
 

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD 

Sociedade Aberta 
Capital Social: € 115.000.000 

Capital Próprio individual a 30 de junho de 2016: € 25.900.383 
Capital Próprio individual a 31 de dezembro de 2016: € 28.407.189 

Sede: Av. Eusébio da Silva Ferreira – Estádio do Sport Lisboa e Benfica – 1500-313 Lisboa 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 

Número de Matrícula e de Identificação de Pessoa Coletiva: 504 882 066  

 

COMUNICADO 

 

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 17º do Código dos 

Valores Mobiliários e no artigo 2º do Regulamento da Comissão de Mercados de Valores Mobiliários nº 5/2008, que 

recebeu o seguinte comunicado do acionista José António dos Santos: 

“José António dos Santos, casado, portador do bilhete de identidade nº 1071712, emitido em 14/03/2003, pelos 

SIC de Lisboa, titular do NIF 110068920, com domicílio na Rua José Augusto Lopes Júnior, nº 17, 5º, Torres 

Vedras informa, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 16.º do Código dos Valores Mobiliários, ter 

efetuado no passado dia 23 de Março a aquisição de 840.000 ações, ordinárias, escriturais e nominativas, 

representativas do capital social da sociedade Benfica, SAD, passando a deter, a partir dessa data, um total de 

988.096 ações ordinárias, escriturais e nominativas da referida sociedade. 

Mais informa que em resultado dessa operação passou a deter uma percentagem correspondente a 4,296% dos 

direitos de voto correspondentes ao capital social da referida sociedade aberta. (…)”. 

Mais se informa que a Somague Engenharia S.A. enviou o seguinte comunicado: 

“A Sociedade Somague Engenharia S.A., com sede no Impasse Fernão Lopes 1B, Linhó, 2714-555 Sintra vem, 

em cumprimento do disposto no artigo 16.º do Código dos Valores Mobiliários, comunicar a V. Exas. que alienou, 

em operação fora de bolsa, no dia 24 de Março de 2017, a totalidade da sua participação de 3,65% no capital 

social e correspondentes direitos de voto da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, representados por 840.000 

acções (oitocentas e quarenta mil acções). 

Face ao exposto, deixam, em virtude da citada operação, de ser imputáveis à Somague Engenharia S.A. 

qualquer participação e correspondentes direitos de voto na Benfica SAD.” 

 

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD 

 

Lisboa, 30 de março de 2017 


