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* 

* 

I. RELATÓRIO 

 

“OS BELENENSES”, SOCIEDADE DESPORTIVA DE FUTEBOL, S.A.D. propôs a presente 

acção declarativa, em processo comum, contra CLUBE DE FUTEBOL “OS BELENENSES”, 

tendo formulado os seguintes pedidos, entre outros relativamente aos quais, no âmbito 

do saneamento do processo, foi já declarada a incompetência deste Tribunal em razão 

da matéria e absolvido o Réu, parcialmente, da instância: 

a) Declarar que o Réu é o Clube Fundador da Autora; 

b) Declarar que a Autora é a sociedade desportiva da modalidade de futebol do 

Réu; 

c) Declarar que a Autora foi constituída pela personalização da equipa de 

futebol do Belenenses; 

d) Declarar que o Réu só pode participar nas competições profissionais de 

futebol através de uma sociedade desportiva de futebol e que, para tal 

participação, o Réu já constituiu a sociedade desportiva de futebol ora 

Autora, estando impedido de constituir uma nova sociedade desportiva de 

futebol; 

e) Condenar o Réu a abster-se de, em qualquer momento ou por qualquer 

modo, declarar que o mesmo poderá vir a disputar qualquer competição 

profissional de futebol, nomeadamente a I ou a II Ligas, sem ser através da 

Autora enquanto sua sociedade desportiva de futebol; 

f) Condenar o Réu no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória, de 

valor não inferior a € 1.000 por cada dia de violação da condenação referida 

em e). 

Para tal alegou, em síntese, que a Autora é a histórica equipa de futebol do 

Belenenses, sendo o Réu o centro insubstituível da identidade da Autora, já que é o seu 

Assinado em 28-10-2021, por
Mariana Santos Capote, Juiz de Direito
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Clube Fundador e esta a sua equipa de futebol profissional. A relação entre ambas as 

entidades é regulada pelo Regime Jurídico das Sociedades Desportivas e tem natureza 

incindível e tendencialmente perpétua. Porém, desde há alguns anos que o Réu tem 

vindo a praticar actos prejudiciais à equipa de futebol da Autora e a assumir uma 

estratégia que visa a separação das duas entidades, violando aquele regime jurídico, de 

que se destaca o facto de ter fundado uma equipa de futebol sénior que milita no 

Campeonato Distrital da Primeira Divisão da Associação de Futebol de Lisboa, 

afirmando ser esta a legítima e única representante do Belenenses. 

Na sua contestação, o Réu aceitou alguma da factualidade invocada e alegou, em 

síntese: que sempre manteve, ininterruptamente, a sua actividade no futebol de 

formação; que manteve a actividade no futebol sénior até 1999, data em que constituiu 

e assumiu uma posição de controlo na Autora e transferiu para esta um conjunto de 

activos e passivos inventariados e avaliados; a partir de 30.06.2018, data em que operou 

a cessação do Protocolo de Repartição de Direitos e Obrigações (celebrado em 

Dezembro de 2012), a Autora deixou de ter a sua actividade associada à actividade do 

Réu e deixou de representar, entre outras realidades, a história, os valores, os símbolos, 

a marca e o nome do Réu tendo, por essa razão, na época de 2018/2019, regressado ao 

futebol sénior, inscrevendo-se no Campeonato da 1ª Divisão Distrital da Associação de 

Futebol de Lisboa; por sua vez, a Autora, porque deixou de ter a sua actividade 

associada à actividade do Réu, deixou, também, de ter a sua actividade confinada ao 

futebol sénior e, mesmo sem suporte no seu objecto social, estendeu-a ao futebol de 

formação, passando a concorrer directamente com este nas actividades que o mesmo 

manteve ininterruptamente; o Réu poderá constituir ou participar numa nova 

sociedade desportiva  de futebol quando deixar de deter uma participação igual ou 

superior a 10% do capital social da Autora; os jogadores (com excepção de Silas) e os 

treinadores (com excepção de Jorge Jesus) enunciados pela Autora não foram jogadores 

e treinadores da Autora mas, sim, do Réu e foi este, e não a Autora, quem ganhou os 
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títulos, alcançou as vitórias e participou nos jogos enunciados pela Autora. Terminou, 

além do mais, pedindo a sua absolvição do pedido. 

Houve lugar a resposta, quanto às excepções dilatórias (incompetência relativa 

do Tribunal e litispendência) deduzidas na contestação. 

* 

Realizada audiência prévia, com saneamento do processo e selecção do objecto 

do litígio, factos assentes e temas da prova, realizou-se, igualmente, audiência de 

discussão e julgamento com observância das legais formalidades, tudo conforme 

consta das respectivas actas. 

Houve, ainda, lugar à apresentação de um articulado superveniente, em 

momento anterior à realização da audiência final, o qual, liminarmente admitido, foi 

objecto do devido contraditório, nos termos e para os efeitos do artigo 588º, n.ºs 4 e 5 

do C.P.C., já em sede de audiência final. 

* 

A instância mantém-se válida e regular, nada obstando ao conhecimento do 

mérito da causa. 

* 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

 

1. Os factos 

Mostram-se provados os seguintes factos: 

1. A Autora é uma sociedade anónima desportiva cujo objecto consiste na 

participação em competições profissionais de futebol, promoção e 

organização de espectáculos desportivos e o fomento ou desenvolvimento de 

actividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada da 

modalidade de futebol. 
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2. O Réu é uma associação desportiva constituída em 23.09.1919 para a prática 

do futebol, tendo também, ao longo dos anos, formado equipas de outros 

desportos. 

3. O Réu tem uma longa e ampla história de prestígio e notoriedade, da qual se 

evidencia a atribuição da natureza de instituição de utilidade pública, em 

1960, e a atribuição de diversos títulos honoríficos. 

4. Actualmente, o Réu tem cerca de 2500 atletas, dos quais cerca de 2200 

jovens, praticantes de diversas modalidades desportivas, contando-se cerca 

de 1500 integrados nos escalões de futebol abaixo dos seniores. 

5. Ao longo dos seus 100 anos de existência, o Réu acumula títulos relevantes 

em diversas modalidades, incluindo campeonatos nacionais e taças de 

Portugal. 

6. A Autora foi constituída por escritura pública de 18.11.1999 através da 

personalização jurídica da equipa de futebol do Réu. 

7. O Réu manteve a actividade no futebol sénior até 1999, ano em que 

constituiu e assumiu uma posição de controlo da Autora e transferiu para 

esta um conjunto de activos e passivos inventariados e avaliados, 

nomeadamente, os contratos que mantinha com os jogadores e técnicos de 

então e os direitos de inscrição nas competições profissionais de futebol. 

8. O Réu manteve ininterruptamente a sua actividade no futebol de formação. 

9. O Réu celebrou um acordo com um clube designado por Mosteirense para 

usar os direitos deste clube de participação no Campeonato Nacional de 

Seniores, com o objectivo de inscrever neste Campeonato uma equipa que 

seria designada por “Belenenses”, não tendo, porém, esta pretensão sido 

admitida pela Federação Portuguesa de Futebol. 

10. Gorada essa tentativa, o Réu inscreveu ex novo uma equipa sénior no último 

escalão dos campeonatos distritais da Associação de Futebol de Lisboa.  
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11. Até 12.12.2012, data da celebração do contrato de compra e venda de acções 

entre o Réu, a “Codecity Sports Management, Lda.” (doravante, apenas CSM) 

e a sociedade “Beleminvest SGPS, Lda.”, a Autora sempre foi dominada pelo 

Réu, no que à estrutura accionista diz respeito. 

12. A sociedade “Beleminvest, SGPS, Lda.”, era detida, quase a 100%, pelo Réu 

(sendo, em qualquer caso, uma posição de domínio) e era titular de 230.843 

acções da Autora, correspondentes a 61,93% do capital da Autora. 

13. Desde a sua constituição e até 2012, o Réu sempre nomeou todos os 

administradores da Autora. 

14. Em 12.12.2012, a “CSM” comprou ao Réu e à sociedade “Beleminvest” 469.077 

acções da categoria B, representativas de 46,93% do capital social da Autora, 

e, em 02.08.2013, comprou mais 50.040 acções da categoria B, 

representativas de cerca de 5% do capital social da Autora, passando assim a 

deter 519.117 acções da categoria B. 

15. Até Julho de 2020, o Réu detinha 101.153 acções da categoria A, 

correspondentes a cerca de 10% do capital social da Autora. 

16. Em 05.12.2012, Autora e Réu assinaram um “Protocolo de Repartição de 

Direitos e Obrigações” (fls. 431 a 439 dos autos), que visou «estabelecer e 

regular os termos em que a actividade da Autora ficaria associada à actividade 

do Réu» (cláusula 1ª, n.º 1), em particular, no que releva para os presentes 

autos: a partilha dos valores e da história do Réu (cláusula 9ª, n.º 1); a 

utilização dos símbolos e do emblema do Réu (cláusula 9ª, n.º 2); a utilização 

da marca e dos símbolos do Réu, para efeitos de merchandising (cláusula 9ª, 

n.º 3). 

17. Nos termos da cláusula 12ª, n.º 2 do Protocolo, «com a entrada em vigor do 

Protocolo, são automaticamente revogados todos os acordos, contratos e 
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protocolos existentes entre o CFB e a SAD que se encontrem em vigor nessa 

data, com ressalva do protocolo relativo à formação de futebol.» 

18. Por carta de 05.02.2018, o Réu convidou a Autora para um processo de 

negociação do Protocolo, mais tendo comunicado que «o CF Belenenses 

denuncia o Protocolo, com o seu actual conteúdo, com efeitos ao dia 30 de 

Junho de 2018. Nessa data, o Protocolo deixará de vigorar se, até aí, não for 

alcançado um novo acordo escrito e assinado entre as partes necessárias, 

visando a sua modificação e manutenção de vigência. Esta é uma vontade 

peremptória do CF Belenenses, que não carece de qualquer outra declaração, 

confirmação ou formalidade» – cf. doc. n.º 10 junto com a contestação. 

19. Por carta de 07.03.2018, a Autora respondeu à missiva recebida do Réu, na 

qual, além do mais, transmitiu ao Réu que «(…) dispensando que se teçam 

muitas considerações, que a denúncia do Protocolo é ilícita. A Belenenses SAD 

não prescinde dos direitos que lhe assistem, e nada na presente carta significa 

ou pode ser interpretado no sentido de renúncia a qualquer direito decorrente 

dessa ilicitude.» – cf. doc. 11 junto com a contestação. 

20. Por carta de 23.03.2018, à qual a Autora não respondeu, o Réu, além do mais, 

solicitou à Autora que lhe enviasse «(…) uma posição completa, clara, 

precisa, objectiva e escrita sobre o assunto até ao próximo dia 6 de Abril de 

2018, para que possa ser encaminhada para a Comissão designada pela 

Direcção e aprovada pelos sócios em Assembleia Geral para prosseguir os 

contactos e as negociações a que V. Exas. insistem em não corresponder. (…)» 

– cf. doc. 12 junto com a contestação. 

21. Por carta datada de 10.05.2018, à qual a Autora não respondeu, o Réu 

interpelou novamente a Autora reforçando «(…) o firme propósito de 

alcançar uma nova relação contratual a partir de 30 de Junho de 2018.» - cf. 

doc. 13 junto com a contestação. 
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22. Por carta datada de 14.06.2018, o Réu comunicou à Autora que mantinha a 

disponibilidade para celebrar um novo Protocolo com a Autora e ainda, além 

do mais, o seguinte: «Para o caso de existir um completo desinteresse de 

V.Exas. em manter um Protocolo com o Clube Fundador e tudo o que o mesmo 

aporta ao giro comercial da SAD: 1. Convocamos V.Exas. para uma vistoria às 

instalações que vêm utilizando ao longo destes anos, de modo a preparar 

atempadamente a sua entrega no dia 30 de Junho de 2018. (…) 2. Recordamos 

que, a partir do dia 30 de Junho de 2018, para além de cessar qualquer direito 

de utilização do Estádio do Restelo, cessa qualquer direito da SAD em utilizar 

os símbolos, sinais distintivos e marcas do Clube de Futebol “Os Belenenses”, 

incluindo a sua denominação social. 3. Convocamos V.Exas. para uma reunião 

no dia 12 de Junho de 2018, pelas 10:00 horas, em local a definir, ara avaliação 

conjunta final dos créditos e débitos recíprocos, sem prejuízo das dívidas da 

SAD respeitantes a transferências de jogadores deverem ser liquidadas de 

imediato.» – cf. doc. 14 junto com a contestação. 

23. A Autora emitiu um comunicado público, em 28.06.2018, com o teor 

correspondente à cópia do documento n.º 15 junto com a contestação. 

24. Entre a data do envio da carta de 05.02.2018 e a data de produção dos efeitos 

da denúncia, as partes não lograram alcançar qualquer entendimento 

destinado a modificar e/ou manter em vigor o Protocolo em causa. 

25. A partir de 30 de Junho de 2018, a Autora deixou de utilizar todas as 

instalações desportivas e restantes espaços do Complexo Desportivo do 

Estádio do Restelo e procedeu voluntariamente à entrega das chaves dessas 

instalações e restantes espaços. 

26. A inscrição, pelo Réu, de uma equipa de futebol sénior no campeonato da 1ª 

Divisão Distrital da Associação de Futebol de Lisboa, usando o nome, a 
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marca e os símbolos associados ao Clube “Os Belenenses”, foi decidida e 

realizada após a denúncia do Protocolo. 

27. Em 13.07.2018, o Réu remeteu à Autora a carta cuja cópia consta de fls. 573 – 

doc. 16 junto com a contestação – na qual, além do mais, insistiu na 

obrigação de imediatamente cessar «(…) qualquer utilização que vos 

confunda com “Os Belenenses” e que cessem a usurpação de identidade, 

marcas e símbolos que vêm promovendo desde o dia 1 de Julho de 2018». 

28. A Autora convocou e realizou uma Assembleia Geral, em 28.12.2018, com a 

seguinte ordem de trabalhos: «1. Revogar a deliberação tomada na Assembleia 

Geral de Sócios de 19 de Novembro corrente relativamente à mudança da sede 

da Sociedade; 2. Alterar a sede da sociedade para a Rua Fontes Pereira de 

Melo, Lote 3, loja 1, rés-do-chão, Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.» - cf. doc. 

30 junto com a contestação. 

29. Nessa Assembleia, fora da ordem de trabalhos, a sócia maioritária “CSM” 

propôs, e o Presidente da Mesa da Assembleia Geral aceitou e colocou à 

votação, um “voto de censura ao Presidente do Clube de Futebol Os 

Belenenses”, depois aprovado com os únicos votos da sócia “CSM”. 

30. Em 03.07.2020, o Réu alienou ao Dr. Ricardo Paixão Moreira Sá Fernandes, 

que adquiriu, a totalidade da participação que detinha no capital social da 

Autora, na sequência do processo de venda que o Réu tinha iniciado no dia 

27 de Setembro de 2019. 

31. O Réu e o Dr. Ricardo Sá Fernandes notificaram a referida compra e venda à 

Autora, enquanto emitente e entidade registadora dos valores mobiliários 

objecto desse negócio, e à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.  

32. O Réu solicitou, em 03.07.2020, a transferência das 102571 acções, de que era 

titular, da conta de registo e depósito de valores mobiliários e que é titular 
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no Banco Montepio para a conta de registo e depósito de valores mobiliários 

de que o comprador é titular na Caixa Geral de Depósitos.  

* 

Não existem factos não provados. 

* 

A restante matéria dos articulados constitui alegação meramente instrumental, 

sem relevância directa para a apreciação da causa, ou afirmações conclusivas e/ou de 

Direito. 

* 

O Tribunal formou a sua convicção na ponderação crítica de toda a prova 

produzida em audiência de julgamento, devidamente conjugada com os documentos 

constantes dos autos, considerando, além do mais, que grande parte de tais factos já se 

encontrava assente por acordo das partes, motivo pelo qual, aliás, os mesmos ficaram 

consignados na acta de audiência prévia. 

Assim, tais factos correspondem aos pontos 1. a 16., por referência a matéria 

alegada na petição inicial, bem como aos pontos 17. a 21., por referência a matéria 

alegada em sede de contestação. 

Também no que concerne aos pontos 22. e 23., bem como 27. a 29., os mesmos 

emergem, naturalmente, do teor dos documentos aí mencionados, cuja validade não 

foi posta em causa. 

No que concerne à demais factualidade, a convicção do Tribunal fundou-se 

através da apreciação crítica de alguns dos depoimentos testemunhais produzidos em 

audiência, conjugados com os documentos a seguir mencionados. 

Assim, para prova dos pontos 24. a 26., valeu o depoimento de Pedro Pestana 

Bastos, que o Tribunal reputa de rigoroso, objectivo e pleno de razão de ciência, 

secundado pelo de Henrique Abecasis. Ambos – porém, predominantemente o 

primeiro – descreveram, com reconhecida valia, as diligências e acontecimentos 
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relacionados com as tentativas do Réu de negociar com a Autora a elaboração e 

assinatura de um novo protocolo (incluindo o teor da carta mencionada no ponto 18.), 

com o objectivo de regular o relacionamento entre ambas as instituições, bem como o 

insucesso de tais iniciativas, revelado pela falta de resposta da Autora. Esse 

circunstancialismo teve como consequência a efectiva denúncia do Protocolo de 2012, 

como as testemunhas relataram, e consequências daí derivadas. Mais concretamente, a 

testemunha Pestana Bastos descreveu, com grande utilidade, o contexto em que o 

Clube tomou a iniciativa de desencadear o processo de revisão do Protocolo – 

caracterizável, amiúde, no âmbito do litígio entre as partes, como “denúncia 

modificativa” – relacionada com a expectativa, que o Réu mantinha anteriormente, de 

que a resolução do acordo parassocial (mencionado na carta) viesse a ser declarada 

ilícita e, assim, poder readquirir a sua participação maioritária na SAD, o que não veio 

a acontecer, assim se perdendo a oportunidade de fazer reequilibrar a relação entre 

esta e o Clube. A testemunha mencionou, também, além do mais, a intenção de se 

criar uma comissão encarregada de conduzir as negociações, dado o mau 

relacionamento entre as direcções da SAD e do Clube, chefiada pelo próprio e da qual 

era membro, além do mais, a testemunha Henrique Abecasis, mas cuja actividade não 

foi bem-sucedida, atenta a recusa da Autora em dar continuidade a esse processo. 

Entre outros pontos relevantes (conforme se pode verificar da gravação do respectivo 

depoimento), a testemunha mencionou o facto de a (i)licitude da denúncia estar ainda 

a ser discutida em acção pendente no tribunal arbitral (naturalmente, por iniciativa da 

ora Autora), mas a própria Autora, para além do Réu, agir no pressuposto de que a 

denúncia é válida – designadamente, criando e mantendo equipas de formação de 

jogadores, sendo esta uma área que, nos termos do mesmo Protocolo, estava reservada 

ao Clube. 

Já a única testemunha oferecida pela Autora – Ricardo Campos, actual 

presidente da Mesa da Assembleia Geral da Autora, seu ex-administrador, até 2015, e 
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gerente da CSM – prestou um depoimento, maioritariamente, baseado em factos 

relativos aos anos entre 2012 e 2018 (até à denúncia do Protocolo), que pouco relevam 

para a factualidade enunciada no tema da prova. Com efeito, a testemunha procurou 

enfatizar o facto de a Autora ter suportado, de forma permanente desde 2012, e 

também posteriormente à cessação do Protocolo, pagamentos no âmbito do chamado 

“Totonegócio”, quer por exigências contratuais da Federação Portuguesa de Futebol, 

quer a pedido do Réu, pagamentos, esses, que se reflectem na actividade económico-

financeira da accionista maioritária da Autora. É certo que a testemunha confirmou, 

ainda, que, mesmo após 2018, o Réu continuou a intervir nas assembleias gerais da 

Autora e a exercer direitos especiais – tendo, também, confirmado que isso terminou 

algures em meados de 2020, em data que a própria testemunha reconheceu coincidir 

com a venda, pelo Réu, da totalidade das acções detidas na Autora; porém, não só 

aquela factualidade não releva directamente para  a factualidade ainda controvertida 

nos autos, como parece inculcar a ideia de que o relacionamento entre ambas as 

entidades permanece (ou deve permanecer) reduzido, ainda que marcadamente, à sua 

dimensão financeira, como resultado da vinculação de ambas – imposta externamente 

– à liquidação das dívidas incluídas no “Totonegócio”. Ora, o objecto da acção é, 

claramente, outro: genericamente, a Autora pretende fazer valer a ideia de que a SAD e 

o Clube devem permanecer ligados por outro tipo de vínculos que não o estritamente 

económico-financeiro. Pelo contrário, a testemunha chegou a admitir que, 

posteriormente à cessação do Protocolo (30.06.2018), a Autora alargou a sua actividade 

desportiva à área de formação que, nos termos do Protocolo, estava reservada ao Réu – 

assim contribuindo para a ideia de que, com a cessação do Protocolo, a própria Autora 

decidiu prosseguir com a sua actividade de forma totalmente independentemente da 

do Réu. 

Quanto a esta matéria, a testemunha Pedro Pestana Bastos, antes referida, foi, 

também, muito esclarecedora ao salientar que, mesmo posteriormente a 30 de Junho 
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de 2018, a actividade de ambas as entidades não está totalmente separada (apesar da 

vontade de ambas, embora uma delas não assumidamente) por causa, nomeadamente, 

do pagamento das dívidas do “Totonegócio”, dado que ambas são responsáveis por tal 

liquidação. Por isso, a testemunha explicou, com valia, em que termos afirmou que 

“nada liga a SAD e o Réu” – no sentido em que não existe uma estratégia comum nem a 

prossecução de objectivos em comum ou no interesse de ambos. 

Já a factualidade relativa aos pontos 30. a 32. emerge, consabidamente, do 

requerimento apresentado pelo Réu em 17.11.2020 (ref. 27736118) e dos documentos aí 

juntos como doc. 2 e 3 – notificação da compra à Autora e à CMVM, conforme cópias a 

fls. 743 vº e 744 dos autos – e posteriormente alegado, novamente, em sede de 

articulado superveniente, com o qual foi junto, em cópia, o comprovativo da operação 

bancária de transferência da carteira de títulos, mencionada no ponto 32. (fls. 1121 vº 

dos autos).  

Tratando-se estes de factos complementares e/ou instrumentais, para efeitos do 

artigo 5º, n.º 2 do C.P.C., cumpre ainda salientar, a este propósito, em complemento da 

fundamentação aduzida no despacho de admissão do articulado superveniente 

oportunamente proferido em acta, o seguinte. 

Esta constitui uma factualidade sempre haveria de dever ser adicionada ao 

elenco de factos apurados no âmbito da presente acção, independentemente de o ter 

sido sob a forma de articulado superveniente ou da validade desta iniciativa processual, 

que a Autora procura colocar em causa. Na verdade, não só estes factos já haviam sido 

trazidos aos autos em momento anterior, que nem o Tribunal, nem a Autora 

questionaram (mediante o já referido requerimento de 17.11.2020: véspera da primeira 

data agendada para realização da audiência final, entretanto dada sem efeito, conforme 

consta da respectiva acta), como, também, constituem, já, factos notórios, por serem 

do conhecimento público, aos quais o Tribunal sempre deveria atender (cf. artigos 5º, 

n.º 2, c) e 412º, n.º 1 do C.P.C.).  
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A isto, acresce a circunstância de a própria Autora ter revelado, em diversos 

pontos dos autos, que deles tem perfeito conhecimento; destaca-se, aqui, a menção aos 

mesmos feita pela testemunha Ricardo Campos, no depoimento que prestou em juízo, 

e a assunção pública, pela Autora, de que tal operação de venda é nula – o que 

pressupõe, naturalmente, o reconhecimento de que tal facto efectivamente ocorreu 

(veja-se, por exemplo, a notícia do jornal “Público” de 17.07.2017, disponível em 

https://www.publico.pt/2020/07/17/desporto/noticia/belenenses-sad-considera-nula-

venda-accoes-clube-1924784).  

Por tudo isto, enfim, é de concluir, sem hesitações, que esta factualidade pode e 

deve ser atendida pelo Tribunal no apuramento das soluções fáctico-jurídicas a dar às 

questões controvertidas na presente acção e sempre haveria de ser considerada, 

independentemente da validade processual do articulado superveniente apresentado. 

Finalmente, quanto à testemunha Rui Silva, que depôs na qualidade de sócio do 

Réu, com responsabilidades associativas em diversas áreas desportivas do Clube, este 

salientou, com utilidade, dada a razão de ciência manifestada, que, actualmente e 

desde a cessação do Protocolo, o dia-a-dia associativo acontece sem qualquer 

interacção entre SAD e Clube, podendo ser considerado como um “não tema”, que 

apenas é “ressuscitado” a propósito de processos judiciais como o presente. 

Quanto à circunstância de inexistirem factos não provados, tal deve-se, 

fundamentalmente, à falta de elementos factuais susceptíveis de infirmar a 

factualidade supra consignada e à constatação, já verificada em sede de audiência 

prévia, de que as fundamentais questões em litígio são de cariz eminentemente 

jurídico. 

* 

2. O Direito 

Conforme oportunamente já se enunciou, constitui objecto do litígio saber se a 

Autora se mantém, ainda hoje, como sociedade desportiva associada à actividade do 

https://www.publico.pt/2020/07/17/desporto/noticia/belenenses-sad-considera-nula-venda-accoes-clube-1924784
https://www.publico.pt/2020/07/17/desporto/noticia/belenenses-sad-considera-nula-venda-accoes-clube-1924784
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Réu. Considerando o teor da factualidade alegada já no decurso da acção, quer sob a 

forma de “informação” aos autos, quer, posteriormente, em sede de articulado 

superveniente, cumpre ainda apreciar tal manutenção à luz do facto (novo) de, 

entretanto, o Réu ter alienado a totalidade da sua participação social na Autora, 

deixando, assim, de ser sócio desta. 

É sabido que o regime jurídico das sociedades desportivas está plasmado no D.L. 

n.º 10/2013, de 25.01 (abreviadamente designado por RSD e ao qual, doravante, se fará 

sempre referência, salvo indicação em contrário). 

Nos termos do seu artigo 1º, n.º 1, os clubes desportivos que pretendam 

participar em competições desportivas só o poderão fazer através de sociedades 

desportivas, que a lei define como sendo a pessoa colectiva de direito privado 

constituída sob a forma de sociedade anónima ou de sociedade unipessoal por quotas 

cujo objecto consista na participação numa ou mais modalidades, em competições 

desportivas, na promoção e organização de espectáculos desportivos e nos fomento ou 

desenvolvimento de actividades relacionadas com a prática desportiva da modalidade 

ou modalidades que estas sociedades têm por objecto – artigo 2º, n.º 1 deste diploma. 

Como refere Maria Raquel Rei in “Sociedades Anónimas Desportivas – Fim lucrativo”1, 

«o que moveu o legislador na consagração de um novo modelo de organização desportiva 

(…), foi (…) em particular o forte endividamento, máxime público (perante o fisco e a 

segurança social) e a ausência de controlo e gestão de importantes fluxos de dinheiro 

gerado pela actividade desportiva profissional e de responsabilização das pessoas que 

geriam esses fluxos.» 

Assim, nos termos do artigo 3º, a sociedade desportiva pode ser constituída de 

raiz, por transformação de um clube desportivo ou, ainda, pela personalização jurídica 

de uma equipa que participe ou pretenda participar em competições desportivas. 

                                                 
1 Estudos de Homenagem ao Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida, vol. IV, pág. 281 e seguintes 
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É sabido que, no caso do “Belenenses”, foi escolhida esta última modalidade. 

Nesta, como salienta o nosso Professor Pedro Maia, em Parecer junto a estes autos (pág. 

11, fls. 446 dos autos), «o clube pré-existe à sociedade desportiva (…) mas subsiste a par da 

sociedade constituída.» Específico, nesta modalidade, é (…) o facto de o clube fundador 

co-existir com a sociedade desportiva por si constituída, prosseguindo, embora com 

âmbitos específicos de actividade distintos, em paralelo com a sociedade desportiva. O 

clube pré-existe à sociedade, mas continua a existir com a sociedade.» 

Conforme dispõe o artigo 22º, n.º 1 do RSD, no âmbito das sociedades que 

resultem da personalização jurídica das equipas, o clube fundador pode transferir para 

a sociedade desportiva a totalidade ou parte dos direitos e obrigações de que é titular 

que se encontrem afectos à participação nas competições desportivas profissionais da 

modalidade ou modalidades que integram o objecto da sociedade; por seu turno, como 

decorre do artigo 24º, são obrigatória e automaticamente transferidos para a sociedade 

desportiva os direitos de participação no quatro competitivo em que estava inscrito o 

clube fundador, bem como os contratos de trabalho desportivos e os contratos de 

formação desportiva relativos a praticantes da modalidade ou modalidades que 

constitui ou constituem o objecto da sociedade. 

Por outro lado, a secção II do mesmo Capítulo IV (“Sociedades que resultem da 

personalização jurídica das equipas”) (cuja epígrafe é “Direitos Especiais e 

Desportivos”), prescreve que, nos casos referidos na alínea c) do artigo 3º, a 

participação directa do clube fundador na sociedade anónima desportiva não pode ser 

inferior a 10% do capital social. 

Ora, é neste quadro jurídico-normativo e factual – incluindo-se inevitavelmente, 

também, a ulterior venda da totalidade da participação social –  que depende o mérito 

da presente acção, ou falta dele, e, consequentemente, a definição do estatuto do Réu 

face à Autora. 

Vejamos, então, cada um dos pedidos formulados na presente acção. 
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* 

1. Saber se o Réu é o clube fundador da Autora 

Antes do mais, importa esclarecer o conceito de clube fundador, que nos 

remete, necessariamente, para a modalidade de constituição da SD (sociedade 

desportiva) através de personalização jurídica da equipa (já que, nas restantes 

modalidades, esta figura não tem forçosamente de existir).  

O texto da própria LSD é claro ao circunscrever os meios de tutela da posição do 

clube fundador a esta específica modalidade de constituição da SD. Assim, nesta 

modalidade, o legislador sentiu necessidade de fidelizar a sociedade ao clube fundador, 

mantendo uma relação de proximidade entre ambos, com fundamento na particular 

ligação que a constituição societária por personalização jurídica da equipa comporta, já 

que o clube abdica da gestão directa da participação naquela competição desportiva na 

mesma medida em que transfere para a sociedade o instrumento que lhe vai permitir 

participar nessa competição – a equipa. Pelo que, nos termos do artigo 6º, n.º 2 do RSD, 

no caso das sociedades desportivas constituídas por transformação do clube desportivo 

ou pela personalização jurídica da equipa (artigo 3º, b) e c)), a denominação respectiva 

inclui obrigatoriamente menção que as relacione com o clube ou a equipa que lhes dá 

origem. 

Há, portanto, entre ambas as entidades (Clube e SAD) uma relação muito 

específica, onde a ausência de uma posição de privilégio do clube resultaria na 

descaracterização institucional e na falta de razão de existência da própria sociedade 

desportiva. Pode dizer-se, por isso, que esta particular relação radica na atribuição, 

pela lei, de um conjunto de meios de tutela da posição do clube fundador, firmados, 

desde logo, na imposição de titularidade, por parte do clube, de um patamar mínimo 

de participações no capital social da SD – de 10%, como já se assinalou – nos termos do 

artigo 23º, n.º 1 do RSD, sendo que as acções que compõem essa participação têm um 

carácter diferente face às participações dos restantes accionistas (são de categoria A, 
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enquanto que as restantes são de categoria B), conferindo, ao clube, um conjunto de 

direitos que os restantes não terão (cf. artigo 10º, n.º 1). Como explica Maria de Fátima 

Ribeiro, em parecer junto aos autos (pág. 14, fls. 842 dos autos), «se o clube fundador 

pretende manter a sua identidade associativa e, simultaneamente, beneficiar de um 

regime legal que lhe é particularmente favorável enquanto sócio (sobretudo porque essa 

tutela lhe é conferida ainda que ele seja sócio minoritário), optará pela personalização 

jurídica da equipa. Porém, para que possa fazer essa opção e ficar sujeito a este regime 

especialmente protector, exige-se que a sua participação no capital social seja de, pelo 

menos, 10%». 

Outro reflexo desta preocupação de tutela do clube fundador encontra-se na 

impenhorabilidade das acções de categoria A (artigo 10º, n.º 2 do RSD). 

Verificados estes aspectos, é certo que o Réu foi o clube fundador da Autora e 

assim se manteve, pelo menos, até à venda da totalidade da participação social. 

É certo, também, que uma simples ponderação literal da norma inculca a 

conclusão, fora de dúvidas, no sentido em que, no caso de uma sociedade anónima 

desportiva constituída por personalização jurídica da equipa, o clube fundador terá de 

manter uma participação social de, pelo menos, 10%; esta, alás, parece ser a única 

interpretação compatível com o regime do artigo 10º do mesmo diploma, que institui a 

classificação entre acções de categoria A e as de categoria B – sendo as primeiras 

aquelas que se destinam a ser subscritas pelo clube fundador, só sendo susceptíveis de 

serem apreendidas judicialmente ou oneradas a favor de pessoas colectivas de direito 

público (portanto, não livremente transaccionáveis). 

Como se conclui na sentença proferida no âmbito do procedimento cautelar n.º 

25764/19.4T8LSB, deste Tribunal, parece não haver apenas uma fidelização da 

sociedade ao clube (traduzida nos direitos especiais conferidos pelo artigo 23º, n.º 2 às 

acções de que seja titular o clube fundador), mas, também, do clube à sociedade, por 

opção expressa do legislador. 
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Certo é, porém, que a recente evolução da lei, no âmbito da protecção do clube 

fundador, foi no sentido de reforçar a identidade e o simbolismo na ligação da SAD ao 

clube, ao mesmo tempo que a titularidade das participações na SAD do clube fundador 

perderam relevo no regime jurídico actualmente em vigor. Como salienta o Prof. Paulo 

Mota Pinto no parecer junto aos autos (fls. 32 do parecer, fls. 823 dos autos), «a lei não 

receia – e cada vez menos receia – a detenção pelos clubes fundadores de posições 

minoritárias no capital social das sociedades desportivas, antes realçando aquela tutela 

simbólica, asseveradora de uma identificação desportiva entre clube e sociedade.» 

Na realidade, cremos que, ao consagrar um “sistema especial de fidelização da 

sociedade ao clube desportivo”, o RSD estabelece um sistema de fidelidade 

unidireccional e estabelecido em benefício de um sujeito activo (o clube fundador) ao 

qual é devida fidelidade pelo sujeito passivo (a sociedade desportiva), densificado num 

conjunto de normas que criam posições jurídicas em benefício do clube fundador, 

posições, essas, que não se encontram no perímetro daquelas que a lei ou a doutrina 

consideram como sendo irrenunciáveis. Por outro lado, as posições activas criadas em 

benefício do clube fundador também não são poderes-deveres, de exercício vinculado 

ou de conteúdo de exercício vinculado. 

Pode concluir-se, portanto, que a detenção mínima dos 10% de participação do 

capital social na SD corresponde a um requisito para que o clube fundador possa 

beneficiar do regime especial de protecção que a lei lhe atribui. Mas não se pode partir 

de um requisito para a dispensa de um regime legal de protecção do clube fundador 

para o converter numa obrigação de detenção das acções em qualquer circunstância, 

que não existe e que não está prevista. 

Como defende Paulo de Tarso Domingues (em parecer junto aos autos, pág. 16, 

fls. 637 vº e seguintes dos autos), «parece indiscutível que ao preceito em questão (o 

artigo 23º da LSD) preside um intuito de equilíbrio entre dois dos objectivos subjacentes à 

LSD: por um lado, a promoção da captação de investimento pelos clubes, e, por outro 
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lado, a protecção da posição e dos interesses do clube fundador perante os demais 

accionistas. No fundo, ao mesmo tempo que criou a possibilidade de um clube fundador 

de uma sociedade anónima desportiva optar por subscrever tão-só uma percentagem 

minoritária do capital desta (…), o legislador visou garantir que esta opção não poria em 

causa a possibilidade de o clube determinar o sentido de certas decisões reputadas como 

mais relevantes (…) e de poder exercer uma influência decisiva na administração da 

sociedade (…).» Conclui ainda, este Professor, que, quer dos elementos sistemáticos da 

lei, quer do elemento teleológico desta concreta norma (artigo 23º), estamos perante 

um preceito «que visa, antes de mais e acima de tudo, tutelar o clube fundador e os 

respectivos interesses perante, inter alia, os demais sócios de uma qualquer sociedade 

anónima desportiva», razão pela qual é de concluir que, atenta a ratio da norma, a 

mesma não assume carácter imperativo, sendo, por isso, de aceitar «que, quando o 

próprio clube – que a norma visa primacialmente tutelar – não mais pretender beneficiar 

daquela protecção que lhe é conferida (…), possa transmitir livremente a totalidade da 

sua participação social.» 

Finalmente, como também salienta o mesmo Professor, esta interpretação está 

também em consonância com o princípio da livre transmissibilidade das acções da 

SAD, expressamente consagrado no artigo 14º, n.º 2, o qual, sob a epígrafe “Proibição e 

limites à transmissão de participações sociais”, prescreve que «as acções das sociedades 

anónimas desportivas não podem ser objecto de limitações à respectiva 

transmissibilidade». Por outro lado, a circunstância de este mesmo preceito consagrar 

o chamado “princípio da irreversibilidade”, não constituirá argumento adequado a 

colocar em causa esta mesma solução, contrariamente ao defendido, aliás, pelo Prof. 

Pedro Maia no seu parecer já mencionado. Com efeito, e seguindo, mais uma vez, as 

palavras de Tarso Domingues, com cuja opinião concordamos, «(…) a afirmação deste 

princípio no novo quadro legal [instituído pelo D.L. n.º 10/2013] não faz sentido, uma vez 

que o D.L. n.º 10/2013 apenas admite a participação em competições profissionais através 
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de sociedades desportivas (…); ou seja, «(…) nunca hoje haverá a possibilidade de reverter 

a situação, dado que nunca pode ser o clube a participar nas competições. Assim, atenta 

a ratio da solução (…), verificamos que ele [artigo 14º, n.º 2] se destina a regular uma 

realidade que não mais existe (…). De todo o modo, do facto de o clube fundador não 

poder regressar à participação directa em competições desportivas profissionais, não se 

pode retirar que este se encontra como que eternamente vinculado à sociedade 

desportiva que, em cumprimento da lei, criou para participar nas competições em 

questão (…).» Por outras palavras, não se encontra na lei, actualmente, qualquer 

proibição de um clube, que já constituiu uma SAD, voltar a ter uma nova equipa 

profissional; terá é que o fazer com o estatuto jurídico de uma sociedade desportiva, já 

não através da personalização jurídica da equipa. 

Por isto, conclui aquele autor, é de admitir a possibilidade de o clube fundador 

pretender abandonar a sua qualidade de sócio através da alienação das suas 

participações sociais. E isso, acontecendo, acarretará a perda dos direitos especiais 

conferidos por aquelas participações sociais especiais (as de categoria A): como se 

explica no mesmo Parecer (pág. 19., fls. 639 dos autos), «no n.º 2 do artigo 23º da LSD 

não estamos perante verdadeiros direitos especiais atribuídos a uma determinada 

categoria de acções e independentemente da identidade do seu titular. Estamos, isso sim, 

perante direitos especiais atribuídos a uma categoria de acções em função da identidade 

do sujeito que é delas proprietário, pelo que, tais direitos nunca acompanharão as 

participações sociais transmitidas.» 

Uma solução diversa – impondo, literalmente, um vínculo entre o clube e a 

sociedade, necessariamente traduzido no mínimo de 10% de participação no capital 

social desta – constituiria, nas palavras de Maria de Fátima Ribeiro (in Parecer já 

citado, pág. 41-42, fls. 856 dos autos), uma «imposição de um vínculo jurídico perpétuo, 

contra a sua vontade [do clube fundador ou de qualquer sócio], na medida em que isso 

violaria grosseiramente o princípio da autonomia privada. Por essa razão, no regime 
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geral das sociedades anónimas não é admitida a exclusão da transmissibilidade das 

acções – e na LSD são até proibidas quaisquer limitações à sua transmissibilidade.» 

Isto dito, não podemos deixar de concordar com a afirmação, feita por Pedro 

Sousa e Silva em Parecer também junto aos autos (pág. 37, fls. 1149), no sentido em que, 

a partir do momento em que a SAD deixou de ter título que legitimasse o uso da 

designação “Belenenses” – pelo menos, desde a cessação de efeitos do Protocolo mas, 

seguramente, a partir da alienação das últimas acções detidas pelo Réu – a menção ao 

clube fundador, prevista no artigo 6º, n.º 2 do RSD, deixou de se justificar, passando, 

até, a constituir um factor de indução em erro dos destinatários sobre a identidade e 

natureza da SAD (indicando uma inexistente ligação ao Clube), para além de colocar 

outros problemas, por exemplo, no âmbito de eventual concorrência desleal. 

É caso para dizer, coloquialmente, que, “nesta fase do campeonato”, a equipa da 

SAD já deixou de ser a equipa do clube, já que o nexo identitário entre ambas as 

entidades já se quebrou definitivamente, desde a denúncia do Protocolo, culminando 

na alienação total das acções que o Réu ainda detinha no capital social da Autora.  

Neste sentido e em conclusão, deve afirmar-se que o Réu foi o clube fundador 

da Autora, mas já deixou de o ser. 

Este pedido é, portanto, improcedente. 

* 

2. Saber se a Autora é a SD da modalidade de futebol do Réu 

Aqui chegados, à pergunta de saber se a Autora é a sociedade desportiva da 

modalidade de futebol do Réu, a resposta não poderá deixar de ser: foi, já não é. 

Com efeito, não havendo como não considerar o facto de o Réu ter, já, alienado 

a sua participação social na Autora a terceiro, esse mesmo facto não põe em causa a 

permanência da sociedade desportiva nas competições de futebol profissional, uma vez 

que todos os elementos essenciais à participação nessas competições foram 

transmitidos à sociedade na sua constituição e o clube não pode pretender a sua 
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devolução – artigo 24º do RSD. E, nessa decorrência, nada impede a sociedade de 

prosseguir a actividade desportiva como sociedade anónima desportiva constituída de 

raiz. 

De todo o modo, concordamos com Maria de Fátima Ribeiro quando esta afirma 

(Parecer, pág. 42, fls. 856 dos autos): «não se vê como pode a sociedade desportiva 

beneficiar da permanência, no grémio societário, de um sócio que não pretende 

continuar a sê-lo, sobretudo numa situação em que a esse sócio são imperativamente 

reconhecidos direitos societários especiais. Na verdade, numa sociedade desportiva, 

como em qualquer outra sociedade, ninguém pretenderá, razoavelmente, evitar a 

(necessariamente, desejada) substituição de um sócio relativamente ao qual exista um 

conflito aberto» - como é, indiscutivelmente, o caso das partes nesta acção. 

Sabe-se que, pouco tempo antes (mas quase simultaneamente) de a sociedade 

que hoje detém a maioria do capital social da Autora (a CSM) adquirir cerca de 40% do 

capital social desta sociedade (tendo a participação social do Réu ficado reduzida a 15% 

e, posteriormente, a 10%), as partes acertaram entre si a celebração de um contrato 

(“Protocolo”) destinado a estabelecer um quadro de regulamentação unitário para um 

conjunto de matérias consideradas relevantes, entre as quais a utilização, pela Autora, 

do Estádio do Restelo e dos símbolos, sinais distintivos e marcas do Clube Réu. 

Na cláusula 17ª, n.º 3 desse Protocolo, as partes previram expressamente que o 

Clube poderia deixar “por qualquer razão, de ser accionista da SAD”. 

Apurou-se também que, em 05.02.2018, o Réu procedeu à “denúncia 

modificativa” do Protocolo: considerando que o contrato não tinha um prazo fixado, o 

Clube informou, primeiramente, que pretendia renegociar o Protocolo, apresentando 

uma primeira proposta de condições, declarando que todas elas eram negociáveis e 

convidando a contraparte à renegociação; informou, também, que, caso as partes não 

atingissem novo acordo escrito, até 30.06.2018 (data de vigência do contrato sem 

renovação), este contrato se consideraria denunciado, o que, efectivamente, veio a 
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acontecer. Consequentemente, a partir desta última data, a Autora deixou de utilizar 

todas as instalações desportivas e restantes espaços do Réu, do Complexo Desportivo 

do Estádio do Restelo, tendo embora a Autora continuado a usar as marcas, imagens e 

símbolos do Clube, apesar de ter prosseguido, de forma perfeitamente autónoma, a sua 

actividade desportiva, inclusive ampliando-a para áreas até então desenvolvidas, 

exclusivamente, pelo Réu, como é o caso dos escalões de formação. 

Ora, a evolução da relação entre SAD e Clube, ao longo dos anos, desde a 

fundação daquela, pautou-se pelo inexorável desligamento entre ambas as entidades, 

que culminou na total perda de controlo do Clube na Sociedade.  

De facto, se até 2012, a Autora era uma empresa cujo capital era 

maioritariamente detido pelo Réu, que controlava a actividade daquela, já a partir 

desta data, e até à cessação do Protocolo, em 2018, esse controlo, já sem qualquer 

reflexo na estrutura accionista, foi exercido, apenas, graças e na medida da existência 

desse Protocolo, já que, como reconhece o próprio prof. Pedro Maia no Parecer já 

citado (pág. 15-16, fls. 448-449), os direitos especiais de que o Clube gozaria, com a 

detenção do mínimo de 10% de acções no capital social da SAD, traduzir-se-iam, 

apenas, num “poder especial negativo”: essa participação poderia impedir a alteração de 

determinados aspectos da conformação originária da Sociedade, mas não teria o poder 

de impor decisões (positivas) à sociedade (e aos restantes sócios), já que tais direitos 

especiais consistem, fundamentalmente, em facultar ao clube apenas o direito de vetar 

decisões da assembleia geral sobre um conjunto de assuntos (por exemplo, fusão, 

dissolução, alteração de estatutos, etc.).  

Desde 2018, com a extinção do Protocolo, o Réu deixou de ter qualquer 

instrumento jurídico para poder interferir na actividade da Autora, nomeadamente 

quanto ao uso da marca e das insígnias, por já não deter qualquer controlo, nem 

contratual (através do Protocolo), nem accionista. E, se isto já era assim enquanto o 
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Réu detinha uma participação minoritária de 10%, por maioria de razão assim é após a 

alienação dessa participação, ocorrida em 2020. 

Note-se que esta conclusão é independente da validade do negócio de venda das 

acções pelo Réu, que acima já se apreciou; é que, mesmo que ainda detivesse tal 

participação (designadamente, por qualificação da alienação como nula, tal como 

pretende a Autora), o certo é que isso nunca lhe permitiria controlar efectivamente a 

actividade da SAD – pelo contrário, a esta, tal participação permitiria a continuidade 

do uso dos sinais distintivos e insígnias “Belenenses”, sem real contrapartida para o 

Clube. 

Em suma, a Autora já não é a modalidade de futebol do Réu, uma vez que, a 

partir da cessação do Protocolo e, mais patentemente, depois da alienação das acções, 

cada uma das entidades (SAD e Clube) passaram a seguir caminhos diferentes e a 

manter a sua própria actividade de forma independente: tanto o Clube passou à 

formação da sua própria equipa de futebol sénior, como a SAD continuou com a 

equipa anteriormente formada e alargou a sua actividade a sectores que, antes, eram 

da exclusiva esfera do Clube. 

Por isso, à questão colocada quanto a este pedido, a resposta é, também, 

negativa; e este pedido é, também, de ser julgado improcedente. 

* 

3. A circunstância de a Autora ter sido constituída pela personalização 

da equipa de futebol do Réu 

Está fora de questão – como sempre esteve, aliás – que a Autora foi constituída 

pela personalização jurídica da equipa de futebol do Réu, como antes já se deixou 

explicitado e caracterizado. E, nessa medida, este deve ser um pedido cuja procedência 

também está fora de dúvidas, sendo a acção, nesta vertente, de mera apreciação, 

quanto à declaração de uma situação fáctico-jurídica aceite pelas partes e reconhecida 

pelo Tribunal. 
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Mas, se este pedido é, inquestionavelmente, de proceder, até porque sobre esta 

matéria nunca chegou a haver verdadeiro litígio, situação diferente é a versada no 

pedido seguinte. 

* 

4. Saber se o Réu só pode participar nas competições profissionais de 

futebol através de uma SAD – a Autora –, estando aquele impedido de 

constituir nova sociedade desportiva 

Pretende-se, aqui, declarar que o Réu só pode participar nas competições 

profissionais de futebol através de uma SAD, a qual já é a ora Autora, estando 

impedido de constituir nova sociedade desportiva. 

Sendo esta, eminentemente, uma questão de Direito, cremos que a resposta à 

mesma deriva, já, das conclusões anteriormente alcançadas. 

Com efeito, já supra se concluiu que o facto de a participação do clube na 

sociedade vir a tornar-se inferior a 10% do capital social – como já aconteceu na 

situação sub judice – não põe em causa a subsistência da sociedade (até porque, 

aparentemente e como já supra se assinalou, todos os elementos cuja transmissão foi 

pela lei considerada essencial foram transmitidos à sociedade a título de “entrada” e o 

clube não pode pretender a respectiva devolução, como decorre das leis gerais de 

direito societário). Mas também implica, necessariamente, que a sociedade desportiva 

deixe de estar sujeita ao regime de especial protecção do clube fundador, já que deixam 

de existir as acções de categoria A. 

Por isso, superada, que está, a questão de o clube “se desfazer” da participação 

social em sociedade à qual quer deixar de estar vinculado, nada o impede de constituir 

nova sociedade desportiva (sociedade anónima ou por quotas, de acordo com a lei), 

sendo esta, como se sabe, condição sine qua non para constituir e fazer operar 

validamente uma equipa de futebol profissional. Sendo certo que, nos termos do artigo 

19º, n.º 1 do D.L. n.º 10/2013, uma mesma entidade (nomeadamente, um clube 
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desportivo) pode ser titular de acções em mais do que uma sociedade anónima 

desportiva que tenha por objecto a mesma modalidade desportiva. Porém, como 

melhor explica a Prof. Maria de Fátima Ribeiro no Parecer dos autos já citado (pág. 51, 

fls. 860), este clube apenas poderá exercer todos os direitos inerentes à sua qualidade 

de sócio numa dessas sociedades. 

Questão diferente, que a Autora pareceu querer confundir, é a de saber se essa 

sociedade desportiva pode ser novamente constituída, pelo Réu, através de 

personalização jurídica da equipa; mas, sabendo-se que, nos termos do artigo 24º do 

RSD, o clube transfere obrigatória e automaticamente para a sociedade «os direitos de 

participação no quadro competitivo em que estava inserido» e «os contratos de trabalho 

desportivos e os contratos de formação desportiva relativos a praticantes desta 

modalidade», dúvidas não restam de que estes elementos deixaram de existir na sua 

esfera jurídica – pelo que o clube os terá de criar ex novo (como, aliás, é do domínio 

público ter já acontecido): reiniciando o seu percurso nas competições desportivas 

(necessariamente, não profissionais), com nova equipa, que ganhará (ou não) um lugar 

nas competições profissionais. 

Em suma, este pedido é de improceder. 

* 

5. e 6. Dos pedidos de condenação do Réu a abster-se de declarar que 

pode competir sem o fazer através da Autora e em sanção pecuniária 

compulsória pelo tempo em que viole tal obrigação de abstenção 

Atenta a solução dada ao 4º pedido, é forçoso concluir que estes últimos têm 

também, necessariamente, de falecer, por manifesta falta de fundamento para tal, o 

que, assim, se declara, sem necessidade de outras considerações. 

* 

A acção é, pois, improcedente, com excepção do pedido formulado em 3º lugar, 

que não é de condenação, mas sim de simples apreciação. 
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As custas devidas em juízo são pelo Autor, pelo decaimento sofrido e por ter 

dado causa à acção – artigo 527º do C.P.C.. 

* 

III. DECISÃO 

 

Pelo exposto e ao abrigo das disposições legais supra citadas, o Tribunal decide: 

a) Declarar que a Autora foi constituída pela personalização jurídica da equipa 

de futebol do Réu; 

b) Absolver o Réu de todos os demais pedidos formulados pela Autora. 

Custas pela Autora – artigo 527º do C.P.C.. 

* 

Registe e notifique. 

* 

* 

(Processei e revi) 

Lisboa, 28 de Outubro de 2021 

 
 

 

 

 

 


