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COMUNICADO 

 
 
 

Nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação divulgação que 
decorre do disposto no Artigo 17º do Código dos Valores Mobiliários, a 
Sporting, SAD informa ter recebido nesta data uma comunicação da FIRST 
PORTUGUESE FOOTBALL PLAYER'S FUND, que passa a transcrever: 
 

" A sociedade " First Portuguese Football Player's Fund" vem, ao abrigo do nº 2 

do artigo 16º do Código dos Valores Mobiliários, comunicar os seguintes factos: 

 

1- Em 31 de Janeiro de 2008, alienou um lote de 520.000 acções, da 

SPORTING  - SOCIEDADE DESPORTIVA DE FUTEBOL, SAD com 

sede no Estádio José de Alvalade,  1600 Lisboa, com  o  Número  de  

Identificação  de  Pessoa  Colectiva  nº 503 994 499, adiante designada 

apenas por SOCIEDADE correspondente a 2,48% do respectivo capital 

social, ficando a deter, assim, uma participação de 2,62% no capital 

social da identificada sociedade, no pressuposto da inexistência de 

acções próprias, a deter a mesma percentagem dos direitos de voto. 

 
 
 

 

 



 

 
2- Em 8 de Fevereiro de 2008, alienou um lote de 22.000 acções da 

SOCIEDADE correspondente a 0.10% do respectivo capital social, 

ficando a deter, assim, uma participação de 2,51% no capital social da 

identificada Sociedade, no pressuposto da inexistência de acções 

próprias, a deter a mesma percentagem dos direitos de voto; 

 

3- Em 29 de Fevereiro de 2008 alienou 528.000 acções da SOCIEDADE, 

correspondendo à totalidade das acções que detinha na SOCIEDADE 

não sendo, actualmente, detentora de qualquer participação na mesma. 

Mais se informa que a abrigo dos termos do nº 1 do artigo 20 conjugado 

com o nº 4 do artigo 16º ambos do Código dos Valores Mobiliários a First 

Portuguese Football Player's Fund é indirectamente dominada por 

DUARTE MAIA DE ALBUQUERQUE d'OREY  e TRISTÃO JOSÉ DA 

CUNHA MENDONÇA E MENEZES enquanto titulares da totalidade do 

capital da OREY INVERSIONES FINANCIERAS, SL, a qual, por sua 

vez, detém uma participação de quinze vírgula cinco por cento da 

SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES, Sociedade Aberta, S.A. e 

a totalidade das acções da TRIÂNGULO-MOR - CONSULTORIA 

ECONÓMICA E FINANCEIRA, S.A., por sua vez titular de uma 

participação de cinquenta e cinco vírgula quarenta e oito por cento na 

SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES S.A., sociedade aberta, 

sociedade esta detentora da totalidade do capital social da "OREY 

FINANCIAL, S.G.P.S., S.A." que detém a totalidade do capital da "OREY 

MANAGEMENT B.V." que detém a totalidade da "OREY INVESTMENTS 

N.V." a qual detém a totalidade do capital da " FP - FOOTBALL 

PLAYERS FUND MANAGEMENT LTD" a qual é titular de cem por cento 

das "founders shares". 

Lisboa , 14 de Março de 2008 " 

 
Lisboa, 14 de Março de 2008 
 
Rita Corrêa Figueira 


