
 

 
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 vem, nos termos e para efeitos do 

cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A, nº1 al. a) 

do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que, na presente data, foi celebrado um 

acordo entre a Sociedade, o jogador William Silva de Carvalho e o clube Real Bétis Balompié, 

referente à inscrição desportiva do jogador pelo Real Bétis Balompié. 

Nos termos do acordo celebrado, a Sporting SAD aceita a inscrição do jogador William Silva de 

Carvalho pelo Real Bétis Balompié, mediante o pagamento de até € 20.000.000 (vinte milhões 

de euros), correspondente à soma de um montante fixo de € 16.000.000 (dezasseis milhões de 

euros) e de um montante de até € 4.000.000,00 (quatro milhões de euros), dependente da 

concretização de objectivos relacionados com a performance individual do jogador e da própria 

equipa. 

Adicionalmente a Sporting SAD garantiu o direito a receber 25% dos montantes que o Real Bétis 

Balompié venha a receber em caso de transferência futura do jogador, 20% dos quais poderão 

ser adquiridos pelo Real Bétis Balompié por € 10.000.000,00 (dez milhões de euros), sendo que 

o Real Bétis Balompié se obriga a adquirir 10%, por € 5.000.000,00 (cinco milhões de euros), em 

caso de qualificação do Clube para a UEFA Champions League. 

 

Lisboa, 13 de Julho de 2018 

 

O Conselho de Administração  


