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RNAAT Registo n.º 1569/2017 - Tabelas e Colunas
Unipessoal Lda
Identificação e tipo de empresa
Denominação: Tabelas e Colunas Unipessoal Lda
Número de Contribuinte: 514599731
Sede:
Avenida Engenheiro Duarte Pacheco nº 2573 5º Hab 21
4440-500 Valongo
Valongo
Porto

Objeto Social: Organização de actividades de animação turística ,transporte ocasional de
passageiros em veículos ligeiros .Outras actividades desportivas, n.e. Comercio de veiculos
automóveis ligeiros e de outros v . automoveis .Outros locais de alojamento de curta
duração .Apartamentos turísticos sem restaurantes .restaurantes tipo regional cafes , bares ,
pastelarias,e casas de cha.actividades das agencias de viagem e de operadores turísticos .

Atividades

Atividades que a empresa está autorizada a exercer:
Atividades e experiências de descoberta do Património Etnográfico (participação em
atividades agrícolas, pastoris, artesanais, eno-gastronómicas e similares – por exemplo:
vindima, pisar uva, apanha da azeitona, descortiçar do sobreiro, plantação de árvores,
ateliers de olaria, pintura, cestaria, confeção de pratos tradicionais, feitura de um vinho);
Atividades que se desenvolvam exclusivamente em ambiente urbano de percursos pedestres
e visitas a museus, palácios e monumentos e cuja empresa, simultaneamente , se encontre
isenta da obrigação da contratação dos seguros previstos no art.º 27º, nos termos da alínea
b) do n.º 1 do art.º 28º; Passeios e atividades em bicicleta (btt e cicloturismo), em segway e
similares; Rotas temáticas e outros percursos de descoberta do património (por exemplo,
Rota do Megalitismo, do Romano, do Românico, do Fresco, Gastronómicas, de Vinhos, de
Queijos, de Sabores, de Arqueologia Industrial); Visitas guiadas a museus, monumentos e
outros locais de interesse patrimonial;

Atividades reconhecidas de Turismo de Natureza:
Sem atividades...

Seguros obrigatórios
Acidentes Pessoais
• Apólice n.º 204547311 , de 2017-10-12; Validade: 2018-04-12; Duração: 6 meses e
seguintes; Montantes garantidos: € 20.000,00 ; € 3.500,00

Responsabilidade Civil
• Apólice n.º 204549297 , de 2017-10-13; Validade: 2018-04-13; Duração: 6 meses e
seguintes; Montantes garantidos: € 50.000,00

Condições de utilização Turismo de Portugal, I.P.

