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     COMUNICADO 
 

 

A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD) vem, nos 

termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no 

artigo 248º, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, dando cumprimento a pedido da 

CMVM, relacionado com declarações hoje proferidas, a título individual, pelo membro da 

Comissão de Fiscalização do Sporting Clube de Portugal, Dr. Paulo Santos, esclarecer que: 

 

1 – Considera profundamente impróprias e irresponsáveis tais declarações, não só porque 

não cabem nas atribuições de um membro da Comissão de Fiscalização do SCP, mas também 

porque aludem a dados financeiros, ainda por cima falsos, referentes à Sporting SAD, empresa 

do Grupo Sporting cotada em bolsa, sendo que os dados verdadeiros, do Grupo e da SAD, se 

encontram ainda em fase de apreciação pelos respectivos órgãos de auditoria e fiscalização, 

e por isso, no caso da SAD, ainda nem sequer foram remetidos à CMVM; 

 

2 – O Conselho e Administração desmente categoricamente as irresponsáveis informações 

prestadas pelo Dr. Paulo Santos sobre as necessidades de tesouraria do Grupo Sporting, e 

especificamente as da Sporting SAD, e deplora as meias verdades e imprecisões dos dados 

financeiros por este anunciados; 

 

3 – O Conselho e Administração lamenta profundamente a desestabilização e o alarme gerado 

lamentavelmente e de forma infundada entre os sportinguistas por estas declarações, as quais 

apenas se poderão entender, parcialmente, pelo período de campanha eleitoral actualmente 

vivido pelo Clube com vista às eleições do próximo dia 8 de Setembro. 

 

Lisboa, 5 de Setembro de 2018 

 

O Conselho de Administração  

 


