
          

 

 

 
 

SPORTING – SOCIEDADE DESPORTIVA DE FUTEBOL, SAD 
Sociedade Aberta 

Capital Social: 42 000 000 euros 
Sede Social: Estádio José Alvalade - Rua Professor Fernando da Fonseca , Lisboa 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e  
Pessoa Colectiva nº 503 99 44 99 

 
 
 
 

COMUNICADO 
 
 
 

Nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de divulgação que decorre do disposto no 

Artigo 17º do Código dos Valores Mobiliários, a Sporting, SAD informa ter recebido nesta data uma 

comunicação da NOVA EXPRESSÃOSGPS, S.A., que passa a transcrever: 

 

 

" Para os devidos efeitos legais se declara que, a Nova Expressão, SGPS, S.A., adquiriu 

542 000 (quinhentos e quarenta e duas mil) acções, correspondentes a 2,581% do capital 

social e dos direitos de voto da sociedade SPORTING  - SOCIEDADE DESPORTIVA DE 

FUTEBOL, SAD. 

Esta compra resultou de 2 operações fora da Bolsa, no dia 31 de Janeiro de 2008 e no 

dia 8 de Fevereiro de 2008, de 520.000 acções e de 22.000 acções respectivamente. 

 

A Nova Expressão, SGPS, SA., detém em regime de domínio total a sociedade Nova 

Expressão - Agência de Meios de Publicidade, SA., com o número de pessoa colectiva  

503 160 300, também detentora de uma participação na sociedade SPORTING - 

SOCIEDADE DESPORTIVA DE FUTEBOL, SAD. 

 

Esta participação corresponde na presente data a um total de 1 418 000 ( um milhão 

quatrocentos e dezoito mil) acções, correspondentes a 6,752% do capital e dos direitos 

de voto. 

 



          

 

 

 

 

No total a sociedade Nova Expressão, SGPS, SA, em conjunto com a sua participada 

possui um total de 1.960.000 (um milhão, novecentas e sessenta mil) acções 

representativas de 9,333% do capital social e dos direitos de voto. 

 

- mais se informa que a Nova Expressão - Agência de Meios de Publicidade, SA é detida 

em regime de domínio total pela sociedade Nova Expressão, SGPS, SA. com o número 

de pessoa colectiva 505 218 127, com sede no Beco do Grilo, nº 8 em Lisboa, e que o 

capital desta sociedade é detido em 99,99% pelo Sr. Dr. Pedro Duarte de Almeida Teles 

Baltazar. 

 

Lisboa, 13 de Março de 2008 

 

O Administrador Único 

Pedro Teles Baltazar " 

 

Lisboa, 17 de Março de 2008 

Rita Corrêa Figueira 

 


