
 
Capital Social: € 75.000.005 

 Capital Próprio a 31 de Julho de 2007: € 27.000.679 
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, ao abrigo do artigo 17º do Código dos Valores 
Mobiliários e do artigo 2º do Regulamento da CMVM nº 4/2004, e em aditamento à informação 
divulgada ao mercado em 25 de Maio de 2007 quanto à participação detida por Luís Filipe 
Ferreira Vieira, informa sobre as participações qualificadas 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: 
 
   % Capital e 
   % Direitos 
  Acções de voto 
 
 Sport Lisboa e Benfica 6.000.000 40,00% 
 Sport Lisboa e Benfica, SGPS, SA 1.506.081 10,04% 
 Luís Filipe Ferreira Vieira (i) 136.187 0,91% 
 Luís Filipe Ferreira Vieira (ii) 713.813 4,76% 
 Rui Manuel Frazão Henriques da Cunha 500 - 
 Rui António Gomes do Nascimento Barreira 300 - 
 Gualter Neves Godinho 100 - 
     
 

 8.356.981 55,71% 

 
(i) participação detida directamente 
(ii) participação detida indirectamente através de contratos de empréstimo ao Sport Lisboa e Benfica 

 
As acções objecto de empréstimo por Luís Filipe Ferreira Vieira, Presidente da Direcção Sport 
Lisboa e Benfica e do Conselho de Administração da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, ao 
Sport Lisboa e Benfica correspondem às seguintes transacções: 
 

• 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, para o cumprimento das obrigações que o Sport Lisboa e 
Benfica e a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD mantinham com a Olivedesportos, SA, 
tendo o empréstimo sido realizado em 22 de Maio de 2007, conforme refere a 
informação de 25 de Maio de 2007; 

 
 



• 101.530 (cento e uma mil quinhentas e trinta) acções ordinárias representativas de 
0,68% do capital social e dos direitos de voto da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, 
para o cumprimento do acordo firmado em Janeiro de 2005 entre o Sport Lisboa e 
Benfica e a Somague, SA, que previa a venda de um lote de 131.040 (cento e trinta e 
uma mil e quarenta) acções em 28 de Dezembro de 2006, tendo o empréstimo sido 
realizado em 27 de Dezembro de 2006. 

 
Os referidos empréstimos tiveram como objectivo permitir ao Sport Lisboa e Benfica manter, 
directa e indirectamente, uma participação superior a 50% do capital social da Sport Lisboa e 
Benfica – Futebol, SAD, conforme está estipulado estatutariamente. 
 
Ambos os empréstimos são totalmente gratuitos, 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. 
 
O Conselho de Administração, 
 
Lisboa, 26 de Outubro de 2007 

 


