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Dous bronces para o Remo Cedeira 
no Campionato de España de Iolas 
E ademais novas sobre:
Cedeira S.D.
Club Remo Cedeira
Discalzas S.D.
Club de Pádel Cedeira
Club Polideportivo Apader
Escola Karate Cedeira

Club Natación Cedeira 
Muebles García

Campaña de Inverno 2020 da 
Deputación da Coruña
Opinión- Dous diamantes en 
bruto



Cedeira S.D.

Últimos resultados do Cedeira S.D.
Cedeira S.D. 0 – Betanzos C.F. 0
Eume Deportivo 0 - Cedeira S.D. 1
Cedeira S.D. 2 – Sporting Meicende 1
Victoria C.F. 3 – Cedeira S. D. 1
Cedeira S.D. 2 – Sada C.F. 0

Próximos encontros do cedeira S.D.
Cedeira S.D. – A.D. Miño
S. D. Valdoviño - Cedeira S.D.
Cedeira S.D. - Sporting Cambre
Club do Mar de Caión - Cedeira S.D.
Cedeira S.D. - C.D. Narón

CLASIFICACIÓNS
Primeira Rexional

Un gran punto fóra da casa.
O equipo do Beco trae do feudo do Ordes 
un grande empate, xa que o equipo verde 
é un dos galos da categoría e claro equipo 
para o ascenso.
Tras un primeiro tempo, no que case non 
houbo ocasións, chegábase ao descanso 
con 0-0. Na segunda metade, nada máis 
comezar o encontro, marcaba Manuel de 
penalti, foi no minuto 50.  No 57, tras 
varios rebotes, chegaba o empate do Ordes. 
Pero non foi ata o minuto 70, a falta 
de 20 para acabar o encontro, cando 
chegaba o golazo da tarde, e quizais un 
dos goles da tempada. Damián marcaba o 
1-2, un gol dende fóra da área cun efecto 
imposible para o porteiro. Nos minutos 
finais, o Ordes gañou algo máis de peso 
no encontro e fixo o 2-2 definitivo, aínda 
que o Cedeira tivo unha última ocasión 
de Dani para inclinar a balanza ao seu 
favor, que sacou o porteiro local a saque 
de esquina.

Finalmente Ordes 2 - Cedeira 2

Partido Ordes - Cedeira

Cómpre destacar que os xuvenís, infantís, benxamín A e 
prebenxamín A xogarán no grupo 1 por ser campións de liga 
de Ferrolterra.

Xuvenil

Cadete
Infantil

Alevín Benxamín A

Benxamín B
Prebenxamín A e B

Veteranos
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Club Remo Cedeira

CAMPIONATO GALEGO DE 
IOLAS 
O pasado 12 de outubro, como 
vén sendo habitual por estas datas, 

tivo lugar o campionato galego de 
iolas. Nesta ocasión, foi a cidade 
departamental a encargada de acoller 
este evento. O Remo Cedeira presentou 

dúas tripulacións: absoluta e veteranos, 
ambas as dúas na categoría masculina. 
Os resultados conseguidos foron 
moi bos para os nosos, pois mentres 
na categoría absoluta acadaron a 
medalla de prata, os veteranos subiron 

ao mais alto do caixón, 
ao conseguiren o ouro e 
proclamárense campións 
galegos unha vez máis.
O Remo Cedeira nesta 
mesma competición, pero 
en categoría cadete, cedeu 
varios dos seus remeiros a 
outros clubs, foi o caso de 
Ainhoa , Raquel e Raúl, 
que formaron parte das 
tripulacións respectivas 
co club San Felipe,  e conseguiron o 
bronce elas e o ouro, no caso de Raúl.
CAMPIONATO DE ESPAÑA DE 
IOLAS
Escasas dúas semanas despois do galego, 
os nosos desprazáronse ao encoro de 
Trasona en Asturias para participaren  
nestas augas no campionato de España.
Nesta ocasión, o Remo Cedeira presenta 
unha formación máis que no galego: 
a tripulación de categoría veterana 
feminina. Nunha competición tan 
esixente como esta, os nosos estiveron 

á altura e volveron para a nosa 
vila cunha presa de premios, pois 
na categoría absoluta masculina 
acadaron a medalla de bronce, 
soamente superados polas 
formacións do Club de Remo de 
Labradores de Sevilla e do Club 
Náutico de Campello. Polo que 
respecta ás mulleres, conseguiron 
tamén subir ao terceiro chanzo 
do caixón e trouxeron o bronce 

para a casa, ao seren superadas, nunha 
axustada chegada, polas tripulacións do 
Náutico de Gandía e da embarcación 
local de Corvera. En canto aos nosos 
veteranos da categoría masculina, este 
ano “non tocaba”, pois xa están cheos 

de gañar. Chegaron cuartos, iso si, a 4 
segundiños do ouro e a 2 da prata e do 
bronce, e o ano que vén, xa veremos.
Non estivo menos emocionante a 
participación dos remeiros cedidos 

polo Remo Cedeira ao San Felipe na 
categoría cadete, pois Raúl tamén 
logrou subir ao podio e alcanzar o 
bronce, e Ainhoa e Raquel quedaron a 
escasos 2 segundiños do bronce, nesa 
posición que ninguén quere…. cuartos 
, pero, en fin,  como din os máis vellos 
“Xa gañaremos”. Parabéns para o Remo 
Cedeira, que non fai máis que pasear o 
nome da nosa vila por toda a xeografía 
e dar unha tras outra alegría
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Despois dos bos resultados acadados 
o ano pasado, no que Discalzas S. D. 
rematou a Liga Feminina de Fútbol 
8 nunha meritoria 5ª posición, o 
club afronta o seu terceiro ano de 
vida cun cadro de 17 xogadoras.
Nesta tempada 2019/2020 o 
formato de competición sufriu 
algunha variación con respecto aos 
anos anteriores. Por unha banda, 
pasou a xogar con 7 xogadoras, en 
lugar de con 8 como viña facendo 
nas tempadas anteriores.
Por outra banda, a tempada 
iniciouse coa Copa Feminina, 

competición que se está disputando 
nestes momentos nun formato 
tamén innovador, no que todos 
os equipos se enfrontan entre si a 
unha soa volta, e clasifícanse os 4 
primeiros para as semifinais que 
terán lugar no mes de maio, unha 
vez rematada a Liga.

O equipo, dirixido por Fran Bellas, 
disputa esta fin de semana a 7ª 
xornada de competición ante o 
San Sadurniño e atópase nestes 
momentos na 7ª praza da táboa 
clasificatoria.

Discalzas S. D.

Despois de darlle moitas voltas ao tema, 
xogar moitos partidos  e comprobar 
que había posibilidades, xuntáronse 
unha morea de amigas e de amigos 
con outros que xa había algún tempo 

que competían neste deporte. Máis ou 
menos foi así como empezou todo, e 
ao principio deste ano acordaron unha 
directiva e rexistráronse como club: nacía 
así o club de pádel Cedeira.
Como calquera outro club que entra por 
primeira vez  nunha competición,  tiveron 
que comezar na categoría máis baixa e, 
por riba, a federación non lles aceptou as 
instalacións  por mor da infraestrutura, 
non porque non valesen para xogar. 
Requiríanlles máis pistas no mesmo 
recinto e mellor acondicionadas, en 

relación coas condicións meteorolóxicas 
de Cedeira. Por iso, cando xogan na casa, 
teñen que ir para Ferrol, pero, en fin, con 
esforzo todo chegará. 
O equipo masculino  comezou a súa 

andaina nas series nacionais (SNP) 
nas que se xoga por zonas e onde 
quedou encadrado  na Galicia norte 
categoría 500-4ª. Despois de gañar 
todos os partidos nese grupo e quedar 
primeiros clasificados, xogaron un 
playoff  en Santiago de Compostela no 
que conseguiron o ascenso á 500-3ª, 
categoría na que militan na actualidade  
e na que levan dúas vitorias en dous 
enfrontamentos. 
As rapazas tamén comezaron o seu 
percorrido  nas series nacionais (SNP), 

como os homes, e hoxe militan na 
categoría Futures-4ª, onde ocupan a 
cuarta posición na táboa clasificatoria. 
Hai que lembrar que neste deporte, 
como no resto, se xoga por categorías/

división. Neste caso, temos Gran Slam, 
1000, 500 e Futures, e cada unha ten 
varios grupos.
O vindeiro mes de xaneiro de 2020 
tanto o equipo masculino como o 
feminino vanse enfrontar nunhas 
eliminatorias a todos os equipos da 
nosa comunidade da categoría na que 
militan. O gañador viaxará a Madrid 
para medirse cos mellores equipos 
españois da súa categoría. Benvidos á 
nosa familia deportiva, e boa andaina na 
vosa competición!!! 

Club de Pádel Cedeira
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FIN DE TEMPADA

A tempada está chegando ao seu final. Os Xogos 
Autonómicos Special Olimpics remataron cos campionatos 
de fútbol sala e natación que tiveron lugar o pasado 26 de 

outubro na cidade 
das Burgas e o 9 de 
novembro en Lugo, 
respectivamente.

O equipo de 
fútbol sala do 
club APADER  de 
nivel  I conseguiu 
rematar na primeira 
posición da táboa, 
mentres que o 

equipo de nivel III acadou a segunda praza. Os nosos rapaces 
de probas adaptadas tamén tiveron unha moi significativa 
participación, en que hai destacar o primeiro posto de Óscar 
García.
Nos xogos de natación, os nadadores do polideportivo 
Apader, acadaron uns resultados espectaculares, e fixéronse 
tamén  co triunfo tanto no relevo masculino como no 
feminino.
Achegámosvos os resultados por deportista e proba:
MÓNICA LAFUENTE : 1ª - 4 x 25 libres e 2ª - 50 m 
braza. SABELA GÓMEZ : 1ª – 50 m libres e 1ª - 4 x 25 
libres. PAMELA LAFUENTE: 2ª - 50 m libres e 1ª -  4 x 25 
libres. ENCARNACIÓN ALONSO : 1ª - 50 m costas e 1ª 
– 4 x 25 libres. TOMÁS LAFUENTE : 2º - 50 m libres e 1º 

- 4 x 25 libres. JOSÉ ÁNGEL ANTELO : 5º - 50 m libres e 
1º - 4 x 25 libres. CRISTIAN CRESPO : 1º - 50 m libres e 
1º - 4 x 25 libres. DANIEL MARTÍNEZ : 2º - 25 m libres 
e 1º - 4 x 25 libres. ESTRELLA GARRIDO : 1ª - 50 m 
libres. MELISA ARES : 4ª - 25 m libres. JUAN CARLOS 
CRESPO : 1º - 50 m braza. DAVID LAFUENTE : 3º - 25 
m libres.
No tocante á liga de baloncesto, que aínda está sen finalizar, 
seguen aí no primeiro posto, a falta de dous partidos para 
saber quen é o gañador dos Special Olimpics: un na casa 
contra os de Lugo e outro fóra cos rapaces de Ourense. 
Dende o club confían en revalidar o título acadado nos 
últimos anos.
Dentro do calendario desta tempada, tamén queda por 
rematar a xornada de xogos de mesa da liga norte na que 
están encadrados. Esta xornada desenvolverase a finais de 
novembro en Carballo, e os nosos rapaces participan en 
parchís, bingo, birlos, oca e dominó. Moi boa tempada, 
mozos, parabéns !!!

Club Polideportivo APADER

O ano pasado a Escola de Karate Cedeira 
participou en todos os campionatos 
comarcais e autonómicos, onde acadou 
un nivel técnico que sabiamos que daría 
un gran froito.
Xa neste ano, tras o Campionato 
Provincial celebrado nas Pontes, o 17 
deste mes, enxergamos a posibilidade 
de acadar futuros podios.
O club está entusiasmado coa 
posibilidade de que o próximo 
Campionato da Cidade de Ferrol, que  
terá lugar este 1 de decembro, sexa un 
feito.
Tamén aproveita a ocasión, para dar 
a benvida ás novas incorporacións e 

agradecer o apoio de todas as persoas 
que, aínda sen competir, contribúen 
ao agrandamento da escola, que son 
moitas e fan un 
gran traballo. 

 A todos, 
animámolos a 
continuar con esta 
forza, potenciando 
os valores do 
karate, tan 
esquecidos nestes 
tempos, e que o 
fan máis que un 
deporte. 

Moita sorte nos próximos campionatos.
Ánimo a tod@s!!!!

Escola de Karate Cedeira
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TRAIL E ANDAINA SANTO 
ANDRÉ DE TEIXIDO
O pasado domingo, día 13 de outubro, 
desenvolveuse no incomparable marco 
da ruta dos peiraos e organizado 
polo Club Natación Cedeira Muebles 
García, o 6º Trail e Andaina Santo 
André de Teixido.
Nunha mañá desapracible, con vento e 
choiva, que fixo máis especial, se cabe, 
o evento, os máis de 200 participantes 

puideron gozar e recrearse nun dos 
mellores percorridos da costa noroeste 
de Galicia, 14 quilómetros moi 
esixentes que a organización deseñou 
con moito empeño e adicación para 
esta ocasión. Durante o percorrido, 
tiveron que enfrontarse á terrorífica 
e coñecida costa de Tarroiba, o que 
acabou por marcar as diferenzas entre 
os corredores .
Os gañadores da proba foron Paula 
Cobelo na categoría feminina e os 

deportistas de Cedeira Bruno Cardamas 
(ouro) e Luís Antonio Garrote (bronce)  
na de homes. Moitos dos participantes 
encararon a andaina como un desafío 
persoal, e algún que outro mesmo 
chegou diante dos participantes  do 
trail, como se pode ver nas fotografías 
inéditas que vos achegamos. Tras o éxito 
da presente edición, a organización xa 
se puxo a traballar para que o vindeiro 
ano a proba teña unha boa acollida e a 
participación siga en aumento.

Club Natación Cedeira - Muebles García

INICIO DE TEMPADA
O Club Natación Cedeira comezou 
esta nova tempada con moita ilusión e 
ganas de seguir medrando e mellorando 
cos nenos e coas nenas. Na pasada 
campaña xa tiveron resultados moi 
esperanzadores coas escolas de natación, 

tríatlon e atletismo. Este 
ano, os obxectivos do 
club pasan por seguir 
desenvolvendo o seu labor 
formativo e educativo 
e seguir ampliando a 
súa representación nos 
diferentes eventos e 
campionatos que teñen 
lugar tanto no nivel 
autonómico como no 
nacional. O seu obxectivo 
fundamental é seguir 
aumentando o número de 
nenos e nenas, que xa se 
aproxima aos 105 integrantes, e tamén 
levar os equipos masculino e feminino 
aos campionatos de España de dúatlon 
e tríatlon por primeira vez na súa 
historia. Trátase dun obxectivo moi 
ambicioso para un club tan modesto, 
pero co traballo diario dos rapaces van 

tentar levalo adiante e realizar o mellor 
papel posible.
A visión como club pasa pola formación 
integral dos seus deportistas tanto no 
plano persoal, educativo e deportivo. 
Na súa opinión, estes aspectos deben 
ir da man ao longo de todo o proceso 
de ensino.

Primeiras clasifcadas do Trail Primeiros clasifcados da andainaPrimeiros clasifcados do Trail
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As listas de inscrición para completar 
os equipos de nenos e nenas nados nos 
anos 2003 a 2015 seguen abertas para 
todas as persoas interesadas.
COMPETICIÓNS
CAMPO A TRAVÉS
A escola de atletismo do club, 
desprazouse a Fene o pasado 9 de 
novembro, para disputar a xornada de 
deporte en idade escolar, enmarcada 
na competición dependente da Xunta 
de Galicia Xogade, para nenos e nenas 
nados nos anos 2003 ao 2012. Máis 
de 30 atletas do club asistiron á proba 
e fixeron todos eles un moi bo papel. 
Gozaron e fixeron gozar tamén a todos 
os familiares e amigos que os foron 
animar. Manuel Sande, Pablo Moreda 
e Damián Suárez subiron ao podio nas 
súas respectivas categorías, e a maioría 
dos participantes do club conseguiron 
clasificarse para a vindeira fase escolar 

tanto por equipos como 
individualmente.
Con estas xornadas 
do plan Xogade, 
promovidas pola Xunta, 
preténdese inculcar o 
deporte do atletismo 
nos máis novos e desta 
maneira fomentar unha 
vida sa, activa e saudable. 
Para os de Cedeira é 
o 6º ano consecutivo 
que participan nestas 
xornadas,  e hai que 
destacar que se trata 
dunha actividade moi axeitada para ver 
medrar os rapaces e as rapazas en todos 
os aspectos, non só no deportivo.

LIGA GALEGA DE NATACIÓN 
ALEVÍN

No complexo deportivo Javier Gómez 
Noya, o 9 de novembro e en sesión de 
tarde, disputouse a 1ª xornada da liga 
galega alevín de natación, na que o 
Natación Cedeira participou este ano 
con dez nadadores. Os nosos nadaron 
varias probas individuais, tanto 
masculinas como femininas e mais 
os 4 x 200 libres. Os resultados máis 
destacados chegaron da man de Alba 
Graña, que acadou o 1º posto na xeral 

de 200 m costas; Irene Freire foi 6ª en 
100 braza; Damián Suárez, 5º,  en 400 
estilo e 6º en 400 libres, proba na que 
Yago Ortiz acadou o úndecimo posto, 
Lucas Riola foi duodécimo e Lucas 
Méndez, décimo terceiro. Samuel 
Sánchez, pola súa parte, quedou oitavo 
en 200 m costas e tamén obtivo un 
excelente 4º posto na proba de relevos 
4 x 200 m libres masculinos.
Dende o club amosan a súa satisfacción 
polos resultados acadados, pois son 
alevíns de primeiro ano, e moitos deles 
xa se achegaron ás marcas mínimas que 
os clasifican directamente para disputar 
o campionato galego da categoría. 
Parabéns, bo traballo, rapaces, e a 
seguir cos adestramentos para acadar 
novos obxectivos.

Campaña de Inverno 2020 - Deputación
da Coruña 

A área de deportes da Deputación da 
Coruña organiza entre o 24 de xaneiro 
e o 24 de febreiro de 2020 diversas 
viaxes á estación invernal de  Cabeza de 
Manzaneda (Ourense) para fomentar a 
práctica do esquí entre  os nenos e as 
nenas entre os 11 e os 15 anos de idade 
dos municipios coruñeses. As datas 
para Cedeira (4ª quenda) son do 14 de 
febao 17 de febreiro.
O número de prazas adxudicadas ao 
noso concello é 4 e as inscricións terán 
que facerse no rexistro do concello 
entre o 12 de novembro e o 4 de 
decembro.
No caso de ter máis solicitudes que 

prazas farase un sorteo público entre 
as presentadas, tendo en conta que 
terán prioridade os nenos e nenas que 
nunca asistiron a campañas de inverno 
da Deputación.

A idade para poder apuntarse é de 
entre 11 e 15 anos inclusive, cumpridos 
antes do 31 de decembro de 2020.
As viaxes terán un custo de 85 euros 
e inclúen transporte, estadía en 
Cabeza de Manzaneda, clases de esquí, 
monitores, seguro, alugamento de 
material, remontes mecánicos e todo 
o gasto que ocasionen as actividades e 
cursos programados.
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 Diego e Javi son dous rapaces 
que naceron cun balón nos pés. As 
súas vidas futboleiras comezaron na 
categoría biberón do Cedeira S. D., 
cando pouco máis facían que dar os seus 

primeiros pasos. 
Gozaron, divertíronse cos seus amigos 
e tamén sufriron cando tocaba perder. 
Estiveron xuntos no Cedeira ata 
benxamíns. Un creaba o xogo, caso 
de Diego, e Javi encargábase de meter 
os goles, ata que, no segundo ano de 
benxamíns, Diego marchou xogar ao 
Cebarca e Javi continuou no Cedeira.
No Cebarca, Diego xoga durante dúas 
tempadas, e o seu bo xogo chama a 
atención do Galicia de Caranza de 
Ferrol, club que o  ficha, con once anos na 
categoría alevín, para disputar, ademais 
da liga rexional, o prestixioso torneo 
Luís Calvo, onde compiten as mellores 
canteiras de Galiza. Diego convértese 
nun dos xogadores máis destacados do 
equipo, o que o leva a formar parte da 
selección de Ferrol, coa que acada o 
subcampionato Galego de seleccións 
sub12 comarcais na tempada 2017/18. 
Ese ano, coa camisola do Galicia, 
pelexa por todos os títulos, e queda 
subcampión de liga e copa.  Despois 

do bo ano, Diego 
recibe a invitación 
do Dépor para 
participar nas sesións 
de adestramento co 
seu equipo alevín na 
Cidade Deportiva de 
Abegondo.
Diego incorpórase 
ás filas do Deportivo 
na tempada 18/19, 
onde disputa a Liga 
Galega infantil. Co 
Deportivo, ten a 
oportunidade de 
viaxar, e medirse ás 
mellores canteiras, 
non só de España, 
senón de todo o 
mundo. Viaxa a 
países como Italia, 
Francia, Portugal ou 

Alemaña e enfróntase a grandes clubs 
como o Real Madrid, Barcelona, Porto, 
Milán, Benfica, Mónaco, Manchester 
City etc.
Pola súa parte, Javi segue nas filas 
do Cedeira ata alevín de segundo 
ano. É entón cando dá o salto e 
ficha polo Galicia de Caranza, 
onde, cun equipo de primeiro ano, 
logra quedar subcampión de copa e 
recibir o premio pichichi de máximo 
goleador.

Ao remate da tempada, igual que no 
caso de Diego, é invitado polo Dépor 
a participar nun torneo en Portugal, 
onde causa moi boa impresión.
Ao comezo da presente tempada, o 
Dépor confirma a súa fichaxe, onde 
comparte banco con Diego.

As súas vidas deportivas volven 
xuntarse no cadro A do infantil 
branquiazul, que lidera a Liga Galega 
Infantil da Zona Norte.
En fin, a nosa vila pode presumir 
dobremente de talento nas filas dunha 
das mellores canteiras nacionais. Os 
nosos mellores desexos e a mellor 
sorte para ambos os dous.

 Dous diamantes en bruto: Javier Pita (Cedeira 17/02/2006) 
e Diego Neandro Miranda Brites (Cedeira 3/02/2006) 
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