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Jacinto João
(Luanda, 25/01/1944 – Setúbal, 29/10/2004)

A Pérola Negra do Sado

Foi em Luanda-Angola que, ainda criança, fundou, com amigos, um clube 
de bairro: Os Perdidos da Bola. Com 14 anos estreou-se, ofi cialmente, como 
jogador de futebol, representando o Benfi ca do Congo e, posteriormente, 
o Atlético de Luanda. Aos 19 anos rumou a Lisboa, onde treinou e jogou na 
equipa de reservas do Sport Lisboa e Benfi ca durante 5 meses, acabando por 
regressar a Luanda para jogar no Futebol Clube de Luanda.

Em 1965 regressou a Portugal, dando início à sua ligação à cidade de Setúbal 
e à sua carreira de 13 épocas futebolísticas como jogador do Vitória Futebol 
Clube, entre a época de 1965/66 e a última da sua carreira de futebolista, em 
1978/79. Inaugura-se, então, a jornada que transformará Jacinto João no sím-
bolo maior do futebol do Vitória e no herói das gentes da sua cidade adotiva, 

de serviços de que foi encarregado» (BOLETIM DO CEP).
A derrota portuguesa na batalha de La Lys, em 9 de abril de 1918, resultou 

na sua morte, pelas 11 horas da manhã, por intoxicação de gases e devido a 
uma grave ferida na nuca, provocada por estilhaços de granada. Foi o único 
setubalense que perdeu a vida nesta batalha, acabando sepultado no cemi-
tério de Saint Venant. Em homenagem post mortem, foi elevado a Tenente, 
em 27 de maio de 1920, e, por intervenção do Núcleo de Setúbal da Liga dos 
Combatentes, foi atribuído o seu nome a uma rua no concelho, em 28 de abril 
de 1926 (PROCESSO DE FRANCISCO PINTO VIDIGAL). [DF]
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que o apelidam, simplesmente, de «JJ». Jogando a extremo-esquerdo, Jacinto 
João envergou o emblema sadino em 302 jogos do campeonato nacional, onde 
marcou 66 golos, e em 48 partidas internacionais da Taça UEFA e da Taça das 
Taças, apontando 5 golos. Jacinto João está, indelevelmente, ligado à «época 
dourada» do futebol sadino das décadas de 1960 e 1970. Marcou, inclusive, 
um dos mais importantes golos da história do Vitória. No dia 9 de julho de 
1967, no Estádio Nacional, frente à Académica de Coimbra, apontou, aos 144 
minutos de jogo, aquele que daria a Taça de Portugal de 1966/67 ao clube e 
que lhe granjeou a consagração junto dos adeptos setubalenses.

Jacinto João representou, ainda, a Seleção Portuguesa de Futebol em 11 
jogos internacionais, entre 1967 e 1974, participando nos apuramentos para os 
campeonatos do mundo de 1970, no México, e de 1974, na República Federal 
da Alemanha, e para o campeonato europeu de 1972, na Bélgica.

O seu percurso mostra bem como o futebol no período de Estado Novo 
signifi cava uma das poucas hipóteses de ascensão social das comunidades mais 
estigmatizadas dentro da sociedade colonial de então. Jacinto João transitou 
dos espaços de futebol amador dos musseques de Luanda para os grandes 
palcos do futebol da metrópole e até europeu. 

Cidadão honorário de Setúbal, passado um ano da sua morte foi inaugurada 
uma estátua de bronze em frente ao Estádio do Bonfi m, imortalizando aquele 
que «quem viu jogar não esquece; quem não viu, não sabe o que perdeu». [AA]


