
 

  

 

 

 



 

 

HISTORIA 
 

 O Club Atlético San Pedro foi fundado no 18 de setembro de 1952 cando tras a 
asociación de un grupo de mozos aficionados ao fútbol rexional da zona de Vilanova na 
parroquia de Nós (Oleiros) deciden formar unha sociedade deportiva. O ideólogo do 
grupo respondía ao nome de José Sánchez Lantes, alias “Melchor”, que facendo gala do 
seu apodo regalou a os seus veciños un equipo de fútbol que co paso do tempo, 
convertiríase nunha entidade referente en materia de fútbol base na comarca de As 
Mariñas. 

 A afección ao fútbol e ao Athletic Club de Bilbao fixo que o Club Atlético San 
Pedro tomara de un dos clubes mais prestixiosos do ámbito nacional as cores da 
indumentaria e a composición do seu escudo. 

 Os primeiros partidos foron disputados no campo coñecido por “Fonte da Vila” na 
rúa León Felipe, un campo en réxime de aluguer, ata que dous anos mais tarde 
trasladáranse á “Xesta”, un terreo de xogo ao que había que transportar as portarías 
cada encontro. 

 En 1958 trasladaríamosnos ao campo de “As Pitas”, o noso terceiro campo oficial, 
tamén en réxime de aluguer e finalmente e tras un gran esforzo económico en 1971 o 
club decidiría adquirir en propiedade un terreo en Vilanova, onde xogaríamos ata o ano 
2017 todos os nosos partidos como local e actualmente encóntrase a nosa sede social.  

 No ano 2017 dado o noso gran crecemento como club pasaríamos a disputar os 
encontros como local ao campo Nano García, na parroquia de Iñás (Oleiros), un campo 
municipal de nova construción con superficie de herba artificial. 

 Nos nosos 66 anos de historia o club logrou grandes méritos deportivos, entre os 
que se encontran o seu recente ascenso a Primeira Autonómica no ano 2017, ou os seus 
títulos como mellor equipo do concello de Oleiros nos anos 1973 e 2017. 

 Pero, sen dúbida, o noso máis meritorio título, é no que o longo de todos estes 
anos nos convertemos. 

 

  

 



 

 

INSTALACIONS 

Campo de Vilanova 

 

 O Club Atlético San Pedro é un dos poucos clubs no ámbito provincial en dispoñer 
de un terreo de xogo propio, de titularidade privada, adquirido no ano 1971 e situado en 
Vilanova, parroquia de Nós (Oleiros). 

 O terreo de xogo actualmente consta de unha superficie de area. 

 

 O recinto deportivo está composto pola nosa sede social, na que se encontran as 
súas oficinas en planta primeira, vestiarios principais en planta baixa, ademais de outros 
elementos auxiliares, tres vestiarios, unha lavandería, un almacén, unha caseta de 
material, unha cantina e un aseo. 

Campo municipal de Iñas (Nano García) 

 

 Dende o ano 2017 o Club Atlético San Pedro disputa os seus partidos como local 
compartindo instalacións no campo municipal Nano García, na parroquia de Iñás 
(Oleiros). 



 

 

GRUPO HUMANO 
 

 Na actualidade o Club Atlético San Pedro está formado por: 

- Presidente. 

- Vicepresidente. 

- Secretario. 

- Vogais. 

- Director Deportivo. 

- Secretario Técnico. 

- Orientador. 

- Rehabilitadoras e readaptadoras físicas. 

- Coordinador de Modestos e Xuvenís. 

- Coordinadora Feminino. 

- Coordinadores de Fútbol 8 e Fútbol 11. 

- Categoría Modesto: Adestrador e 2º Adestrador.  

- Categoría Feminina: Adestrador e 2º Adestrador. 

- Categoría Xuvenil: Adestrador e 2º Adestrador. 

- Categoría Cadete A: Adestrador e 2º Adestrador. 

- Categoría Cadete B: Adestrador e 2º Adestrador. 

- Categoría Infantil A: Adestrador e 2º Adestrador. 

- Categoría Infantil B: Adestrador e 2º Adestrador. 

- Categoría Alevín A: Adestrador e 2º Adestrador. 

- Categoría Alevín B: Adestrador e 2º Adestrador. 

- Categoría Benxamín A: Adestrador e 2º Adestrador. 

- Categoría Benxamín B: Adestrador e 2º Adestrador. 

- Categoría Prebenxamín A: Adestrador e 2º Adestrador. 

- Categoría Prebenxamín B: Adestrador e 2º Adestrador. 

- Categoría Biberón: Adestrador e 2º Adestrador. 

- Adestrador de porteiros de Fútbol 8 e Fútbol 11. 



 

 

 Dada nosa demanda de servizos actualmente o club está na búsqueda de novos 
colaboradores para mellorar as súas prestacións. 

 Na actualidade, son moitos os integrantes do club que realizan varias de estas 
funcións para poder conseguir dar servizo a todas elas. 

 Todos e cada un dos nosos adestradores do noso fútbol base dispón alomenos do 
título de Monitor de Fútbol Base obrigatorio pola Federación Galega de Fútbol para 
adestrar en calquera das categorías de fútbol base do ámbito comarcal, ademais de 
nalgúns casos dispoñer do título de Nivel I ou Nivel II de Técnico Deportivo en Fútbol. 

 Entre os nosos integrantes tamén dispoñemos de varios graduados en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte (I.N.E.F) ademais de Técnicos con formación en 
Orientación e diversas ramas da Saúde como a Psicoloxía, a Preparación Física ou a 
Menciña. 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESCOLA DE FUTBOL 
 

 A escola de fútbol do Club Atlético San Pedro foi creada no ano 2003, dada a falla 
de oferta deportiva cercana á parroquia de Nós (Oleiros), chegando a lograr participar en 
todas as categorías do fútbol comarcal por primeira vez no ano 2008, pero non sería ata 
o ano 2009, cando de a man do actual director deportivo, Antonio Molinos Marcote, 
sentaríanse as bases da estrutura deportiva da actualidade. 

 Nosa escola de fútbol está en constante evolución, por este motivo cada tempada 
nosa intención é a de superar o logrado nos anos anteriores e mellorar en todos os 
aspectos, tanto a nivel humano, coma deportivo, coma a nivel de organización e de 
xestión. 

 Para elo temos un regulamento interno donde se recollen de forma sistemática e 
concisa as nosas sinais de identidade, obxetivos, actitudes, valores e normas que 
queremos transmitir, características dos nosos equipos, metoloxía, planificación da 
tempada, criterios de avaliación, competencias e obligacións do noso persoal, sancións, o 
réximen disciplinario e nosa filosofía de traballo necesarias para desenrolar unha 
actividade extraescolar tan popular na nosa sociedade como é o fútbol, este documento é 
entregado ano a ano a cada un dos xogadores e país/nais ou tutores legais da nosa 
entidade. 

 O obxeto principal da escola de fútbol do Club Atlético San Pedro é a ensinanza 
dos coñecementos tácticos e técnicos do fútbol en base a idade do xogador. Planteamos 
as actividades deportivas sempre dende o punto de vista educativo, ademais de potenciar 
aspectos deportivos buscamos inculcar a tolerancia e o respeto de cara a os 
compañeiros, adversarios e normas, saber gañar, saber perder e aceptar as propias 
posibilidades e as dos nosos compañeiros. 

 A actividade que estamos desenrolando pretende ser unha continuidade do 
deporte educativo que se ensina no marco escolar a nivel primaria e secundaria, noso 
principal obxetivo é a formación integral dos nenos utilizando un deporte colectivo coma 
medio para conseguilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Actualmente o club consta de 15 categorías federadas, superando as 300 fichas 
federativas entre adestradores e xogadores, ademáis de Veteranos e Modestos o club 
consta con representación en todas as categorías do fútbol base, dende Xuvenís ata 
Biberóns: 

Veteranos 

Terceira Autonómica Veterano 

Modestos 

Segunda Autonómica 

Feminino 

Liga Feminina F8 

Xuvenil 

Segunda Autonómica Xuvenil 

Cadete A 

Primeira Autonómica Cadete 

Cadete B 

Segunda Autonómica Cadete 

Infantil A 

Primeira Autonómica Infantil 

Infantil B 

Segunda Autonómica Infantil 

Alevín A 

Primeira Alevín F8 

Alevín B 

Segunda Alevín F8 

Benxamín A 

Primeira Benxamín F8 

Benxamín B 

Terceira Benxamín F8 

Prebenxamín A 

Segunda Prebenxamín F8 

Prebenxamín B 

Terceira Prebenxamín F8 

Biberón 

Categoría Biberón 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERVIZOS 
 

 Dende fai uns anos ata hoxe o club progresou notablemente e esto foi en gran 
parte á búsqueda de vías complementarias auxiliares aparte do fútbol, para xerar non só 
xogadores, senón sobre todo persoas con valores e educación. 

 Dende o ano 2018 na nosa sede social, ofrecemos un servizo de rehabilitación e 
readaptación para todos aqueles xogadores con doencias físicas debidas a lesións 
sufridas ao longo da tempada, có fin de axudar no máximo do posíbel á súa pronta e 
satisfactoria recuperación, nas que tamén lévanse a cabo consultas para dar posíbeis 
solucións a os nenos de menor idade que presentan algún tipo de dificultades tanto 
coordinativas como de algún tipo de patoloxía funcional. 

 Ata o ano 2017, o club, mediante cesión da súa sede social, ofrecía en 
colaboración clases particulares para o apoio escolar de xogadores que así o necesitasen 
organizadas por categorías, de forma que impartíanse antes de os seus respectivos 
adestramentos para así buscar a maior comodidade no transporte por parte dos seus 
país/nais ou tutores legais. 

 Na actualidade dispoñemos de un orientador, ocupado de realizar un seguimento 
anual do rendemento académico de cada xogador e tratar sobre todo cos xogadores de 
idades máis avanzadas nas que empezan a presentarse os síntomas de abandono 
escolar ata as idades nas que debería comezar a súa inserción no mercado laboral, dito 
orientador trata de servir como apoio a os xogadores á hora de recomendar 
oportunidades de formación ou traballo. 

 Ademais de estos servizos o club traballa na actualidade en un proxecto xunto ao 
concello de Oleiros para tratar de impartir clases extraescolares subvencionadas de fútbol 
no recinto do club, xa que o antigo campo encóntrase moi cercano a un colexio de 
competencia pública de moi recente construción, o que se convertiría moi posiblemente 
nunha inxección de masa social infantil importante. 

 No Club Atlético San Pedro tamén somos conscientes de que non todas as 
familias teñen os mesmos recursos, nin sociais, nin económicos, polo que tratamos de 
dar as máximas facilidades para tratar de forma igualitaria a nosos xogadores, eximindo 
nestes casos o pago das cotas anuais, proporcionándolles a roupa do club de forma 
gratuita, axudándolles a sufragar o coste dos nosos desprazamentos a os torneos os que 
viaxamos durante a tempada e tratando de ofrecerlles un servizo de transporte para 
acudir a adestramentos e partidos do que se ocupan os nosos adestradores e 
coordinadores.   

 Anualmente o club celebra o Torneo San Marcos, que non só serve como evento 
deportivo, tamén serve como colaboración có banco de alimentos do concello de Oleiros.  



 

 

 

 

 



 

 

FINANCIAMENTO 
 

 Para a tempada recentemente rematada 2018/19 o gasto anual do club ascendeu 
aproximadamente ata os 90.000€, entre os que se incluen, principalmente, as axudas 
para o coste do transporte a os entrenamentos e partidos a todos nosos citados 
colaboradores referentes á parcela deportiva e ao persoal de limpeza, pago das fichas 
federativas, pago dos costes arbitrais, compra das equipacións deportivas, material 
deportivo e material de enfermaría, entre outras, coma as no apartado anterior 
mencionadas. 

   Aproximadamente o 20% dos gastos son sufragados grazas as subvenciós por 
parte do concello de Oleiros, deputación de A Coruña e a Xunta de Galicia. O 80% 
restante é financiado principalmente polas cotas que pagan os pais/nais ou tutores legais 
dos nosos xogadores ata a categoría Cadete, có que se fai fronte principalmente ás 
fichas federativas, as campañas de socios, que polo pago de unha cota reciben 
promocións en locais da zona e as aportacións de pequenas empresas mediante carteis 
publicitarios no recinto deportivo, nos photocalls dos diferentes torneos que organizamos 
ao longo da tempada, como o xa comentado Torneo San Marcos ou noso coñecido 
Torneo Internacional, ao que acuden os principais equipos de ámbito autonómico e 
representantes dende Portugal, ou mediante serigrafías de unha ou varias categorías nas 
súas equipacións deportivas. Aparte de outras medidas moito menos cuantitativas como 
son a organización do campus de verán, organización de torneos, campañas de rifas, 
porcentaxes de beneficio en ventas de material, equipacións ou álbumes de cromos. 

   

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MOITAS GRAZAS  
 


