
Projeto de Voto n.º 174/XV/1.ª

De congratulação pelos 100 anos do Sporting Clube de Bustelo, 
Atlético Clube de Cucujães e União Desportiva Oliveirense

O movimento associativo tem um papel fundamental no desenvolvimento sociocultural, 
substituindo o Estado no cumprimento de muitas das suas obrigações perante a sociedade. Essa 
realidade tem especial relevo no contexto local, permitindo juntar as pessoas em prol de 
interesses comuns em áreas como a cultura, o desporto, a juventude, a educação, ou a ação 
social.

O concelho de Oliveira de Azeméis, do distrito de Aveiro, tem um historial particularmente 
brilhante neste aspeto, podendo dizer-se com orgulho do seu movimento associativo, que 
sempre se apresentou pujante e a desempenhar cabalmente o seu papel. Em 2022, três das suas 
ilustres associações completam 100 anos de vida, o que atesta bem o que aqui é dito – o Sporting 
Clube de Bustelo, o Atlético Clube de Cucujães e a União Desportiva Oliveirense.

As três instituições têm desempenhado um extraordinário papel no capítulo do desporto, área 
que a nossa Constituição determina que seja o Estado a cumprir. É na dinamização da atividade 
para os jovens que se têm notabilizado, assegurando-lhes condições para a prática desportiva 
e, através dela, de uma melhor saúde e de um melhor bem-estar.

O Sporting Clube de Bustelo, foi fundado em 22 de março de 1922, no lugar de Bustelo da então 
freguesia de Vila Chã de São Roque. Foi o primeiro clube a desenvolver a atividade desportiva 
no concelho de Oliveira de Azeméis e é um dos fundadores da Associação de Futebol de Aveiro. 
Foi somando êxitos desportivos ao longo dos seus 100 anos, contando diversas passagens pelos 
escalões nacionais do nosso futebol.

A 5 de maio de 1922 nascia o Atlético Clube de Cucujães, apresentando-se ao desporto na 
vertente da competição saudável e da superação pessoal, não descorando princípios 
fundamentais como a socialização e a aprendizagem, a partilha de valores, o respeito pelo outro, 
da tolerância e da cidadania. O clube sempre esteve ao serviço da comunidade em que se insere, 
destacando-se o seu trabalho na formação e no desenvolvimento desportivo dos atletas.

A União Desportiva Oliveirense é um dos melhores exemplos nacionais no que toca ao 
ecletismo, com resultados de relevo no futebol, no ciclismo, no hóquei em patins e no 
basquetebol. Tem sido, ao longo destes 100 anos, uma escola de formação de milhares de 
jovens, colocando o clube num patamar de referência a nível nacional, incluindo na disputa dos 
títulos das principais competições.



A Assembleia da República saúda o Sporting Clube de Bustelo, o Atlético Clube de Cucujães e a 
União Desportiva Oliveirense, pela passagem do seu 100º aniversário, e aprova um Voto de 
Congratulação às três associações, pelos serviços prestados à comunidade em que se inserem, 
desde há um século.

Assembleia da República, 17 de outubro de 2022

As/Os Deputadas/os,


