EUSÉBIO DA SILVA FERREIRA – O MAIOR IDOLO DE TODOS
OS TEMPOS, QUER A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
O Sport Lisboa e Benfica tem a Honra e o Prestigio de ser o único clube Português
que teve (e têm) um dos melhores jogadores do mundo de todos os tempos “
Eusébio da Silva Ferreira “, Ao longo dos tempos muito se tem escrito sobre esta
figura de grande prestígio, quer a nível Nacional e Internacional, sendo
considerado até a data um dos melhores jogadores do mundo. O Sport Lisboa e
Benfica, e Eusébio, são os responsáveis pela divulgação de Portugal, quer a nível
Nacional e Internacional. É um marco muito importante na vida social e
desportiva deste Pais. Como uma Instituição de Utilidade Pública, é um clube que
está ao serviço da sociedade. O Sport Lisboa e Benfica têm um passado muito
enriquecedor, pois “ só pode ter história, quem tiver um passado” como o do Benfica
teve e têm. A nível nacional o Benfica tem uma posição muito forte e bem vincada,
pois, os outros clubes nacionais, reconhecem que este glorioso clube, têm o maior
número de adeptos, e têm uma mística que muito se evidencia e caracteriza quer a
nível nacional e internacional.
EUSÉBIO DA SILVA FERREIRA, nascido a 25 de Janeiro de 1942, em Lourenço
Marques no Bairro de Xipamanine. Figura lendária do desporto Nacional e
Internacional, embaixador de Portugal, e em especial do Sport Lisboa e Benfica
(símbolo vivo do nosso contentamento), sendo um exemplo para todos os Benfiquistas
e desportistas em geral quer a nível Nacional e Internacional, pela sua entrega total
com carinho e amor à camisola do seu clube e da Selecção Nacional. Ainda hoje é
um dos melhores futebolistas de sempre, por ter um impressionante e invejável
currículo ao longo da sua carreira futebolística quer a nível Nacional e
Internacional. Foi o único jogador português que ganhou a Bola de Ouro, em 1965.
O seu currículo ao longo dos anos foi o seguinte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 Campeonatos Nacionais nos anos de: 1960/61; 1962/63; 1963/64; 1964/65;
1966/67 1967/68; 1968/69; 1970/71; 1971/72; 1972/73 e 1974/75.
5 Taça de Portugal nos anos 1961/62; 1963/64; 1968/69; 1969/70; 1971/72
1 Taça dos Campeões Europeus no ano 1961/62
1 Campeonato nos Estados Unidos no ano 1976
1 Bolas de Ouro do “ France Football “ no ano de 1965
Melhor da Europa 1962,
Melhor marcador do Mundial de 1966, sendo eleito o melhor jogador.
2 Botas de Ouro – Sendo o melhor marcador Europeu nos anos de 1968 com
42 golos e 1972 com 40 golos.
7 Bolas de Prata, como melhor marcados do Campeonato Nacional, nos anos
de 1963/64; 1964/65; 1965/66; 1966/67; 1967/68; 1969/70; 1972/73

Como prova das homenagens que lhe têm sido feitas ao longo da sua vida, os CTT
de Portugal lançaram uma emissão de selos em 2004, intitulada “Grandes Clubes
de Futebol Centenários – Sport Lisboa e Benfica “, onde se pode ver a Figura de
Eusébio. O Postal que anexo é um Postal Máximo, com o selo alusivo a Eusébio, e
no postal pode-se ver uma imagem de Eusébio e Boby Charlton.
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