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COMUNICADO 

 
O Conselho de Administração da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, ao abrigo do artigo 17º 
do Código dos Valores Mobiliários e do artigo 2º do Regulamento da CMVM nº 4/2004, informa 
que recebeu os seguintes comunicados do accionista Luís Filipe Ferreira Vieira e da sociedade 
Sportinveste, SGPS, SA, respectivamente: 
 

Comunicado do accionista Luís Filipe Ferreira Vieira 

 
“Ao abrigo do artigo 16º do Código dos Valores Mobiliários e do artigo 2º do Regulamento 
da CMVM nº 4/2004, venho por este meio informar V. Exas. ter emprestado ao Sport Lisboa 
e Benfica em 22 de Maio de 2007, fora de bolsa, 612.283 (seiscentas e doze mil duzentas e 
oitenta e três) acções ordinárias representativas de 4,08% do capital social e dos direitos de 
voto da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD. 
 
Mais informo que esta transacção ocorreu ao abrigo do acordo que estabeleci com o Sport 
Lisboa e Benfica, que prevê o empréstimo das acções necessárias para o cumprimento da 
obrigação que o Sport Lisboa e Benfica e a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD mantém 
com a Olivedesportos, SA. 
 
O empréstimo é totalmente gratuito, devendo o Sport Lisboa e Benfica restituir o igual 
número de acções assim que tiver essa possibilidade, mas sempre até ao final do mandato 
da sua actual Direcção.” 
 
Comunicado da sociedade Sportinveste, SGPS, SA 

 
“Em cumprimento do disposto no artigo 16º do Código dos Valores Mobiliários e do artigo 2º 
do Regulamento da CMVM nº 4/2004, a Sociedade ora signatária, Sportinveste, SGPS, SA 
vem informar V. Exas. ter adquirido em 22 de Maio de 2007, fora de bolsa, 612.283 
(seiscentas e doze mil duzentas e oitenta e três) acções ordinárias representativas de 
4,08% do capital social e dos direitos de voto da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD.” 

 
As referidas transacções correspondem à execução do contrato celebrado em 23 de Maio de 
2003, entre o Sport Lisboa e Benfica e a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, por um lado, e 
a Olivedesportos – Sociedade Comercial de Organização de Actividades Desportivas e 
Publicidade, SA e a PPTV – Publicidade de Portugal e Televisão, SA, por outro, na sequência 
da resolução do lítigo sobre os direitos televisivos, nos termos do qual o Sport Lisboa e Benfica 
e a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD se obrigaram nomeadamente a entregar à 
Olivedesportos, SA, ou a sociedade por esta indicada do seu Grupo empresarial, o número de 
acções da Benfica SAD necessárias à liquidação do montante em dívida, no valor de 3.061.415 
euros. 



 
Mais informamos que a Olivesportos, SA indicou que as acções deveriam ser transferidas para 
a Sportinveste, SGPS, SA, sociedade que integra o mesmo grupo empresarial, e a quem cedeu 
o crédito supra-referido. A Sportinveste, SGPS, SA é dominada pela Controlinveste, SGPS, SA, 
que por sua vez é dominada pelo Senhor Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira, pelo 
que os direitos de voto detidos pela Sportinveste, SGPS, SA são também imputáveis a estas 
entidades. A posição ora adquirida corresponde à participação global detida pela Sportinveste, 
SGPS, SA e pelo Grupo onde a mesma se insere.  
 
O empréstimo ao Clube de 612.283 acções do capital social da Benfica SAD por parte do Sr. 
Luís Filipe Vieira, Presidente da Direcção Sport Lisboa e Benfica e do Conselho de 
Administração da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, para as mesmas tomarem o lugar das 
acções transmitidas à Sportinveste, SGPS, SA, permitiram assim a manutenção da participação 
directa do Clube no capital da Benfica SAD, em 40%, e indirecta, através da Sport Lisboa e 
Benfica, SGPS, SA, de 10,04%. 
 
Desta forma, o Sport Lisboa e Benfica é o único accionista da Benfica SAD que detém, directa 
ou indirectamente, mais de 50% do capital social da sociedade, e é o único accionista que é 
titular de acções de categoria A, as quais atribuem os direitos especiais previstos na lei e no 
contrato de sociedade. 
 
Apesar deste empréstimo, não se alteram os direitos de voto na Benfica SAD imputáveis ao 
Senhor Luis Filipe Vieira, de acordo com a alínea e) do nº 1 do artº 20º do Código de Valores 
Mobiliários. 
 
À data actual, as participações do Grupo do Sport Lisboa e Benfica, com indicação do número 
de acções detidas e a percentagem de direitos de voto correspondentes, calculada nos termos 
do artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários, é a seguinte: 
 

Accionistas Acções % Capital

Sport Lisboa e Benfica 6.000.000 40,00%

Sport Lisboa e Benfica, SGPS, SA 1.505.791 10,04%

Luís Filipe Ferreira Vieira (i) 136.187 0,91%

Luís Filipe Ferreira Vieira (ii) 612.283 4,08%

Rui Manuel Frazão Henriques da Cunha 500 -

Rui António Gomes do Nascimento Barreira 300 -

Gualter Neves Godinho 100 -

8.255.161 55,03%

(i) participação detida directamente

(ii) participação detida indirectamente através de contrato de empréstimo  
 
 
O Conselho de Administração, 
 
Lisboa, 25 de Maio de 2007 

 


