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PHAROL, SGPS S.A. 

Sociedade Aberta 
Sede: Rua Joshua Benoliel, 1, 2C, Edifício Amoreiras Square 

1250-133 Lisboa 
Capital Social: 26.895.375 Euros 

N.º de Matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 
e de Pessoa Coletiva 503 215 058 

 

AVISO 

 

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACIONISTAS 

27 DE MARÇO DE 2020 

1. ALTERAÇÃO DE LOCAL 
Informam-se os senhores acionistas de que, devido ao risco de propagação do 
coronavírus COVID-19, na sequência das orientações da Direção Geral da Saúde e 
visando diminuir a evolução epidemiológica, a Fundação Arpad Szenes – Vieira da 
Silva comunicou à PHAROL ter encerrado as suas instalações até data a anunciar, 
pelo que a Assembleia Geral não poderá realizar-se no auditório da referida 
fundação. 

Em consequência e para evitar futuras mudanças de local, a Assembleia Geral 
Anual da PHAROL realizar-se-á na morada da sede da sociedade, na Rua 
Joshua Benoliel, 1, 2C, Edifício Amoreiras Square, 1250-133 Lisboa, a 
partir das 15h30m, do dia 27 de março de 2020, sem prejuízo do disposto nos 
parágrafos seguintes. 

2. RECOMENDAÇÃO QUANTO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO 
Considerando as circunstâncias e os riscos acima referidos, bem como a dimensão 
reduzida da sala disponível na sede da sociedade, recomenda-se vivamente aos 
senhores acionistas que privilegiem o exercício dos respetivos direitos de voto por 
correspondência, ou através de meios eletrónicos, conforme previsto na 
convocatória da assembleia geral.  

3. MEDIDAS 
Em qualquer caso, a PHAROL informa que adotará todas as medidas adequadas 
para prevenir o risco de contágio entre os participantes presenciais, 
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designadamente (i) a desinfeção das instalações e materiais, (ii) o distanciamento 
de lugares e (iii) a higienização prévia ao acesso, sem prejuízo de outras medidas 
que, entretanto, se afigurem necessárias ou convenientes. 

 

Neste enquadramento, a PHAROL conta com a colaboração responsável de todos 
os acionistas, mais informando que continuará a acompanhar o evoluir da situação 
e que a Assembleia Geral apenas se realizará caso existam condições para o efeito, 
verificadas à data da mesma. 

 

Lisboa, 13 de março de 2020 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral*, 

 

 
________________________________________ 

Diogo Campos Barradas de Lacerda Machado 

 

 

 

 

 

 

 

*Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
Endereço Postal: Rua Joshua Benoliel, 1, 2C, Edifício Amoreiras Square, 
1250-133 Lisboa 

  Telefone: + 351 800 207 369 
Fax:  + 351 212 697 949 

 E-mail:  assembleia@pharol.pt 
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