
 
 

Razões para a destituição dos Órgãos Sociais e 

convocatória de nova Assembleia Geral Eleitoral 

 

Consideramos que os recém empossados Órgãos Sociais não têm legitimidade devido às 

irregularidades detectadas no acto eleitoral, entre outras: 

1. Número de sócios votantes (14.619) muito superior  ao número de sócios credenciados 

(14.205), diferença muito significativa face aos resultados eleitorais, e que não pode ser 

explicada por eventuais sócios com acesso à zona de votação (delegados e funcionários) que 

não se tenham credenciado. 

2. Diferenças significativas entre o número total de sócios votantes para os vários Órgãos Sociais, 

valor sempre superior ao número total de sócios credenciados. 

 

Face à escassa diferença entre as duas listas mais votadas para o Conselho Directivo, 

consideramos que estas irregularidades comprometem a credibilidade do acto eleitoral de 26 de 

Março, e consequentemente a legitimidade dos então empossados Órgãos Sociais. 

Requeremos ainda, que na Assembleia Geral Eleitoral que se venha a realizar, para votar a 

destituição dos Órgãos Sociais, seja obrigatório o seguinte: 

1. Que todos os boletins de voto contenham o nº de votos respectivo; 

2. Que todos os sócios votantes sejam credenciados, não podendo existir um número de sócios 

votantes superior ao número de sócios credenciados. 

 

Nota: os sócios signatários terão de ter capacidade eleitoral, ou seja, ser sócio efectivo há pelo 

menos 12 meses e ter as quotas em dia, e fornecer fotocópia do BI ou CC. 

golpadascp@gmail.com 

 



 
 

Ao abrigo do nº 2 do artigo 52º dos Estatutos do Sporting Clube de Portugal, é requerida pelos signatários a 

realização de Assembleia Geral extraordinária com o seguinte ponto único: 

• Votar a  convocatória de uma Assembleia Geral eleitoral destinada a pronunciar-se sobre a destituição 

da totalidade dos Órgãos Sociais do Sporting Clube de Portugal, ao abrigo do artigo 41º dos Estatutos. 

Sócios signatários 
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OPCIONALMENTE, deixe os seus contactos para podermos informá-lo de todas as questões sobre este 

processo. 
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