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Projeto de Voto de Saudação n.º 235/XV/1ª

AO UNIÃO FUTEBOL CLUBE MOITENSE PELO SEU 100º ANIVERSÁRIO

O União Futebol Clube Moitense, relevantíssima instituição desportiva do distrito de Setúbal, 

comemora este ano o seu 100º aniversário.

Fundado na Moita, distrito de Setúbal, no dia 1 de janeiro de 1923, o União Futebol Clube 

Moitense resultou da união de vários clubes de bairro da vila da Moita.

Iniciou as suas atividades desportivas no espaço onde atualmente está situado o Pavilhão 

Municipal da Moita. A instalação das tropas nesse local, em 1943, em consequência da 

Segunda Guerra Mundial, despojou o clube daquele espaço, o que levou a que o União 

Futebol Clube Moitense ficasse sem campo de jogos até 1949, ano em que passou a ter um 

espaço no Juncal e em que a equipa venceu o Campeonato da 3ª Divisão Regional. 

Ao longo de um caminho pautado por dificuldades, mas também de grandes vitórias, o União 

Futebol Clube Moitense afirmou-se e tornou-se reconhecido pela modalidade de futebol, sem 

prejuízo da dedicação a outras modalidades como o atletismo, em que na década de oitenta 

obteve bons resultados e diversos títulos distritais, o xadrez, em parceria com o Clube de 

Xadrez da Moita, e a petanca.

Em 2016 cumpriu-se uma antiga ambição dos dirigentes do clube e dos seus associados, com 

a inauguração do novo relvado do Campo do Juncal do União Futebol Clube Moitense, um

investimento de cerca de 100 mil euros na modernização do campo de futebol.
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No dia 11 de junho de 2019, o União Futebol Clube Moitense inaugurou o Campo n.º 2 do 

Complexo Desportivo do Juncal (recinto de futebol 11, com piso de relva artificial), passando 

a dispor de dois campos de futebol, o que tem permitido o crescimento do Clube, fomentando 

a formação dos jovens e a promoção dos valores sociais.

Importa assinalar o esforço dos dirigentes do União Futebol Clube Moitense na concretização 

de investimentos que viabilizam a preservação da coletividade, bem como a melhoria das 

condições necessárias à envolvência de cada vez mais jovens na prática desportiva.

Muito recentemente, em 2021, o União Futebol Clube Moitense conquistou de forma 

brilhante o segundo lugar no Campeonato Distrital de Seniores da 1.ª Divisão da Associação 

de Futebol de Setúbal, e consequentemente, o acesso direto à primeira eliminatória da Taça 

de Portugal de 2021/2022.

Ao longo de um século de vasta e rica história, marcada por um importante trabalho 

desenvolvido em prol do desporto, alicerçado nos valores da cidadania, respeito e 

fraternidade, com particular enfoque na formação e inclusão de jovens em diversas 

modalidades desportivas, o emblema do União Futebol Clube Moitense engrandece e 

dignifica a Moita e a região em que se insere. Por isso, não admira que tenha merecido a 

Medalha de Mérito Desportivo por parte do Governo.

Assim, a Assembleia da República saúda o União Futebol Clube Moitense pelo seu centenário, 

englobando nessa saudação os seus atletas, os seus técnicos, os seus dirigentes, os seus 

trabalhadores, os seus associados e todos aqueles que, direta ou indiretamente, no decurso 

destes 100 anos contribuíram para o desenvolvimento do desporto, do concelho da Moita e 

do distrito de Setúbal.

Palácio de São Bento, 13 de janeiro 2023

Os/Os Deputadas/os,
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Fernanda Velez

Alexandre Poço

Carla Madureira

Cláudia Bento

Guilherme Almeida

Inês Barroso

João Barreiras Duarte

João Prata

Cláudia André

Cristiana Ferreira

Firmino Marques

João Montenegro

Maria Emília Apolinário

Paulo Rios de Oliveira

Pedro Melo Lopes

Rui Vilar

Fernando Negrão

Nuno Carvalho


