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Tui Valença FuTsal: 
uma Fusão que dá FruTos
a equipa sénior feminina 
ZonaFut fundiu-se à equi-
pa de Tui e conseguiram 
ser vice-campeãs no Cam-
peonato de Pontevedra 
subindo de divisão na pre-
sente época.

Foram vários os motivos 
para a fusão das equipas 
séniores femininas de futsal. 
A falta de consensos com a 
associação distrital de fute-
bol poderá ter sido um dos 
motivos, mas o importan-
te agora é que a união das 
margens do rio Minho está 
a “marcar golos”. Duas equi-
pas fortes, com um passado 
de vitórias, fundiram-se e 
conseguiram sagrar-se vice-
-campeãs no campeonato 
espanhol.
Motivado pelo clima de Eu-
rocidade que as duas terras 
vivem, Luís Ribeiro, respon-
sável da escola de futsal 
ZonaFut- e Juan Rodriguez 
- treinador e presidente do 
Tui Futsal - falaram e a fu-
são foi bem-vinda de ambos 
os lados. 

O que separa Valença e Tui 
é uma ponte, mas a cultura 
do futsal é diferente. 

Juan Rodriguez, a dirigir o 
clube espanhol há 8 anos, 
referiu que achava difícil 
juntar duas equipas de “dife-
rentes culturas desportivas”. 
De qualquer das formas, 
a integração não foi difícil. 
Nas palavras do treinador, 
as portuguesas foram bem 
acolhidas e foi-lhes reco-
nhecido o talento e mérito. 
“Chamaram à atenção”, dis-
se Juan Rodriguez.

Para já, o clube conta com 
uma equipa sénior feminina, 
mas estuda a possibilidade 
de abrir a outras equipas. 
Isto deve-se aos bons resul-
tados que obtiveram na épo-
ca passada e à felicidade de 
todos, técnicos e jogadoras. 
“Vêm jogadoras novas, vêm 
jogadoras que não treina-
vam porque não havia futsal 
na zona ou não sabiam da 
existência das equipas em 
Tui e Valença e, se sabiam, 
não davam o passo. A ideia 
para o ano é fazer duas equi-
pas mistas de jogadoras, de 
categorias diferentes”, asse-
gurou Juan Rodriguez.
Para as jovens que queiram 
fazer parte da equipa Tui Va-
lença Futsal, as inscrições 

Juan afirmou: “Creio 
que a oportunidade foi 
muito boa, porque são 
duas maneiras muito di-
ferentes de dirigir uma 
equipa. Esta época - eu 
já disse no Facebook e 
na nossa página web - 
foi muito gratificante ter 
este tipo de jogadoras, 
tanto portuguesas como 
espanholas, na mesma 
equipa. Isso levou-nos a 
ser quase campeões [2º 
lugar].”

Luís Ribeiro explicou ao 
jornal Valenciano que “a 
competição espanhola é 
mais extensa”. Em Por-
tugal há as distritais e 
uma fase de apuramento 
para a nacional em que 
os primeiros lugares dos 
diversos distritos compe-
tem entre si.  Isto é uma 
boa oportunidade para 
as atletas terem outras 
experiências e aumentar 
o nível de competição 
entre a própria equipa.

são gratuitas.

O jornal O Valenciano dese-
ja o maior sucesso e felici-
dades para a equipa e as-
sim como para todos os que 
fazem parte de Tui Valença 
Futsal.
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Conheça a equipa:

1 eva – Guarda-Redes 3 Cristela - Pivô 4 Beatriz - Ala 5 Sofia - Ala 6 diana - Ala 7 Cristina - Fixo

8 maria l. - Pivô 9 sónia - Ala 10 maría r. - Ala 11 laura - Ala 13 andreia - Fixo 14 elisa - Pivô

1 Juan - 1º Treinador 2 Verónica - Delegada


