
          

 

 

 
 
 

SPORTING – SOCIEDADE DESPORTIVA DE FUTEBOL, SAD 
Sociedade Aberta 

Capital Social: 42 000 000 euros Capital Próprio: (2 595 000)euros 
Sede Social: Estádio José Alvalade - Rua Professor Fernando da Fonseca , Lisboa 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e  
Pessoa Colectiva nº 503 99 44 99 

 
 

COMUNICADO 
 
 
 

Nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do 

disposto no artigo 248º, nº1 do Código dos Valores Mobiliários, a SPORTING - 

Sociedade Desportiva de Futebol, SAD (Sporting SAD), vem  informar que, no âmbito 

do processo de expansão e internacionalização da Academia Sporting, será constituída 

uma Joint Venture para a construção e implementação de uma Academia Sporting na 

África do  Sul nos seguintes moldes: 

 

1. A  DMN Investments CC, empresa do Grupo Giorgiu Group e a Extra Dimensions 

são os parceiros da Sporting SAD neste projecto, os quais assegurarão o 

investimento necessário à construção da Academia e todo o financiamento da 

própria actividade da Academia Sporting África (ASA); 

2. A Extra Dimensions adquirirá ao Sporting Clube de Portugal ou a empresa 

participada por este indicada, na data da constituição da sociedade, acções da 

Sporting SAD no montante de 1M€;. 

3. A contribuição da Sporting SAD no negócio consubstancia-se exclusivamente na 

cedência da marca "Academia Sporting" no continente africano e no seu know-

how na área da formação desportiva, sendo-lhe assegurada a integral gestão 

desportiva da ASA; 

4.  A Sporting SAD passará a deter, em partes iguais com os seus parceiros, o 

direito a receber os lucros da sociedade a constituir e beneficiará de um direito 

de opção sobre todos os jogadores formados na ASA em moldes pré-definidos 

pelas partes. 

 



          

 

 

 

 

 

 

 

5. A Academia Sporting África será localizada em Bloemfontein, Free State, e 

prevê-se que esteja concluída e a funcionar em Janeiro de 2010. 

 

Lisboa, 5 de Janeiro de 2009 

 

O Conselho de Administração 


