
 

 
 
 

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, S.A.D. 
Sociedade Aberta, Sociedade Anónima Desportiva 

Capital Social: EUR 67.000.000,00 
Capital Próprio aprovado em Assembleia Geral de 29 de Setembro de 2017: EUR 5.618.225 

Capital Próprio a 31 de Março de 2018: €7.495.488 (não auditado) 
Sede: Estádio José Alvalade, Rua Professor Fernando da Fonseca, Lumiar, Lisboa 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de 
Pessoa Colectiva 503 994 499 

 
 

COMUNICADO 
 

A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante “Sporting SAD” ou “Sociedade”), 

vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do 

disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar que a HOLDIMO - 

PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS, SA (adiante “HOLDIMO” ou “Requerente”), accionista da 

Sporting SAD, intentou, no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa - Juízo de Comércio de Lisboa, 

contra o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Bruno de Carvalho, e os Administradores, 

Dr. Carlos Vieira e Dr. Rui Caeiro (em conjunto “Requeridos”), processo especial de destituição 

de órgãos sociais, com pedidos cautelares de suspensão imediata dos Requeridos das suas 

funções de administradores e nomeação de três administradores provisórios. 

A HOLDIMO requereu ao Tribunal que a suspensão do Presidente do Conselho de Administração 

da Sociedade e dos Administradores acima identificados, bem como a subsequente nomeação 

dos administradores provisórios, fosse decretada sem audiência prévia dos Requeridos, pedido 

este que foi indeferido pelo tribunal, estando, por isso, nos termos da lei processual, a correr 

prazo para a contestação dos Requeridos. 

O Presidente do Conselho de Administração e os referidos Administradores consideram que não 

existe fundamentação, quer para a acção intentada, quer para os pedidos cautelares deduzidos, 

que serão devidamente contestados, pretendendo ainda os Requeridos responsabilizar a 

Requerente por todos os danos e prejuízos decorrentes deste processo judicial.  

 

Lisboa, 18 de Junho de 2018 

O Representante das Relações com o Mercado 


