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RECOMENDAÇÃO
Considerando que:
Eusébio, de seu nome completo Busébio da Silva Ferreira, foi um homem extraordinário que se
distinguiu enquanto português e enquanto desportista como um dos melhores do mundo e um
dos melhores de todos os tempos, e que distinguiu também Portugal, levando o seu nome muito
para além das suas fronteiras;

Eusébio da Silva Ferreira nasceu em 25 de Janeiro de 1942, em Lourenço Marques, Moçambique
e faleceu em 5 de Janeiro de 2014 (71 anos), em Lisboa, Portugal;

Eusébio da Silva Ferreira, mais conhecido por Eusébio ou a ‘Pantera Negra” foi um futebolista
português, nascido em Moçambique, e justamente considerado um dos melhores futebolistas de
todos os tempos pela Federação Internacional de Hist6ria e Estatísticas do Futebol (TFHHS),
especialistas e f~s. Durante 23 anos desenvolveu a sua actividade desportiva no futebol, para
muitos, o desporto-rei. marcou 733 golos em 745 partidas oficiais na sua carreira.

É considerado

o melhor futebolista de sempre do Benfica e de Portugal;

Ao serviço do Sport Lisboa e Benfica, grande clube de Lisboa e do País a que Eusébio dedicou
15 dos seus 22 anos como jogador de futebol, foi o melhor marcador de sempre, com 638 golos
em 614 partidas oficiais. Ganhou 11 Campeonatos Nacionais, 1 Taça dos Campeões Europeus e
ajudou a alcançar mais três finais da Taça dos Campeões Europeus. Foi o maior marcador da
Taça dos Campeões Europeus em 1965, 1966 e 1968. Ganhou ainda a Bola de Prata sete vezes.
Foi o primeiro jogador a ganhar a Bota de Ouro, em 1968, proeza que viria a repetir, mais tarde,
em 1973;

Na Selecção Nacional Portuguesa Eusébio foi o herói de todo o Povo Português, pelo
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no Campeonato do Mundo de 1966, tendo sido o maior marcador da competição (ganhando a
Bota de Ouro), com nove golos e tendo recebido a Bola de Btonze. Ganhou a Bola de Ouro em
1965 e ficou em segundo lugar na atribuição da mesma em 1962 e 1966;

Desde que se retirou, Eusébio foi sempre um embaixador do fritebol nacional e internacional,
muitas vezes elogiado pelo seu conhecido fair-play e humildade, qualidades humanas referidas até
pelos seus adversários;

De um rol infindável de prémios e distinções, individuais e colectivas, destacam-se a Medalha de
Prata da Ordem do Infante D. Henrique (19 de Dezembro de 1966), a Grã-Cruz da Ordem do
Infante D. Henrique (21 de Janeiro de 1992), a Grã-Cruz da Ordem do Mérito (5 de Julho de
2004) ou ainda o Prémio de carreira Bola de Ouro Portuguesa, Futebolista Europeu do Ano
(1965), a Bota de Ouro, em 1968 e 1973, a Bota de Prata em 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970
e 1973, Maior Marcador da Taça dos Clubes Campeões Europeus: 1965, 1966, 1968 e a Bola de
Bronze do Campeonato do Mundo, em 1966;

Foram realizadas várias homenagens por parte da FIFA, da UEFA, da Federação Portuguesa de
Futebol e do Benfica em sua honra;

Eusébio representa o que Portugal tem de melhor: a sua capacidade de trabalho, a sua humildade,
o seu espírito de sacrifício e a sua capacidade de atingir a glória e o reconhecimento mundiais;

O nome de Eusébio

-

personalidade lisboeta, nacional e um dos melhores do mundo de sempre

-

é o da figura incontornável do maior futebolista português do séc. XX. A forma como a sua vida
foi acompanhada por várias gerações de admiradores ficou bem patente na forma como a sua
morte foi sentida e assinalada em Lisboa, em Portugal, e em todo o mundo, bem como no modo
como os portugueses e os lisboetas manifestaram o seu profundo pesar e respeito, associando-se
às cerimónias fúnebres independentemente da sua ligação clubística, religiosa ou política, atestam
bem da profunda justiça desta homenagem;

A transiadação dos restos mortais de Eusébio para o Panteão Nacional foi já acordada por
unanimidade pelos líderes das forças políticas com assento Parlamentar, facto que constitui
também uma justíssima homenagem a esta grande figura;

O CDS-PP sugere que seja escolhida uma avenida com dimensão e importância ao nível do
Eusébio e que espelhe bem o elevado grau de consensualidade que o mesmo representa na
sociedade portuguesa;

Desta forma, o Grupo Municipal do CDS/PP propõe à Assembleia Municipal de Lisboa
que recomende à Câmara Municipal de Lisboa que, ao abrigo do disposto na alínea ss)
do n° 1 do artigo 33° do Regime Jurídico das Autarquias Locais e obtidos os pareceres da
Junta de Freguesia respectiva e da Comissão de Toponímia, atribua a uma via ou artéria

de relevo na Cidade de Lisboa, o seguinte topónimo: Avenida Eusébio da Silva Ferreira.

Lisboa, 17 de Fevereiro de 2014
Pelo Grupo Municipal do CDS/PP
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