
 

Declaração 

Para os efeito da alínea c) do nº 1 do artigo 245º do Código dos Valores 

Mobiliários os abaixo assinados, na sua qualidade de administradores da 

sociedade comercial anónima com a firma “SOCIEDADE COMERCIAL OREY 

ANTUNES, S.A.”, sociedade aberta, com sede em Lisboa, na Rua Carlos 

Alberto da Mota Pinto nº 17, 6º andar A, em Lisboa, com o número único de 

registo e pessoa colectiva 500255342, declaram que tanto quanto é do seu 

conhecimento, a informação contida no relatório de contas, nas contas 

anuais, na certificação legal de contas e demais documentos de prestação de 

contas, foi elaborada de acordo com as normas contabilísiticas aplicáveis, 

dando uma imagem apropriada do activo e do passivo, da situação financeira 

e dos resultados da sociedade e das sociedades incluídas no perimetro da 

consolidação. 

Mais declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento, o relatório de 

gestão expõe fielmente a evolução de negócios, do desempenho e da 

posição da sociedade e das sociedades incluídas no perímentro da 

consolidação. 

 

Lisboa, 8 de Abril de 2008 

  

 

Duarte Maia de Albuquerque d’Orey 

Rui Maria Campos Henriques de Albuquerque d’Orey 

Francisco Manuel de Lemos dos Santos Bessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Declaração 

Para os efeito da alínea c) do nº 1 do artigo 245º do Código dos Valores 

Mobiliários os abaixo assinados, na sua qualidade de membros do Conselho 

Fiscal da sociedade comercial anónima com a firma “SOCIEDADE 

COMERCIAL OREY ANTUNES, S.A.”, sociedade aberta, com sede em 

Lisboa, na Rua Carlos Alberto da Mota Pinto nº 17, 6º andar A, em Lisboa, 

com o número único de registo e pessoa colectiva 500255342, declaram que 

tanto quanto é do seu conhecimento, a informação contida no relatório de 

contas, nas contas anuais, na certificação legal de contas e demais 

documentos de prestação de contas, foi elaborada de acordo com as normas 

contabilísiticas aplicáveis, dando uma imagem apropriada do activo e do 

passivo, da situação financeira e dos resultados da sociedade e das 

sociedades incluídas no perimetro da consolidação. 

Mais declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento, o relatório de 

gestão expõe fielmente a evolução de negócios, do desempenho e da 

posição da sociedade e das sociedades incluídas no perímentro da 

consolidação. 

 

Lisboa, 8 de Abril de 2008 

 

José Martinho Soares Barroso 

Acácio Augusto Lougares Pita Negrão 

José Eliseu Chasqueira Mendes 

 


