
 
              

     

            
 

Fundada em 1920 por apenas quatro sócios, a Pinhais & Cia cresceu ao longo de um século mantendo-se fiel a um Método Tradicional de produção que garante a mais 
elevada qualidade e sabor aos seus produtos. A sua diferenciação provém da seleção e compra apenas do melhor peixe, da frescura dos seus ingredientes, nas receitas 

caseiras (e secretas) aperfeiçoadas por gerações e claro, dos pequenos - porém grandes - detalhes que só as suas dedicadas colaboradoras  
conhecem ao manusear o produto há várias décadas. 

Um dos principais ícones da empresa, o edifício-fabrica da Pinhais & Cia está localizado no coração de Matosinhos (Porto) há quase um século.  
Representa uma das estruturas mais elegantes e históricas da cidade, sendo considerada uma das conserveiras funcionais mais raras e bonitas do mundo para visitar. 

A Conservas Pinhais Factory Tour inclui a visita à fabrica, nas várias etapas de produção. Nesta Visita vai descobrir a história centenária da produção de conservas e senti-la 
com as suas mãos, vai conhecer um processo único, usando o peixe mais fresco e os melhores ingredientes.  
Irá explorar cada canto da fábrica e terminar a sua visita com uma degustação dos típicos sabores pinhais. 

NOTA: É necessário sublinhar que a visita é feita a uma fábrica em laboração, sendo que a atividade a que os visitantes irão assistir será  
a atividade planeada pela equipa de produção para aquela dia.  

 
INFORMAÇÕES: 

Antes do início da visita, cada visitante deve desinfetar as mãos e reforçar a higienização antes de entrar na produção.  
A utilização de equipamento de proteção é obrigatória e estes serão fornecidos pela Pinhais.  

Por razões de segurança alimentar, não é permitida a entrada de alimentos, objetos pessoais, adornos ou medicamentos na produção.  
No final da visita, os visitantes deverão colocar os equipamentos descartáveis nos contentores adequados. 

 

INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS ATÉ DIA 18 de MARÇO 
 

NOTA: DE MODO A CUMPRIR OS NORMATIVOS DE SEGURANÇA, NO QUE DIZ RESPEITO À PANDEMIA DO COVID19,TODOS OS PARTICIPANTES TERÃO DE USAR MÁSCARA. 
 

 
 

Crianças  
dos 5 aos 12 anos 

Seniores 
> 65 anos 

 

ADULTOS 

Sócios Clube PT(efectivos, auxiliares e praticantes) 6,00€ 9,00€ 12,00€ 

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:  

 
13,50€ 

Não Sócios Clube PT 8,00 € 11,00€ 14,00€ 

Os preços incluem Factory Tour + Prova de 2 variedades das únicas conservas artesanais da Pinhais (meia-lata por participante). 
A prova inclui ainda uma seleção de tostas da mais elevada qualidade e água à descrição.  

 

Crianças até 4 anos: Gratuito 
 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO: 
09H45 - CONSERVAS PINHAIS FACTORY TOUR 
AV. MENÉRES, 700, 4450-189 MATOSINHOS 

 

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

nome, numero de sócio (numero de funcionário), nome de todos os participantes e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 18 de março) 
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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