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O escritório liderado
por Nuno Galvão Teles
liderou em termos de

recomendações no Top Tier.
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The Legal 500 Morais Leitão lidera destacada com 15 recomendações
em ‘Tier 1’, num total de 16, seguida da VdA e PLMJ, com nove cada.

Morais Leitão lidera
recomendações
no Top da Legal 500
Filipe Alves
filipe.alves@economico.pt

A Morais Leitão, Galvão Teles,
Soares da Silva & Associados
(MLGTS) é a firma portuguesa
com mais recomendações em
‘Tier 1’ da edição de 2014 da The
Legal 500, um dos mais impor-
tantes directórios jurídicos in-
ternacionais. No total, a firma li-
derada por Nuno Galvão Teles
recebeu 15 recomendações (em
16) no ‘Tier 1’, seguida da Vieira
de Almeida (VdA) e PLMJ, cada
uma com nove.

A MLGTS surge recomenda-
da no ‘Tier 1’ nas áreas de Ban-
cário e Financeiro, Mercado de
Capitais, Corporate e F&A,
Contencioso, Direito Comuni-
tário e Concorrência, Laboral,
Energia e Ambiente, Insolvên-
cia e Restruturações, Proprie-
dade Intelectual, Project Finan-
ce, Imobiliário, Marítimo e
Transportes, Tecnologia, Media
e Telecomunicações e Fiscal.

“É muito grato saber que o
mercado e os clientes reconhe-
cem que estamos no caminho
certo e que uma sociedade de ad-
vogados, portuguesa e indepen-
dente, pode assumir o lugar mais
destacado do ranking da Legal
500”, disse Nuno Galvão Teles.

Por sua vez, Paulo Farinha

Alves, sócio da PLMJ, frisou que
“o mais importante a destacar é
a consistência que o escritório
tem demonstrado neste e nou-
tros directórios”. “O que im-
porta é sobretudo a consistên-
cia, no perfil de uma sociedade
que pretende ser ‘full service’,
disse o advogado.

“O ranking da Legal 500 é
mais uma confirmação do reco-
nhecimento da VdA pela consis-
tência no trabalho realizado, e a
confiança que alguns dos maio-
res players da economia nacional
e internacional em nós têm, num
sector que prima pela qualidade
do serviço prestado”, disse, por
sua vez, o managing ‘partner’ da

VdA, João Vieira de Almeida.
Já fonte oficial da Linklaters

frisou que o escritório está “muito
satisfeito” com o facto de ter 6 re-
comendações em ‘Tier 1’ e 5 em
‘Tier 2’, enquanto fonte oficial da
SRS frisou que “os resultados re-
conhecem que a SRS está no TOP
5 das sociedades portuguesas, o
que é gratificante e um estímulo”.

Por sua vez, Diogo Leónidas
Rocha, sócio da Garrigues, fri-
sou que o escritório “tem estado
constantemente presente nas
maiores operações de mercado
de capitais em Portugal. Na área
fiscal, a Garrigues é há muito
uma firma consolidada e reco-
nhecida pelo mercado”.

“Obtivémos um reconheci-
mento em 12 áreas de prática e
mantivemos as nossas posições
tradicionais de liderança nas
áreas de energia e propriedade
intelectual. Conseguimos ainda
atingir a liderança na área de
direito do trabalho, reflexo das
grandes operações em que o de-
partamento tem estado envol-
vido nos últimos anos”, disse,
por sua vez, fonte da CMS RPA.

O directório distingue ainda as
sociedades ABBC, Albuquerque &
Associados, Andrade Dias e Asso-
ciados, Armando Henriques, Ana
Cristina Pimentel & Associados e
a RFF & Associados. ■
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A MLGTS lidera em termos de
Tier 1, seguida da VdA e da PLMJ.

Escritório Tier 1 Tier 2 Tier 3

MLGTS 15 1 -

VdA 9 5 1

PLMJ 9 7 -

Linklaters 6 5 -

UM-PC 6 6 2

SRS 4 6 4

Garrigues 3 7 2

Cuatrecasas 3 10 2

CMS RPA 3 7 2

Fonte: The Legal 500. Lista não exaustiva.


