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PELO FALECIMENTO DE EUSEBIO DA SILVA FERREIRA

Eusébiô da Silva Ferreira ganhou a eternidade. Deixou-nos a marca de urn talento sem

par, a memória da simplicidade e da humildade prOpria dos grandes homens e o

estimulo do seu exemplo.

Fol no dia 5 de janeiro de 2014 que o Pals e o mundo ficaram mais pobres. 0 ‘Pantera

Negra’ faleceU aos 71 anos de idade.

Eusébio, embaixador de Portugal no mundo, nasceu a 25 de janeiro de 1942, em

Lourenco Marques (hoje Maputo), Moçambique.

Em dezembro de 1960, corn 19 anos, chega ao Sport Lisboa e Benfica, o seu clube de
sempre e onde deixou uma marca indelével. Marca essa que estende a seleção
Nacional e ao futebol mundial. Porque, como agora é repetido incessantemente,
Eusébio näo é de alguns, mas de todos.

As incomparáveis qualidades desportivas, Eusébio acrescentava as caraterIsticas

humanas que fizeram dele uma referenda afetiva para todos nós: rosto de diversas

campanhas humanitárias e soiidárias, homem de uma naturalidade genulna e de urn
entusiasmo contagiante.

Eusébio da Silva Ferreira somou titulos a urn pairnarés humano que deles näo
predisava: sagrou-se 11 vezes campeäo nacional, ganhou cinco Tacas de Portugal e foi
campeo europeu de clubes (1961/62). Conquistou ainda a Bola de Prata sete vezes.
Fol 0 primeiro jogador a ganhar a Bota de Ouro, em 1968, proeza que repetiu em
1973.Pela Seleção Nacional fol o meihor marcador do Campeonato do Mundo de 1966,
onde Portugal obteve o terceiro lugar na competiçäo.

“0 malor futebolista português de todos os tempos” — forma como Eusébio é

recordado por muitos - recebeu várias distincöes nacionais e estrangeiras ao longo da
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vida, entre elas os colares de Mérito Desportivo (1981) e de Honra ao Mérito

Desportivo (1990).

Eleito, por diversas entidades e publicaçOes especializadas, como urn dos melhores

futebolistas do mundo do século XX, Eusébio foi escoihido como o jogador de ouro

pela Federaçäo Portuguesa de Futebol, destacando-o como o seu rnelhor praticante

dos ültimos 50 anos, no âmbito das comemoraçöes do jubileu da UEFA, em 2003.

Autêntica lenda do desporto português, o prestfgio de Euséblo cedo superou as

fronteiras nacionais. De organismos internacionais ao mais anónimo do cidadâo,

Eusébio granjeou a admiração de muitos. Levou o nome de Portugal aos quatro cantos

do mundo, tendo visto o seu nome ser dado a ruas de várias localidades por esse

mdndofora, o seu nome gravado na galeria da fama em Manchester, em Inglaterra, ou

as suas pegadas no cimento da calcada da fama do Estádio do Maracanã, no Rio de

Janeiro; iniciativas que demonstram a admiraçào e respeito que granjeava no mundo

inteiro, como desportista e homem.

Para Portugal e para os Portugueses Eusébio é muito mais do que urn jogador de

futebol. E sImbolo nacional, é sImbolo agregador da nossa memória co!etiva.

Eusébio foi, Eusébio é embaixador de Portugal; urn dos grandes da nacäo: irrepetIvel,

marcante e incontornável.

Nesta hora, que e mais de agradecimento e homenagem do que de despedida, a

Assemblela da Repüblica presta urn merecido tributo a sua memória e endereça a

sua famIlia respeitosas e sentidas condoléncias.
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Assembleia da Repüblica, 6 de Janeiro de 2014
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