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COMUNICADO 

 

 

Nos termos e para os efeitos do disposto do artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, o 

Conselho de Administração informa que a Assembleia Geral de 26 de Outubro de 2018 tomou 

as seguintes deliberações: 

 

1. Ratificar, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 393º do Código das Sociedades 

Comerciais, a cooptação efectuada pelo Conselho de Administração da Sociedade, aos 

14 de Setembro de 2018, do Senhor Dr. Francisco Albuquerque Salgado Zenha como 

membro do Conselho de Administração da Sociedade. A proposta apresentada no ponto 

1 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 627 577 votos a favor, 1 voto 

contra e 1 656 abstenções; 

 

2. Deliberar sobre a eleição do Conselho de Administração, incluindo a designação do seu 

Presidente para o quadriénio 2018/2022. A proposta apresentada no ponto 2 da ordem do 

dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 627 577 votos a favor, 8 votos contra e 1 651 

abstenções; 

 

3. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o quadriénio 2018/2022. 

A proposta apresentada no ponto 3 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo 

obtido 629 127 votos a favor, 108 votos contra e 1 abstenção; 

 

 

 



 
 

 
 

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD 
Sociedade Aberta 

Capital Social: €67.000.000 
Capital Próprio aprovado em Assembleia Geral de 30 de Setembro de 2018: € (13 324 000) 

Sede Social: Estádio José de Alvalade – Rua Professor Fernando da Fonseca, Lisboa 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de 

 identificação fiscal 503.994.499 

 
 

 

4. Deliberar sobre a eleição da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas para o quadriénio 

2018/2022. A proposta apresentada no ponto 4 da ordem do dia foi aprovada, por 

maioria, tendo obtido 629 227 votos a favor, 3 votos contra e 6 abstenções; 

 

5. Deliberar sobre a eleição da Mesa da Assembleia Geral para o quadriénio 2018/2022.  

A proposta apresentada no ponto 5 da ordem do dia foi aprovada por maioria, tendo 

obtido  627 577 votos a favor, 108 votos contra e 1 551 abstenções; 

 

6. Deliberar sobre a eleição da comissão de accionistas prevista no art. 18º dos Estatutos 

para o quadriénio 2018/2022. A proposta apresentada no ponto 6 da ordem do dia foi  

aprovada por maioria, tendo obtido 627 577 votos a favor, 1 656 votos contra e 3 

abstenções. 

 

Lisboa, 26 de Outubro de 2018 

 

O Representante das Relações com o Mercado  

 


