
     

 

BREVE HISTORIA DO FÚTBOL EN AMOEIRO E SOLICITUDE DE CAMPO DE HERBA 
ARETIFICIAL PARA O ESTADIO MUNICIPAL DE A PENAFITA 
 

Amoeiro, 20 de xuño de 2017 
 
BREVE HISTORIA DO FÚTBOL EN AMOEIRO 
 
O vínculo entre Amoeiro e o fútbol ven de lonxe, representando a unha das afeccións máis antigas, 
numerosas, entregadas e entusiastas da provincia de Ourense. A orixe desta ligazón deportiva 
remóntase a 1975, cando se federou o primeiro equipo -A Agrupación Deportiva Amoeiro-, que 
xogaba daquela no campo municipal de As Taborelas, nos terreos que ocupou pouco despois, e 
ata a actualidade, o Centro de Ensino de Infantil e Primaria (CEIP) Ramón Otero Pedrayo.  
As reducidas dimensións deste primeiro campo de fútbol municipal, así como as tarefas de 
construción da antedita escola, obrigaron a que o equipo se mudara a xogar ao campo de Vilar 
Dastrés (Concello de Ourense), lugar no que xogou entre 1976 a 1979. Mais tanto fora nun sitio 
coma no outro “era unha milagre de xente”, segunda verbas de moitos que lembran –aínda hoxe- 
a que vía de pé (pois non había gradas) os partidos dos xogadores amoeirenses, forxándose unha 
afección que dura ata os nosos días. 
 
En 1979, fixouse o lugar do campo de fútbol municipal actual, situándose en terreos doados por 
diversos veciños na zona coñecida como “A Penafita”. Neste novo emprazamento as primeiras 
vallas eran de piñeiro, os vestiarios de bloque, e levábase auga para as duchas coa cuba dun 
tractor, ata que se fixo, ao cabo de dous anos, un pozo. A grada construíuse cunha subvención de 
50.000 pesetas concedida pola Deputación Provincial, que tamén enviou unha pala; mais as 
maiores aportacións proviron da veciñanza –en torno a 60.000 pesetas- e, sobre todo, de José 
Manuel Rodríguez Nóvoa, popularmente coñecido como “Pepe Pego”, quen sinala que contribuíu 
con 370.000 pesetas do seu propio peto (daquela era concelleiro de obras na permanente do 
Concello de Amoeiro).  
 
Con estas axudas, o campo pasou a ser de titularidade municipal, a pesares de que o consistorio 
non aportara ningunha cantidade económica (parece que colaborara co traballo dos seus 
operarios). A inauguración do Campo Municipal de A Penafita celebrouse ese ano (1979) cun 
partido disputado entre a Agrupación Deportiva de Amoeiro e o Club Deportivo Cea, que rematou 
coa vitoria dos locais por 1 a 0.   
 
Da man de Pepe Pego naceu, un ano despois ( 1980), un conxunto que aínda segue activo na 
actualidade: o coñecido como “Os Chaos Club de Fútbol”. Nesta formación segue a xogar Pepe, 
quen superados os 72 anos posúe, a día de hoxe, a licenza ou ficha desta disciplina deportiva máis 
antiga en España, sendo un dos seus soños ver o céspede artificial na Penafita antes de retirarse 
desta disciplina deportiva. Un soño que comparten moitos afeccionados e afeccionadas de 
Amoeiro. Precisamente, esta demanda foi parte nuclear no primeiro capítulo do programa “Caos 
Fútbol Club”, emitido por Movistar+  no “Canal 0” hai uns meses, visitando o Campo de A Penafita 
Michael Robinson, Donato da Silva e Raúl Ruiz, entre outros, investindo o programa na mellora da 
deteriorada entrada o dos bancos dos equipos ó pé do campo de A Penafita. O vídeo íntegro deste 
programa pode verse na seguinte ligazón: https://www.youtube.com/watch?v=A6qcgm45Lvo.  

https://www.youtube.com/watch?v=A6qcgm45Lvo


     

 

 
 

 
 
Un novo equipo denominado Atlético Amoeiro creouse no ano 1981, sendo Francisco González 
Borrajo (propietario de “Ferretería Galaica”) o seu primeiro presidente. Este conxunto xogou en 
3ª, 2ª e 1ª autonómica, tivo categoría xuvenil e sostivo unha célebre rivalidade coa Agrupación 
Deportiva Amoeiro.   
 
A sinalada rivalidade superouse na tempada 91-92, pois foi o momento en que se fusionaron 
ambas entidades deportivas para crear o Sporting de Amoeiro. Manuel Caride, propietario da 
empresa de Amoeiro “La Molinera” presidiu por primeira vez este clube, cuxo maior fito foi o 
ascenso a Preferente na tempada 94-95, onde permaneceu durante 3 meritorios anos. Outra 
importante conquista do Sporting  foi a vitoria na Copa Deputación en xuño de 1994, tras vencer ó 
Clube Deportivo Viana por 3-2 (goles de Montoto, Perfecto e Ruanova). O Sporting aínda gañou 
outra edición da Copa Deputación, se ben estou aconteceu cando militaba na segunda división 
autonómica.   
 
O fértil terreo de xogo amoeirense alumeou novos clubes de fútbol a finais dos 90 e comezos do 
2000. Na tempada 1997-1998 emerxeu o “Penafita”, que aglutinou a parte da xuventude do pobo 
de Loureiro e tivo a Aquilino González Castelao como presidente; este clube ascendeu a 2ª 
autonómica á tempada seguinte, estando en terceira cando cumpriu o seu último ano de vida 
(1999-2000).  
 



     

 

Precisamente na liga 1999-2000 creouse una nova entidade futbolística arredor dos mozos doutro 
núcleo do municipio –neste caso o de Bóveda-, a denominada “Sociedad Deportiva Laxas”, cuxo 
presidente foi José Ricardo González Pérez (alcumado popularmente como “Richard”). Este equipo 
da terceira división autonómica estivo federado ata a tempada 2004-2005.  
 
Da fusión entre o “Sporting Amoeiro” e o “Penafita” xurdiu o “Amoeiro Penafita” na liga 
autonómica de 3ª división 2000-2001, designándose como presidente a Mauricio Vázquez Castro.  
Este clube foi a semente do actual Amoeiro Clube de Fútbol, cuxo primeiro presidente foi José 
Manuel Carballo González, na tempada 2001-2002. Na “nómina” de presidentes deste clube ata a 
actualidade tamén figuran Juan Carlos Camba e “Richard”, sendo  José Ángel Cid Vázquez e José 
Antonio Prieto os dous últimos.  
 
Durante o mandato de José Ángel o Amoeiro C.F. ascendeu a 1ª división autonómica e 
desenvolveuse, ademais, unha das iniciativas máis salientables do fútbol modesto, que tamén se 
aplicou a algún equipo profesional, como foi o sorteo denominado “Caca de la Vaca”, cuxa 
finalidade era recorrer á creatividade para conseguir a sostibilidade económica dos clubes de 
fútbol; o éxito da iniciativa estendeuse pola xeografía española, e reflectiuse na prensa deportiva, 
na televisión, nas redes sociais e, así mesmo, a través de afamados documentais (“O premio da 
rubia”) e de canles nacionais (Canal +, Tele5, Antena 3, TVE, etc.) e internacionais de televisión 
(como ESPN, por exemplo). Foron moitas as persoas que traballaron, ao unísono, en tan exitosa 
empresa que quedará –para sempre- nos anais do fútbol ourensán, galego e español.  
 

 



     

 

A ligazón onde se pode ver o documental “O Premio da Rubia”, da TVG, é esta:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=RuttL1GfcCU  
 
Finalmente, na etapa de José Antonio Prieto -actual presidente do Amoeiro CF, así como abnegado 
colaborador do clube durante os últimos anos-, compre resaltar méritos deportivos como o 
subcampeonato da Copa Deputación e, sobre todo, o avance na creación da canteira futbolística 
amoeirense, pois baixo a súa dirección renaceu a categoría xuvenil do fútbol en Amoeiro, e tamén 
xurdiron nesta terra categorías de fútbol-sala tanto feminino como masculino. Grazas a el e ao seu 
equipo directivo e técnico estanse a facer aínda máis fortes as lonxevas raíces do fútbol 
amoeirense. 
 
En suma, as liñas anteriores amosan –de xeito moi resumido- unha ininterrompida historia de 
fútbol nas terras de Amoeiro que chega ata os nosos días, e na que compre advertir das 
numerosas persoas que participaron e que seguen a colaborar cada día, tanto economicamente 
como cun altruísmo exemplar,  para lograr numerosos fitos que quedarán, para sempre, nas 
lembranzas do lugar. Tempo haberá para amosarlles a gratitude e o recoñecemento que merecen, 
así como para pregarlles desculpas por non nomealas neste limitado texto. 
 
Non cabe dúbida algunha para tan ampla afección, así como para a veciñanza de Amoeiro, de que 
é de xustiza dotar ao Campo Municipal de A Penafita de condicións que dignifiquen a práctica 
futbolística contemporánea. Sobre todo neste momento, en que non so se mantén o pavillón de 
fútbol amoeirense, se non que medra o seu impulso co desenvolvemento das categorías xuvenís. 
A herba artificial é un dos ingredientes necesarios para elo, e o Concello de Amoeiro reclama da 
Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia a axuda económica necesaria para materializar 
esta solicitude.  
 
En poucos lugares da xeografía ourensana está tan xustificada esta petición, e foron numerosos os 
que con moito menos mérito recibiron axudas públicas autonómicas e provinciais para crear 
campos de herba artificial, e ata instalacións de elevados custes sen existir unha tradición tan rica 
e actualizada como a de Amoeiro.  
 
É hora de que se faga xustiza, e o Concello de Amoeiro reclama esta xusta reivindicación.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo.: Rafael Rodríguez Villarino 
             Alcalde de Amoeiro 

https://www.youtube.com/watch?v=RuttL1GfcCU

