
 
 

VISITA GUIADA À FÁBRICA NORTADA 
(CERVEJA ARTESANAL) 

     

26 DE OUTUBRO DE 2019 
17H00 

Nesta tarde, visitaremos a surpreendente Fábrica Nortada, associada à produção de cervejas artesanais únicas! 

Situada bem no coração do Porto, constitui um símbolo da revolução cervejeira recente, que nos trouxe cervejas artesanais de 

grande qualidade! A visita será orientada pela mestre cervejeira da casa, Diana Canas, que nos guiará pela fábrica  

e prestará as devidas explicações acerca do processo de produção desta cerveja de destaque na região!  

Terminaremos a visita com uma prova de 3 estilos diferentes de cerveja Nortada !  

Aguardamos por si para mais uma tarde de entretenimento e cultura! 

 

Preços: 
 Crianças  

Até aos 10 Anos 
ADULTOS 

(a partir dos 11 
anos) 

Sócios Clube PT(efectivos, auxiliares e 

praticantes) 
gratuito 12,00€ 

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:  13,50€ 
Não Sócios Clube PT gratuito 14,00€ 

NOTA: Os preços incluem entrada e visita guiada à fábrica da Nortada, prova de 3 cervejas artesanais e seguros 
 

LUGARES LIMITADOS 
 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO 
17H00 

Rua sá da bandeira, nº 210, porto (porta de Entrada) 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES : 
DIA 15 DE OUTUBRO 2019 

 

INSCRIÇÕES: 
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt  indicando: 

nome, numero de sócio (numero de funcionário), contacto móvel, nome de todos os acompanhantes e indicação da idade das crianças.  
 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições-15 DE OUTUBRO): 
Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,  

caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito. 
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte  

ou por transferência bancária para o NIB: 003520660008486913035. 
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo  

para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt. 
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