
 
 

 
 

FC United quem somos?  

� FC United de Manchester é um clube de football que joga na 

Primeira Liga (sétima divisão) do Norte de Inglaterra  

� O clube foi fundado em 2005, por adeptos do Manchester United 

que se oposeram a sucessão dos Glazer na aquisição do MUFC 

� Os adeptos do FC United consideram que um clube de football 

deverá existir para bem de quem os apoia e das comunidades 

locais – e ninguem deverá beneficiar financeiramente do seu 

sucesso que possa vir a alcançar 

� O clube é uma organização democratica, não lucrativa e 

enteiramente propriedade dos seus membros 

� Os jogadores, adeptos e empregados do FCUM funcionam, 

trabalham e estão envolvidos com a comunidade local 

� O numero medio de espectadores por jogo e em media a 

assistencia aos jogos e entre 2000 a 2500 - o numero mais 

elevado de espectadores registado foi de 6.023 

� Os adeptos e apoiantes criam um ambiente de grande entusiasmo 

vivacidade e muito humor 

O que conseguimos realizar ate agora?  

� 3 promoções, 5 troféus e mais de 400 golos em 4 épocas de jogo 

� Angariamos fundos no valor £200.000 destinado a construção do 

nosso proprio campo de football 

� Acções de cooperacão entre a comunidade local, grupos de 

refugiados, cooperacão com escolas, equipes de football, 

instituições de solidariadade crianças e muito mais 

� Uma campanha de “pague aquilo que puder” afim de adequirir 

bilhetes para as épocas de jogo 

Quais são os planos para o futuro?  

� Um campo de football construido de proposito para nos com 

todas as facilidades que possam assistir a comunidade local 

� Continuar a jogar um football positivo e com entusiasmo 

� Existir para bem dos nossos adeptos, apoiantes e 

comunidades locais 

Como conseguirei ver or assistir a um Jogo?  

� FC United joga em Gigg Lane, Bury, BL9 9HR 

� Gigg Lane fica a 9 milhas de Manchester e 20 milhas do 

Aeroporto de Manchester 

� Apanhe o electrico ou autocarro no centro de Manchester 

� Para mais informações visite website www.gmte.com 

� Jogamos aos Sábados as 15.00 e Quartas-Feiras as 19.45 

� Confirme os dados website www.fc-utd.co.uk 

Não tem de comprar os bilhetes com antecedencia!  

Preços de entrada     £8 – adultos 

£5 – estudantes & depois dos 60  £2 – ate aos 18anos 
 

Adira ja hoje ao FC United!!  

� Cartão de socio custa £12 por ano (£3 ate 16 anos de idade)  

� Sócios poderão votar para a aquisição de preços de bilhetes, 

desenhos para Tshirts, camisolas, viajens com a equipe e 

muito mais 

Adira hoje www.fc-utd.co.uk/shop  ou email 

membership@fc-utd.co.uk   

 

FC UNITED OF MANCHESTER 

Deseja mais alguma informação? 

Website: www.fc-utd.co.uk Email: promotions@fc-utd.co.uk  

Address: FC United Office, Hope Mill, Pollard St .Manchester, M4 7JA, UK 

Telephone: (+44) (0)161273 8950 


