
 

 
 

Capital Social: € 115.000.000 
Capital Próprio Individual a 30 de Junho de 2010: € 7.933.916 

Capital Próprio Consolidado a 30 de Junho de 2010: € 7.438.971 
Sede: Av. General Norton de Matos – Estádio do Sport Lisboa e Benfica – 1500-313 Lisboa 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 
Número de Matrícula e de Identificação de Pessoa Colectiva: 504 882 066  

 

 

COMUNICADO 

 

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, em cumprimento do disposto no artigo 248º do Código 
dos Valores Mobiliários, vem esclarecer que, em função do sensacionalismo, da especulação e, 
finalmente, da falsidade de algumas notícias hoje publicadas na imprensa, durante o dia de 
ontem uma equipa da Polícia Judiciária esteve no Estádio da Luz solicitando diversa 
documentação sobre a transferência do atleta Júlio César, nomeadamente sobre os 
comprovativos de liquidação da mesma à “Os Belenenses”, SAD, sendo de salientar que o alvo 
da investigação não é a Benfica SAD, mas sim outras entidades. Estes são os factos, tudo o que 
vai para além disto é ficção e a Polícia Judiciária, se assim o entender, poderá confirmá-lo. 
 
Da parte da Benfica SAD foi prestada toda a colaboração e fornecidos todos os documentos 
solicitados. Colaborar com uma instituição judiciária é um acto normal, pelo menos é assim que a 
Benfica SAD o encara, dada a transparência dos processos e a idoneidade das pessoas que 
neles intervêm. 
 
Infelizmente, e apesar de ter prestado estes esclarecimentos, alguns jornais optaram esta manhã 
por uma prática inovadora: noticiar tudo aquilo que não aconteceu, envolvendo nomes de 
pessoas e jogadores que não foram alvo de qualquer diligência por parte da Polícia Judiciária. 
 
Desinformar é uma prática que apesar de poder interessar a alguns, devia ser evitada pelos 
jornalistas, principalmente quando está em causa o carácter e a conduta de pessoas. 
Infelizmente, nem todos pensam assim. A Benfica SAD agirá judicialmente para com todos 
aqueles que de forma grosseira ultrapassaram os limites que o dever de informar impõe. 
 
 
O Conselho de Administração 
 
26 de Maio de 2011 

 


