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COMUNICADO 
 
Em termos de informação complementar às demonstrações financeiras 
reportadas ao período de seis meses findo em 31 de Janeiro de 2002 
(publicadas no Boletim Euronext de 30 de Abril de 2002 e no Jornal “O 
Jogo” de 1 de Maio de 2002), a SPORTING – Sociedade Desportiva de 
Futebol, SAD, com valores mobiliários admitidos à negociação no segundo 
mercado, comunica que: 
 

1. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, no âmbito das 
novas medidas de fiscalização da aplicação das regras contabilísticas, 
notificou a Sociedade sobre a sua não aplicação dos critérios 
contabilísticos aceites em Portugal no tratamento das Imobilizações 
Incorpóreas. 

2. A orientação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, foi 
no sentido de apenas reconhecer, no que respeita a seis jogadores 
negociados com um Fundo de Investimento (com partilha de receitas 
futuras em parte dos seus direitos desportivos, os quais foram objecto 
de avaliação, na sua totalidade, por um comité de investimento desse 
Fundo) a avaliação da parte dos direitos com partilha contratada e a 
suspensão da amortização da globalidade desses direitos desportivos. 

3. Face ao exposto no ponto anterior, a informação financeira foi 
ajustada no que respeita às imobilizações incorpóreas por 
contrapartida das reservas de reavaliação em € 11 337 897. Este 
ajustamento resulta numa alteração do valor do activo líquido para   
€ 74 033 244 e dos capitais próprios para € 1 285 427 negativos. 

4. Estes ajustamentos foram incorporados nas demonstrações 
financeiras do Prospecto de Oferta Pública de Subscrição e 
Admissão de um montante máximo de 2 399 288 Obrigações, 
representativas do Empréstimo Obrigacionista “SPORTING,SAD 
RENDIMENTO FIXO 2005”. 

 
Lisboa, 17 de Maio de 2002 
 
 
Rui Bacelar Meireles 



 
 



 
 



 
 



 
 



 


