
  

Acta nº 26 

Aos vinte e nove dias do mês de Setembro de dois mil e dez pelas dezoito 

horas e vinte  minutos, reuniu no Auditório do Estádio José Alvalade, sito na 

Rua Professor Fernando da Fonseca, em Lisboa, a assembleia geral da 

SPORTING – Sociedade Desportiva de Futebol, SAD, Sociedade Aberta com 

o capital social integralmente realizado de € 42.000.000,00 (quarenta e dois 

milhões de euros) e o capital próprio de € (15.981.000,00), pessoa colectiva 

inscrita no Registo Comercial de Lisboa sob o nº 503994499. 

 Encontravam-se presentes o Presidente e o Vice-Presidente da mesa 

da Assembleia Geral e a Secretária da Sociedade, respectivamente Senhor 

Dr. Rogério Alves, Dr. Henrique Trocado e Dr.ª Patrícia Silva Lopes, o 

Presidente do Conselho Fiscal, Dr. Agostinho Abade, o Dr. Pedro Manuel 

Aleixo Dias, em representação da BDC & Associados – SROC, assim como o 

Presidente do Conselho de Administração, Dr.. José Eduardo Bettencourt 

acompanhado dos administradores Dr. Pedro Baltasar e Eng. José Filipe 

Nobre Guedes, encontrando-se ausente o Dr. Pedro Mil-Homens, por razões 

de saúde. 

O Senhor Presidente declarou que a Assembleia fora devidamente 

convocada e que fora cumprido o tudo o legalmente  disposto, nomeadamente  

nos arts. 289º, nº 1, e 377º, nº 8, do Código das Sociedades Comerciais, bem 

como nos arts. 21º – B e 21º - C,  do Código dos Valores Mobiliários, o que se 

demonstra pelos elementos arquivados. 



  

Informou que a sessão, como habitualmente, iria ser gravada, o que não 

gerou oposição de nenhum dos presentes. 

 Mais declarou encontrar-se representada a totalidade das acções de 

categoria A e presentes ou representados titulares de acções de Categoria B 

num total de 16.889.424, representativo de 80,43 % do capital social a que 

corresponde um total de 168 889 votos, pelo que, nos termos do art. 12º dos 

estatutos e do art. 383º do CSC a Assembleia podia validamente deliberar.  

 Antes de dar início aos assuntos da ordem do dia, o Senhor Presidente 

da Mesa da Assembleia Geral alertou os presentes, tal como já o havia feito 

na assembleia geral anterior, realizada no passado dia 9 de Setembro, para 

as novas imposições do Código dos Valores Mobiliários, aplicáveis à 

Sociedade, as quais impõem regras para a participação dos senhores 

accionistas nas assembleias, incluindo a que se realiza na presente data. 

Informou, ainda, que alguns dos presentes, à semelhança do que se tinha 

verificado na última assembleia geral, não comunicaram, por escrito, a sua 

intenção de nela participarem, nem enviaram as cartas dos intermediários 

financeiros, com a data de referência exigida para o efeito. Sublinhou, 

igualmente que, por sua vez, as próprias instituições financeiras também não 

assimilaram, ainda, as novas regras vigentes, designadamente, ao 

continuarem a mencionar o bloqueio das acções, quando esse requisito foi já 

suprimido face à nova legislação. 

 



  

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, embora constatando o 

incumprimento de algumas formalidades, por parte de alguns dos accionistas, 

cujo teor especificou, transmitiu, no entanto, aos presentes, que as 

declarações apresentadas pelas respectivas instituições financeiras, assim 

como a comparência dos senhores accionistas em causa, correspondiam a 

uma manifestação tácita da intenção de estarem presentes. Reiterou, de 

seguida, ser sua intenção aceitar como válida a presença dos senhores 

accionistas, cujas instituições financeiras tivessem emitido as respectivas 

declarações, ainda que fora dos prazos indicados na convocatória, fazendo 

depender, todavia, esta sua intenção, da concordância de todos aqueles que 

cumpriram escrupulosamente as aludidas formalidades. Mais notou que esta 

sua posição visava garantir uma presença alargada dos senhores accionistas, 

e se baseava no facto de, relativamente a todos eles, serem claras quer a 

intenção de participarem, quer o facto de serem titulares das acções que 

admitem essa participação. Congratulando-se com o facto de não se ter 

registado qualquer oposição, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

declarou aberta a assembleia com a seguinte ordem do dia: 

Ponto 1 - Apresentação pela comissão de accionistas da declaração sobre a 

política de remuneração dos titulares dos órgãos sociais e deliberação sobre a 

respectiva proposta. 

Ponto 2 – Deliberar sobre a proposta de ratificação da política de 

remuneração dos titulares dos órgãos sociais praticada no exercício findo em 



  

30 de Junho de 2010 e, igualmente, até à aprovação da proposta a que se 

refere o ponto 1 desta ordem do dia. 

Ponto 3 – Deliberar sobre o Relatório e as Contas relativos ao exercício findo 

em 30 de Junho de 2010. 

Ponto 4 – Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados. 

Ponto 5 – Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da 

sociedade. 

Ponto 6 - Deliberar, nos termos e para os efeitos do nº 1 do artº 15º dos 

Estatutos, que o Conselho de Administração passe a ser composto por  quatro 

membros.  

Ponto 7 - Proceder a eleição dos membros dos órgãos sociais para o mandato 

2010/2014. 

Ponto 8 – Deliberar sobre a eleição da comissão de accionistas prevista no 

art. 19º dos Estatutos. 

Ponto 9 – Deliberar sobre a proposta de alteração da designação social. 

Dando início ao ponto 1 da ordem do dia, o Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a palavra ao Presidente da Comissão de Accionistas, Dr. 

Filipe Soares Franco, o qual começou por informar que a comissão a que 

preside, havia realizado duas reuniões, em 2009, tendo sido aceite a 

recomendação apresentada pela comissão de vencimentos do Sporting Clube 

de Portugal, relativamente ao vencimento a auferir pelo Presidente do 

Conselho de Administração. Realçou, ainda, que o Presidente do Conselho 

Directivo, que também é Presidente do Conselho de Administração, não 



  

participou na reunião em que ficou determinada a sua remuneração fixa, a 

pagar em 14 meses, para além de uma remuneração variável, de acordo com 

os critérios constantes na proposta que irá ser submetida à votação. 

Seguidamente, no âmbito dos pontos 1 e 2 da ordem do dia, o Presidente da 

Comissão de Accionistas solicitou ao Presidente da Mesa da Assembleia que, 

em devido tempo, lesse em voz alta as duas propostas apresentadas pela 

comissão a que preside, para poderem ser discutidas pelos senhores 

accionistas. 

Entretanto, foi entregue por parte do accionista João Nuno Rodrigues um 

requerimento, mas o Presidente da Mesa da Assembleia, antes de proceder à 

sua análise e para dar continuidade aos trabalhos, leu em voz alta, a proposta 

apresentada pela Comissão de Accionistas,  referente ao Ponto 1 da ordem, 

com o seguinte teor: 

PROPOSTA 

“Propõe à Assembleia Geral da Sociedade, reunida aos 29 de Setembro de 

2010, que seja aprovada a seguinte declaração sobre a política de 

remunerações dos titulares de Órgãos Sociais da Sociedade: 

 Declaração sobre a política adoptada acerca da fixação das remunerações 

dos órgãos Sociais da Sporting, SAD 

1. Os membros da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal não 

são remunerados. 

2. A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas deve ser remunerada de 

acordo com os níveis de honorários normais para serviços similares, 



  

por referência à informação do mercado, sob proposta do Conselho de 

Administração. 

3. Apenas os membros executivos do Conselho de Administração 

auferem remuneração, tendo esta uma componente fixa e uma variável: 

3.1. A componente fixa é paga em 14 vezes e tem em conta o benchmark 

salarial do sector, o qual reflecte, por um lado, a especificidade, 

complexidade e aleatoriedade da própria actividade e, por outro, o 

mediatismo e exposição inerente às funções; 

3.2. A componente variável, que não poderá atingir valor superior a 50% da       

remuneração fixa anual, dependerá dos seguintes critérios:   

a) Competitividade e sucesso desportivo; 

b)  Avaliação do desempenho, de acordo com as funções e com o 

nível de responsabilidade da pessoa em causa e atendendo aos 

recursos disponíveis e defesa de modelo de desenvolvimento 

sustentável; 

c)  Alinhamento dos interesses dos administradores com o interesse 

de médio prazo da sociedade. 

3.3. Os critérios de determinação da remuneração variável serão    

estabelecidos pela Comissão de Accionistas com base na informação que 

o Conselho de Administração venha a prestar-lhe no que respeita ao 

modelo de desenvolvimento desportivo e de sustentabilidade financeira da 

Sociedade. 



  

Factores a levar em consideração no desempenho do Conselho de 

Administração: 

Plano Desportivo 

(a)  O desempenho desportivo do SCP 

(b)  O desempenho no mercado de transferências, com dupla 

análise 

 Ponto de vista financeiro 

 Ponto de vista desportivo 

(c)  O desempenho na " absorção " de jogadores oriundos da 

formação. 

 Plano Gestão 

(a) Grau de cumprimento do Plano de Sustentabilidade do SCP 

(b) Obtenção de resultados positivos pelo menos uma vez cada três 

Exercícios” 

De seguida, o Senhor Presidente da Mesa declarou ter aceite o 

requerimento apresentado pelo accionista João Nuno Rodrigues, cujo teor se 

dá por reproduzido, o qual visava alterar a ordem previamente estabelecida 

para a discussão e votação dos pontos da ordem do dia, propondo à 

assembleia que a discussão e votação dos pontos 1 e 2 apenas fosse 

efectuada após a discussão e votação do relatório e contas, constante do 

ponto 3. Sobre o pedido de emissão de certidão da acta, referente à presente 

assembleia, apresentado pelo accionista João Nuno Rodrigues, o Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia esclareceu que a mesma será objecto de  



  

publicação obrigatória no sítio da internet, no prazo de 15 dias, ficando assim 

acessível a todos os accionistas, podendo, todavia, ser emitida a respectiva 

certidão, após a apreciação  do fim a que se destina, o qual deverá 

fundamentar o pedido. 

Posta à votação, a proposta apresentada pelo accionista João Nuno 

Rodrigues foi rejeitada com 168.819 votos contra e 26 a favor. 

Retomando a ordem estabelecida na convocatória da presente 

assembleia, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral colocou à discussão 

a proposta apresentada pela Comissão de Accionistas, a qual já havia sido 

lida em voz alta. Inscreveu-se o accionista Zeferino Boal para questionar 

sobre a existência de estudos de benchmarking que permitissem 

compreender melhor o valor da remuneração atribuída ao Presidente do 

Conselho de Administração. De seguida, o accionista Nuno Santos solicitou 

igualmente esclarecimentos sobre as remunerações dos restantes membros 

do Conselho de Administração, para além de ter questionado o Presidente do 

referido Conselho sobre o eventual recebimento de remuneração, paga por 

outras sociedades do grupo. O accionista João Mineiro pediu, por último, a 

palavra, reiterando, igualmente, um pedido de informações sobre o 

benchmarking aplicado. 

Encontrando-se já ausente o Presidente da Comissão de Accionistas, o 

Dr. José Eduardo Bettencourt respondeu às questões suscitadas, informando 

ainda auferir, no cômputo global, ou seja, considerando a sociedade e as 



  

demais entidades do grupo, um montante anual bruto, na ordem dos € 

300.000,00.  

Não tendo mais nenhum accionista pedido a palavra, seguiu-se a votação, 

tendo a proposta sido aprovada com 144.181 votos a favor, 14 contra e  

24.653 abstenções. 

 Entrando-se na discussão do segundo ponto da ordem do dia, o Senhor 

Presidente da Mesa procedeu à leitura da proposta apresentada pela 

Comissão de Accionistas, com o seguinte teor: 

PROPOSTA 

“Propõe à Assembleia Geral da Sociedade, reunida aos 29 de Setembro de 

2010, que a declaração sobre a política adoptada acerca da fixação das 

remunerações dos órgãos sociais da Sporting, SAD, apresentada no âmbito 

do ponto 1 da Ordem do Dia, que foi aplicada pela Comissão de Accionistas, 

quer durante o exercício findo em 30/06/2010, quer até hoje, mereça 

ratificação desta Assembleia Geral para o referido período.”   

Tendo, seguidamente, o Senhor Presidente da Mesa dado início ao ponto 

2 da ordem do dia, o accionista Zeferino Boal pediu novamente a palavra,  

manifestando o seu desagrado pelo facto de o Presidente da Comissão de 

Accionistas se ter retirado da sala, não sendo assim possível solicitar 

esclarecimentos sobre o teor das propostas apresentadas, no âmbito dos 

pontos 1 e 2 da ordem do dia.  



  

Não tendo mais nenhum accionista pedido a palavra o Senhor Presidente da 

Mesa passou de imediato à votação da proposta, a qual foi aprovada, 

merecendo 168.156 votos a favor, 43 votos contra e 677 abstenções.  

Dando cumprimento ao ponto 3 da ordem do dia, o Senhor Presidente da 

Mesa da Assembleia deu a palavra ao Presidente do Conselho de 

Administração, que começou por relembrar o que havia já transmitido à 

assembleia, no ano transacto, ao afirmar que o resultado expectável, para o 

exercício relativo à época desportiva de 2009/10, sofreria o agravamento 

decorrente da ausência na Liga dos Campeões, caso não se viessem a 

realizar mais-valias com a alienação dos direitos desportivos de jogadores, o 

que, efectivamente, se veio a confirmar.  

Acrescentou ainda que, na rubrica dos proveitos, se registou uma redução 

das receitas provenientes da quotização, a que não poderá ser alheia a má 

performance desportiva. Também nas receitas televisivas se verificou uma 

redução na ordem dos 1,5 M, devido, por um lado, à presença da equipa 

principal na Liga Europa, em detrimento da Liga dos Campeões e, por outro,  

aos critérios de distribuição de receitas do market pool, decorrente da 

reduzida dimensão do nosso próprio mercado. O aumento das amortizações, 

na ordem dos 3,5 M, aliado à aplicação das regras das IFRS; a não repetição, 

no presente exercício, de uma transferência astronómica como a de Cristiano 

Ronaldo, com o correspondente mecanismo de solidariedade, a favor do 

Sporting, aliados à ausência na Liga dos Campeões e à inexistência de 

alienação de direitos desportivos no período em apreciação, gerou, no 



  

cômputo global, um agravamento na ordem dos € 13 milhões de euros, face 

ao exercício anterior. O Presidente aludiu, ainda, às mais-valias realizadas no 

1º trimestre do exercício em curso, na ordem dos 23 Milhões de euros, devido 

à venda de direitos desportivos de jogadores, no período compreendido entre 

Julho e Agosto, sendo essa uma das variáveis do sucesso financeiro das 

sociedades desportivas, para além da presença assídua na Liga dos 

Campeões.       

     O Presidente do Conselho de Administração relembrou, ainda, que a 

Sociedade continua a ser penalizada, do ponto de vista contabilístico, por 

integrar na sua equipa principal muitos jogadores formados na Academia, 

realçando, de seguida, a vocação da Sociedade para formar futebolistas de 

craveira internacional. Por último, o Dr. José Eduardo Bettencourt agradeceu 

publicamente à BDC, na pessoa do Dr. Pedro Aleixo Dias, a excelente 

colaboração prestada ao longo de todos os anos, a qual vai cessar, devido à 

recomendação da CMVM, no sentido de se proceder a uma rotatividade das 

Sociedades de Revisores Oficiais de Contas nas Sociedades Abertas.  

Terminada a intervenção do Presidente do Conselho de Administração, o 

Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, deu início à discussão do ponto 3 

da ordem do dia, tendo-se inscrito o accionista Paulo Ceia, o qual teceu várias 

considerações sobre a política desportiva, que tem sido levada a cabo pelo 

Conselho. De seguida, o accionista João Nuno Rodrigues pediu 

esclarecimentos sobre o Fundo de Jogadores, que adquiriu parte dos direitos 

económicos dos jogadores Eric Dier e Tobias Figueiredo. 



  

O accionista Zeferino Boal, por seu turno, questionou o Presidente do 

Conselho sobre o eventual conhecimento de pressões, por parte do Director 

Desportivo, para que determinados jogadores passassem a ser representados 

pelo Agente Jorge Mendes. O accionista António Pontes solicitou, 

seguidamente, comentários ao Conselho, no sentido de se pronunciar sobre a 

notícia publicada no “Público”, sobre um eventual negócio com a Nova 

Expressão. 

O accionista Manuel Gonçalves, pediu, ainda, a palavra, para solicitar ao 

Presidente do Conselho que se pronunciasse sobre as medidas que pretende 

tomar para inverter o ciclo de resultados negativos que se têm vindo a 

verificar.  

O Dr. Pedro Aleixo Dias, em representação da BDC - SROC, pediu, ainda, a 

palavra, para transmitir aos presentes que iria cessar a colaboração com a 

Sporting, SAD, devido a uma recomendação recente da CMVM. Ao avaliar a 

colaboração prestada, ao longo de vários anos, considerou-a muito frutífera, 

tendo referido, por último, a honra em ter trabalhado com o Sporting e com o 

Dr. José Eduardo Bettencourt, em particular. 

Na sequência das várias questões suscitadas, o Presidente do Conselho de 

Administração prestou os esclarecimentos tidos por necessários. 

Não tendo mais nenhum accionista pedido a palavra, o Senhor Presidente da 

mesa submeteu à apreciação dos senhores accionistas a proposta 

apresentada pelo Sporting Clube de Portugal: 

PROPOSTA 



  

“ O Sporting Clube de Portugal, titular da totalidade das acções de Categoria 

A representativas do capital social da Sporting -Sociedade Desportiva de 

Futebol, SAD, propõe à Assembleia Geral da Sociedade, reunida aos 29 de 

Setembro de 2010, que sejam aprovados o Relatório e as Contas relativos ao 

exercício findo em 30 de Junho de 2010, conforme submetidos a apreciação e 

deliberação da Assembleia”. 

A proposta apresentada pelo Sporting Clube de Portugal foi aprovada obtendo 

144.194 votos a favor, 14 contra e 24.681 abstenções. 

Entrando-se na discussão do ponto 4 da ordem do dia, o accionista João 

Mineiro interveio, no sentido de esclarecer os presentes que o âmbito da 

auditoria por si reclamada, se delimitava à gestão levada a cabo pelas várias 

administrações da Sociedade, tendo manifestado o seu apreço pelo trabalho 

levado a cabo pelo Dr. Pedro Aleixo Dias, como representante da BDC. Não 

tendo mais nenhum accionista pedido a palavra, o Senhor Presidente da 

Mesa passou de imediato à votação da proposta de aplicação de resultados 

constante do seu Relatório de Gestão, com o seguinte teor: 

PROPOSTA 

“O Conselho de Administração da Sporting - Sociedade Desportiva de 

Futebol, SAD, vem propor à Assembleia Geral da Sociedade, reunida aos 29 

de Setembro de 2010, que seja aprovada a proposta de aplicação de 

resultados constante do seu Relatório de Gestão, a saber, que o resultado 

líquido negativo de € 26 461 000 (vinte e seis milhões quatrocentos e 

sessenta e um mil euros) seja transferido para resultados transitados. 



  

A proposta apresentada foi aprovada registando 168.845 votos a favor, 8 

contra e 36 abstenções. 

Entrando no ponto 5 da ordem do dia, relativo à apreciação geral da 

administração e fiscalização da sociedade, o accionista Zeferino Boal pediu a 

palavra para agradecer publicamente a postura de cooperação demonstrada 

por parte da BDO – SROC. 

De seguida, o accionista João Mineiro, questionou o teor da proposta 

apresentada pelo accionista Sporting Clube de Portugal, por ter constatado 

que o voto de confiança ora proposto não era extensível à Mesa da 

Assembleia Geral da Sociedade. 

 O Presidente da Mesa da Assembleia esclareceu o senhor accionista, 

afirmando que, tal como está indicado no ponto 5 da ordem do dia, há lugar 

para a apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade e, 

nessa medida, a proposta apresentada apenas faz referência ao voto de 

confiança à Administração, ao Conselho Fiscal, e a cada um dos seus 

membros, bem como à Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, ou  seja, 

aos órgãos sociais que, pela sua própria natureza, administram e fiscalizam a 

Sociedade.  

O accionista Manuel Gonçalves, pediu, então, a palavra, para prestar um voto 

de louvor à BDO, na pessoa do Dr. Pedro Aleixo Dias, bem como ao Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia. 

De seguida, o accionista Luís Pires manifestou publicamente os motivos que o 

levaram a não conceder um voto de confiança ao Conselho de Administração, 



  

tendo dirigido críticas ao Prof. Pedro Mil-Homens e à Dra. Rita Corrêa 

Figueira. 

Face a esta intervenção, o Presidente do Conselho de Administração pediu a 

palavra para tecer as considerações tidas por convenientes, dando ênfase às 

qualidades profissionais e humanas, dos administradores visados. 

Por último, o accionista João Nuno Rodrigues pediu a palavra, para criticar as 

opções que têm vindo a ser tomadas pelo Conselho de Administração, 

declarando publicamente o seu sentido de voto.  

Não tendo mais nenhum accionista pedido a palavra, o Senhor Presidente da 

mesa submeteu à apreciação dos senhores accionistas a proposta 

apresentada pelo Sporting Clube de Portugal: 

PROPOSTA 

“O Sporting Clube de Portugal, titular da totalidade das acções de Categoria A 

representativas do capital social da Sporting - Sociedade Desportiva de 

Futebol, SAD, propõe à Assembleia Geral da Sociedade, reunida aos 29 de 

Setembro de 2010, que seja aprovado um voto de confiança à Administração 

da Sociedade, ao Conselho Fiscal, e a cada um dos seus membros, e à 

Sociedade de Revisores de Oficiais de Contas.” 

A proposta apresentada pelo Sporting Clube de Portugal foi aprovada, 

obtendo 144.225 Votos a favor, 13 contra e 24.651 abstenções. 

Passando ao ponto 6 da ordem do dia, o Senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia concedeu a palavra ao Senhor Presidente do Conselho de 



  

Administração, o qual explicou os motivos que estiveram subjacentes à 

proposta do Sporting Clube de Portugal, com vista à redução do número de 

membros do Conselho para apenas quatro elementos. Esclareceu, ainda, que 

tal medida visa assegurar a transversalidade de funções no seio de todas as 

sociedades detidas pelo Sporting Clube de Portugal, nas várias áreas, 

designadamente, comercial, financeira, de suporte ao negócio, cabendo-lhe a 

si o pelouro do futebol. O Dr. José Eduardo Bettencourt referiu, igualmente, 

que um dos quatro membros propostos para integrar o Conselho de 

Administração da Sociedade, o Dr. João Lino de Castro, não irá exercer 

funções executivas, aliás, à luz, das próprias recomendações da CMVM.  

O accionista Nuno Santos pediu, então, a palavra para questionar o 

Presidente do Conselho de Administração sobre quem iria assegurar o 

pelouro da Academia. O Dr. José Eduardo Bettencourt comunicou aos 

presentes que, no seio do Conselho, deixaria de existir esse pelouro, cabendo 

ao Prof. Pedro Mil-Homens assegurar a Direcção Geral da Academia Sporting  

Não tendo mais nenhum accionista pedido a palavra, o Senhor Presidente da 

mesa submeteu à apreciação dos senhores accionistas a proposta 

apresentada pelo Sporting Clube de Portugal: 

PROPOSTA 

“O  Sporting Clube de Portugal propõe à Assembleia Geral da Sporting - 

Sociedade Desportiva de Futebol, SAD, reunida aos 29 de Setembro de 2010, 

que delibere, nos termos e para os efeitos do nº 1 do art.º 15 dos Estatutos, 



  

que o Conselho de Administração da Sociedade passe a ser composto por 

quatro membros.” 

A proposta foi aprovada, obtendo 168.848 votos a favor, 6 contra e 35 

abstenções. 

Entrou-se de seguida na discussão do ponto 7 da ordem do dia, relativa à 

eleição dos membros dos órgãos sociais para o mandato 2010/14. O 

accionista Nuno Santos pediu a palavra para tecer considerações sobre a 

Academia e o rumo adoptado no âmbito do Futebol de Formação. De seguida, 

o accionista Manuel Gonçalves questionou o Dr. Pedro Baltasar sobre os 

motivos pelos quais vai cessar a sua prestação como administrador da 

Sociedade. Para corroborar o que já havia sido dito pelo Presidente do 

Conselho de Administração, Dr. José Eduardo Bettencourt, o Dr. Pedro 

Baltasar pediu a palavra para esclarecer que, não fazendo parte dos órgãos 

sociais do clube e, face aos seus compromissos profissionais, não fará sentido 

manter-se como administrador da Sociedade. 

O Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Eduardo Bettencourt, 

pediu, então, a palavra para realçar o excelente trabalho que tem vindo a ser 

desenvolvido na Academia, quer no plano desportivo, propriamente dito, quer 

no plano das receitas, na ordem de € 1 M, com a realização de estágios, 

acções de formação e o desenvolvimento do projecto das Escolas Academia 

Sporting. 

De seguida, o accionista Zeferino Boal teceu considerações sobre questões 

relacionadas com estratégia desportiva. Para solicitar esclarecimentos ao Dr. 



  

Pedro Baltasar e ao Dr. José Eduardo Bettencourt, sobre a posição que a 

Nova Expressão, SGPS irá assumir, quando se realizar o aumento de capital, 

o accionista João Mineiro pediu novamente a palavra, tendo-lhe sido 

prestadas as informações tidas por convenientes.  

O Dr. Rogério Alves pediu a palavra, justificando-o pelo facto de se 

recandidatar a novo mandato. Exprimiu o seu gosto, por integrar a lista dos 

órgãos sociais da Sociedade, para o novo quadriénio, proposta essa 

apresentada pelo Sporting Clube de Portugal. Enquanto Presidente da Mesa 

da Assembleia Geral caber-lhe-á assegurar, em primeira instância, o rigoroso 

cumprimento da lei e dos estatutos, numa Sociedade Aberta, como é o caso 

desta Sociedade. Reafirmou, ainda, a sua forte ligação afectiva ao clube, 

realçando, por último, não ser o desempenho do referido cargo impeditivo de 

se exprimir individualmente, enquanto associado, sempre que o entender 

conveniente e oportuno, mantendo sempre a preocupação de, nas suas 

intervenções públicas, defender e prestigiar o Sporting. 

Não tendo mais nenhum accionista pedido a palavra, o Senhor Presidente da 

mesa submeteu à apreciação dos senhores accionistas a proposta 

apresentada pelo Sporting Clube de Portugal: 

PROPOSTA: 

“O Sporting Clube de Portugal vem propor à Assembleia Geral da Sporting - 

Sociedade Desportiva de Futebol, SAD, reunida ao 29 de Setembro de 2010, 

a eleição da seguinte lista de membros dos órgãos sociais: 

Mesa da Assembleia Geral: 



  

Presidente: Rogério Paulo Castanho Alves 

Vice-Presidente: Henrique Reynaud Campos Trocado  

Secretário: Helena Isabel Jordão Morais Lima 

Conselho de Administração: 

Presidente: José Eduardo Fragoso Tavares de Bettencourt 

Vogais: 

José Filipe de Mello e Castro Guedes, que também usa José Filipe Nobre 

Guedes 

Francisco Manuel Caro de Sousa Louro 

João Frederico Lino de Castro 

Conselho Fiscal: 

Presidente: Agostinho Alberto Bento da Silva Abade 

Membro efectivo: José Maria Espírito Santo Ricciardi 

Membro efectivo: Alberto Luís Laplaine Fernandes Guimarães 

Membro Suplente: José Alexandre da Silva Baptista 

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 

KPMG & Associados, SROC, S.A. (SROC nº 189), representada por: 

Vìtor Manuel da Cunha Ribeirinho ( ROC n 1081)” 

A proposta apresentada pelo Sporting Clube de Portugal foi aprovada, 

obtendo 144.197 votos a favor, 11 contra e 24.681 abstenções. 

Entrando no ponto 8 da ordem do dia, relativo à eleição da comissão de 

accionistas prevista no art. 19º dos Estatutos, o Presidente do Conselho de 

Administração fez alusão ao critério adoptado para que a Comissão de 



  

Accionistas fosse composta pelos accionistas Filipe Soares Franco, José 

Eugénio Dias Ferreira e Agostinho Abade, respectivamente, seu antecessor, 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Presidente do Conselho Fiscal e 

Disciplinar do Sporting Clube de Portugal.  

Terminada a intervenção do Presidente do Conselho de Administração, o 

senhor accionista Manuel Gonçalves pediu a palavra para manifestar 

publicamente o seu desejo de assistir a uma reconciliação entre os                        

Ex-Presidentes do Sporting Clube de Portugal, Dr. António Dias da Cunha e o 

Dr. Filipe Soares Franco.  

Não tendo mais nenhum accionista pedido a palavra, o Senhor Presidente da 

mesa submeteu à apreciação dos senhores accionistas a proposta 

apresentada pelo Sporting Clube de Portugal: 

PROPOSTA 

“O Sporting Clube de Portugal vem propor à Assembleia Geral da Sporting - 

Sociedade Desportiva de Futebol, SAD, reunida aos 29 de Setembro de 2010, 

a eleição de uma nova Comissão de Accionistas, nos termos e para os efeitos 

do disposto no artigo 19º dos Estatutos, composta pelos seguintes 

accionistas: 

- Filipe Soares Franco 

- José Eugénio Dias Ferreira 

- Agostinho Alberto Bento da Silva Abade” 

 A proposta apresentada foi aprovada, registando 144.197 votos a favor, 40 

contra e 24.652 abstenções. 



  

Entrando no último ponto da ordem do dia, o ponto 9, o Presidente da Mesa 

da Assembleia começou por referir que a alteração da designação social da 

Sociedade proposta pelo accionista Sporting Clube de Portugal reflecte uma 

imposição que já decorria da própria lei. 

O Presidente do Conselho de Administração tomou a palavra para relembrar 

que a proposta sob apreciação, que visa a alteração da actual denominação 

da sociedade para Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD, resulta de uma 

Recomendação aprovada no último Congresso Leonino.    

Não tendo nenhum accionista pedido a palavra, o Senhor Presidente da mesa 

submeteu à apreciação dos senhores accionistas a proposta apresentada pelo 

Sporting Clube de Portugal: 

PROPOSTA 

“O Sporting Clube de Portugal propõe à Assembleia Geral da Sporting - 

Sociedade Desportiva de Futebol, SAD, reunida aos 29 de Setembro de 2010, 

a alteração da designação social da Sociedade para SPORTING CLUBE DE 

PORTUGAL - FUTEBOL, SAD, com consequente alteração do artigo primeiro, 

número um dos estatutos, nos termos seguintes: 

“A sociedade tem a natureza de sociedade anónima desportiva, adopta a 

denominação de "SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD", e 

durará por tempo indeterminado" 

A proposta apresentada pelo Sporting Clube de Portugal foi aprovada, 

obtendo 168.858 votos a favor, 2 contra e 29 abstenções. 



  

De seguida, o Presidente da Mesa da Assembleia relembrou aos senhores 

accionistas as novas regras para a participação e votação nas assembleias 

gerais da Sociedade, tendo, a esse respeito, o accionista Zeferino Boal 

sugerido ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia que, sempre que seja 

recepcionado nos escritórios da Sociedade o formulário, devidamente 

preenchido, a manifestar a intenção de um accionista participar na 

assembleia, e num prazo de 48 ou 72 horas, após a data de referência não 

seja recebida a respectiva declaração da instituição financeira, os serviços 

poderiam comunicar, por mail, ao accionista em questão essa omissão, tendo 

o Presidente da Mesa da Assembleia tomado a devida nota da sugestão. 

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos pelas vinte e duas 

horas , tendo-se lavrado a presente acta, que vai ser assinada pelo Presidente 

da Mesa da Assembleia, o Vice-Presidente da Mesa da Assembleia e pela 

Secretária da Sociedade. 

Rogério Alves             Henrique Trocado 

      

   Patrícia Silva Lopes 

  

 

Nota: O teor da  presente Acta corresponde na íntegra  ao  original que se encontra lavrado no  Livro de Actas das 

reuniões da Assembleia Geral da Sociedade,  e devidamente assinado. 


