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A chegada de José Maria Pedroto ao Vitória Futebol 
Clube  
(1969)

Considerado o maior treinador português do século XX, o «Zé do Boné» 
foi, também, um dos mais importantes futebolistas dos anos 50. Apelidado de 
«mestre», Pedroto iniciou a sua carreira de técnico nos juniores do FC Porto, 
tendo passado pelos seniores do mesmo clube, pelo Leixões SC e pela Acadé-
mica de Coimbra antes de chegar a Setúbal. Vencedor da Taça de Portugal em 
1968, foi demitido das Antas em 11 de abril de 1969, na sequência da perda do 
título de campeão nacional. A demissão de Pedroto fi cou envolta em polémica 
após ter exigido uma indemnização e, numa assembleia geral do FC Porto, ter 
fi cado decidido que não poderia voltar ao clube.

A direção do Vitória Futebol Clube, com a saída do treinador Fernando Vaz 
para o Sporting CP, contratou-o, rapidamente, por cinco épocas, oferecendo-lhe 
um elevado prémio de assinatura. A herança era pesada, uma vez que substi-
tuía um técnico bem-sucedido que, desde a época de 1963/64, venceu a Taça 
de Portugal, em 1965 e 1967, colocou os sadinos no topo das classifi cações 
dos campeonatos e prestigiou o clube nas competições internacionais. Tinha 
também construído um grupo de trabalho talentoso, composto por jogadores 
como Jacinto João, José Maria, Vítor Batista ou Fernando Tomé. No jantar de 
despedida, em 30 de maio, Fernando Vaz teceu elogios ao seu substituto: 
«é um técnico cheio de boas qualidades e um homem de grande caráter» (O 
SETUBALENSE, 1969, 2 de junho: 3).

Em 2 de junho de 1969, o «mestre» tomou posse como treinador numa 
fase de transição da gestão diretiva, tendo Fernando Pedrosa sido substituído, 
como presidente, por Aníbal Pescadinha. Na sessão de apresentação, repleta 
de dirigentes e adeptos sadinos, as palavras de Pedroto mereceram destaque 
no periódico: «O Vitória constitui um grande exemplo de grandeza moral do 
nosso desporto, pelo que procurarei enquadrar-me neste admirável ambiente» 
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(Ibidem, 4 de junho; 2).
Os dois primeiros jogos ofi ciais de Pe-

droto no VFC foram para a extinta Taça 
Ribeiro dos Reis, contra o Almada AC e o 
Seixal Clube, vencendo, ambos, por 4-1. 
O jovem Octávio Machado destacou-se 
na estreia de Pedroto, em pleno Estádio 
do Bonfi m. (Ibidem, 9 de junho: 2; Ibidem, 
16 de junho: 2).

Nestas semanas, Pedroto assistiu à 
assinatura do contrato entre o clube e a 
Phillips, para que o estádio melhorasse a 
sua iluminação, aspeto que ilustra o di-
namismo que o clube vivia (Ibidem,  18 
de junho: 1). A estreia europeia decorreu 
no estádio del Vivero, em Badajoz, frente 
ao poderoso Atlético de Madrid, para o 
III Troféu Ibérico, tendo perdido por 2-0. 
A primeira vitória internacional seria no 
jogo seguinte, frente ao Real Sociedad. 
(Ibidem, 28 de junho: 2). O ciclo do VFC de 
Pedroto teve resultados impressionantes 
na Taça das Cidades com Feira / Taça UE-
FA, no triunfo na Mini Copa do Mundo e o 
histórico 2.º lugar no campeonato. [DF]
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«Assim falou o técnico Pedroto», 
O Setubalense, 4/6/1969, p. 2


