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De saudação pela celebração do Centenário do União Futebol Clube Moitense

Fundado em 1923, o União Futebol Clube Moitense é um clube desportivo, sediado no

concelho da Moita, distrito de Setúbal, que celebra este mês o seu 100.º aniversário.

A instituição teve a sua génese num movimento popular associativo que, tendo como 

base a fusão de pequenas organizações de bairro, ganhou escala e sedimentou-se 

através de uma dedicação ímpar à causa desportiva, capaz de dinamizar a comunidade 

em que se insere, contribuindo para a formação de homens e mulheres para a cidadania, 

bem como para a sedimentação e reforço da identidade e orgulho local.

Ao nível do futebol, durante 100 anos de competição e atividade, o União Futebol Clube 

Moitense granjeou reconhecimento um pouco por todo o País, com a obtenção de 

diversos títulos de âmbito distrital e tendo, inclusivamente, disputado os campeonatos 

nacionais de seniores, na década de 80 do século passado. Não obstante a sua vastíssima 

tradição na modalidade futebol, a atividade do clube alargou-se à promoção da prática 

de modalidades tão diversas quanto o andebol, o atletismo, o basquetebol, entre outras

tantas outras, aportando campeões que se destacaram à escala nacional.

A expressão “largos dias têm cem anos” aplica-se-lhe de forma justa e apropriada, 

perpassando guerras mundiais, crises económicas, movimentos migratórios, diferentes 

regimes políticos e desafios imensos que chegaram a fazer perigar a sua própria 

existência. Para trás ficam momentos tão duros quanto a retirada em 1943, por parte 

da edilidade local, do seu recinto, desafio bem ilustrativo das provações de tão longa e 

intensa existência, que acabaria ultrapassado pela força dos seus dirigentes, praticantes 

e afiliados.



O complexo desportivo do Juncal foi, também, construído pelas mãos de voluntários 

apaixonados, cuja entrega perdura no próprio edificado, sendo em conjunto com a sua 

sede social, onde se pode visitar o Museu do clube, pontos emblemáticos de encontro.

Desde 1986, detentora do estatuto de pessoa coletiva de utilidade pública, a sua história 

e atividade dedicada mereceram-lhe louvores vários das quais se destacam a distinção 

com o grau de Sócio Honorário da Associação de Futebol de Setúbal e a Medalha de 

Honra do Município da Moita, que lhe foi atribuída em 2008. Por ocasião do seu 

centenário o clube foi distinguido pelo Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 

com a Medalha de Bons Serviços Desportivos. 

Assim, a Assembleia da República evoca os 100 anos da fundação do clube União Futebol 

Clube Moitense e saúda os seus dirigentes, associados, atletas e simpatizantes, 

registando a sua longevidade, o contributo desta instituição para o prestígio e 

dignificação do desporto e do movimento associativismo desempenhado em prol do 

concelho, da região e do país.
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