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Créditos / credits
Selos / stamps
N20g. - Eusébio num lance do jogo Benfica – AC Milan, Taça 
dos Campeões Europeus. Estádio de Wembley, maio de 1963.
Foto, Sport Lisboa e Benfica 

E20g. - Eusébio conduz a bola no jogo Benfica – Sporting 
para o Campeonato Nacional, disputado no Estádio da Luz 
em outubro de 1966.

Bloco / Souvenir sheet
Selo / stamp
Eusébio, escultura em bronze, autor Duker Bower, 1992. 
Estádio da Luz, Lisboa. 

Fundo / background
Eusébio festeja um dos golos no Portugal – Roménia, jogo 
de apuramento para o Campeonato do Mundo de 1966. 
Estádio Nacional, junho de 1965. 

Capa da pagela / brochure cover
Eusébio festeja o terceiro golo do Benfica, em jogo com 
o Sporting para o Campeonato Nacional. Estádio da Luz, 
outubro de 1972.  

Interior / inside
Caricatura de autoria de Francisco Zambujal. Década de 60.
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EUSÉBIO FOREVER
Eusébio da Silva Ferreira was born on January 25th, 1942 
in the Mafalala neighbourhood in Lourenço Marques 
(now Maputo), Mozambique. He started his football 
career at Sporting de Lourenço Marques, where he 
won the District Championship and League of Lourenço 
Marques in Mozambique. His talent raised the interest of 
several clubs of the metropolis (Sporting CP, FC Porto, SL 
Benfica and Belenenses), and in December 1960, Eusébio 
arrived in Portugal to play for Benfica.
His debut with the red sweater was on May 23rd, 1961, 
still in the reserves, against Atlético CP. Shortly after, on 
June 1st, he debuted in the first team, in a match for the 
Cup of Portugal, against Vitória de Setúbal. That same 
year he played his first match for the national team, on 
October 8th, against the team from Luxembourg. Eusébio 
spent fifteen seasons with Benfica, between 1960/61 and 
1974/75, where he played 614 matches and scored 638 
goals, being the highest scorer in the club. He was a 
Portuguese international player for over a decade, playing 
64 games and scoring 41 goals, and helped the national 
team achieve third place in the World Championship in 
1966, being the top scorer of the championship.
He was a powerful player in the world of football of 
the ‘60s and one of the best in the history of this top 
sport. He was unpredictable with the ball and a ruthless 
goal-scorer; owner of a very distinctive kick, he would 
attempt a goal from any area of the field and score 
whichever way. He had a deep respect for his opponents, 
for referees and for spectators. He is considered the best 
footballer ever in Benfica and became, by his popularity, 
a symbol and a flag of Portugal in the world.
While playing for Benfica, he conquered eleven National 
Championships, five Cups of Portugal and one European 
Champion Clubs' Cup. At the European level, he won a 
Golden Ball for best player in 1965 and the Golden Boot 
for top scorer in 1968, a feat that he repeated in 1973.  
As top scorer of the National Championship, he won seven 
Silver Balls, a record he still holds today.
After leaving Benfica, he represented several clubs in the 
United States, Canada and Mexico and even played two 
seasons for two Portuguese clubs: Beira-Mar and União 
de Tomar.
He ended his football career in 1977/78 but remained 
connected to the sport. Between 1983 and 1999 he took 
on various positions in the technical teams of Benfica 
and until the end of his life he was the ambassador of 
Sport Lisboa e Benfica and of the Portuguese Football 
Federation. The numerous awards, distinctions and 
honours he received over the years are an expression of 
the recognition by the sport, the Portuguese government 
and the world.
He married Flora in 1965 and had two daughters, Carla 
and Sandra. He died on January 5th, 2014, a few days 
before turning 72. Tributes and condolences multiplied 
throughout the world, for the loss of one of the legends 
of world football.
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Eusébio da Silva Ferreira nasceu a 25 de janeiro de 1942 no bairro de Mafalala, em Lourenço 
Marques (atual Maputo), Moçambique. Iniciou a sua carreira de futebolista no Sporting de 
Lourenço de Marques, onde conquistou o Campeonato Distrital de Lourenço Marques e 
o Campeonato de Moçambique. O seu talento fez nascer o interesse de diversos clubes da 
metrópole (Sporting CP, FC Porto, Belenenses e SL Benfica) e, em dezembro de 1960, Eusébio 
chegou a Portugal para jogar no Benfica.
A sua estreia com a camisola encarnada foi a 23 de maio de 1961, ainda na categoria de reservas, 
frente ao Atlético CP. Pouco tempo depois, no dia 1 de junho, estreou-se na equipa principal, num 
desafio a contar para a Taça de Portugal com o Vitória de Setúbal. Nesse mesmo ano, realizou o 
seu primeiro jogo pela seleção nacional, a 8 de outubro, contra a equipa de Luxemburgo. Eusébio 
esteve quinze épocas ao serviço do Benfica, entre 1960/61 e 1974/75, onde efetuou 614 jogos  
e marcou 638 golos, sendo o melhor marcador de sempre do clube. Foi internacional português 
durante mais de uma década com 64 jogos e 41 golos e ajudou a seleção das quinas a alcançar o 
terceiro lugar no Campeonato do Mundo de 1966, sendo o melhor marcador da competição.
Foi um jogador marcante no futebol mundial dos anos 60 e um dos melhores da história do 
desporto-rei. Era imprevisível com a bola e um goleador implacável, dono de um pontapé muito 
característico, rematava de qualquer zona do campo e marcava golos de todas as formas. Tinha 
um respeito profundo por adversários, árbitros e adeptos. É considerado o melhor futebolista de 
sempre do Benfica e tornou-se, pela sua popularidade, símbolo e bandeira de Portugal no mundo.
Conquistou, enquanto jogador do Benfica, onze Campeonatos Nacionais, cinco Taças de Portugal 
e uma Taça dos Clubes Campeões Europeus. A nível europeu, ganhou uma Bola de Ouro para o 
melhor jogador, em 1965, e a Bota de Ouro para o melhor marcador, em 1968, feito que repetiu em 
1973. Como melhor marcador do Campeonato Nacional, conquistou sete Bolas de Prata, recorde 
que ainda hoje se mantém.
Após a saída do Benfica, representou diversos clubes nos Estados Unidos da América, Canadá 
e México e jogou ainda duas épocas ao serviço de dois clubes portugueses, o Beira-Mar e o 
União de Tomar.
Terminou a carreira de jogador em 1977/78 mas manteve-se ligado ao futebol. Assumiu entre 
1983 e 1999 vários cargos nas equipas técnicas do Benfica e desempenhou até ao final da 
vida o papel de embaixador do Sport Lisboa e Benfica e da Federação Portuguesa de Futebol.  
As inúmeras condecorações, distinções e homenagens que recebeu ao longo dos anos expressam 
o reconhecimento do desporto, do governo português e do mundo.
Casou, em 1965, com Flora e teve duas filhas, Carla e Sandra. Faleceu no dia 5 de janeiro de 2014, 
a poucos dias de completar 72 anos. Por todo o mundo se multiplicaram as homenagens e os 
votos de pesar pela perda de uma das lendas do futebol mundial.
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Para aceder aos conteúdos multimédia associados 
a este selo utilize um smartphone ou tablet (Apple,  
Android ou Blackberry).

Instale a aplicação CTT filatelia de acordo com o seu 
equipamento móvel, no seguinte endereço:

http://cttfilatelia.nextreality.com

Depois de instalar CTT filatelia, entre na aplicação e 
selecione o botão Play para ativar a câmara.

Aproxime o seu dispositivo móvel apontando a  
câmara para o selo e inicie a sua experiência de 
Realidade Aumentada.

To access the multimedia content associated with this 
stamp, use a smartphone or tablet (Apple, Android or 
Blackberry).

Install the CTT filatelia application that best fits your 
mobile device, at the following address:

http://cttfilatelia.nextreality.com

After installing the CTT filatelia application, enter it and 
select the Play button to activate the camera.

Bring your mobile device closer and point the  
camera at the stamp to start your experience of  
Augmented Reality.


