
                                                           

 
Para mais informações contacte: Lift Consulting | 214 666 500 

 
Rita Santiago | 91 865 51 25 | rita.santiago@lift.com.pt 

Ana Miguel | 93 484 74 94 | ana.miguel@lift.com.pt 
 

 

 

 

Evento reuniu cerca de 2500 profissionais de todo o país 

CIN promove Dia do Pintor em Leiria 

A CIN, marca portuguesa e líder ibérica no mercado de tintas e vernizes, reuniu cerca de 2500 

pessoas, maioritariamente pintores e revendedores CIN de todo o país para a quarta edição do 

Dia do Pintor CIN, que decorreu no passado dia 2 de Junho, na Quinta do Paúl, em Ortigosa, 

Leiria. 

O Dia do Pintor CIN, que ocorre de dois em dois anos, voltou a reunir profissionais oriundos de 

Norte a Sul de Portugal, incluindo Açores e Madeira, numa festa subordinada ao slogan “Juntos 

damos novas cores à festa”, que contou com a apresentação de Isabel Silva e José Malhoa 

como principal artista convidado.  

O evento, que tem como objectivo a celebração da profissão do pintor, caracterizou-se por 

uma intensa e alegre animação, com a realização de jogos tradicionais e populares com 

recurso aos habituais utensílios de pintura – nomeadamente baldes, trinchas, escadas, pincéis, 

rolos e fitas – companheiros de todos os dias dos convidados da CIN. Foram também 

distribuídas centenas de brindes, que incluíam vouchers de produtos CIN, para assinalar a 

presença dos convidados. 

 

 

 

Sobre a CIN: 

Com mais de 100 anos de experiência no mercado de tintas e vernizes, a CIN é líder de mercado na Península 
Ibérica. Apresenta um volume de negócios consolidado de 238 milhões de euros, em 2018, é o 16º maior fabricante 
europeu de tintas* e o 48º a nível mundial**. 
A CIN está presente nos três principais segmentos de mercado (Construção Civil, Indústria e Protecção 
Anticorrosiva), contando com cerca de 1.400 colaboradores em mais de 15 países, com presença directa em 
Portugal, Espanha, França, Polónia, Turquia, Angola, Moçambique, África do Sul e México; e exportando para vários 
mercados da Europa Central, América Latina e África. 
 
Para mais informações: www.cin.com / deco.cin.com 
 
* European Coatings Journal, Maio de 2019 
** Coatings World Top Companies Report, Julho de 2018 
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