
 

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 19 de junho de 2020, o seguinte comunicado do 

acionista José António dos Santos: 

“José António dos Santos vem pela presente e em complemento à comunicação remetida no passado dia 

09/03/2020, clarificar que a imputação das participações referidas nesse comunicado e que compreendem as 

aquisições realizadas por parte das sociedades Grupo Valouro – SGPS, S.A. (pessoa coletiva matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial 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) e 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), representativas de, respetivamente, 1,9565% e 0,7485% do capital social da sociedade 

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, devem ser imputadas, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 

20.º, n.º 1, alínea h) do CVM e por se tratar de um exercício concertado, sem acordo escrito, entre todos os 

acionistas da Grupo Valouro, SGPS, S.A. a esses mesmos acionistas. 

Nesse sentido, passam a indicar-se a identidade (e percentagens detidas por cada um) desses acionistas, para 

os efeitos de imputação das participações: 

a) Agro-Pecuária do Alto da Palhoça, S.A.: 0,69% 

b) António José dos Santos: 6,67% 

c) Manuel dos Santos: 5,20% 

d) Dinis Manuel Oliveira Santos: 6,67% 

e) José António dos Santos: 6,67% 

f) Maria Júlia dos Santos Ferreira: 26,67% 

g) Quatro Ventos – Soc. Agro-Pecuária, S.A.: 33,33%” 
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Lisboa, 19 de junho de 2020 


