costas a braza, pasando por estilos 
e crol, unha cualidade que resulta ser un valor 
fundamental á hora da estratexia. A súa actitude 
dentro do equipo tamén é moi boa.
-Elsa López: Trátase dunha nadadora dun gran 
nivel e moi completa. Destaca nas competicións de 
bolboreta e costas, nas que o equipo espera sumar 
puntos.
-Inés Graña: É unha gran traballadora, que ten como 
obxectivo o tríatlon, polo que pode dar ao equipo a 
posibilidade de nadar en case todas as probas. Xa 
tivo un gran evolución pero aínda segue a crecer. 
-Nerea Arrivi: Está a empezar a tempada mellor que 

nunca. As probas curtas de bolboreta e estilos son 
a súa mellor opción para axudar ao equipo a sumar 
puntos. 
-Andrea López: Os obxectivos desta nadadora pasan 
polo atletismo e o tríatlon pero o seu rendemento 
debe continuar, para que, en probas de 200 e 400 
libre, o equipo poida sumar os máximos puntos. 
-Lucía Sánchez: Estase a converter nunha auténtica 
especialista en probas de 400 e 800 libres, nas que 
xa é unha das mellores nadadoras da súa idade de 
Galicia. Sánchez é un dos ascensos do equipo alevin 
máis esperados desta tempada. 

Elsa López estivo entre as premiadas na Gala do Deporte

O pasado 28 de octubre deu comezo en Lugo a Liga 
Infantil de Natación, na que os deportistas locales 
conseguiron grandes resultados a pesar de levar só 
catro semanas de adestramentos. Na maioría dos 
casos, todos os nadadores foron quen de mellorar as 
súas marcas personais. 
Os máis destacados foron:
-Inés Graña mellorou en 5 segundos a súa marca de 
200 costas e en 6 segundos a de 200 libres.
-Nerea Arrivi baixou nun segundo a súa marca de 
100 estilos e fi xo a mellor marca de idades do club 
Natación Cedeira de 14 anos.
-Manuel Riveiro conseguiu a mellor marca de idades 
de 15 anos en 400 estilos, mellorando en 3 segundos 
a súa marca persoal. Realizou tamén a mellor marca 
de idades do club de 15 anos en 1500 libre, baixando 
en catro segundos a súa marca persoal.
-Javier Piñón fi xo a súa mellor marca en 50 libres 
en piscina de 25 metros.
-Lucía Sánchez minguou en 10 segundos a súa 
marca en 400 estilos e aproximouse á mellor marca 

de idades do club de 14 anos.
-Juan Pérez fi xo a mellor marca do club de 15 
anos en 100 bolboreta e baixou en 4 segundos a súa 
anterior marca. Tamén realizou a mejor marca de 
idades do club de 15 anos en 100 estilos.

Desde o Club Natacion Cedeira Muebles García 
valóranse moito estes bos resultados como inicio da 
presente temporada que “empezamos con ilusión, 
con equipos en todas as categorías e moita xente 
nova”. Tamén se asegura que “se quere seguir 
ofrecendo unha ensinanza deportiva de calidade 
e crecer nun ambiente saudable e formador 
de diferentes habilidades deportivas, sociais e 
culturais”. 

de idades do club de 14 anos.

Equipo feminino na Liga Galega de Natación

A Liga Infantil de Natación xa amosa 
a progresión dos nadadores locais 



O deporte de Cedeira tamén estivo moi presente 
tanto na carreira popular de Xermade, na que 
tomaron parte case 300 participantes, como na 
pedestre que reuniu a máis de 5.000 atletas na 
cidade de Santiago de Compostela. A primeira destas 
citas tivo lugar o día 21 de outubro e os resultados 
para o equipo local de atletismo foron os seguintes:
-Damián Suárez, oro (Alevín)
-Inés Serantes, prata (Alevín)
-Alberto Rodríguez, 6º posto (Alevín)
-Lucas Riola, 7º (Alevín)
-Esther Couto, prata (Senior)

A cidade do Apóstolo acolleu a proba deportiva o día 
29 do pasado mes de outubro cun trazado de doce 
quilómetros para maiores de 18 anos e de sete para 
nenos e nenas de entre 10 e 17 anos de idade. Os 
resultados máis destacados foron:
-Damián Suárez, prata (Alevín)
-Inés Serantes, 7º posto (Alevín)

-Samuel Sánchez, 18º (Alevín)
-Lucía Sánchez, 26º (Infantil)
-Esther Couto, 46º (Senior)

-Samuel Sánchez, 18º (Alevín)

Atletismo. Ouro e prata para as deportistas locais

A Sociedad de Caza y Pesca Cedeira-
Cerdido é unha entidade adicada a estes 
dous deportes que está activa desde a 
década dos 80 e á que agora pertenecen 
120 afeccionados. Faustino Villarnovo é 
o presidente da sociedade e unha persoa 
que goza moito das dúas modalidades 
deportivas no seu tempo de ocio, aínda 
que agora está máis centrado na caza 
por estar en plena tempada. A actividade 
prolóngase ata mediados de xaneiro.
A entidade abarca os dous municipios 
que leva incluídos na súa denominación e 
é coñecida tamén como Tecor Eixil, unha 
referencia que comprende un total de 
13.366 hectáreas tanto de monte baixo 
como doutras zonas máis frondosas, na 
que abundan o corzo e o xabarín como 
especies de caza maior e o raposo, 
a perdiz, a arcea e “becacina” como as de caza 
menor. 
Os días nos que se dan cita os cazadores están a ser 
os xoves, sábados, domingos e festivos e en cada 
unha destas “quedadas” poden chegar a tomar 
parte entre dez e vinte e cinco afeccionados. 
Segundo apuntou o presidente da entidade, as 
capturas están sendo moi similares ás conqueridas 
en anteriores campañas -a seca parece que está a 
respectar a caza-, que situou en torno ás tres pezas 
de caza maior cada fi n de semana neste primeiro 
mes da tempada 2017-2018. 

En canto as especies de caza menor, Villarnovo 
recordou que a normativa establece que cada 
cazador non pode matar máis que dúas perdices, 
tres arceas e outras tantas “becacinas” nun mesmo 
día. Os lugares son aleatorios, polo que o resultado 
fi nal de cada xornada pode ser moi diferente. 
O azar xoga a prol ou en contra duns deportistas que 
gustan de madrugar, que gozan do contacto directo 
coa natureza e que ven na actividade que practican 
a mellor maneira de conservar a natureza. 
A participación na sociedade supón o pago duha 
cota anual de 110 euros para os menores de 70 
anos e de 75 euros para o resto.

Tempada de Caza no Tecor Eixil



Gran comezo de liga é o que está a realizar o equipo 
de Cedeira no transcurso da tempada 2017/2018, 
onde a escuadra do Beco, tras xogar once xornadas 
no grupo un da Primeira Categoría Autonómica, leva 
conseguidos un total de 19 puntos, colocándose no 
octavo lugar da taboa e a só seis postos do líder. 
Nesta categoría participan un total de 18 equipos, 
dos que seis son da contorna de Ferrol.

A formación dirixida por David Pérez e Gonzalo 
López conta cunha boa marxe de puntos con 
respecto á tempada 2016/2017, na que a escuadra 
local salvouse na última xornada da competición 
cun partido cheo de emocións fronte ao Carral.

Tras seis vitorias, un empate e catro derrotas o 
equipo do Beco intentará lograr o maior colchón 
de puntos antes de que fi nalice a primeira parte do 
campionato, para así poder conquerir o obxectivo 
principal, que non é outro que o da salvación.

Unha boa parte destes puntos se queren reunir nos 
partidos que se xogan na casa, unha meta que non 
ten que representar unha especial difi cultade se se 
ten en conta que o equipo local leva catro partidos 
gañados e outro empatado no campo cedeirense, 
facendo así do Beco un fortín sen coñecer a derrota.

Os próximos compromisos do Cedeira SD son os 
seguintes:

-CEDEIRA SD-ATLÉTICO SAN PEDRO (19.11.2017)

-CEDEIRA SD-GALICIA DE MUGARDOS (26.11.2017)

-S.E.ABELLÁ-CEDEIRA SD (03.12.2017)

-CEDEIRA SD-ORILLAMAR (10.12.2017)

-ATLÉTICO CORUÑA-CEDEIRA SD (17.12.2017)

-CEDEIRA SD-PORTAZGO (07.01.2017)

Con respecto as categorías bases do equipo toda 
a información pódese consultar na páxina web:  
Cedeirasd@hotmail.com; no Facebook: www.
facebook.com/cedeirasd e tamén no Twitter:
@SDCedeira.

Gran comezo de liga é o que está a realizar o equipo 

Cedeira SD-Futbol. Gran arranque de tempada para quedar en Primeira



A Escola de Kárate de Cedeira arrincou esta nova 
tempada coa participación dos alumnos Mariana 
López Simión e David Simión López no campionato 
provincial, quedando ela clasifi cada entre os oitos 
primeiros mellores deportistas. Un bo arranque 
para uns alumnos que comezan a destacar, segundo 
poñen de manifesto os seus profesores.
O inicio deste novo curso deportivo tamén deixa 
moitas novas facianas entre o alumnado e un cambio 
de ubicación con respecto ao centro de aprendizaxe. 
Este agora está na sala de usos múltiples situada 
na primeira planta do pavillón polideportivo de 
Cedeira. 
As clases xa se están a impartir os martes e xoves en 
horario que vai desde as 16.30 ata as 20.00 horas, 
un amplio abano para crear afección a nenos de moi 
diferentes idades.
A próxima competición na que tomará parte a Escola 
de Kárate de Cedeira será o día 25 do presente mes 
no Curso do Mestre Ishimi (10ºDAN). Máis adiante, 
o centro cedeirense tamén estará presente no 
campionato Cidade de Ferrol. Este último será o día 
16 de decembro. 
Son dúas citas que, ademais de desexadas, servirán 
aos alumnos para gañar confi anza cara ao CPT 
Galego que terá lugar no mes de marzo e no que 
os responsables da escola esperan obter moi bos 
resultados.
Acadar novas metas tanto no persoal como no 
plano competitivo é como sempre o obxectivo para 
tempada que acaba de arrincar coas mesmas gañas e 
ilusión que en anos anteriores. UN SAUDO A TOD@S!!

Escola de Kárate. Primeiros resultados 



O peche da tempada 2017 para o Club de Remo 
de Cedeira non puido ser mellor. Os veteranos 
conseguiron un ano máis subirse ao podio no 
Campionato Nacional -celebrado en Sevilla os días 28 
e 29 de outubro- conseguindo a medalla de bronce, 
un logro case anunciado porque os remeiros locais xa 
viaxaron á capital andaluza como campións galegos. 
Nesta proba o equipo cedeirense impúxose con gran 
autoridade, superando en máis de 25 segundos aos 
seus inmediatos perseguidores, o club de remo Tui. 
Os integrantes da iola foron Miguel Mato, Eduardo 
González, Angel González, Jose Manuel Piñeiro e 
como temoneiro Iñaki Puñal.  

Pero ese non sería o único evento no que o Club 
de Remo de Cedeira estivo presente. Coincidindo co 
Campionato Nacional de Iolas, celebrouse en Marín 
a III Gala do Remo Galego, na que Candela Martínez 
foi galardoada como mellor remeira alevín feminino, 
grazas aos méritos obtidos durante a tempada 2017. 
Entre outros, Candela conseguiu a medalla de bronce 
no Campionato Nacional e a de prata no galego, 
ademais da medalla de prata no Campionato galego 
de remoergómetro e a de bronce no Campionato 
galego de remoergómetro por substitucións.

Unha tempada para enmarcar e que será moi difícil 
de mellorar ou simplemente de igualar xa que os 
deportistas do club conseguiron traer para   Cedeira 
5 medallas en campionatos nacionais e 19 en 
campionatos autonómicos, todo un récord e un gran 
triunfo para os directivos, adestradores e remeiros 
que forman a entidade.

Ademais, o club logrou, coa  axuda dos seus 
patrocinadores e do Concello, sacar a traineira da 
auga e poder competir na Liga Gallega de Traineras, 
o que supuxo un gran salto cualitativo para o Club 
de Remo de Cedeira. 

E sen dar descanso, cando unha tempada se acaba 
a outra comeza. Para esta última, o club conta con 
arredor de 80 remeiros, desde a categoría alevín 
á veterana. Para o ano que esta por vir, desde o 
club anúnciase que “tentaremos seguir formando 
aos pequenos remeiros e remeiras e con traballo 
e ilusión saír á auga para mellorar as tempadas 
pasadas e cada día poder crecer un pouco máis”. 
Tamén se agradece tanto aos patrocinadores como 
ao Concello a súa axuda, “xa que sen eles sería 
imposible que a entidade seguise crecendo e que se 
fi xera un oco entre os grandes clubs do panorama 
nacional”. 

CLUB DE REMO CEDEIRA. Unha tempada difi cil de esquecer


