
 
FUTEBOL CLUBE DO PORTO – FUTEBOL, SAD 

Sociedade Aberta 
Capital Social: 112.500.000 euros 

Capital Próprio: - 70.343.293 euros (aprovado em Assembleia Geral de 27 de novembro de 2017) 
Sede Social – Estádio do Dragão, Via FC Porto, Entrada Poente Piso 3 

Matricula na 1ª Conservatória do Registo Comercial do Porto e Pessoa Coletiva n.º 504 076 574 

 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO RELATIVA À CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA DA FUTEBOL CLUBE DO PORTO – FUTEBOL, SAD A REALIZAR EM 

08 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

Com referência à Convocatória da Assembleia Geral da Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD a 

realizar em 8 de novembro de 2018 e publicada em 18 de outubro de 2018, cumpre, quanto aos 

Requisitos de Participação na aludida Assembleia, esclarecer os Ex.mos Senhores Acionistas que, 

sem prejuízo do aí referenciado, serão ainda considerados elegíveis para participar na 

Assembleia Geral os Senhores Acionistas cujas ações se encontrem inscritas em seu nome na 

data de registo correspondente às zero horas (GMT) do dia 1 de novembro de 2018, tendo em 

conta a qualificação do referido dia como dia de negociação, e que comprovem tal inscrição 

perante a Sociedade até ao dia 2 de novembro de 2018, em virtude de o dia 1 de novembro de 

2018 ser dia não útil, devendo, ainda, declarar a intenção de participar na Assembleia Geral 

mediante comunicação escrita, dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral (e ao 

intermediário financeiro junto do qual a conta de registo individualizado das ações esteja aberta, 

de acordo com os meios de comunicação disponibilizados por cada intermediário financeiro), o 

mais tardar, até ao fim do dia 31 de outubro de 2018, podendo, para o efeito, utilizar o correio 

eletrónico (geral@fcporto.pt).  

 

 

Porto, 24 de outubro de 2018 

 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 

 

 

José Manuel de Matos Fernandes 


