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EMPRESA ONLINE

Acesso à Certidão Permanente

Certidão Permanente de Registos

 
Voltar  Sair

 
Certidão Permanente 

Código de acesso: 6827-7353-1236

A entrega deste código a qualquer entidade pública ou privada dispensa a apresentação
de uma certidão em papel.(artº 75º, nº5 do Código do Registo Comercial)

Matrícula

NIPC: 516635921
Firma: SHAKINGRIVERS - UNIPESSOAL LDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE POR QUOTAS 
Sede: Estrada da Pena, nº 6, R/C
Distrito: Lisboa  Concelho: Sintra  Freguesia: S.Maria e S.Miguel, S.Martinho, S.Pedro
Penaferrim 
2710 609 Sintra
Objecto: Turismo no espaço rural; alojamento mobilado para turistas e alojamento de curta
duração. Atividades dos operadores turísticos, serviços de reservas e atividades relacionadas.
Organização de eventos, aluguer de espaços. Atividades hoteleiras, atividades de restauração e
similares, nomeadamente serviços de catering, take away, cafés, bares, pastelarias e casas de
chá. Fabrico e acabamento de mobiliário em vários materiais. Viticultura. Produção e comércio
agrícola, hortícola, frutícola e pecuária, silvicultura e exploração florestal e atividades
relacionadas. Produção, comércio, importação, exportação, distribuição e representação de
grande variedade de mercadorias, nomeadamente produtos alimentares, bebidas e tabaco,
artigos de decoração e materiais de construção civil, artigos regionais e artesanato, vestuário,
calçado e acessórios de moda. Administração de bens imóveis, próprios e alheios; compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; arrendamento de bens imóveis;
construção, reparação e remodelação de edifícios e atividades especializadas da construção
civil; promoção imobiliária. Produção e comércio de eletricidade de origem eólica, geotérmica e
solar e de qualquer outra origem.
Capital: 1.000,00 Euros
CAE Principal: 55201-R3
 
Data do Encerramento do Exercício: 31 Dezembro
Forma de Obrigar: Com a intervenção de um gerente
Órgãos Sociais/Liquidatário/Administrador ou Gestor Judicial: 
 
  GERÊNCIA:
 
    Nome: JOÃO MANUEL DA SILVA ORAM BRAS MIMOSO
    NIF/NIPC: 167275216
    Cargo: gerente
 
 
 
Entidade com os documentos integralmente depositados em suporte electrónico.
 
Os elementos constantes da matrícula não dispensam a consulta das inscrições e respectivos
averbamentos e anotações porquanto são estes que definem a situação jurídica da entidade.

Inscrições - Averbamentos - Anotações

Insc.1 AP. 9/20211028 09:52:09 UTC - CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE,
DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ÓRGÃO(S) SOCIAL(AIS) 
 
FIRMA: SHAKINGRIVERS - UNIPESSOAL LDA
NIPC: 516635921
NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE POR QUOTAS
SEDE: Estrada da Pena, nº 6, R/C
Distrito: Lisboa Concelho: Sintra Freguesia: S.Maria e S.Miguel, S.Martinho, S.Pedro
Penaferrim 
2710 - 609 Sintra
OBJECTO: Turismo no espaço rural; alojamento mobilado para turistas e alojamento
de curta duração. Atividades dos operadores turísticos, serviços de reservas e
atividades relacionadas. Organização de eventos, aluguer de espaços. Atividades
hoteleiras atividades de restauração e similares nomeadamente serviços de catering
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hoteleiras, atividades de restauração e similares, nomeadamente serviços de catering,
take away, cafés, bares, pastelarias e casas de chá. Fabrico e acabamento de
mobiliário em vários materiais. Viticultura. Produção e comércio agrícola, hortícola,
frutícola e pecuária, silvicultura e exploração florestal e atividades relacionadas.
Produção, comércio, importação, exportação, distribuição e representação de grande
variedade de mercadorias, nomeadamente produtos alimentares, bebidas e tabaco,
artigos de decoração e materiais de construção civil, artigos regionais e artesanato,
vestuário, calçado e acessórios de moda. Administração de bens imóveis, próprios e
alheios; compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim;
arrendamento de bens imóveis; construção, reparação e remodelação de edifícios e
atividades especializadas da construção civil; promoção imobiliária. Produção e
comércio de eletricidade de origem eólica, geotérmica e solar e de qualquer outra
origem.
CAPITAL : 1.000,00 Euros 
Data de Encerramento do Exercício : 31 Dezembro 
 
SÓCIOS E QUOTAS:
 
  QUOTA : 1.000,00 Euros 
    
    TITULAR: JOÃO MANUEL DA SILVA ORAM BRAS MIMOSO 
    NIF/NIPC: 167275216
    Estado civil : Solteiro(a) maior 
    Residência/Sede: Estrada da Pena, nº 6
    2710 - 609 Sintra
 
FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:
 
Forma de obrigar: Com a intervenção de um gerente
 
ORGÃO(S) DESIGNADO(S):
 
  GERÊNCIA:
    
    Nome/Firma: JOÃO MANUEL DA SILVA ORAM BRAS MIMOSO
    NIF/NIPC: 167275216
    Cargo: gerente
 
Data da deliberação: 28.10.2021
 
As entradas encontram-se por realizar mas, irão ser efetuadas até ao termo do
primeiro exercício económico a contar da data do registo.
 
Conservatória do Registo Comercial Sintra
O(A) Oficial de Registos, Cristina Paula Pires Rosa
 
An. 1 - 20211028 - Publicado em http://publicacoes.mj.pt. 
Conservatória do Registo Comercial Sintra
O(A) Oficial de Registos, Cristina Paula Pires Rosa 

Certidão permanente subscrita em 03-03-2022 e válida até 03-03-2023

Fim da Certidão

Nota Importante:
Não necessita de imprimir este documento. Pode dar o código de acesso a qualquer entidade
pública ou privada, sempre que precise de apresentar uma certidão de registo comercial.

Voltar  Sair
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Contactos (https://eportugal.gov.pt/contactos) Acessibilidade (https://eportugal.gov.pt/acessibilidade) Mapa do site (https://eportugal.gov.pt/mapa-do-site)

Termos e condições (https://eportugal.gov.pt/termos-e-condicoes) Sobre o portal (https://eportugal.gov.pt/sobre)

© 2019 AMA - Todos os direitos reservados.

 (https://www.portugal.gov.pt)  (https://www.ama.gov.pt)  (https://www.simplex.gov.pt)

 (https://ec.europa.eu/growth/single-
market/services/services-directive/in-practice/contact)

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/index_pt.htm)

 (http://www.poci-
compete2020.pt)

(https://www.portugal2020.pt)

 (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-
opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-

structural-and-investment-funds_pt)
(https://europa.eu/youreurope)
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