
 

 

Apresentação Candidatura João Benedito 
 
Boa tarde a todos. Obrigado sportinguistas, obrigado a toda a Imprensa pela 
vossa presença. 
Nasci do Sporting Clube de Portugal e anos mais tarde, 
cumpri o sonho de ser chamado para defender as cores deste clube enorme. 
Com isso veio a responsabilidade:  
viver os valores do Sporting e, sob essa orientação,  
ajudar a equipa a levar as nossas cores cada vez mais alto. 
Fi-lo até ao limite de forças que nem imaginava ter/ 
empurrado por extraordinários colegas, treinadores, equipas médicas e 
dirigentes.  
Empurrado, 
bem atrás de mim, pela melhor massa de adeptos do mundo  que nos fez jogar 
em casa, mesmo quando nem a tínhamos. 
Dei tudo o que tinha mas recebi ainda mais:  
aprendi o que é a Raça desta enorme instituição. e como capitão passei-a a 
tantos outros. 
 
a Raça fez-me chegar …ao topo do Clube como atleta…o Futuro faz-me voltar.  
 
Somos uma casa de campeões que ao longo de mais de um século conquistou 
vitórias por todo o Mundo. 
Numa das épocas mais conturbadas da cultura Sporting olhei para o passado do 
Clube 
e encontrei na visão dos nossos fundadores - também eles atletas - a força para 
avançar. 
Chegou a hora de uma nova geração de atletas, mais preparada do que nunca, 
aplicar a sua cultura desportiva e profissional na condução dos destinos do 
Clube. Com a mesma determinação, foco e uma sede inesgotável de vencer. 
Queremos uma gestão  
à imagem dos campeões do Sporting: feita de esforço dedicação devoção e 
glória. 
 
 
 
  



 

 

E assim me apresento: João Benedito, ex atleta, ex capitão do Sporting Clube de 
Portugal 
Rodeado de uma equipa de campeões sempre focados na próxima vitória, 
porque foi isso que nos foi ensinado. 
Apresento aos sócios do Sporting Clube de Portugal um projecto de futuro. 
Quero liderar um novo projecto para o Sporting Clube de Portugal. Sou 
candidato a Presidente do Sporting Clube de Portugal.  
Um projecto inovador, baseado em cultura desportiva e focado no desempenho 
desportivo. O sucesso desportivo tem de ser o motor da estabilidade financeira 
e institucional do Sporting.  
O núcleo duro que me orgulho de liderar é composto por campeões com larga 
experiência enquanto dirigentes federativos, com provas dadas na alta 
competição internacional, tendo melhorado orgânica e financeiramente as 
respectivas organizações, de forma a levá-las a grandes triunfos em Portugal e 
no estrangeiro.  
Uma geração que atempadamente se preparou e trabalhou  
para poder olhar olhos nos olhos, com confiança e ambição, uma missão com 
esta importância. 
Tenho a honra de ter comigo 3 candidatos a Vice-Presidentes que fazem parte 
da história do Clube, e que agora querem construir o futuro: Carlos Pereira, 
Pedro Miguel Moura, Ricardo Andorinho. 
 
Sabemos ganhar.  
A nossa história enquanto atletas profissionais e a dedicação ao desporto de alta 
competição dão-nos a confiança e o conhecimento de como deve ser construído 
um projecto desportivo vencedor e sustentável, desde a base até ao topo. 
 
Sabemos unir.  
Em mais de 1000 jogos ao serviço do Sporting Clube de Portugal sentimo-nos 
invencíveis quando todos estavam ao nosso lado  
e vulneráveis quando tal não acontecia.  
Não se une um clube, não se une o Sporting, com chavões, por pedido ou por 
decreto. Une-se com vitórias e valores. Lideraremos pelo exemplo, pela raça, 
pela alma, e pelos valores do nosso Clube. 
 
 



 

 

Se alguém tem dúvidas sobre a manutenção de um rumo acertado, connosco 
pode ter a certeza que o que está bem não será alterado.  
 
Não me candidato para revolucionar o que está bem.  
É o caso da aposta vencedora nas modalidades, da manutenção do controlo da 
SAD pelo Clube, do crescimento da militância, da angariação de milhares de 
novos Sócios, da introdução da tecnologia no futebol ou da luta pela verdade 
desportiva.  
Este rumo esteve e continuará a estar certo. 
Queremos um Sporting independente, com controlo maioritário da SAD, sem 
perder mais participação e tudo fazendo para recuperar e recomprar o que for 
viável. 
Queremos um Sporting que se lance no Futuro sem âncoras no passado. Um 
futuro que se constrói com ideias, com projecto, sem sportinguistas mais 
notáveis do que outros. Um futuro que volte a preencher os sportinguistas de 
esperança e optimismo, orgulho, e de muitas, muitas vitórias. 
 
 
Partilho convosco algumas orientações do programa da candidatura que a partir 
hoje estará disponível no nosso site. 
1. CULTURA SPORTING 
Identificámos que a Cultura Sporting terá de ser transversal a atletas, 
treinadores, formação e escalões sénior e dirigentes. 
Uma Cultura focada na otimização do desempenho desportivo. 
Uma Cultura em que tudo e todos, dentro do Clube, sabem que o nosso 
objectivo é ganhar e terão de saber como contribuir para essas vitórias. 
Constrói-se, por um lado, com elevados níveis de exigência e compromisso dos 
atletas e, por outro, com o desenvolvimento do Sporting Performance. Sporting 
Performance é uma estrutura que otimizará o desempenho desportivo dos 
atletas através do recurso à tecnologia de ponta e do acesso a profissionais 
especializados nas áreas técnica, física, mental e nutricional. 
A Cultura que queremos para o Sporting Clube de Portugal é uma Cultura de 
vitória em que todos os nossos atletas e treinadores têm, apenas, de estar 
focados na vitória e com as melhores condições para lá chegarem. 
 
 
 



 

 

2. GESTÃO SPORTING 
Como referi, o sucesso desportivo é o motor da estabilidade financeira e 
institucional do Clube. 
 
O sucesso de um projeto desportivo dependerá sempre da forma como os seus 
atletas são geridos desde a formação até à alta competição. 
 
A liderança da gestão tem, portanto, de ser assumida por quem melhor sabe o 
que é preciso para ganhar. 
 
Esta liderança é apoiada numa equipa de campeões de outras áreas. Eles serão 
os nossos reforços. Nesta lógica, passará a existir no Sporting Clube de Portugal 
a figura de um CEO transversal ao Clube e à SAD. Responsável pela gestão e 
otimização de todos os recursos não desportivos. 
 
Em conjunto com estes campeões desenvolvemos, está no nosso programa, um 
modelo de Governance inovador para o Sporting Clube de Portugal. 
 
Modelo esse que permitirá monitorizar e otimizar a gestão do Sporting Clube de 
Portugal através do desempenho operacional. 
 
Mesmo sendo um modelo dinâmico, é um modelo que dá ao Clube todas as 
garantias de continuidade, integridade e suporte à decisão, independentemente 
de quem esteja à frente do Clube. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. FAMÍLIA SPORTING  
 
É para a família Sporting que a Cultura serve de suporte e a Gestão trabalha. 
 
Queremos continuar a alargar a família, a tratá-la como merece e a criar 
condições para que estejamos mais vezes juntos. 
 
Connosco não haverá sócios de primeira ou de segunda. Somos, e seremos, 
sempre todos iguais enquanto sócios do Sporting Clube de Portugal. 
 
Direitos e deveres dos sócios, Núcleos, Filiais, delegações, e grupos organizados 
de adeptos, terão que ser cumpridos. 
Este projecto é, no fundo, pensado para trazer orgulho e alegrias a esta família. 
 
4. Marca Sporting 
A marca Sporting é património emocional dos Sócios do Clube. E tem, para com 
eles tem a missão de informar, ser atrativa e estar disponível. 
Nas suas diversas execuções tem a obrigação de ser relevante e vencedora.  
Haverá investimento nos meios próprios do Clube, para que a marca e os seus 
adeptos, e restantes públicos, fiquem cada vez mais próximos. 
Permitam-me que destaque o Jornal Sporting, projecto que tem que ser eterno. 
À beira do Centenário, não pode continuar afastado do mundo digital. 
A Sporting TV, o serviço público de televisão dos Sportinguistas, tem que 
permitir aos sportinguistas acesso a conteúdos que, de outra forma, não 
conseguiriam ter.  
No digital e no mobile também temos que ser campeões. Inovadores e pioneiros 
na criação de maior proximidade com os sócios e adeptos, respondendo à sua, 
nossa vontade de termos mais e melhores conteúdos informativos e de 
entretenimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Finalmente, o ponto decisivo e onde culminará todo este projecto: 
 
5 - Títulos Sporting 
 
Os títulos são a consequência. O nosso destino.  
Asseguro aos sócios que não temos a mínima intenção de acabar com nenhuma 
modalidade. Se vamos criar alguma? Não tenho para já planos para isso. O plano 
é tudo fazer, de forma responsável, para garantir a continuidade das enormes 
alegrias que vivemos na época passada. 
Avaliar as condições actuais. Queremos, antes de criar ou recuperar 
modalidades só porque sim, garantir as melhores condições para as que já 
temos, ao nível do treino e do acompanhamento aos atletas através da Sporting 
Performance. 
Queremos também um Pavilhão aberto mais dias, com mais equipas, com mais 
jogos, com mais escalões das várias modalidades. Pode representar um 
investimento, mas acreditamos que contribuirá para afirmar ainda mais a 
relevância do nosso ecletismo. 
 
Para o futebol, apresentamos um modelo de organização diferente do actual. 
Um modelo profissionalizado, coordenado pela administração da SAD, liderada 
por mim, assente em 3 áreas: Futebol Senior Profissional, Futebol de Formação 
e Sporting Performance. 
 
Contrataremos um Director Desportivo para o Futebol, que fará a ligação entre 
a equipa técnica e a administração da SAD. 
Um ex-atleta, campeão pelo Clube, e com uma enorme experiência no futebol 
nacional e internacional.  
Será escolhido um Responsável por toda a Formação. Fará a coordenação da 
Direcção Técnica e Direcção de Infraestruturas, onde está incluída a academia 
Sporting. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Para que não restem dúvidas, quem irá dirigir a SAD, é o Presidente do Clube, 
escolhido pelos sócios.  
É com estas ideias que me apresento aos Sócios do Sporting Clube de Portugal. 
É com sentido de dever que sinto que chegou a hora de retribuir tudo que o 
Sporting me deu. 
No passado tornámo-nos Raça. E agora, convosco, queremos tornar-nos futuro. 
Obrigado a todos. Viva o Sporting Clube de Portugal! 


