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anUário
das sociedades de advogados

NOME DA SOCIEDADE
rBms - rodrigues Bastos, magalhães e silva 
& associados, sociedade de advogados, sp, rl

A SOCIEDADE
Ano da Constituição: 2002. mais de duas décadas 
volvidas sobre a criação da crBa, de onde transitam 
tiago rodrigues Bastos, gonçalo areia, madalena 
Januário, patrícia meneses leirião, eloísa ribeiro 
santos e João gaspar simões, o percurso e a experi-
ência acumulada pela equipa de sócios, reforçados 
com o fortalecimento da estrutura societária com a 
integração dos novos sócios manuel magalhães e 
silva, José ricardo gonçalves e Jorge Bastos leitão 
permitiu abordarmos o mercado com esta nova 
marca, a rBms, que se afirma no presente pelas suas 
modernas metodologias de proximidade e envolvi-
mento com os seus clientes e parceiros.
atualmente, nos nossos escritórios de lisboa, porto 
e Faro, a rBms, parceira da rede internacional lna 

- legal netlink alliance, conta uma equipa de 40 cola-
boradores, com uma prestação orientada pela espe-
cialização técnica e foco na obtenção dos resultados 
desejados pelos nossos clientes. Uma forma pragmá-
tica de estar no mercado, um posicionamento que 
justifica o reforço sistemático da nossa ambição e ca-
pacidade de resposta, que conjuga a solidez estrutural 
e de conhecimento, com uma cultura de versatilidade, 
inovação e de adaptação aos novos desafios da socie-
dade e do direito ao nível nacional e internacional.

NOME DOS SÓCIOS
tiago rodrigues Bastos, manuel magalhães e silva, 
José ricardo gonçalves, gonçalo areia, madalena 
Januário, patrícia meneses leirião, eloísa ribeiro 
santos, João gaspar simões, Jorge Bastos leitão

ÁREAS
direito penal, direito penal económico, direito 
contraordenacional, direito do trabalho, direito 
da segurança social, direito comercial, direito 
societário, direito da concorrência, direito Fiscal, 
direito administrativo, direito imobiliário, direito 
das expropriações, direito do Urbanismo, direito do 
desporto, direito aeronáutico, direito Farmacêutico, 
direito internacional, contencioso administrativo, 
contencioso Fiscal, contencioso laboral, insolvên-
cias, arbitragem e mediação, Fusões e aquisições, 
contratação pública, proteção de dados

IDIOMAS
português, inglês, Francês, alemão, espanhol

ASSOCIAÇÕES / ORGANIZAÇÕES / NEtWORkS
LNA - Legal Netlink Alliance (www.legalnetlink.net) 

- rede mundial de sociedades de advogados inde-
pendentes de média dimensão  |  REDEJuR Associa-
ção de Escritórios de Advocacia Empresarial (www.
redejur.com.br) - rede de sociedades de advogados 
de origem Brasileira, com representações em todos 
os estados Brasileiros, países latam e europa

PubLICAÇÕES
•	 a responsabilidade dos clubes desportivos pelo 
comportamento dos seus adeptos. Uma análise juris-
prudencial. co-autoria: tiago rodrigues Bastos, José 
ricardo gonçalves e sérgio castanheira; revista in-
ternacional de arbitragem e conciliação da apa, 2021
•	 inteligência artificial & direito. co-autoria: José 
ricardo gonçalves; almedina, 2020
•	 a rBms publica regularmente notas informativas 
sobre recentes alterações legislativas e outras ma-
térias relevantes para os nossos clientes e parceiros, 
que poderão ser consultadas em www.rbms.pt.

LIGAÇÕES uNIVERSItÁRIAS
•	 José ricardo gonçalves, orador em cursos executi-
vos da católica porto Business school
•	 parceria com a Fac. direito da Universidade lusíada

CONFERÊNCIAS / COLÓQuIOS
•	“os mega processos” - associação de estudantes da 
Faculdade de direito da Universidade católica por-
tuguesa; orador rBms: tiago rodrigues Bastos, 2021
•	“os desafios da sucessão nas empresas familiares” 

- organização do Jornal região de leiria; oradora 
rBms: patrícia meneses leirião, 2021
•	“o denunciante (whistleblower) versus a criminali-
dade económica” - câmaras de comércio e indústria 
luso-alemã e luso-Francesa; oradores: José ricar-
do gonçalves, Filipa elias e carlota Ferraz, 2021
•	"Justiça desportiva”: responsabilidade dos clubes 
desportivos pelos atos dos seus adeptos - instituto 
de ciências Jurídico-políticas; oradores rBms: tiago 
rodrigues Bastos e José ricardo gonçalves, 2021
•	 Webinar “mecanismos legais de redução do 
tempo de trabalho e de cessação dos contratos de 
trabalho ao dispor das empresas em situação de 
crise empresarial” - câmara de comércio e indústria 

luso-alemã; oradores: madalena Januário e José 
ricardo gonçalves, 2021

CARGOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS
•	 madalena Januário, membro do conselho regio-
nal de lisboa, 2017-2019 / 2011-2013
•	 gonçalo areia, membro do conselho distrital de 
lisboa, 2014-2016
•	 tiago rodrigues Bastos, membro do conselho 
superior, 2011-2013; membro do conselho distrital 
de lisboa, 1999-2001

ACÇÕES DE RESPONSAbILIDADE SOCIAL
•	 a rBms presta regularmente assessoria jurídica, 
pro Bono, a instituições sem fins lucrativos e ong, 
acompanhando, também, através do patrocínio 
forense, pessoas singulares, em situações de fragi-
lidade social, acautelando a defesa dos respetivos 
direitos fundamentais.
•	 campanha “papel por alimentos” do Banco ali-
mentar contra a Fome

OutROS ESCRItÓRIOS
•	 Porto
rua caldas Xavier, nº 38 - 4º dto., 4150-162 porto
telf: 220 188 759  |  Fax: 226 067 007
e-mail: rbms@rbms.pt
•	 Faro
avenida 5 de outubro, nº 82-a, 8000-075 Faro
telf: 289 898 010  |  e-mail: rbms@rbms.pt
Parceria: santo tirso - rodrigues Braga e associados

Nº de sócios:

Nº total de advogados:

Nº de advogados estagiários:

Nº de consultores:

Nº de outros colaboradores:
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avenida duque de ávila, nº 66 - 5º andar
1069-075 lisboa

t. 210 131 660

F. 214 088 383

e. rbms@rbms.pt

www.rbms.pt


