
Godinho Lopes perdeu a ação intentada contra os antigos presidentes dos 

órgãos sociais do Sporting a propósito do processo disciplinar 

 que culminou na sua expulsão do Clube 

 

Nota aos Sportinguistas e à Comunicação Social 

 

 1. Em 2016, o Eng. Godinho Lopes decidiu intentar no tribunal judicial de 

Lisboa uma ação cível contra os presidentes dos órgãos sociais do Sporting Clube 

de Portugal do tempo em que teve lugar o processo disciplinar que lhe foi movido 

e que culminou na sua expulsão do Clube. 

 Não tendo recorrido à Assembleia Geral – reunião magna de todos os 

Sócios – com vista a obter a revogação dessa sanção disciplinar, nem sequer 

tendo impugnado essa decisão junto dos tribunais, como era seu direito, resolveu 

este ex-sócio do Sporting, posteriormente, propor uma ação cível, pedindo uma 

indemnização de 500.000 euros por alegada ofensa ao seu bom nome e 

reputação que teria ocorrido no decurso do processo disciplinar, apresentando 

uma rebuscada “teoria da conspiração” supostamente urdida por aqueles 

dirigentes no intuito do seu “afastamento” do clube.  

   

2. No tribunal de 1ª instância, os antigos Presidentes do Conselho Diretivo 

– Dr. Bruno de Carvalho – e do Conselho Fiscal e Disciplinar – Prof. Doutor Jorge 

Bacelar Gouveia – foram absolvidos dos pedidos, não tendo o tribunal encontrado 

factos que comprovassem a existência da violação do direito à honra e reputação 

do autor na tramitação daquele processo disciplinar, que foi conduzido com todo 

o rigor, cuidado e zelo.  

 Já o antigo Presidente da Mesa da Assembleia Geral – o Comendador Jaime 

Marta Soares – foi nessa 1ª instância judicial condenado ao pagamento de uma 

indemnização 10.000 euros.  

 

 3. Posteriormente, foram interpostos recursos para o Tribunal da Relação 

de Lisboa:  



 - por parte do antigo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 

considerando injusta a condenação no pagamento da indemnização contra si 

decidida pelo tribunal de 1ª instância, pedindo a sua revogação; e  

 - por parte do Eng. Godinho Lopes, considerando injusto o não pagamento 

pelos antigos Presidentes do Conselho Diretivo e do Conselho Fiscal e Disciplinar 

de qualquer indemnização, renovando o pedido da aplicação de uma 

indemnização por danos causados à sua honra.  

  

4. O Tribunal da Relação de Lisboa, há cerca de um mês e com notável 

celeridade (24.12.2019), decidiu o seguinte (8ª secção, processo nº 

9640/16.5T8LSB):  

- manter a absolvição do pedido de indemnização dirigido contra os 

antigos Presidentes do Conselho Diretivo e do Conselho Fiscal e Disciplinar do 

Sporting, considerando que a decisão tomada na 1ª instância judicial estava 

certa e, assim, reiterando a correção do seu comportamento e da sua inocência;  

- revogar a condenação no pagamento da indemnização que tinha sido 

decretada no tribunal da 1ª instância contra o Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral, que assim também ficou absolvido do pedido.  

 

5. Quer isto dizer que, em segunda instância judicial, o Eng. Godinho Lopes 

– ainda que tenha tido algum ganho de causa na primeira – perdeu todos os 

pedidos que dirigiu aos tribunais, considerando o legítimo poder judicial de 

Portugal que não houve a violação do direito à honra e ao seu bom nome.  

Tem agora o Eng. Godinho Lopes de arcar com as despesas a que deu causa 

na sequência da derrota processual total que lhe foi determinada pelos tribunais 

judiciais, num valor apreciável de milhares de euros (que agora não sei precisar).  

Uma palavra muito especial quero deixar ao meu competente advogado – 

o Dr. Luís Tamegão – que, com sensatez e maestria, defendeu a verdade perante 

os tribunais, verdade que se tornou judicialmente reconhecida.  

 

6. Julgo que, da minha parte, e visado que fui neste processo cível como 

réu, tenho o dever moral e social de informar a Família Sportinguista e a opinião 

pública em geral acerca do seu itinerário e do seu desfecho.  

E esse dever assenta em duas razões especiais:  



- primeiro, na desproporção que a comunicação social sempre deu a este 

caso, sobretudo quando o Eng. Godinho Lopes propôs a ação há uns anos, tendo 

então a seu favor notícias e entrevistas que se multiplicavam como “cogumelos”, 

alimentadas pelos setores mediáticos sensacionalistas habituais, sem qualquer 

preocupação em perguntar aos visados a sua versão dos acontecimentos, versão 

que foi reconhecida pelos tribunais;   

- depois, na circunstância de, tomadas as decisões por quem tem o poder 

– o Poder Judicial –, informar adequadamente a opinião pública do sucedido, e 

congratulando-me por a minha versão dos acontecimentos ter sido acolhida, sem 

que tivesse sido objeto de qualquer reparo judicial, apesar das insinuações, das 

mentiras e das deturpações que durante muito tempo foram proferidas a respeito 

da minha conduta em tal processo disciplinar.  

 

7. Uma última reflexão quero partilhar com todos os Sportinguistas: que o 

nosso Clube é um grande clube e que não são pessoas deste jaez que podem 

abalar a instituição a que nos gloriamos de pertencer.  

Infelizmente, os últimos tempos têm vindo a tornar-se cada vez mais 

sombrios para o percurso do Sporting Clube de Portugal, que não consegue 

resultados e que caminha, em plano progressivamente mais inclinado, para a 

degradação do seu prestígio desportivo, sobretudo no futebol da Primeira Liga.  

É verdade que os acontecimentos de Alcochete foram terríveis e podiam 

ter determinado a amputação antecipada do relevo da nossa equipa de futebol, 

sendo de homenagear o fantástico trabalho feito, com toda a coragem e 

generosidade, pelo antigo Presidente Sousa Cintra.  

Depois disso, houve eleições, tendo vencido quem venceu, em votação 

democrática. Mas tal facto não me impede de, neste momento, clamar por uma 

urgente mudança do rumo da gestão do Clube, a qual, não sendo feita já, 

poderá conduzir a danos irreparáveis na força desportiva do Sporting Clube de 

Portugal, que todos queremos que se mantenha na primeira linha dos grandes 

clubes portugueses, fundado em 1 de julho de 1906. 

 

8. Como há dias publiquei na minha página de Facebook, como 

sportinguista de longa data, e como antigo Presidente do Conselho Fiscal e 

Disciplinar, nunca poderei excluir-me da necessidade de uma intervenção para 

“salvar” o Sporting na estrita medida das minhas disponibilidades e 

competências, no objetivo de evitar, a breve trecho, que o nosso clube se torne 

irrelevante.  



Isso seria uma grande injustiça para com a nossa história, mas sobretudo 

um “atestado de incompetência” a quem tem, agora, o poder para gerir o clube, 

o que tem feito com a colaboração de todos. 

De todo o modo, e seja qual for o futuro próximo, que não antevejo que 

possa melhorar significativamente, nos termos estatutários, jamais se poderá 

impedir a tomada de decisões legítimas por parte dos sócios do Clube através 

da sua Assembleia Geral porque é nela e nos seus sócios que reside a “soberania 

sportinguista”. 

O momento é difícil, mas os Sportinguistas continuarão unidos pelo 

Sporting Clube de Portugal, sempre prontos para o que for urgente fazer para o 

“salvar”.  

Viva o Sporting Clube de Portugal, o melhor clube desportivo português!   

 

Lisboa, 31 de janeiro de 2020. 

 

Jorge Bacelar Gouveia 

Antigo Presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting Clube de 

Portugal (2013-2017)  
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