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O início do Benfi ca europeu e a estreia de Eusébio
(1961)

Em maio de 1961, o Sport Lisboa e Benfi ca pôs um ponto fi nal na hege-
monia do Real Madrid CF, de Ferenc Puskás e Di Stéfano, na Taça dos Clubes 
Campeões Europeus, derrotando, na fi nal, o FC Barcelona por 3-2. Ao serem 
consultadas as edições desse ano d’O Setubalense, compreende-se que a sua 
secção desportiva se preocupava, principalmente, em difundir os resultados 
e encontros das várias modalidades locais, surgindo poucas referências às 
vitórias europeias dos encarnados. Domingos Tavares Roque (1912-1990), 
fi gura de proa do jornalismo setubalense, era o responsável pelas reportagens 
desportivas deste diário.

Naquela época, o Vitória FC militava na II divisão quando o sorteio dos oita-
vos de fi nal da Taça de Portugal ditou o confronto com o Benfi ca. Nas vésperas 
do jogo da 1.ª mão, reforçava-se a ideia de que a equipa lisboeta se encontrava 
em excelentes condições físicas e técnicas, aliadas a um espírito de euforia, 
depois de ter derrotado clubes como o Hearts, Ujpest, Aarhus e Rapid Viena. 
(ROQUE, 1961: 3).

Na crónica deste encontro, em que os sadinos saíram derrotados por 3-1, o 
mesmo repórter teceu duras críticas ao setor defensivo vitoriano e assegurou 
que «o Vitória merecia ter saído do estádio dos encarnados com um triunfo ab-
soluto sobre aquele grupo misto que os benfi quistas lhe opuseram.» (Ibidem, 4).

A epopeia da vitória benfi quista em Berna ocorreu em 31 de maio de 1961. 
Algumas semanas antes, os dirigentes lisboetas tinham solicitado à Federação 
Portuguesa de Futebol, e ao Vitória FC, que o jogo da 2.ª mão fosse adiado, uma 
vez que estava previsto para o dia 1 de junho. Rejeitado o pedido, o jogo foi dispu-
tado no Campo dos Arcos 24 horas depois da fi nal europeia. A equipa setubalense 
derrotou por 4-1 as reservas dos encarnados, com golos de Pompeu e Quim. 

Este jogo teve a particularidade de marcar a estreia ofi cial de Eusébio pelo 
Benfi ca. Aqui fi cam as primeiras palavras d’O Setubalense sobre o seu desem-
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penho: «O Campo dos Arcos esteve anteontem a deitar por fora (…) Eusébio 
veio… jogou, marcou um golão, mas não conseguiu aproveitar um penalty que 
Polido lhe ofereceu. Acreditamos que o rapaz se tivesse deslumbrado com o 
seu magnífi co golo (…) Eusébio confi rmou a sua fama de jogador de primeiro 
plano.» (Ibidem, 3 de junho: 4A). No restante artigo, Domingos Roque teceu 
largos elogios aos jogadores setubalenses pela superioridade demonstrada no 
terreno de jogo, em particular ao «homem-da-metralhadora», Quim.

O Campo dos Arcos, que assistiu in loco ao nascimento de uma estrela, per-
deu – um mês antes – uma das suas lendas: Armando Martins. Atleta olímpico 
no Jogos de Amesterdão de 1928 e consagrado jogador do Vitória FC, faleceu 
aos 56 anos em sua casa, na rua Fran Paxeco (Ibidem, 29 de abril: 2). [DF]
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