
 

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD 

Sociedade Aberta 
Capital Social: € 115.000.000 

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 vem por este meio, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 17.º do 

Código dos Valores Mobiliários, informar que recebeu hoje, dia 11 de março de 2020, o seguinte comunicado do 

acionista José Antonio dos Santos: 

“José António dos Santos informa, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 16.° e 20.° do Código 

dos Valores Mobiliários e do artigo 2.° do Regulamento da CMVM n.° 5/2008 que: 

a) Com reporte à presente data – e em resultado de aquisições que tem vindo a realizar em mercado – detém 

diretamente um total de 3.132.942 ações ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de 13,62% 

do capital social da sociedade Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD, e que correspondem a igual 

percentagem dos direitos de voto na referida sociedade aberta; 

b) No passado dia 04/03/2020, a sociedade Grupo Valouro – SGPS S.A. (pessoa coletiva matriculada na 

Conservatória do Registo Comercia) de Lourinhã sob o número único de matricula e de identificação de 

pessoa coletiva 502500280, com sede em Casais do Araújo, união das freguesias de Miragaia e Marteleira, 

concelho de Lourinhã, com capital social de € 100.000.000, já integralmente subscrito e realizado), da qual 

é acionista (detendo, direta e indiretamente, 23,335% do respetivo capital social) e onde desempenha 

funções na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, adquiriu 450.000 ações ordinárias, 

escriturais e nominativas, representativas de 1,9565%, do capital social da sociedade Sport Lisboa e 

Benfica – Futebol SAD, que correspondem a igual percentagem dos direitos de voto na referida sociedade 

aberta; 

c) Que igualmente no dia 04/03/2020, a sociedade Avibom – Avícola S.A. (pessoa coletiva matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã sob o número único de matricula e de Identificação de 

pessoa coletiva 503742732, com sede em Casais do Araújo, união das freguesias de Miragaia e Marteleira, 

concelho de Lourinhã, com capital social de € 4.500.000, já integralmente subscrito e realizado), da qual é 

única acionista a sociedade Grupo Valouro – SGPS S.A. e onde consta como beneficiário efetivo o ora 

declarante, adquiriu 172.166 ações ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de 0,7485% do 

capital social da sociedade Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD, que correspondem a igual percentagem 

dos direitos de voto na referida sociedade aberta. 



Nestes termos e por motivo de desconhecer a forma como poderá proceder-se à imputação das ações e 

respetivos direitos de voto acima identificados, vem, à cautela, prestar a presente informação a V. Exas.” 

 

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD 

 

Lisboa, 11 de março de 2020 

 


