ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

O Presidente

INTERVENÇÃO DE EDUARDO FERRO RODRIGUES,

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

HOMENAGEM A EUSÉBIO E COLUNA

AUDITÓRIO ANTÓNIO DE ALMEIDA SANTOS – 19 JANEIRO 2017

Permitam-me que comece por saudar a Associação por esta justa homenagem a Eusébio e
Coluna.

Todos conhecem a minha filiação clubística. Sou sócio do Sporting Clube de Portugal desde
que nasci. Em 1949, já lá vão 67 anos. Estou nos primeiros 500, mais exatamente sou o número
487. No desporto, como na política, a experiência ensina-nos que quando se está na mó de
baixo, um dia volta-se às vitórias, e que quando se está por cima, um dia volta-se a estar na mó
de baixo. A questão fundamental é a dignidade, a responsabilidade e o desportivismo em todas
as situações.
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Sou Presidente de todos os deputados. Valorizo as diferentes identidades que formam esta
grande comunidade que é a Assembleia da República. E acima de tudo sou português, com
muito orgulho.

E como português, já bem crescido nos anos 60, não posso deixar de estar reconhecido a estes
dois gigantes do futebol português e àquilo que fizeram para a afirmação da seleção nacional e
do País lá fora.

Hoje as gerações mais novas não terão tanto a noção do que representou o Benfica dos anos
60, e do que significou a seleção do mundial de 66, com Coluna a capitanear e Eusébio e brilhar.
Os anos 60 foram aliás anos brilhantes com a categoria da Seleção em Inglaterra, as taças dos
campeões europeus do Benfica e a taça dos vencedores da Taça do Sporting.

Posso garantir-vos que foi uma lufada de ar fresco naquela vida cinzenta da ditadura.

O Benfica tinha já um forte associativismo democrático, e como outros grandes clubes
promovia eleições livres e justas, e a forte presença do clube nas competições europeias e
depois da seleção no mundial, representaram uma primeira abertura à Europa e ao Mundo, uma
história diferente, num tempo em que o País estava isolado pela ditadura e pelo colonialismo.
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Estão aqui felizmente connosco duas outras glórias desse tempo, António Simões e José
Augusto, que podem testemunhar na primeira pessoa isso mesmo.

Termino saudando uma vez mais a presença no parlamento do Presidente do Sport Lisboa e
Benfica, um dos grandes clubes portugueses, um clube de grande representatividade social, e
quero aqui com a minha presença deixar claro o quanto valorizo estas glórias do desporto
nacional e a capacidade de deputados de diferentes partidos, funcionários de diferentes
serviços, de se juntarem em torno dos símbolos e das bandeiras do seu coração.

Felizmente, também em matéria clubística, somos um Parlamento plural.

Muito obrigado Eusébio e Coluna, pelo que representaram e representam para um País que lhes
estará eternamente grato.

Muito obrigado a todos os presentes pela vossa participação e pela vossa atenção.

Eduardo Ferro Rodrigues
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