Vicente del Bosque renovou a súa amizade con Cedeira
Vicente del Bosque González foi o convidado da XVI
Gala do Deporte de Cedeira, unha invitación que fixo
posible que o xogador, adestrador e seleccionador de
fútbol se reencontrase, cincuenta anos despois, coa
vila na que se formou como deportista en estancias
estivais en 1969 e 1970. Tiña 18 e 19 anos.
-Que lembranzas ten daqueles tempos?
Cuando llegué no me parecía el mismo pueblo.
Sigue siendo un lugar de veraneo pero ahora está
muy curioso, muy limpio y con buenas instalaciones
deportivas. Cuando nosotros estuvimos estaban
aquellas pequeñas dunas de la playa que ahora
permanecen más ocultas porque hay edificios.
-Que outros xogadores o acompañaron nesa
experiencia?
Vinieron muchas generaciones. Toni Grande,
compañero mío, fue uno de ellos. Fue segundo
entrenador del Real Madrid durante muchos años.
-Como era o día a día e que facían para se
divertiren?
Desayunábamos pan con mantequilla. Después
íbamos hasta la ermita y, de regreso, jugábamos
partidos en la playa para, a continuación, tomar el
aperitivo en Casa Juan. Por la tarde, echábamos la
siesta y después salíamos a dar una vuelta. Algunas
noches también íbamos a las ferias (fiestas).
Teníamos mucho contacto con la gente, con
personas de nuestra edad pero también mayores.
No hacíamos tonterías, estábamos muy controlados.
-Coñece vostede os motivos polos que o club elixiu
Cedeira para as concentracións estivais?
Había una persona muy próxima a Santiago Bernabeu
que era Alfonso Calderón que veraneaba en Cedeira
y era familia de Amable, establecimiento de
hostelería en el que nos alojábamos. Bernabeu quiso
que los chaveles que estuviesen en una situación
más incomoda pudiesen veranear en un pueblo,
además de prepararnos y engordar, no en sentido
peyorativo, es que todos eramos muy delgaditos.
Yo creo que Bernabeu primero y después Miguel
Malbo, otro histórico del club, fueron los que nos
trajeron aquí. Con el paso del tiempo y la mejora de
la situación de las familias se dejó de venir.
-Regresara con anterioridade á vila?
No, no había vuelto. Han pasado casi 50 años.
Cedeira tiene que estar en el recuerdo de todo buen

madridista y lo está porque yo todavía mantengo
contacto con algunos de los que coincidieron conmigo
y todos tienen un extraordinario recuerdo. Vamos, si
hacen una comida para todos los que vinimos alguna
vez a Cedeira como madridistas estoy seguro de
que muchos se apuntaban y sería una satisfacción
enorme porque todos hablan con mucho aprecio.
Son unos recuerdos entrañables.
-Falando xa de fútbol, segue con asiduidade os
partidos, clasificacións e demais?
Sí, bueno, sigo en la misma rutina, pero sin pensar
ya en el próximo partido. Siempre ando en algún
compromiso que tengo que atender. No me quejo.
-Bota de menos o contacto directo co deporte?
No tengo ninguna nostalgia. Miro para atrás con
emoción porque han sido cosas muy emocionantes.
Un recorrido fantástico. Allá donde vamos la gente
es muy cariñosa. Creo que también es la estima del
público hacia el fútbol, porque no siempre ha sido
así. El fútbol también tuvo su rechazo.
-De toda esa longa carreira como xogador,
adestrador e seleccionador nacional, que é o que
compensa os malos momentos que tamén houbo?
El paso de los años también nos va dando una
fortaleza, un equilibrio emocional, que es muy
necesario. Hay que desdramatrizar un poco todo,
creo yo.
-Como cualificaría a tempada que acaba de facer
o Real Madrid?
Opino muy poco del fútbol, pero indudablemente
han sido 36 años en un club al que tengo mucho
cariño y al que le deseo lo mejor. Ha sido una buena
temporada. Yo creo que el mejor ha sido El Real
Madrid y lo ha demostrado ganando la Liga y la
Champion.
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Juan Rodríguez, gañador do Premio ao Mellor Deportista do Ano

Manuel Riveiro Leonardo, mellor deportista cedeirense

Xogou ao bádminton, fixo remo e finalmente
apostou polo fútbol para tratar de chegar ao
máis alto na súa carreira deportiva. A profesional
tena enfocada ás matemáticas, licenciatura da
que está a cursar terceiro. A pasada tempada
xogou no filial do Sporting de Xixón e debutou
en Primeira División enfrontándose ao Granada
e mesmo ao Barça. Agora, polo de pronto, vai
facer a pretempada co primeiro equipo do club
asturiano e só espera que a decisión que tome
o novo cadro deportivo do Sporting vaia nesa
mesma dirección. Chámase Juan Rodríguez
Martínez e é o primeiro cedeirense en recibir o
Premio ao Mellor Deportista do Ano.

Esforzo e traballo son os trazos que o director deportivo
e o adestrador de Manuel Riveiro Leonardo, Xan Suárez,
destacou do último gañador do Premio ao Mellor Deportista
Cedeirense, recoñecemento que se fixo oficial durante a
pasada edición da Gala do Deporte.
Suárez sinalou que Riveiro soubo suplir a falta dalgunhas
cualidades innatas para a natación coa constancia e ánimo
de superación e prognosticou un futuro moi brillante
para un deportista que tivo o seu primeiro contacto coa
piscina á idade de 10 anos, considerada polos expertos
bastante avanzada para iniciarse con éxito nun deporte
tan esixente como a natación. Pero Manuel Riveiro é a
excepción que confirma a norma, xa que pasou de non
clasificarse para o Campionato Galego a quedar primeiro
en 100 e 200 metros braza e subcampión en estilos. Ese mesmo ano, que foi o 2015, tamén quedou
entre os trinta mellores especialistas de braza de España.
Estes importantes logros volveríanse confirmar o ano seguinte, no que Manuel Riveiro repetiu
como campión galego de braza nas distancias de 100 e 200 metros e subcampión en 400 metros
estilos. Ademais representou á natación galega no Campionato de España de Seleccións, traendo
para Galicia un sexto e dous meritorios oitavos postos. A versatilidade é outra cualidade que
tamén sobresae dun nadador que a curto prazo terá necesidade doutras instalacións -a piscina
local ten 16 metros de longo- para mellorar as súas propias marcas e resultados. Esta é a razón
pola que Manuel Riveiro Leonardo, acompañado do seu adestrador, xa estivo a facer esta pasada
primavera as probas de acceso ao Centro Galego de Tecnificación Deportiva, situado na provincia
de Pontevedra. Os resultados coñeceranse ao longo do verán, do que Riveiro Leonardo gozará ao
máximo despois de superar o curso escolar cunhas notas de sobresaínte.

-Como valoras este recoñecemento?
Pois estou moi contento e, de maneira moi especial, pola xente que me vén apoiando desde
pequeno: a miña familia e o pobo de Cedeira,
en xeral. É unha ledicia enorme. A miña sincera
gratitude aos que mo deron.
-Que che impidiu acudir á Gala do Deporte?
Foi unha pena que non puidese estar pero esa
fin de semana tiña un partido moi importante.
Sentín moito non poder estar pola xente e por
Vicente del Bosque, todo un referente dentro do
mundo do fútbol.

Estou en terceiro da carreira. Este ano o curso
vai un pouco máis lento, por vir ao Xixón, o
cambio de cidade, os adestramentos, por todo.
O importante é ao final ter a licenciatura.

Cal cres ti que das dúas carreiras será a que
acabe impoñéndose?
Pois non sei. Oxalá sexa a deportiva porque é a
que máis me gusta, moito máis. Sei que é difícil
e, claro, tamén me gustan as matemáticas. Non
é unha licenciatura doada pero ten moitas saídas
-Tamén eras bo noutros deportes, por que te profesionais e iso para min tamén é importante.
Aínda que todo saia ben no fútbol, ter algo é
decidiches polo fútbol?
O fútbol é o deporte que máis me gusta. Desde necesario. O futbol é unha carreira moi curta.
moi neno teño na miña memoria estar sempre
xogando cunha pelota. Co equipo local de -Ti xa te estás a ver entre os grandes do fútbol,
bádminton fun campión galego e tamén quedei non si?
terceiro no Campionato de España de Remo cando Estou a loitar para iso e oxalá poida estar xogando
tiña once anos. Pero o fútbol gústame moito. O a próxima tempada co primeiro equipo.
remo é máis canso, é un deporte moi sacrificado.
-Que lles dirías aos nenos que comezan?
-Foron importantes os teus comezos no club O que lles diría é que a actividade que realicen,
sexa fútbol ou calquera outro deporte, o fagan
local?
Si, por suposto. A formación é moi importante. para pasalo ben. Despois, se hai sorte, e con
No fútbol todos empezamos cos amigos. Eu non dedicación, traballo e esforzo, acabará por
tiña nin idea de poder chegar ata aquí. Sempre chegar a recompensa.
tiven esa ilusión. Vas estudando e se hai sorte
pódese chegar. Eu sabía que era moi difícil pero Juan Rodríguez xoga de central. Estivo no
agora paréceme que se están a cumprir as miñas Cedeira, marchou ao Racing de Ferrol, foi
cedido ao Galicia de Mugardos e tamén estivo
aspiracións.
no Vilagarcía e no Somozas. O día 22 de outono
-E ademais tamén eres bo coas matemáticas, do 2016 debutou en Primeira División fronte ao
Granada.
non si?

O Cedeira S.D., gañador da Copa de Afeccionados de Ferrol
A presenza do seleccionador nacional
Vicente del Bosque na Gala do Deporte
de Cedeira deu sorte ao equipo de fútbol da
localidade que, despois de trece anos sen
conseguilo, o pasado día 10
de xuño levantaba a Copa de
Afeccionados de Ferrol.
A competición non foi doada,
como tampouco o foi o
último partido, que tivo como
escenario o campo da Gándara
e que se decidiu pola morte
súbita despois do empate na
quenda de penaltis. Así pois,
o equipo do Cedeira impúxose
ao do Val no sexto lanzamento
desde os once metros,
momento que deu lugar a
unha explosión conxunta de
ledicia por parte dos moitos
afeccionados
desprazados

a Ferrol. O dianteiro do club cedeirense Dani
Bellas foi o encargado de recoller un trofeo que
recibiu das mans do presidente da Federación
Galega, Rafael Louzán.
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O exseleccionador lembrou na gala a súa estancia na vila

O alcalde fixo entrega a Del Bosque dun recordo por asistir
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Manuel Riveiro Leonardo, natación individual masculina

Agasallo para o fillo máis novo de Vicente del Bosque, Álvaro

Del Bosque firmou no Libro de Ouro do Concello

Elsa López, natación individual feminina

NoaTrigo, Claudia Villar e Noemi Martín, equipo de remo feminino

Xogadores de fútbol de distintas idades

Equipo de fútbol que ao día seguinte ía quedar campión

Raúl López e Marcos Pernas, remo

Juan Carlos Crespo, deporte adaptado

Un día maratoniano en canto a autógrafos e contacto coa xente

Moitos premios para incentivar o deporte

Raúl Freire, atletismo individual masculino

Andrea López, atletismo individual feminino
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Equipo benxamín de tríatlon

Antonia Montero (Tona), toda unha vida dedicada ao deporte

Xan Suárez, mellor adestrador

Lucía Sánchez, tríatlon individual feminino

Borja Bello, fútbol individual masculino

José Carlos Vivero, mención especial

Higinio y Memi, kárate adulto

Raúl Bustabad, ciclismo individual masculino

Daniel Georgescu, kickboxing

Mención especial aos deportistas veteranos da vila de Cedeira

Equipo de veteranos de fútbol

Óscar Pérez, fútbol sala individual masculino

Alex Fraguela, mellor traxectoria deportiva

Agradecemento do Concello a Buxainas

Flores para as ximnastas da escola municipal de rítmica

