
LISBOA DE 29 DE FEVEREIRO A 2 DE MARÇO

A importância do SISAB PORTUGAL para a exportação 

CASA DA COELHEIRA
JOSE FREIRE  RODRIGUES

(...) Estamos em dezoito paí-
ses, o que nos dá algum conforto, 
perante possíveis instabilidades no 
mercado nacional, como o que as-
sistimos agora em Portugal e a ní-
vel internacional é aí que a empre-
sa aposta e pensa e sabe que vai 
crescer. Mercados como o Brasil, 
EUA serão as nossas apostas mais 
fortes para 2016 (...)

(...) Fizemos agora um investi-
mento de 7500 m2 , vocacionado, 
70-80%, para exportação. Em Fe-
vereiro iremos ao SISAB PORTU-
GAL e se fizermos algum negócio, 
teremos todas as condições para 
podermos responder, coisa que até 
agora estávamos limitados. Porém 
a partir de Janeiro de 2016 vamos 
ter todas as condições para fazer al-
guns negócio (...)

CARMONTI
JOSE FERREIRA

(...) O SISAB PORTUGAL foi 
uma aposta ganha, e vamos estar 
na próxima edição, onde contamos 
receber os clientes internacionais 
que nos procuram ou que querem 
conhecer os nossos produtos e esta-
belecer parcerias de negócio. A nos-
sa aposta é crescer mais na expor-
tação já que a Beira Lamego tem 
qualidade, capacidade de produção 
e garantia de fornecimento (...) 

BEIRA LAMEGO
VITOR FERREIRA

FRITOFORNO
NUNO JERÓNIMO

CEVADAS
RAFAEL ABREU

(...) Foi em 2008 que iniciámos 
a nossa participação no SISAB POR-
TUGAL. Temos tido muito boas expe-
riências e neste momento o SISAB  é 
“a feira” em Portugal (...)

(...) O Sisab é a melhor feira 
agro-alimentar que se realiza em 
Portugal sem qualquer tipo de dú-
vida. Existem outras feiras mas 
que não têm o mesmo impacto 
pois são abertas a qualquer pes-
soa, são muito genéricas, existem 
muitos produtos diferentes, não es-
tão bem direccionadas. O Sisab é 
uma feira muito interessante (...)

RUI COSTA E SOUSA & 
IRMÃO
RUI COSTA

RAMIREZ & Cª (FILHOS SA)
MANUEL RAMIREZ

DETRIGO
VANDA GRILO

ADEGA MÃE
BERNARDO ALVES

EDIA - ALQUEVA
JOSÉ PEDRO SALEMA

(...) Nós sabemos fazer tudo 
como deve de ser. Temos o melhor 
bacalhau do mundo, porque des-
de a pesca até à mesa dos clientes 
controlamos tudo. Não há nenhu-
ma empresa em Portugal que te-
nha essas armas que nós temos. 
O nosso êxito é derivado de toda a 
qualidade e sabermos o que esta-
mos a fazer (...)

 (...) falava-se sempre muito, 
no passado, em atum e sardinhas, 
mas, hoje, num linear de supermer-
cado temos, em média, mais de 
20 produtos. Dos filetes de sardi-
nha ou do bacalhau com grão, aos 
atuns com vegetais, com passagem 
pelo atum assado à algarvia. São re-
feições prontas excepcionais. É só 
abrir e comer (...)

(...) Alguns dos nosso clientes 
da exportação vieram directamen-
te, através do SISAB PORTUGAL 
onde conseguimos recolher bas-
tantes contactos. Sabemos que é 
um processo que leva algum tem-
po, principalmente no setor alimen-
tar onde existem muitas burocra-
cias no que diz respeito à qualidade 
e segurança alimentar (...)

(...) O Sisab Portugal é uma fei-
ra muito bem organizada, por isso 
é tem vindo a crescer. Só nos asso-
ciamos ao Sisab Portugal, há 6 ou 7 
anos. Desde essa altura temos vindo 
a ter uma presença assídua no cer-
tame. Portugal precisa de exporta-
ções e o Sisab Portugal lidera a feira 
das exportações de produtos nacio-
nais e isso é de extrema importân-
cia. Precisamos do Sisab Portugal 
todos os anos (...)

(...) temos uns impressionantes 
120 mil hectares e temos imensas 
oportunidades dentro dessa área 
mas temos capacidade para termos 
160 mil hectares. Esta mensagem 
de crescimento para projetos em 
expansão é muito importante. Nno 
futuro o Alqueva tem a possibilida-
de de ser o primeiro projeto alimen-
tado cem por cento por energia re-
novável (...) 
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CASA DA COELHEIRA - CENTRO AGRICOLA DE TRAMAGAL LDA

Duas gerações - pai e filho - José Freire Rodrigues e Nuno Falcão Rodrigues

(...) Estamos em dezoito países, o que nos dá algum conforto, perante 
possíveis instabilidades no mercado nacional, como o que assistimos 
agora em Portugal e a nível internacional é aí que a empresa aposta 
e pensa e sabe que vai crescer. Mercados como o Brasil, EUA serão 
as nossas apostas mais fortes para 2016 onde pensamos conseguir 
crescer mais, mas há outros mercados com potencial como o mercado 
asiático, onde contamos aumentar a nossa presença(...)   

A diversidade paisagística da exploração 
tem permitido a permanência de algumas es-
pécies cinegéticas - a perdiz, o pato bravo, o 
javali e, muito especialmente, o coelho, es-
pécie abundante que terá dado origem ao 
nome da propriedade -  o Casal da Coelheira.

É no paralelo 39 Norte, num clima medi-
terrâneo temperado e de baixa altitude, que 
as vinhas se distribuem numa área de 65 
hectares, junto ao Tejo e Linha ferroviária da 
Beira Baixa que saindo do Entroncamento via 
Abrantes e no Tramagal a “pátria” da Meta-
lúrgica  Duarte Ferreira. Aqui as 

temperaturas oscilam ao longo de Verões 
secos e Invernos rigorosos, oferecendo con-
dições de solo e clima únicas para a produ-
ção de uva de elevada qualidade. As matu-
rações são normalmente atingidas por finais 
de Agosto, permitindo o inicio de uma vindi-
ma escalonada, mas ao mesmo tempo pre-
coce, evitando desta forma os períodos das 
primeiras chuvas Outonais.

Actualmente a idade da vinha está com-
preendida entre 1 ano e 35 anos de idade, 

coexistindo desta forma vinhas velhas de ele-
vada qualidade, com plantas mais jovens de 
grande potencial.

Predominantemente em solos arenosos, 
o encepamento é diversificado, com especial 
destaque para as castas nacionais de maior 
potencial qualitativo, mas, sem esquecer as 
referências internacionais.

Nuno Falcão Rodrigues- 45 anos de ida-
de;  gerente que iniciou a sua formação agrí-
cola em escola superior em Castelo Branco 
onde lhe despertou o interesse pelo vinho. 
Refere-nos que no final do curso teve a sorte 
de ir para França para a região de Montpellier 
e quando regressou ingressou no Instituto Su-
perior de Agronomia em Lisboa, tendo feito a 
Licenciatura em Engenharia Agro-Industrial. 
Abraçou o projecto da família e é o Enólogo.  
Recebe-nos, nesta paixão de família de pro-
duzir vinhos e que seguiu o processo inicia-
do pelo seu pai José Rodrigues, também ge-
rente da empresa. 

MP- Os vinhos que produzem são provenien-

tes de uvas da vossa produção ou compram 
a produtores aqui da região?
Nuno Falcão Rodrigues – Vinificamos somen-
te a nossa produção, das uvas produzidas 
nas nossas vinhas que têm uma área de 65 
hectares. O nosso portfólio está divido em 
três, quatro patamares. Temos uma referen-
cia que introduzimos há dois anos, digamos 
neste contexto de crise e também novos há-
bitos de consumo que é um “bag in box” a 
marca Areão, que está implementado a nível 
regional, no distrito de Santarém. Temos de-
pois em engarrafados o “ Terraços do Tejo” 
ou seja  a nossa linha de entrada nos engar-
rafados e depois passamos às nossas mar-
cas principais o “Casal da Coelheira” depois  
cresce para outro patamar, que é o patamar 
dos reservas e temos um reserva branco e 
um reserva tinto e finalmente a linha mais 
alta que é o “Mythos”. Entretanto dentro de 
um mês vamos lançar uma linha nova, que 
se situa entre os reservas e Mythos que é Ca-
sal da Coelheira Private Collection (uma pe-

quena produção). 

MP- Apesar da Quinta ser antiga, mas mais 
jovem nas vossas mãos, hoje são já uma 
referência no mercado dos produtores de 
vinho
NFR- De uma ambição na data em que os 
meus pais adquiriram esta Quinta (1989)  
que era uma ambição claramente regional, 
a pouco e pouco expandimos a nossa presen-
ça a nível nacional e até internacional  que 
hoje em dia acabar por absorver 50% da nos-

Na primeira metade do sec. XX, a dedicação à produção agrícola de diversas culturas, fez com 
que nascesse um ambicioso projecto no Ribatejo.Esse mesmo projecto, é nos dias de hoje uma 
paixão familiar de três gerações, que cresce nas margens do rio Tejo, junto à Vila de Tramagal, 
e que se estende por uma área com cerca de 250 hectares, distribuídos entre vinhas e diversas 
culturas arvenses protegidas por uma pequena área de pinhal.

Uma paixão de família a produzir vinhos e em 
que 50% vão para os mercados internacionais
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Duas gerações - pai e filho - José Freire Rodrigues e Nuno Falcão Rodrigues

(...) Estamos em dezoito países, o que nos dá algum conforto, perante 
possíveis instabilidades no mercado nacional, como o que assistimos 
agora em Portugal e a nível internacional é aí que a empresa aposta 
e pensa e sabe que vai crescer. Mercados como o Brasil, EUA serão 
as nossas apostas mais fortes para 2016 onde pensamos conseguir 
crescer mais, mas há outros mercados com potencial como o mercado 
asiático, onde contamos aumentar a nossa presença(...)   

sa produção

MP- Estando em que países?
NFR- Estamos em dezoito países, o que nos 
dá algum conforto, perante possíveis insta-
bilidades no mercado nacional, como o que 
assistimos agora em Portugal e a nível inter-
nacional é aí que a empresa aposta e pensa 
e sabe que vai crescer. Mercados como o Bra-
sil, EUA serão as nossas apostas mais fortes 
para 2016 onde pensamos conseguir cres-
cer mais, mas há outros mercados com po-

ganhou um Best Wine Trophy que os me-
dia vieram, simpaticamente,  dizer que era o 
melhor rosé do mundo, o que não é correto, 
pois hoje em dia não há nenhuma competi-
ção, nenhum concurso que seja reconhecido 
como aquele que atribui o “ melhor vinho do 
mundo”. Mas não deixou este prémio de ter 
mediatismo e ser uma boa ajuda à promoção 
da casa e aos vinhos que produzimos. O rosé 
é a menor produção da casa dos vinhos que 
produzimos, mas é um produto pelo qual te-
mos um grande carinho e no qual continua-
mos a apostar  

 
MP- Falamos das vossas castas
NFR – O foco continua a ser nas castas por-
tuguesas, que é a nossa riqueza e que é a 
nossa diversidade, dado não conseguirmos 
competir nos mercados internacionais com 
preço, mas temos capacidade para competir 
em termos de qualidade e diversidade; nos 
vinhos tintos temos Touriga Nacional; Touriga 

Uma paixão de família a produzir vinhos e em 
que 50% vão para os mercados internacionais

tencial como o mercado asiático, onde conta-
mos aumentar a nossa presença. Na Europa 
estamos mais ou menos “pulverizados” com 
clientes de pequena e média dimensão na 
Bélgica, Suíça, Polónia, Rússia, Letónia, 
Holanda, Reino Unido. A nossa entrada nos 
mercados internacionais não foi pelo merca-
do da saudade, mas sim pelos consumidores 
locais, não deixando de ser importante para 
nós o mercado da saudade. Não fomos nós 
que fomos à procura do mercado mas sim o 
inverso o que não deixa de ser curioso, mas 
hoje já não estamos parados em casa, e va-
mos ao mercado internacional à procura de 
parceiros. 

MP- E da parte da Adega da Coelheira há 
resposta a nível de produção e vinhos
NFS- Estamos sempre em contante reconver-
são da área de vinha, e temos potencial para 
crescer. Produzimos na casa dos 400 mil li-
tros, e queremos crescer. 70% da produção 
é tintos, o “benjamim” da casa é o Rosé que 

CASAL DA COLHEIRA E O ENOTURISMO
A aliança entre a tradição e a modernidade tem sido a chave da es-

tratégia no Casal da Coelheira. Preservando a arquitectura tradicional 
Ribatejana, a adega data do primeiro terço do século XX e ostenta boni-
to e agradável pátio interior, ladeado por paredes brancas caiadas.  Aqui 
métodos tradicionais de vinificação, lado a lado com a tecnologia enoló-
gica mais avançada, originam vinhos que vão ao encontro do consumi-
dor mais exigente. A utilização de pisadores mecânicos e um avançado 
sistema central de controlo de temperaturas permite-nos agora proces-
sar uva em função das caracteristicas de cada vinha, fermentando se-
paradamente todas as castas, até ao momento em que os enólogos de-
cidem a combinação perfeita entre os  diferentes vinhos produzidos. 

CASAL DA COELHEIRA E OS PRÉMIOS INTERNACIONAIS 

O objectivo principal do Casal da Coelheira passa por oferecer ao 
consumidor vinhos consistentes, com a garantia da melhor qualidade 
ao melhor preço. O empenho permanente pela qualidade tem sido re-
conhecido pelo consumidor,  com o crescimento constante do mercado, 
e através das várias distinções obtidas em concursos nacionais e inter-
nacionais de grande referência, nomeadamente em Londres - Internatio-
nal Wine Challenge, em Paris - Vinalies Internationales, e em Bruxelas - 
Concours Mondial du Vin. O Casal da Coelheira conquistou recentemente 
2 Medalhas de Ouro para os Casal da Coelheira Tinto 2012 e Casal da 
Coelheira Reserva Tinto 2012 no Concurso Mundus Vini na Alemanha. 
Também neste concurso foi distinguido o vinho Mythos Tinto 2012 com 
a Medalha de Prata. Em Paris, no Concurso Vinalies o Casal da Coelhei-
ra Branco 2014 foi premiado com a Medalha de Prata.

Franca; Trincadeira; Aragonês; Castelão. Não 
rejeitamos as castas estrangeiras que na al-
tura da nossa entrada no mercado foram por 
assim dizer o nosso “ porto seguro” ; como o 
Cabernet Sauvignon; Syrah; Alicante Bous-
chet. Nos brancos temos a nossa “ribatejana”  
Fernão Pires; Arinto; Verdelho e Chardonnay.  
Sendo um produtor pequeno o nosso foco se-
rão alguns nichos de mercado e vamos á pro-
cura de um mercado conhecedor, de um mer-
cado maduro, que procura descobrir coisas 
novas e essa é a nossa linha.AF
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JOSÉ FERREIRA | ADMINISTRADOR                              INDÚSTRIA DE CARNES DO MONTIJO 

“Fizemos agora um investimento em 
7.500 metros quadrados vocacionados 
para a exportação”

Localizada no Montijo, a 20 km de Lisboa a CARMONTI é uma das principais unidades do ramo naquela região. Nas-
ceu em 1985 e passou a Sociedade Anónima em janeiro de 1996. Tem como missão a preocupação constante de colocar 
produtos de alta qualidade no mercado e por isso tem investido fortemente na sua unidade de transformação de carnes. 

A CARMONTI, emprega hoje mais de 220 pessoas e tem promovido cursos de formação profissional no sentido de 
qualificar os trabalhadores para as tarefas específicas no setor.

Tem ainda preocupação constante com a implementação de boas práticas de Gestão Ambiental, fazendo parte inte-
grante do projeto uma estação de tratamento de águas residuais, assim como uma fábrica de aproveitamento de subpro-
dutos, que transforma grande parte dos resíduos da unidade industrial em produtos destinados à alimentação animal.

Com a tecnologia de ponta e 
com o Sistema de Gestão da Qua-
lidade implementado, a empre-
sa encontra-se perfeitamente in-
tegrada no mercado interno, tendo 
como base de produção e comer-
cialização os seguintes produtos: 
carne fresca, carne congelada, es-
petadas, chouriço carne corrente, 
chouriço carne extra, chouriço car-
ne argola, chourição, linguiça, pai-
nho, farinheira, morcela, bacon, pá 
fumada, lombo fumado, presunto 
rolado, fiambre da pá e perna, fi-
lete afiambrado, mortadela, língua 
fumada, chouriço sangue, salsicha 
fresca, paio york, presunto, banha 
e torresmos.

A empresa atingiu um patamar 
de laboração que se pode avaliar 
pelo volume de vendas, apresen-
tando neste momento uma tendên-
cia de crescimento.

No início do ano de 2009, esta 

unidade fabril foi adquirida pelas 
empresas AFF e C. Crisóstomo, 
garantindo e assegurando, deste 
modo, a continuidade do suces-
so da empresa através de uma fi-
losofia empresarial inovadora, ba-
seada nos mais elevados padrões 
de qualidade, higiene e segurança 
alimentar.

O que é que esta empresa ti-
nha de importante para ser adqui-
rida e começar com uma nova fi-
losofia de trabalho? 

Nós estamos no ramo da carne 
de porco, desde que me conheço, 
e o meu pai desde que se conhe-
ce também. Em 1979  o meu pai 
cria uma empresa dele. Nós come-
çamos por fazer alguns abates de 
serviço e prestação de serviços. Em 
1982 construímos um matadouro 
mas com a entrada na comunida-

de europeia ficou praticamente ob-
soleto. Criámos então  uma coope-
rativa a que estivemos associados 
durante alguns anos, o Centro de 
Abate de Suínos do Oeste (CASO)  
Entretanto fomos crescendo, só que 
o espaço que nós tínhamos na al-
tura não era muito. Para o que fa-
zíamos era suficiente, mas à medi-
da que fomos crescendo, tudo ficou 
um bocado diminuto, e por isso ti-
vemos de sair dessas instalações. 

Dê-me uma ideia da produção 
da Carmonti. O que é que a Car-
monti produz?

A Carmonti neste momento só 
está a produzir porco. É realmente 
o coração, da empresa. A Carmon-
ti absorve tudo o que é, digamos o 
subproduto do porco, digamos as-
sim. As gorduras, tudo o que não 

seja peça nobre, que seja vendido 
para o exterior, a Carmonti também 
produz todo esse tipo de produtos. 
Fica com eles para produzir. Neste 
momento é o que temos, estamos 
para o ano a pensar em expandir 
um bocadinho para entrar na car-
ne de vaca, fazer um bocadinho de 
aves. Mas é um negócio que nós in-
ternamente chamamos de “nichozi-
nho” de negócio. 

Quem são os cliente da vossa 
carne?

Estamos praticamente em to-
das as grandes superfícies. Com 
alguma marca própria, mas vamos 
lá ver, o grande. Com marca pró-
pria e também marca branca. Mas 
o grande volume do negocio, diga-
mos assim continua a ser a carne, 
e na carne não existe marca bran-
ca, só nos transformados é que isso 
existe. Estamos a ir por aí e é o nos-

so caminho. É aquilo que nós sabe-
mos fazer e é aquilo por onde nós 
podemos ir. É evidente que nós te-
mos de ganhar mais algumas raízes 
de vendas para otimizar a logística 
que existe.

Já há alguma exportação 
também?

Muita exportação também. Por 
acaso este estamos a exportar um 
bocadinho para a Ásia e  também 
para a África. 

Esta vontade de estar no SI-
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(...) Curiosamente neste 
último ano registou-
se um aumento de 
consumo de carne de 
porco. Não é muito 
significativo mas já é 
importante não haver 
queda, significa que as 
coisas estão a ficar mais 
equilibradas, mas se 
quisermos crescer temos 
de ir para fora. Em 
Portugal só se cresce se 
tiraramos mercado aos 
colegas e acho que esse 
não é o caminho por 
onde devemos ir (...)

SAB PORTUGAL é porque sentem 
que há um potencial exportador?

Fizemos agora um investimen-
to de 7500 m2 , vocacionado, 70-
80%, para exportação. Em Feverei-
ro iremos ao SISAB PORTUGAL e 
se fizermos algum negócio, teremos 
todas as condições para podermos 
responder, coisa que até agora es-
távamos limitados. Porém a partir 
de Janeiro de 2016 vamos ter to-
das as condições para fazer alguns 
negócios .

Quais os mercados que am-
bicionava encontrar no SISAB 
PORTUGAL?

Os mercados que ambiciona-
mos serão sempre os mercados 
asiáticos, porque requerem um ou-

tro requinte, outro olhar para aqui-
lo que vamos fazer, mas dão-nos 
um valor acrescentado melhor para 
o que produzimos.  Digamos que 
temos de fazer um bom produto, 
temos de fazer uma boa imagem, 
temos de fazer uma boa caixa. So-
bretudo temos de saber fazer bem 
feito. Eles olham muito para isso. 
E são mercados que nos valorizam 
algumas peças que internamente 
não têm tanto valor. Mas há tam-
bém um mercado muito importan-
te na América do Sul, temos pos-
sibilidades de sairmos também um 
bocadinho do nosso mercado que 
já está saturado e não cresce mais, 
não há volta a dar. Curiosamente 
neste último ano houve um aumen-
to do consumo de carne de porco. 
Não é muito significativo, mas já é 
muito importante não haver queda. 
Se neste caso houve um pequeno 
aumento é porque as coisas estão 
mais ou menos equilibradas, mas 
se nós queremos crescer mais um 
bocadinho, temos ir para fora. Se 
quisermos crescer em Portugal, te-
mos de andar a tirar mercado aos 
colegas e acho que não é por esse 
caminho que devemos de ir. Não 
deixar nunca o nosso mercado, por-
que o nosso mercado é essencial, 
é o nosso mercado, é o que temos. 
Estamos conscientes daquilo que é 
nosso, e para a Carmonti, o merca-
do interno vale muito, e não vamos 
nunca abandonar. Mas se nós qui-
sermos crescer, temos de nos virar 
para a exportação.

Neste momento qual é a per-
centagem da faturação para a ex-
portação? E o que pretendem para 
o futuro?

A Carmonti neste momento 
está a faturar  entre 13 a 15% para 
a exportação. Eu neste momento já 
não sei o que é o futuro. Se o por-
co também tem futuro, porque nes-
te momento, estamos a passar uma 

das mais graves crises que o sec-
tor já passou.  Há um crescimen-
to a nível mundial no consumo de 
porco. O Brasil está a consumir por-
co como nunca. Eu penso que esta 
má fase que estamos a passar seja 
uma fase passageira, mas estamos 
há um ano a perder dinheiro o que 
é muito grave. Contudo penso que 
tem de haver futuro não vejo ou-
tra alternativa, isto está numa fase 
muito complicada, mas tem de se 
dar a volta.

Quando nós falamos de por-
co, falamos sobretudo em produ-
tos derivados do porco. O que é 
que a Carmonti oferece? 

A Carmonti tem oferecido algu-
ma coisa a nível interno, mas, va-
mos lá ver, há aqui uma situação 
em termos de transformados, por-
que em termos de carne de por-
co, a Carmonti está confortável no 
mercados português.  Toda a gen-
te conhece a Carmonti, vende-se, 
funciona, umas semanas melhores, 
outra piores no entanto, a nível de 
transformação há um entrave muito 

grande porque nós temos de perce-
ber que há marcas consagradas no 
mercado a que nós não podemos 
fazer frente, mesmo que apresen-
temos um produto idêntico ou me-
lhor, é um muito difícil, porque é a 
força da marca.  Dou-lhe um exem-
plo: às vezes esqueço-me de levar 
fiambre para casa, a minha mulher 
vai o supermercado e pede fiam-
bre da Nobre. E quanto a isso não 
há nada a fazer. Eu chego a casa 
e vejo lá qual é o melhor, são os 
dois bons. São diferentes, mas são 
bons na mesma, mas há uma pe-
quena diferença que faz toda a dife-
rença. É a marca, portanto não vale 
a pena estarmos aqui a levar areia 
para o deserto, porque não conse-
guimos alterar a situação. O que é 
que podemos oferecer? Alguma no-
vidade? Eu acho que a novidade nas 
carnes, nos transformados, está in-
ventado. Há sempere um melhora-
mento, mas não passa daí, portanto 
o que é que nós temos de oferecer? 
Um melhor serviço. Porque isso há-
-de ser sempre um fator de diferen-
ciação e há de fazer sempre a dife-
rença nalgumas vendas. 

Sente algum apoio das institui-
ções/governo para exportar?

Há alguns incentivos até para ir 
vender, mas o maior problema que 
eu acho que existe é que não tem 
havido grande vontade, não sei por-
quê, não tem havido grande von-
tade política de homologar alguns 
países.

 Eu posso eventualmente ter já 
alguém posicionado para vender 
num certo país, mas se as trocas 
comerciais não estiverem homolo-
gadas não me vale de nada, evi-
dentemente. Eu acho que a única 
situação que existe é, não ter havi-
do grande vontade de levar o país 
para a frente. 

Sinto que nos últimos dois ou 
três anos houve qualquer coisa, al-

gum desenvolvimento ao contrário 
daquilo que eu estou a dizer, mas 
andámos muitos anos a dormir. 

O ano passado, por volta desta 
altura, dois países asiáticos, vieram 
aqui aqui a visitar a fábrica, atra-
vés dos serviços, portanto nós não 
tivemos nada haver com isso, ape-
nas nos solicitaram se podiam vi-
sitar a fábrica, que a nossa fábrica 
tinha sido selecionada, se podiam 
vir. “Não tem problema nenhum” – 
Só que há um ano para cá, qual é a 
resposta que você teve? É a mesma 
que eu tive. Portanto ficamos sem-
pre em “águas de bacalhau”.  

Sei que em 2013 a empresa 
passou momentos difíceis, quer re-
cordar o que aconteceu?

No dia 24 de Agosto de 2013, 
pelas 9:30 da noite, recebi uma no-
tícia que tinha a fábrica a arder com 
um grave incêndio, que ficou com 
proporções completamente fora de 
controlo e que só foi extinto quando 
a base aérea Nº6, aqui ao lado, se 
disponibilizou a mandar um carro, 
daqueles com o canhão de água. In-
crivelmente estiveram  mais de uma 
hora à espera de receber “luz verde” 
não sei de onde nem de quem.  E 
essa hora fez toda a diferença por-
que se teria conseguido extinguir o 
incêndio uma hora mais cedo, o que 
teria feito com que não houvesse 
destruição total.

Como consequência estivemos 
parados 5 meses e 1 semana.  Ape-
sar de tudo ainda conseguimos nes-
se ano de abertura, faturar 44 mi-
lhões de euros com 11 meses de 
trabalho. Não foi mau porque ao 
fim de 3 meses tínhamos todos os 
clientes que nós queríamos. Para 
nós foi uma grande vitória, foi uma 
grande conquista, e foi um voto de 
confiança pela parte dos nossos 
clientes. Terei sempre de lhes agra-
decer,  coisa que já fiz pessoalmen-
te na altura certa.
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O objectivo foi contribuir para a dinamização da Rua da 
Carreira nesta época do ano, mas também divulgar uma 
iguaria tradicional do arquipélago da madeira, que remonta 
ao século XVI: o afamado bolo de mel. Para tal, a Junta de 
Freguesia de São Pedro, no Funchal, partilhou um bolo com 
36 metros de comprimento, três vezes maior do que aquele 
exposto e oferecido em 2014.

São Pedro partilhou bolo de mel de 36 metros de 
comprimento

Freguesia quis divulgar aquela iguaria tradicional da Madeira

A Junta de Freguesia de São Pedro, no 
Funchal, promoveu no dia 12 deste mês, a 
exposição seguida de partilha de um bolo de 
mel com 36 metros de comprimento, três 
vezes maior do que aquele exposto e ofere-
cido em 2014.

A iniciativa decorreu na Rua da Carrei-
ra, na cidade do Funchal, entre as 14h e 
as 18h, altura em que o bolo foi ofereci-
do, acompanhado por um cálice de vinho 
Madeira. depois, houve música ambiente 
até às 21h.

O presidente da Junta de Freguesia de 
São Pedro, António Gomes, explicou à agên-
cia Lusa que esta iniciativa visa dinamizar a 
Rua da Carreira e o seu comércio envolven-
te, sobretudo ao nível da restauração porque 
“era uma artéria que estava a decair” com 
o encerramento de vários estabelecimentos.

“A nossa intenção é criar animação a 
esta rua numa época especial como o Na-
tal, fazê-la recuperar o seu fulgor e mostrar 

e divulgar uma iguaria tradicional que re-
monta ao século XVI que é o bolo de mel de 
acordo com a receita do Convento de Santa 
Clara, uma instituição franciscana sedeada 
na freguesia”, disse.

A receita, segundo o autarca, é, no geral, 
seguida ainda hoje com exceção da utiliza-
ção da banha de porco que foi gradualmen-
te substituída por manteiga. “Este bolo de 
mel foi galardoado com a Medalha de Ouro, 
a 13 de março, na mostra de doces conven-
tuais de Santarém”, lembrou. 

António Gomes destacou o envolvimen-
to de muitos estabelecimentos comerciais, 
padarias e pastelarias, tendo o bolo cresci-
do dos 8,5 metros do ano passado para os 
atuais 36 metros, mais três do que o inicial-
mente previsto porque “à última hora apa-
receram mais umas formas”.

A Junta encomendou formas de 33 por 
20 centímetros, num total de 110, onde os 
bolos foram cozidos e desenformados ao 

longo da Rua da Carreira. “É uma iniciativa 
que está a agradar a todos os comercian-
tes da Rua da Carreira, que estava relega-
da ao abandono quando assumi a presidên-
cia da freguesia e, agora, vai renascendo 
como ponto de negócio e de restauração”, 
sustentou.

O bolo de mel da Madeira remonta ao sé-
culo XVI, à época áurea do açúcar produzido 
nos muitos engenhos que então existiam, é 

uma doçaria obrigatória na época de Natal 
que, segundo a tradição, deve ser confecio-
nado no dia 08 de dezembro, dia de Nossa 
Senhora da Conceição, conservando-se du-
rante um ano.

Mel, farinha, fermento, erva-doce, ca-
nela, cravinho, nozes, amêndoas, vinho 
da Madeira, laranja, limão e cidra são al-
guns dos ingredientes que entram na sua 
composição. 

o bolo foi oferecido, acompanhado por um cálice de vinho Madeira

No dia 10 deste mês, mais de 3.500 pes-
soas juntaram-se na Praça do Município de 
Bragança para criarem a maior árvore de Na-
tal humana iluminada do mundo. A afluência 
superou em várias centenas as expetativas da 
Câmara Municipal local, mas a iniciativa ain-
da não teve a confirmação oficial do recorde 
pelo Livro Guinness.

O município candidatou o evento ao 
Guinness World Record, mas nenhum repre-
sentante esteve presente, pelo que todos os 
registos serão agora remetidos àquela orga-
nização, para esta se pronunciar sobre se foi 
ou não batido este recorde, como explicou 
à agência Lusa o gabinete de apoio à presi-
dência da autarquia. “Agora vai ser feito um 
processo de certificação que teremos de en-
viar para o Guiness World Records e provar 
que o recorde foi alcançado para que façam 
a inscrição. depois o Livro dos Recordes fará 
o trabalho para confirmar se foi conseguido 
ou não”, explicou o presidente da câmara de 
Bragança, Hernâni dias. No local, esteve pre-
sente um notário para garantir o cumprimen-
to das normas da iniciativa.

A mesma fonte informou que a fasquia 
inicial era de 2.946 pessoas e que com-

Bragança deu forma à maior árvore de Natal humana 
iluminada do mundo

pareceram na Praça do Município e foram 
contabilizadas pelos diferentes métodos de 
contagem 3.698, que “esgotaram todas as 
lanternas” disponíveis para o pormenor que 
fará a diferença desta árvore em relação a 
outras que já constam do Guinness: é que 
se trata de uma árvore de Natal humana e 
iluminada.

Os números reforçam as expetativas da 
autarquia, que sublinhou, no entanto, que o 
recorde “ainda não é garantido” até o Guin-
ness World Record avaliar os dados que lhe 
vão ser enviados e se pronunciar sobre os 
mesmos.

Esta foi a novidade da edição deste ano 
do «Bragança Terra Natal e de Sonhos», que 

até 06 de janeiro proporciona animação na-
talícia na cidade com vários eventos, nomea-
damente uma pista de gelo. Todos os parti-
cipantes na construção da maior árvore de 
Natal humana iluminada do mundo recebe-
ram um bilhete gratuito para patinarem na 
pista, uma das principais atrações de um in-
vestimento municipal de 160 mil euros, para 
animar a quadra.

durante mais de um mês, estão progra-
mados animação e iluminação de rua alu-
sivas à quadra, concertos, dança, musicais 
infantis, exposições, desfiles de pais-Natal, 
banca de Natal, oficinas de leitura, entre ou-
tras iniciativas.

Os visitantes terão ainda a oportunida-
de de testemunharem as tradições locais de 
Natal, nomeadamente a Festa dos Rapazes, 
Festa de Santo Estêvão e a Festa dos Reis, 
que decorrem em várias aldeias, com a pre-
sença dos típicos caretos, os mascarados 
transmontanos.

Ao promover estas iniciativas, o municí-
pio de Bragança pretende “animar a cidade 
e, sobretudo, a zona histórica, promover o 
comércio tradicional, dinamizar a economia 
local e o turismo”.

quase 3.700 pessoas criaram a maior árvore de natal humana iluminada do mundo em Bragança
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beira lamego- sabores d´origem

(...) O SISAB PORTUGAL foi uma aposta ganha, e vamos 
estar na próxima edição, onde contamos receber os clien-
tes internacionais que nos procuram ou que querem conhe-
cer os nossos produtos e estabelecer parcerias de negócio. 
A nossa aposta é crescer mais na exportação já que a Beira 
Lamego tem qualidade, capacidade de produção e garantia 
de fornecimento (...) 
 

Lugar do Serradouro  em Mondim da Beira concelho de Tarouca e pertencente a uma família que, há 
mais de 100 anos, mantém a tradição na elaboração dos famosos presuntos e enchidos da Região 
de Lamego, a génese daquilo que hoje é a BEIRA LAMEGO. Somos recebidos por pelo gerente  Vitor 
Ferreira, 46 anos,  que juntamente com seu irmão Álvaro Ferreira detém a gerência desta empresa, 
cujas origens remontam a 1965, com uma  pequena salsicharia, a “Casa Sete Irmãos Unidos”, que pre-
tendia dar corpo e continuidade às tradições e segredos herdados das anteriores gerações da Família, 
ou seja dos seus bisavós e avós, que já se dedicavam ao fabrico de enchidos e cura de presuntos e sua 
comercialização. 

gerente  da beira lamego- sabores d´origem - Vitor Ferreira

mP- as empresas familiares tem a 
sua história, muito particular e o 
Vítor na continuidade de um ne-
gócio da família pode-nos contar 
a história do que é hoje a beira 
lamego.
Vítor Ferreira- Isto começou com os 
sete irmãos, meu pai e tios e quan-
do o meu pai regressou do servi-
ço militar nas ex-colónias desafia-
ram-se a montar um restaurante, 
que não era mais que a continui-
dade do trabalho dos meus avós 
e já dos meus bisavós que eram 
almocreves e que nas feiras ven-
diam charcutaria e prestavam ser-
viços de restauração. O facto de 
terem feito o restaurante onde os 
enchidos se produziam e degusta-
vam levou-os a perspetivar outros 
caminhos e a apostar neste ramo 
de negócio, já devidamente estru-
turado, que em muito pouco tem-
po e porque a qualidade dos enchi-
dos e dos presuntos era excelente, 
começou a ganhar escala e dimen-
são, dada a fama que a charcuta-
ria ganhou. Impulsionados pelo seu 
êxito e encorajados pela aceitação 
que os seus produtos tiveram junto 
dos consumidores e de vastíssimos 
clientes da região de Lamego e cir-
cunvizinhas, esta pequena empre-
sa empenha-se então num proces-
so de crescimento e de alargamento 
da sua gama de produtos e dos seus 
horizontes geográficos, e radica-se 

na pequena aldeia de Mondim da 
Beira (Tarouca, a escassos quiló-
metros de Lamego), terra natal dos 
seus fundadores, onde nos anos se-
guintes, desenvolve paulatinamen-
te a sua capacidade de produção 
e de serviço, integrando sucessi-
vamente, cada vez mais sectores 

(necessários a garantia dos seus 
elevados padrões de qualidade e 
exigência), e melhorando continu-
amente os métodos e capacidades 
de produção.

 Da unidade produtora de char-
cutaria local, o primeiro passo do 
crescimento registe-se foi o terem 
começado a abrir lojas em Lamego, 

Vila Real, Régua,  Viseu e aí pas-
sou a ser uma unidade regional de 
fabrico e comercialização até que 
em finais dos anos 70, vendo que 
o espaço onde estavam não era su-
ficiente, fizeram esta unidade onde 
nos encontramos e que emprega 
85 colaboradores com matadou-
ro, fabrico e distribuição própria. A 
Beira Lamego dos dias de hoje, é 
uma empresa de âmbito nacional e 
exportadora. Hoje a BEIRA LAME-
GO é uma complexa Organização, 
integrada por distintas valências 
(abate, transformação, distribuição 
centralizada e comercialização em 
todo o país), mas onde, apesar da 
sua dimensão, continuam a ser vá-
lidos os princípios da sua fundação: 
uma empresa onde a união dos mé-
todos tradicionais e dos segredos 
herdados da terra se alia à tecnolo-
gia dos nossos tempos para garantir 
os melhores padrões de qualidade, 
preservando sempre a autenticida-
de dos sabores.

mP – Com o advento da grande 
distribuição passam a estar em 
todas as grandes superfícies? e o 
que é que a beira lamego oferece 
aos seus clientes?
VF- Sim estamos em praticamente, 
todas as insígnias da grande dis-
tribuição desde o seu início, onde 
somos constante e positivamen-
te desafiados a inovar, preservan-

do sempre os processos de fabrico 
tradicionais, os temperos e a cura. 

Aos nossos clientes procuramos 
oferecer experiências, à charcuta-
ria mais tradicional juntámos ou-
tros produtos de outros segmentos 
– os fiambres, sendo um produtor 
de referência em termos de quali-
dade. Mas para além de bem co-
nhecida a Beira Lamego  pelos seus 
produtos mais emblemáticos entre 
os quais o Presunto Tradicional e 
as Alheiras de Lamego, os Fiam-
bres de qualidade superior, os sal-
picões, as moiras, as linguiças e fa-
rinheiras regionais, as morcelas D. 
Adília e as chouriças camponesas, 
a BEIRA LAMEGO põe ainda à dis-
posição dos seus distintos Clientes, 
uma vasta gama de produtos de re-
quinte e delicadeza, especialmen-
te dedicados aos melhores aprecia-
dores. Toda esta dimensão confere 
seguramente à BEIRA LAMEGO 
um merecido prestígio e admira-
ção, que nos transformam em ver-
dadeiros “especialistas da qualida-
de”, tanto em Portugal como além 
fronteiras.  Somos uma unidade de 
abate e com distribuição própria e 
comercializamos ainda carnes fres-
cas e congeladas e todo o tipo de 
charcutaria. 

mP – e o mercado internacional? 
Já exportam certamente há uns 
anos aquilo que produzem

Segredo herdado da terra na elaboração de enchidos tradicionais há mais de um século 
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(...) O SISAB PORTUGAL foi uma aposta ganha, e vamos 
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tes internacionais que nos procuram ou que querem conhe-
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gerente  da beira lamego- sabores d´origem - Vitor Ferreira VF- Sim, já exportamos há uns 
anos e temos capacidade de produ-
ção para exportar ainda mais. Te-

mos a noção de que a exportação 
é e será essencial e imprescindível. 
Não é um caminho fácil, implica 
muito esforço a todos os níveis da 
nossa organização, mas estou cer-
to que valerá a pena.   

A exportação representa cerca 
de 15% do nosso volume de pro-
dução, mas com tendência a cres-
cer graças aos mercados, principal-
mente de Angola e Moçambique.

mP- marcam presença há várias 
edições no sisab PorTUgal e 
a vossa presença tem tido mais 
valias?
VF- O SISAB PORTUGAL foi uma 
aposta ganha, e vamos estar na 
próxima edição, onde contamos 
receber os clientes internacionais 
que nos procuram ou que querem 
conhecer os nossos produtos e es-
tabelecer parcerias de negócio. 

A nossa aposta é crescer mais 
na exportação já que a Beira La-
mego tem qualidade, capacidade 
de produção e garantia de forneci-
mento, respondendo com as mais 
rigorosas exigências de certificação 
para os mercados para onde Portu-
gal exporta este tipo de produtos. 

Aliás, ultimamente, o único 
certame nacional em que partici-
pamos  é o SISAB PORTUGAL, pois 
reconhecemos na sua organização: 
empenhamento, eficiência e muito 
profissionalismo.

Segredo herdado da terra na elaboração de enchidos tradicionais há mais de um século 

mP- inovação por vezes é uma exi-
gência do consumidor, não descu-
rando a tradição. a
 beira lamego certamente res-
ponde a esses requisitos do 
consumidor
VF- A melhor forma de preservar a 
tradição e inová-la. 

É um facto, cada região tem a 
sua tradição, nós hoje também fa-
zemos a cura natural dos nossos 
enchidos só com frio, e preserva-
mos a tradição em termos de sa-
bor e aromas e oferecendo ao con-

sumidor alternativas em termos de 
embalagem.
mP – Como perspectiva o futuro?

VF- Somos uma referência do 
sector em Portugal estamos cien-
tes da importância económica e 
social que representamos na re-
gião em que estamos inseridos e 
mantemo-nos comprometidos com 
“o saber fazer” do passado e con-
tinuamente empenhados em fa-
zer melhor, razões pelas quais es-
tamos, como sempre, optimistas 
quanto ao futuro.
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Gerente  da Beira Lamego- Sabores D´Origem - Vitor Ferreira VF- Sim, já exportamos há uns 
anos e temos capacidade de produ-
ção para exportar ainda mais. Te-

mos a noção de que a exportação 
é e será essencial e imprescindível. 
Não é um caminho fácil, implica 
muito esforço a todos os níveis da 
nossa organização, mas estou cer-
to que valerá a pena.   

A exportação representa cerca 
de 15% do nosso volume de pro-
dução, mas com tendência a cres-
cer graças aos mercados, principal-
mente de Angola e Moçambique.

MP- Marcam presença há várias 
edições no SISAB PORTUGAL e 
a vossa presença tem tido mais 
valias?
VF- O SISAB PORTUGAL foi uma 
aposta ganha, e vamos estar na 
próxima edição, onde contamos 
receber os clientes internacionais 
que nos procuram ou que querem 
conhecer os nossos produtos e es-
tabelecer parcerias de negócio. 

A nossa aposta é crescer mais 
na exportação já que a Beira La-
mego tem qualidade, capacidade 
de produção e garantia de forneci-
mento, respondendo com as mais 
rigorosas exigências de certificação 
para os mercados para onde Portu-
gal exporta este tipo de produtos. 

Aliás, ultimamente, o único 
certame nacional em que partici-
pamos  é o SISAB PORTUGAL, pois 
reconhecemos na sua organização: 
empenhamento, eficiência e muito 
profissionalismo.

Segredo herdado da terra na elaboração de enchidos tradicionais há mais de um século 

MP- Inovação por vezes é uma exi-
gência do consumidor, não descu-
rando a tradição. A
 Beira Lamego certamente res-
ponde a esses requisitos do 
consumidor
VF- A melhor forma de preservar a 
tradição e inová-la. 

É um facto, cada região tem a 
sua tradição, nós hoje também fa-
zemos a cura natural dos nossos 
enchidos só com frio, e preserva-
mos a tradição em termos de sa-
bor e aromas e oferecendo ao con-

sumidor alternativas em termos de 
embalagem.
MP – Como perspectiva o futuro?

VF- Somos uma referência do 
sector em Portugal estamos cien-
tes da importância económica e 
social que representamos na re-
gião em que estamos inseridos e 
mantemo-nos comprometidos com 
“o saber fazer” do passado e con-
tinuamente empenhados em fa-
zer melhor, razões pelas quais es-
tamos, como sempre, optimistas 
quanto ao futuro.
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NUNO JERÓNIMO | DIRETOR GERAL DA FRITOFORNO

“Queremos vincar a 
nossa marca como uma 
marca de confiança”

NUNO JERÓNIMO| diretor geral da FRITOFORNOSendo a Fritoforno uma empresa fami-
liar como surgiu o seu conhecimento da 
empresa?

Desde os meus 8/9 anos que estou liga-
do á Fritoforno, quando terminava a escola 
ia para a fábrica e aguardava que os meus 
pais terminassem o trabalho.

Enquanto aguardava via e aprendia como 
se faziam os diversos produtos que fazíamos 
na altura, era um processo totalmente ma-
nual, mais tarde por volta dos 11 anos nas 
férias da escola, comecei com o meu irmão a 
meter “a mão na massa “ e a ajudar em algu-
mas tarefas mais simples. Aos 17 anos, altu-
ra em que me encontrava a estudar gestão de 
empresas, transmiti aos meus pais que que-
ria começar a trabalhar na Fritoforno, sem-
pre tive uma ligação especial e uma Paixão 
enorme pela arte de cozinhar, comecei a tra-
balhar na cozinha onde estive vários anos a 
adquirir conhecimentos, mais tarde também 

passei por outras áreas nomeadamente a pro-
dução e a área comercial. 

E hoje é director geral...
Sim hoje  com 31 anos  sou director-ge-

ral da Fritoforno. 

Isso dá-lhe uma boa perspetiva, é o 
diretor geral mas sabe o que se passa na 
cozinha.

Sim, estou muito ligado à cozinha, 80 % 
do tempo na empresa estive na cozinha, foi 
onde ganhei as minhas bases, também pas-
sei pelas vendas e produção. Com isto tudo 
ganhei uma boa experiência nesse sentido, 
boas bases.

Qual é na sua percepção o centro da 
empresa?

Todas as áreas são importantes, come-
çando na selecção dos nossos fornecedores 
e matérias-primas, a cozinha, a produção, 
o embalamento, a expedição, a distribuição 
e a área comercial até aos nossos clientes.

Quando compro uma embalagem da Fri-
toforno no supermercado e assume que é 
espectacular, quem é o responsável? Quem 
criou aquela receita?

Temos um conjunto de colaboradores que 
trabalha nesse sentido, existe de facto uma 

pessoa que desenvolve uma boa receita mas 
para ser espectacular é o envolvimento e a 
opinião dos nossos colaboradores que torna 
essa receita excepcional. 

Onde estão presentes no mercado 
nacional?

Estamos em todos os canais: pastelarias 
de bairro, snack-bares, hotéis de 5 estrelas, 
cadeias de restauração, refeitórios, cash & 
carry, e nas principais cadeias da grande dis-
tribuição. Mas o canal HORECA, é o merca-
do de referência da Fritoforno, temos muitos 
clientes que estão connosco desde o início, 
há quase 30 anos. É no trabalho do dia-a-dia 
com estes clientes que temos o verdadeiro re-
conhecimento do nosso trabalho e traçamos 
a nossa estratégia. 

O produto é igual?
A Fritoforno é uma fábrica, e nesse sen-

tido ajustamo-nos em função de determi-
nadas características de forma a conseguir-
mos o melhor compromisso com os nossos 
parceiros.   

Eu digo isto porque se calhar como clien-
te vou a uma qualquer superfície e  olho mui-
to para o preço, mas no restaurante já quero 
qualquer coisa mais gourmet.

Sim de facto nas grandes superfícies tra-
balha-se com um focus maior em grandes 
volumes e no Canal Horeca trabalhamos de 
uma forma ainda mais personalizada. 

Neste momento qual é a facturação da 
empresa?

Iremos cumprir o nosso objectivo de 5  
milhões de euros, com uma produção média 
mensal de 80 toneladas.

Quantos funcionários tem ?
Actualmente a Fritoforno tem 60 

funcionários.
Desses 5 milhões quanto é que se atri-

buí à exportação?
Cerca de 200 mil euros , o valor não é 

A FritoForno é a empresa portuguesa  nº 1 em QUALIDADE, 
onde a palavra de ordem é INOVAÇÃO, especializada no fabrico 
de salgados, refeições pré-cozinhadas e sobremesas ultracongeladas. 
No mercado desde 1987, a FritoForno tem como Missão  
proporcionar momentos deliciosos aos seus clientes, apresentando 
produtos de máxima confiança e qualidade de excelência.
A FritoForno seguindo a sua politica de inovação e desenvolvimento 
redefiniu a sua imagem, tornando-a mais apelativa aliando um 
produto de excelência a uma imagem moderna e distinta.  
A criação da Pratoforno uma marca Gourmet para os pré-cozinhados 
segue o mesmo objectivo definido. Novas tentações para se deliciar 
e também uma linha inovadora de petiscos prontos a comer.  

(...) Desde os meus 8/9 anos que es-
tou habituado a ir para a Fritoforno. Ia 
ter com os meus pais e ia aprenden-
do como se faziam os produtos na al-
tura. Mais tarde por volta dos 
11 anos já punha a “mão na massa” 
e já ajudava nalgumas tarefas mais 
simples (...)

(...) Atualmente a FRITOFORNO tem 
60 funcionários e produz em média 
80 toneladas de produto final.
Este ano iremos cumprir o objetivo 
de cinco milhões de euros de fatura-
ção. A exportação não chega ainda 
aos cinco por cento, mas tem cresci-
do sustentadamente (...)
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Bexpressivo mas temos tido um crescimento 
sustentado fidelizando as parcerias que va-
mos estabelecendo . 

Têm estado no Sisab Portugal. Que ex-
periência têm tido?

Sim iniciamos a nossa participação no Si-
sab em 2008, temos tido boas experiências 
e sem duvida que neste momento é a feira 
em Portugal . 

Quais são os mercados que estão debai-
xo de olho?

Não temos um mercado em especifico 
o importante para a Fritoforno é consolidar-
mos as parcerias actuais e fomentarmos no-
vas parcerias.

A política comercial da Fritoforno para o 
exterior assenta em representantes ou ven-
dem a quem quiser comprar?

Procuramos representantes/parceiros , 
que tenham os mesmos valores que a Frito-
forno , procuramos verdadeiras parcerias de 
futuro , onde como fabricantes temos a capa-
cidade de nos ajustarmos a cada mercado e 
dessa forma termos uma parceria vencedora . 

Falávamos de produtos, e vamos agora 
entrar então  na vossa linha de produtos. O 
que é que nasceu primeiro?

Os Salgados foram a aposta inicial , com 
o crescimento da empresa vieram também 
novidades como as refeições prontas onde 
temos variados pratos como os de Bacalhau 
entre outros e as  sobremesas como o Pas-
tel de Nata .

Dê-me um exemplo de refeição vossa?
Como exemplo a Delicia de Bacalhau que 

foi criada por nós há uns anos e tem sido um 
grande sucesso, temos também outros tipos 
de refeições á base de bacalhau, peixe, car-
ne, vegetarianas, e também refeições com 
certificado Halal.

Qual é o preço de uma refeição individual?
Para o consumidor final o preço varia en-

tre os 2 euros e os 5 euros em função do tipo 
de refeição.

Hoje em dia está tudo muito preocupa-
do com o sal, as calorias, as gorduras. Isso 
reflecte-se nas preocupações da Fritoforno, 
há alguma atenção com esses pormenores?

Sim de facto existe uma procura crescen-
te nesse sentido, onde também nos vamos 
ajustando de forma a termos um produto de-
licioso e ao mesmo tempo equilibrado 

Nota isso no mercado nacional? 
Sim cada vez mais as pessoas se preo-

cupam em ter um estilo de vida saudável 
mas os prazeres da boa cozinha portugue-
sa continuam. 

No futuro, o que é que a Fritoforno 
pretende?

Vamos continuar a fazer bons produtos, 
queremos continuar a vincar a nossa marca 
como uma marca de Confiança, uma fábrica 
para os nossos parceiros, não estamos aqui 
só por estar, ouvimos os nossos clientes, gos-
tamos de apresentar produtos que eles gos-
tavam de ter, queremos continuar a ter um 
crescimento sustentado, continuar a valori-
zar aquilo que nós fazemos bem, há números 
que nos dizem que fazemos bem. E queria 
só referir que nós somos a segunda geração, 
mas a  primeira geração, os meus pais, tive-
ram um trabalho muito duro...

Conte-nos um bocadinho essa história? 
 Os meus Pais vêm de famílias muito hu-

mildes, foi graças a sua dedicação, persistên-
cia e muito trabalho que hoje a Fritoforno é 
uma empresa de referência. 

O meu pai é de Torres Vedras assim como 
os meus avós paternos, a minha mãe nasceu 
em Lisboa, a minha avó era goesa e o meu 
avô do Minho. Os meus avós eram pessoas 
do campo, não tinham posses nenhumas. 
O meu pai começou a trabalhar muito cedo 
como ajudante de pastelaria, mais tarde 
como pasteleiro e finalmente como che-
fe Pasteleiro, juntou algum dinheiro, alugou 
uma pequena loja e começou a fazer as pri-
meiras receitas os primeiros produtos. Fomos 
crescendo muito gradualmente, isto foi em 
1987 na altura era tudo muito mais difícil, 
hoje queremos continuar a fazer o bom tra-
balho, temos crescido, ainda este ano inves-
timos cerca de um milhão de euros na am-
pliação das instalações, com o objectivo de 
aumentarmos a nossa capacidade de produ-
ção, de forma  a respondermos às exigências 
que vamos tendo dos nossos clientes. Ao ní-
vel de exportação estamos num processo de 
certificação, da norma BRC que é das nor-
mas mais importantes, diria talvez a mais re-
conhecida a nível mundial no que diz respei-
to à segurança alimentar, estamos a investir 
para os nossos clientes! 

(...) Foi em 2008 que iniciámos a 
nossa participação no SISAB PORTU-
GAL. Temos tido muito boas experiên-
cias e neste momento o SISAB  é “a 
feira” em Portugal (...)
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RAFAEL ABREU | RESPONSÁVEL COMERCIAL DA «CEVADAS»

Ampliar a fábrica para 
aumentar a exportação 
é objetivo para 2016
A Cevadas é uma empresa de origem familiar com uma experiência 
superior a trinta anos na produção de enchidos tradicionais de alta 
qualidade. Ao longo destes anos a empresa passou por várias eta-
pas, desenvolvendo infra-estruturas várias afirmando-se no mercado 
nacional. Relativamente aos mercados internacionais a empresa já 
está presente no Luxemburgo, em França e na Bélgica, mas pretende 
mais, sendo que o Reino Unido, a Suíça, a Alemanha e Angola estão 
no topo das prioridades.

Como é que nasce a Cevadas?
A Cevadas é uma empresa de 

origem familiar, como aliás acho 
que acontece com a maioria das 
empresas desta área da charcuta-
ria tradicional. Sempre houve uma 
grande ligação aos animais, pois o 
avô era negociante de gado,  um tio 
meu quando acabou os estudos não 
sabia bem para onde se virar por 
isso começou a criar porcos. Isso 
levou a que abríssemos um talho e 
mais tarde começássemos a fazer 
uma chouriças, tal como já havia a 
tradição das fazer, tanto na família 
como na região, Quiaios tem uma 
grande e antiga tradição na produ-
ção de enchidos. Pegámos nessa 
tradição e começámos devagarinho 
até chegarmos aos dias de hoje. A 
empresa é de dois irmãos, do meu 
pai e do meu tio, a família Cevada, 
daí o nome CEVADAS. 

E o Rafael Abreu é responsável 
pela exportação? 

A Cevadas é uma empresa pe-
quena, familiar e portanto nós so-
mos poucos colaboradores. Não há 
por isso lugares muito rígidos, eu 
estou na área comercial, tanto in-
ternacional como nacional e faço 
outras coisas como cobranças, faço 
o que é preciso até embalo quando 
é preciso embalar, portanto aqui fa-
zemos de tudo o que é preciso para 
ajudar, mas tenho essencialmente 
a responsabilidade da área comer-
cial, estou na empresa com essas 

funções. Desde sempre estive liga-
do à empresa em trabalho de fé-
rias. Com responsabilidade acres-
cida estou cá há 12 anos. 

Quem é que decide na empre-
sa o segredo do tempero e daquilo 
que se produz? O conceito, o tem-
pero, o paladar... porque no fundo 
isto é uma arte.

Quem trata da produção é o 
meu tio e é claramente uma pessoa 
só da produção. Quando se fala em 
clientes, em imagem, ir ao banco 
para pagar aos fornecedores, isso 
não lhe diz nada. Produção, pro-
dução, produção sempre foi a área 
do meu tio desde sempre, é o “mes-
tre” salsicheiro. 

E os segredos da produção são 
coisas que já vem de família?

Essencialmente nós retomamos 
a forma de fazer enchidos da nos-
sa região, que tem duas ou três ca-
racterísticas próprias: o tempero de 
vinha d’alhos, exclusivo da zona. 
Noutros sítios do país faz-se de ou-
tra forma, no Alentejo, por exem-
plo, usa-se o pimentão aqui usa-se 
vinho tinto da bairrada, a base é 
essa. Na nossa produção escolhe-
mos os ingredientes que se mistu-
ram com muito critério como seja a 
cebola ou o alho usamos tudo fres-
co, quer dizer não usamos aroma-
tizantes. Outra coisa também mui-
to importante que é a desmancha, 
que somos nós que fazemos. Com-

pramos as carcaças e fazemos nós 
próprios a desmancha. E a selec-
ção das carnes, não compramos 
carnes congeladas e isso faz com 
que nós consigamos controlar me-
lhor a qualidade dos produtos. Fa-
zer com que sejam mais hetero-
géneos. Depois, embora seja uma 
unidade industrial temos um modo 
de fazer ainda com carisma muito 
artesanal. Temos fumeiros de lenha 
e temos um processo de selecção 
de carnes, e de maturação que ain-
da é longo, temos um processo de 
cura também longo, em fumeiros 
tradicionais, tudo sempre com uma 
base tradicional. No entanto ainda 
produzimos uma boa quantidade, 
logo para as quantidades que já 
produzimos precisamos de ter con-
trolo, de fazer analises, de higiene 
e de todas as normas da produção 
moderna de qualidade.

Portanto pelas suas pala-
vras deduzo que a empresa é 
certificada?

É uma empresa já certificada, 
temos a norma a ISO 22000, que 
é reconhecida a nível internacional. 
Por curiosidade, somos auditados 
pelos nossos clientes com regulari-
dade. Por outro lado o facto de es-
tarmos a fazer marca própria para 
várias grandes superfícies, obriga-
-nos a uma responsabilidade ain-
da maior

E que produtos é que ofere-

cem ao mercado? Para além das 
chouriças...

Nós não temos um sortido muito 
alargado, temos essencialmente 
quatro a cinco produtos que são 
os que trabalhamos mais, são o 
chouriço, o salpicão que é o nosso 
produto mais nobre, o negrito que é 
um chouriço de sangue usado para 
os pratos tradicionais portugueses, 
a farinheira e a morcela de arroz. 
Esses são os nossos cinco grandes 
produtos que representam a 
empresa. 

E em termos de mercado na-
cional? Já sei que vendem para as 
grandes superfícies e muitas ve-
zes há empresas de matérias que 
se queixam das grandes superfí-
cies que dão cabo de tudo... qual 
é a sua opinião?

A grande distribuição tem de 
facto um poder muito grande e re-
presenta neste momento, segu-
ramente 70% a 80% das vendas 
que se fazem deste tipo de produ-
tos. Das duas uma, ou a empresa 
consegue trabalhar com eles e te-
mos mercado para escoar os nos-
sos produtos ou não conseguimos 

e ao não conseguir não vamos ter 
dimensão e temos de procurar ou-
tros mercados. É isso que temos 
vindo a fazer, temos procurado tra-
balhar com as grandes superfícies, 
às vezes não é de facto fácil supe-
rar as dificuldades mas temos con-
seguido. É evidente que se me per-
gunta se a nossa dependência da 
grande distribuição é significativa, 
admito que é, e a nossa ambição é 
termos outro tipo de clientes e ou-
tro tipo de mercados também. Nós 
vendemos, aproximadamente 15% 
do que produzimos para mercados 
de exportação e queremos vender 
mais. Temos a ambição de vender 
para mais, quer seja para os merca-
dos tradicionais quer para os mer-
cados da saudade.

Em que mercados estão?
Estamos em França, Luxembur-

go, Bélgica e Inglaterra. 

Que outros mercados é que 
gostavam de explorar? 

Claro que existem outros mer-
cados que são interessantes, o caso 
da Suíça e da Alemanha. E há tam-
bém os mercados do Brasil e do Ca-
nadá, que são muito bons. No caso 
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do Brasil por haver uma grande li-
gação aos produtos portugueses e 
europeus. Aliás, até já fizemos uma 
primeira exportação, mas que não 
correu propriamente bem porque é 
um país muito burocrático e é um 
bocado complicado com este tipo 
de produto. Tivemos uma série de 
problemas com a alfândega e cus-
tos associados. Também a cadeia 
de frio de lá também não é como 
cá, portanto ainda há algumas coi-
sas a melhorar. Mas é um merca-
do com potencial e muito interes-
sante para abordar a médio prazo. 
Já o Canadá está a começar a abrir 
agora, também é um mercado com 
potencial. 

Já tiveram no Sisab Portugal?
Já fomos com alguma regulari-

dade, depois deixámos, agora va-
mos voltar à edição de 2016. A 
decisão de não ir nas últimas edi-
ções foi de permitir algum espaço 
e também preservar o orçamento 
para fazermos as nossas próprias 
visitas aos clientes. E reservamos 
então esse orçamento para visitar 
clientes. Este ano decidimos ir no-
vamente pois existe também a ou-
tra questão que é os clientes per-
guntam-nos porque razão é que não 

fomos e temos de estar no merca-
do que está todo no Sisab Portugal

E qual é a vossa impressão 
pessoal do Sisab Portugal?

O Sisab é a melhor feira agro-
-alimentar que se realiza em Por-
tugal sem qualquer tipo de dúvi-
da. Existem outras feiras mas que 
não têm o mesmo impacto pois 
são abertas a qualquer pessoa, 
qualquer pessoa entra, são muito 
genéricas, existem muitos produ-
tos diferentes, não estão bem di-

reccionadas. O Sisab é uma feira 
muito interessante, é intenso com 
contactos muito interessantes. Por 
isso é importante lidar com pes-
soas habituadas à exportação, 
onde o networking que adquirimos 
é realmente muito importante. Nes-
te ambiente podemos contactar po-
tenciais clientes de outra forma, de-
pois existem outras empresas de 
outras áreas de negócios que co-
nhecemos e que nos ajudam, exis-
te essa partilha e está tudo concen-
trado. Agora, para nós fez sentido ir 
todos os anos e procurar ao máxi-
mo fazer contactos para que possa 
haver um seguimento. 

Como é nasceu a exportação 
na vossa empresa? 

Não foi algo propriamente pen-
sado. Já antes de estar cá a traba-
lhar a tempo inteiro, exportávamos 
para França e Luxemburgo porque 
havia procura, foi algo que acon-
teceu naturalmente. Também não 
é propriamente fácil exportar este 
tipo de produtos são produtos mui-
to específicos e também esta indus-
tria não tem a força que têm outras, 
como por exemplo o negócio do 
presunto em Espanha. 

E o futuro da Cevadas
Nós temos agora um desejo 

para ampliar a fábrica atual. As 
instalações já são antigas e esta-
mos um bocado afogados na área 
da embalagem, armazém de expe-
dição e tudo mais e por isso esta-

mos com um projecto para ampliar 
e queremos ver se o conseguimos 
concretizar em 2016. Isto vai-nos 
permitir comprar outro tipo de ins-
trumentos que nos vão permitir fa-
zer outro tipo de embalagem, por 
exemplo, para aumentar o prazo 
útil de vida dos produtos para en-
viar para o Brasil onde existe uma 
viagem longa e há também a difi-
culdade de frio para conseguirmos 
entrar nesses mercados e ganhar 
também mais alguns clientes nos 
mercados internacionais, como é o 
caso da Inglaterra. Queremos tam-
bém entrar noutro tipo de negócios 
que não tenham a ver com a em-
presa, arriscar um bocado e sair da 
nossa zona de conforto. É por aí que 
passa o futuro…

(...) O Sisab é a melhor 
feira agro-alimentar que 
se realiza em Portugal 
sem qualquer tipo de 
dúvida. Existem outras 
feiras mas que não têm 
o mesmo impacto pois 
são abertas a qualquer 
pessoa, qualquer 
pessoa entra, são muito 
genéricas, existem muitos 
produtos diferentes, não 
estão bem direccionadas. 
O Sisab é uma feira 
muito interessante (...)



PORTUGALIDADEp.24 18 DE DEZEMBRO DE 2015

Arte Chocalheira portuguesa é Património Imaterial 
da Humanidade
A UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) considerou a Arte Chocaleira de 
Portugal, Património Cultural Imaterial com Necessidade de Salvaguarda Urgente. O fabrico de chocalhos é uma arte 
milenar que está agora em risco de extinção...

A Arte Chocalheira como é conhe-
cido o fabrico de chocalhos em Portu-
gal - ofício e manifestação cultural que 
tem na região do Alentejo a sua maior ex-
pressão - é desde o dia 1 de dezembro, 
Património Imaterial da Humanidade. 
A classificação foi pela UNESCO (Organiza-
ção das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura) que a considerou Pa-
trimónio Cultural Imaterial com Necessida-
de de Salvaguarda Urgente. A decisão foi 
tomada na 10ª reunião do Comité Intergo-
vernamental para a Salvaguarda do Patrimó-
nio Cultural Imaterial, que decorreu em Win-
dhoek, capital da Namíbia.

A candidatura apresentada por Portugal 
foi liderada pela Turismo do Alentejo e Riba-
tejo, em colaboração com a Câmara de Viana 
do Alentejo e a Junta de Freguesia de Alcá-
çovas. Foi coordenada pelo antropólogo Pau-
lo Lima e integra também o professor Jorge 
Branco e tem âmbito nacional, porque esta 
manifestação cultural também está presen-
te noutros pontos do país, como os conce-
lhos de Bragança, Tomar, Cartaxo e Angra 
do Heroísmo. Entretanto, é no Alentejo que 
que a arte de fabrico de chocalhos tem mais 
expressão, abrangendo os municípios de Es-
tremoz e Reguengos de Monsaraz e Viana do 
Alentejo. Este último concelho integra a fre-
guesia de Alcáçovas, onde está instalado o 
Museu do Chocalho.

Entre os artesãos que teimar em man-
ter viva esta arte estão os primos Guilherme 
Maia e Francisco Cardoso, ambos com 41 
anos, sócios da Fábrica de Chocalhos Par-

dalinho, em Alcáçovas. Numa entrevista ao 
jornal «Diário de Notícias» explicaram que o 
negócio pertence à família há mais e um sé-
culo e a paixão pela arte foi adquirida quan-
do eram crianças.

Guilherme Maia recordou ao jornal que 
ainda miúdo gostava de ir brincar para a fá-
brica. Além do pai, o mestre-chocalheiro José 
Maia, também a mãe trabalhava na arte, ten-
so sido uma das poucas mulheres a fazer 
chocalhos. Aos 15 anos, Guilherme acordou 
com o pai ir trabalhar aos fins-de-semana e 
ficar com o lucro conseguido que aquilo que 
produzisse. “Passava a semana à espera do 
fim de semana para poder vir trabalhar. O 
martírio não era trabalhar, era ir para à es-
cola”, contou ao «Diário de Notícias». Con-
cluído o liceu, passou a dedicar-se a tempo 
inteiro ao negócio da família, que, após a re-

forma do pai, passou a dirigir, com o primo 
Francisco Cardoso.

SALVAR UMA ARTE EM RISCO
De acordo com uma nota divulgada pelo 

Turismo do Alentejo, a candidatura “visou al-
cançar o reconhecimento universal de uma 
arte identitária da região, mas também a sua 
valorização e salvaguarda”. A candidatura 
pretende salvar esta arte e chamar a atenção 
para o declínio do mundo rural. António Ceia 
da Silva, presidente da Direcção da Turismo 
do Alentejo sublinha que aquela entidade tem 
feito uma aposta muito grande na valorização 
dos aspetos identitários, que considera serem 
“decisivos na afirmação do destino turístico”.

Também numa nota, divulgada na pági-
na do organismo na internet, a Comunidade 
Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC) 

afirmou que este reconhecimento não pode-
ria deixar a região do Alentejo mais honrada 
e satisfeita. “O fabrico de chocalhos é uma 
arte bastante antiga que tem a sua maior ex-
pressão na região alentejana, onde abrange 
especificamente os municípios de Estremoz, 
Reguengos de Monsaraz e Viana do Alentejo, 
com destaque para a freguesia de Alcáçovas”, 
refere a mesma nota, onde se sublinha que a 
CIMAC “manifesta a sua satisfação pela bem-
-sucedida candidatura da Arte Chocalheira do 
Alentejo a Património da Humanidade, com 
votos de que a conquista deste título garanta 
a sustentabilidade, preservação e transmis-
são de uma arte existente na região há mais 
de dois mil anos”.

O fabrico de chocalhos é uma arte mile-
nar que tem no território alentejano a maior 
expressão a nível nacional. Segundo a co-
missão científica da candidatura, trata-se de 
uma arte iniciada há mais de dois mil anos 
no Alentejo, mas que está agora em risco de 
extinção.

Com este reconhecimento, o Alentejo con-
quista, pelo segundo ano consecutivo, mais 
um selo da UNESCO para a região, depois da 
atribuição, em novembro de 2014, do esta-
tuto de Património Imaterial da Humanida-
de ao Cante Alentejano. O Alentejo tem tam-
bém dois títulos de Património Material da 
Humanidade, atribuídos ao centro histórico 
de Évora, em 1996, e às fortificações de El-
vas, em 2012.

O vídeo que acompanhou a candidatura 
por ser visualizado em: https://www.youtube.
com/watch?v=PnDQHZr8tbc

O fabrico de chocalhos é uma arte milenar iniciada há mais de dois mil anos no Alentejo mas que 
está agora em risco de extinção, segundo a comissão científica que coordenou a candidatura

O FABRICO DE CHOCALHOS É UMA ARTE MILENAR QUE TEM NO TERRITÓRIO ALENTEJANO A MAIOR EXPRESSÃO A NÍVEL NACIONAL
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Vinhos & Gastronomia

Mais do que saber 
escolher e saborear um bom vinho, é preciso saber servi-lo. Entre saber qual 
a sua temperatura ideal, 
os melhores copos e a 
sequência em que devem ser servidos os diferentes vinhos. Descubra tudo o que 
precisa de saber na hora de abrir uma garrafa com a família ou 
os amigos.

Como servir um vinho
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ESCOLHA O COPO CERTO
Os copos devem ser incolores e livres de orn amentos para deixar transparecer a sua cor e pu-
reza; deve ter um pé por onde pegar, para que uma mão envolta do copo não aqueça o vinho; 
não deve ser demasiado pequeno, ou seja, não deve permitir um contacto directo do vinho com 
o ar. Saiba que tipo de copos deve escolher para servir cada tipo de vinho da forma mais cor-
recta: balão (copo redondo, permite que o vinho “respire”, ideal para tintos nobres e envelheci-
dos); túlipa (parece um sino invertido, recomenda-se para servir vinhos brancos, rosés e tintos 
jovens); bordalês (copo elegante, perfeito para vinhos brancos, rosés e tintos jovens); taça (um 
copo largo e achatado, utilizado para o vinho tinto, mas também para servir espumante doce); 
flute (elegante e esguio, é o mais utilizado para servir champanhe). Pode parecer um preciosis-
mo mas é uma arte que muito influencia a degustação de um bom vinho.

DIGESTIVOS FRESCOS
Depois do café servem-se os digestivos e independentemente de serem vinho do Porto ou ou-
tro licor qualquer, podem ser servidos frescos ou acompanhados de uma pedra de gelo. Este 
é um hábito que foi adoptado há relativamente pouco tempo, até então as bebidas pós-jantar 
eram servidas à temperatura ambiente! Também por isso convém sempre estar a par das úl-
timas novidades que vão sendo introduzidas na “arte de bem consumir um vinho português”

UMA BOA SELECÇÃO DE CASTAS
Claro que para impressionar os seus amigos, não chega servir-lhes bons vinhos em elegantes 
e sofisticados copos. É preciso também que aprenda alguma coisa sobre as castas portugue-
sas e as suas principais características que muitos especialistas consideram únicas no mundo. 
Não vale a penas entrar em conhecimentos sofisticados e técnicos sobre as castas. Informe-se 
apenas das principais de cada região e sobretudo quando comprar um vinho habitue-se a co-
nhecer as castas que o compõem. e os aromas que lhe transmitem. Depois vá educando o seu 
paladar, tentando descobrir esses mesmos aromas no vinho que comprou. 
Vai ver que acaba por ser um jogo giro que até pode ser jogado por toda a família. Convém 
também que se vá familiarizando com os termos que os especailistas usam para definir o vinho 
e sobretudo perceber o que querem dizer. Parece um mundo bastante complicado mas vai ver 
que não é, e sobretudo vai descobrir que vale bem a pena o esforço.

Promova estes encontros em sua casa e aprenda a partilhar um vinho com os amigos, está 
provado que em grupo se aprende mais. Em futuras edições vamos ensinar-lhe aqui muito mais 
para desenvolver esta sua nova atividade. Entretanto vá observando os vinhos e comparando, 
regiões e castas e descubra que nem sempre é o preço o factor diferenciador de um bom vinho, 
mas isso é o seu “trabalho de casa”.

USE OS AMIGOS E FAMILIARES 
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JOSÉ PEDRO SALEMA | PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDIA

“É preciso passar a ideia de que este 
projeto ainda não acabou”...  
Atualmente é indiscutível a importância do Alqueva para o novo paradigma da agricultura em Portugal. 
São 120 000 hectares de regadio implementados numa região onde os solos têm elevada aptidão para esta 
prática agrícola e o número de horas de sol é superior à média europeia. A EDIA tem uma equipa altamente 
especializada no acompanhamento e apoio a novos projetos agrícolas, com forte conhecimento de todas 
as explorações agrícolas da região e dos seus beneficiários, bem como das suas expetativas e intenções no 
que concerne à prática do regadio. Cruzando esta informação com os sistemas de apoio às melhores opções 
culturais para a região, podemos seguramente afirmar que a empres tem condições de prestar um serviço de 
grande valor acrescentado a todos aqueles que queiram tirar partido deste grande projeto.  

Qual é concretamente o tra-
balho da EDIA na barragem do 
Alqueva? Quantas pessoas cá 
trabalham?

São 185 pessoas a trabalhar. 
A EDIA é uma empresa de capi-
tais públicos, portanto é uma em-
presa 100% do Estado Português 
que tem em missão conceber, pla-
near, projetar, construir, explorar 
e promover o projeto do Alqueva. 
Estamos presentes desde a origem 
até á exploração e à promoção. E 
é em torno de todas estas áreas 
que a empresa se organizou. O de-
partamento de Engenharia encon-
tra as soluções, lança concursos, 
promove as empreitadas que cons-
troem esta enorme infraestruturas. 
Já o setor do Ambiente monitori-
za a caracterização das situações 
de referência do impacto das ativi-
dades, impacto ambiental de toda 
esta estrutura. Temos também uma 
equipa de Arqueologia porque na 
construção da barragem temos de 
escavar pois temos muitos canais e 
condutas enterradas e normalmen-
te quando escavamos encontramos 
testemunhos arqueológicos. São 
coisas que estão cá há muito tem-
po e têm de ser estudadas e carac-
terizadas e é por isso que temos de 
ter arqueólogos. 

São esses reservatórios que 
são abastecidos de água a partir 
do Alqueva e que depois chegam 
aos clientes?

Para onde distribuímos a água 
que depois é entregue aos clien-
tes. Portanto, aos agricultores. Te-
mos ainda outro pilar também fun-
damental para a empresa que é a 
Promoção. Temos uma direção de 
economia da água e de promoção 
do regadio que têm a missão de pri-
meiro garantir que os nossos cus-
tos estão bem aferidos e que o pre-
ço da água está bem calculado e 
têm a obrigação de acompanhar 
os nossos custos de fornecimento 
mas também a obrigação de pro-
mover o projeto. Promover signi-
fica, como neste caso, dar entre-
vistas ao “Mundo Português” mas 
também estar presente em semi-

nários, em feiras a divulgar o pro-
jeto e a mostrar que este território 
é extraordinário. E que as possibi-
lidades que esta estrutura oferece 
são de tal forma atrativas que vale 
a pena investir em Alqueva. Rece-
bemos também muitas visitas de 
investidores de todo o mundo, por 
exemplo esta semana recebemos 
um grupo de chineses que movi-
mentam alguns biliões de euros em 
volume de negócios. 

De qualquer maneira, nada 
se pode fazer no Alqueva sem ser 
em parceria com a EDIA que faz 
a gestão. 

A EDIA não tem nenhum pa-
pel regulador. Acho que não deve 
fazer nada em Alqueva sem antes 
falar com a EDIA, mas pode. Isto 
é, tem liberdade total, a atividade 
económica desenvolve-se com os 
licenciamentos e com as autorida-
des competentes mas não temos a 
autoridade para legislar ou impe-
dir qualquer que seja a atividade. 
A EDIA está cá para promover, so-
mos um agente de promoção e não 
um agente de autoridade. 

Quanto é que um agricultor 
paga pela água?

Primeiro está tudo muito claro 
nos vários sites da empresa, tan-
to no mais institucional como no 
comercial, onde estão os tarifários 
e os simuladores com o preço da 
água. Temos um preço definido que 
tem logo duas divisões, portanto se 
há fornecimento em alta ou em bai-
xa pressão, depois esse preço é de-
composto em taxa de conservação 
e taxa de exploração, há uma par-
te em que os agricultores pagam 
independentemente do volume 
que consomem que é suposto ser-
vir para pagar a manutenção do sis-
tema, dos equipamentos, das po-

tencias avarias. Depois há a parte 
do volume, cada metro cubico que 
gastam tem uma tarifa correspon-
dente. Para complicar ainda mais 
isto, foi definido no despacho que 
regulamenta estes assuntos, onde 
há uma política de descontos que 
dura sete anos, para garantir que 
nos primeiros anos de entrada em 
funcionamento de um perímetro há 
um desconto substancial para pro-
mover o regadio, para incentivar as 
pessoas a utilizar a água e com isso 
produzir riqueza. O desconto come-
ça em 70% e depois vai diminuin-
do 10% ao ano até chegar ao oi-
tavo ano em que fica a 0%.  Mas 
de grosso modo, o preço varia en-
tre 0,5 cêntimos (baixa pressão) e 
0,10 cêntimos (alta pressão) por 
metro cubico. Para todos os agri-
cultores que compram dizem sem-
pre que é caro, como é óbvio. Quan-
do estamos a comprar acabamos 
sempre por ter essa perspetiva. 
Mas este preço foi calculado para 
suportar apenas os custos opera-
cionais, a questão é que os custos 
operacionais em Alqueva são maio-
res do que noutros perímetros que 
têm a geografia a ajudá-los

Costuma dizer-se  que a água é 
muito cara se está a pagar os cus-
tos operacionais...

Sim, nem sequer estão a pagar 
a divida e nem tão pouco as amor-
tizações, estão a pagar só uma par-
te muito pequena das amortizações 
que tem que vir com a componen-
te nacional mas isso é uma decisão 
politica que pode ser alterada. Ago-
ra, o que é que a EDIA está a fazer? 
É garantir que esses custos opera-
cionais são o mais baixo possível e 
portanto apresentar ao Estado me-
didas de eficiência, de melhorar, na 
nossa operação e portanto conse-
guimos baixar os custos e assim o 
preço final – isto é o que nós que-
remos. Queremos ter um preço da 
água mais baixo do que temos hoje 
e pretendemos conseguir essa re-
dução através de duas vias: em pri-
meiro lugar pelo aumento da esca-
la portanto conseguir a mais áreas, 
distribuir mais metros cúbicos para 

garantir que a nossa estrutura é di-
luída por um volume maior. Portan-
to o nosso custo estrutural é dis-
tribuído por um maior número de 
consumidores. E em segundo lu-
gar trabalhamos na energia que é 
o nosso custo mais importante de 
funcionamento. E para reduzir a 
nossa fatura energética o que que-
remos é começar a produzir parte 
da energia que precisamos e este 
vai ser o futuro da empresa

Os terrenos dentro da área de 
regadio do Alqueva têm uma va-
lorização acrescida. Pagam algum 
importo por isso  nas transacções?

As tributações das mais-valias 
têm que ser tratadas pela autorida-
de, pelo Fisco, com as regras que 
estão estabelecidas à priori. Agora 
o que podemos dizer é que com a 
chegada da água o preço da terra, 
normalmente, duplica. Agora para 
quem já tinha as terras foi como se 
saísse a lotaria, porque foi o Estado 
que teve o investimento. Hoje em 
dia existem muitos tipos de contra-
tos para todas as necessidades com 
estrangeiros, com arrendamentos 
com a duração de 20 anos, com 
muitas garantias com rendas fixas, 
com rendas mistas. O sector ficou 
bastante dinamizada com a chega-
da do Alqueva á região. É óbvio que 
depois existem aqueles casos de fa-
mílias que têm questões de parti-
lha de famílias complicadas e não 
são poucas em que a terra está pre-
sa nessa confusão jurídica. Existem 
muitas soluções, procuras e inves-
tidores. Recebemos todos os dias 
investidores que procuram dezenas 
ou ate milhares de hectares. Temos 
é que fazer perceber que o proprie-
tário tem uma enchente de oportu-
nidades que pode aproveitar agora. 

Quem tem uma terra na zona 
tem de esperar que um dia o tubo 
lá chegue ou o tubo vai chegar logo 
se for solicitado?

Os engenheiros concebem a so-
lução, escolhendo os melhores so-
los e que estão à distância e à cota 
certa do sistema. É assim que é 
definido a mancha do regadio. Po-

demos admitir algumas extensões 
da nossa rede a pedido de clien-
tes em dois momentos: o primeiro 
é no momento do projeto, ou seja, 
quando estamos a projetar e até ao 
momento chamada a consulta pú-
blica, convidamos os beneficiários 
a vir dizer onde é que querem o hi-
drante e estamos neste momento 
nas zonas chamadas áreas limite, 
que serão para lá dos 120 mil hec-
tares, estamos a fazer esse traba-
lho neste momento. Tivemos uma 
sessão há duas semanas em Re-
guengos com a Camara Municipal 
a falar do projeto e a receber os 
beneficiários. Outro momento em 
que podemos admitir alterações ao 
nosso sistema são quando o siste-
ma já está a funcionar e então com 
investimento do próprio. Portanto, 
se um terreno está nas vizinhanças 
da água, está perto, e conseguimos 
arranjar um ponto onde é possível 
chegar a água nós temos vindo a 
licenciar as captações diretas com 
o investimento do beneficiário. Já 
temos alguns milhares de hectares 
nessa situação. 

A maior parte da tubagem 
está enterrada ou encontra-se à 
superfície?

Sim, maior parte da nossa rede 
é enterrada. Os dois mil quilóme-
tros de extensão de rede, há cer-
ca de cem quilómetros que são em 
canal e os outros 1900 quilómetros 
são enterrados.. 

Ouvindo as suas palavras, dá 
a impressão de que está tudo num 
andamento acelerado para chegar 
ao objetivo final, mas ouvi dizer 
que a Alqueva ainda estava longe 

(...) O preço da água varia 
entre 5 cêntimos (por me-
tro cúbico) na baixa pressão 
e 10 cêntimos na alta e este 
preço apenas suporta os cus-
tos operacionais (...) (...) O regadio de Aqueva 

para além da barragem são 
mais de 2000 quilómetros de 
extensão de rede, 1900 dos 
quais estão enterrados (...)
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da sua  capacidade total…
A taxa de utilização da área que 

já está pronta anda à volta dos dois 
terços, temos de facto um terço não 
usado. E é por termos esse “um ter-
ço” não usado, cerca de 30 e tal por 
cento de área não regada que te-
mos de trabalhar tanto na sua pro-
moção. Agora o que é que inclui 
esta área não regada inclui também 
zonas que nunca serão regadas. Por 
exemplo, um pivô que são aque-
las máquinas de regar que andam 
á volta que descrevem círculos per-
feitos, óbvio que se tiver uma par-
cela que é quadrada e eu ponho um 
pivô à volta fico com cantos que 
não vão ser regados. E estes can-
tos se calhar nunca vão ser regados 
porque o pivô pode lá ficar quinze 
anos. Portanto é difícil aproveitar 
todas as áreas. Depois ainda existe 
a rotação, onde alguns agricultores 
utilizam a técnica de rodar as cul-
turas e de deixar algumas áreas a 
descansar durante alguns anos. Há 
sempre assim algumas áreas que 
ficam definidas como não utiliza-
das. Mas ainda assim temos muita 
área para explorar, existem muitas 
propriedades para regar e por isso 
temos de trabalhar na promoção e 
na divulgação das oportunidades.

Divulgam as oportunidades 
mas os donos da terra podem re-
cusar… Não há nenhum quadro le-
gal que obrigue?

Existe uma coisa que se chama 
taxa de conservação, essa taxa inci-
de sobre os proprietários quer regue 
quer não. Aliás, na minha opinião 
pessoal essa taxa de conservação 
devia até ser mais elevada, com um 
consumo mínimo para forçar a uti-
lização. Para que o consumo míni-
mo de todas as culturas fosse um 
incentivo. 

Então a partir do momento 

em que o tubo ou hidrante pas-
se na propriedade esse pagamento 
é devido, independentemente da 
utilização?

A partir do momento em que os 
engenheiros desenham um mapa 
em que o Ministério da Agricultu-
ra aprove a mancha do regadio e 
fica estabelecido que aquele perí-
metro é uma zona de regadio públi-
co é devido a taxa de conservação. 
Até por lei está escrito que o rega-
dio é obrigatório. É óbvio que não 
vamos a casa de ninguém multá-lo 
por não estar a usar a água mas a 
ideia é que seja usado. Fomos to-
dos enquanto sociedade que fize-
mos aquele investimento e agora 
temos que o aproveitar. 

A EDIA tem como clientes tam-
bém câmaras municipais para for-
necimento de água para consumo 
doméstico?

A EDIA tem como cliente os ser-
viços de água que abastece, por-
tanto não diretamente as câmaras 
mas as águas públicas. As águas 
públicas do Alentejo, do Centro 
Alentejo e as de Santo André, são 
estas as três de água na nossa área 
de influência. E podemos fornecer 
a pedido deles as albufeiras onde 
eles têm ETAR. 

E para Espanha existe algum 
fornecimento?

Existem algumas captações di-
retas do lado espanhol que foram 
perfeitamente definidas no convé-
nio luso-espanhol em 1968, e há 
um protocolo que determina a im-
plantação deste convénio e estão 
licenciadas as captações diretas – 
as jangadas que sugam a água den-
tro da barragem do Alqueva para o 
lado espanhol – estão identificadas 
e são controladas.

E quem tem terrenos adjacen-
tes à barragem podem fazer a sua 
própria captação de água?

As captações têm de ser licen-
ciadas e se quiser fazer uma tem 
de pedir autorização à EDIA. De-
pois a EDIA tem de perceber qual é 
a finalidade do pedido, validá-la do 
ponto de vista ambiental para ga-
rantir que não utilizar mal a água e 
só então licencia a captação. Mas 
já houve casos em que detetamos 
captações ilegais. Mas atenção que 
temos técnicos no terreno o dia 
todo e não pensem que é fácil fa-
zer isso porque quase com certeza 
que vão ser apanhados. 

Quando estão em feiras na-
cionais ou internacionais, a pro-
mover o Alqueva estão a garan-
tir aos empresários e investidores 
que naquela zona corre água o ano 
inteiro?

A EDIA dá a garantia de que 
o sistema tem capacidade para 
aguentar toda a área durante qua-
tro anos de seca. E esta garantia 
não são todas as barragens no mun-
do que a conseguem dar, o Alque-
va consegue fazê-lo porque tem um 
reservatório muito grande. É óbvio 
que tem de estar cheia para se po-
der garantir uma situação de seca. 
Mas em geral a albufeira tem estado 
muito cheia e próxima do seu nível 
máximo de armazenamento conse-
guindo por isso dar esta garantia. A 
água em Alqueva não falta e esta-
mos muito longe da nossa velocida-
de de cruzeiro, nós estamos a dis-
tribuir cerca de um quinto da nossa 
concessão anual. 

Neste momento a energia a 
baixo custo é a grande prioridade 
para a EDIA?

Na mensagem da promoção é 
muito importante passar a ideia de 
que este projeto ainda não acabou 
– temos água para mais. Portanto 

temos uns impressionantes 
120 mil hectares e temos imensas 
oportunidades dentro dessa área 
mas temos capacidade para ter-
mos 160 mil hectares. Esta mensa-
gem de crescimento para projetos 
em expansão é muito importante. 
Relativamente à mensagem sobre 
a energia que é de podermos afir-
mar que no futuro o Alqueva tem 
a possibilidade de ser o primeiro 
projeto alimentado cem por cento 
por energia renovável. Com vanta-
gens económicas melhores do que 
usando as chamadas “tecnologias 
sujas”. Na questão do ambiente 
gostava de referir que o projeto Al-
queva foi bastante fustigado pela 
opinião pública mas parece que foi 
sem fundamentos pois não se es-

tragou nada aliás, até estamos a 
monitorizar o ambiente com bas-
tante cuidado. Aliás ainda ontem 
apareceu no facebook da EDIA uma 
lontra encostada à barragem do Al-
queva que chegou a ter 60 mil vi-
sualizações num só dia – e isto é 
um sinal que um animal demons-
tra que o rio está saudável porque 
se há lontras é porque há peixe. E 
temos exemplos desses a aconte-
cer todos os dias, quem diria que 
há flamingos no Alentejo? Um ban-
do de flamingos nestas albufeiras 
que estão aqui à volta do Alqueva 
já vai em 600 indivíduos. Há mais 
novidades positivas no ambiente do 
que as negativas. Recordo-lhe que 
o Museu Nacional de Arqueologia 
tem 125 anos de história e tem cer-
ca de 3200 sítios arqueológicos e 
só nós temos dois mil e queremos 
fazer circular esta exposição por ou-
tras cidades da zona que contam 
uma história muito interessante so-
bre os achados com o respeito com 
a natureza. 

(...) Existem captações 
diretas para Espanha que 
foram desde logo definidas 
no convénio de 1968 (...)

(...) O Alqueva tem a 
possibilidade de ser o 
primeiro projeto alimentado 
a cem por cento por energia 
renovável, com grandes 
 vantagens económicas(...)
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ENTREVISTA COM RUI COSTA E SOUSA, PRESIDENTE DO GRUPO RUI COSTA E SOUSA & IRMÃO, SA

“Somos reconhecidos internacionalmente pela 
qualidade que apresentamos em bacalhau.”

Rui Manuel Fernandes da Costa e Sousa, Presidente do Grupo Rui Costa e Sousa & Irmão, sa

Conte-nos um pouco da sua 
história…
Pelo 25 de abril de 1974 eu estava 
na polícia militar em Lisboa, mobi-
lizado para Angola. Foi uma altura 
complicada em Portugal, mas tam-
bém em Angola. Entretanto, no ano 
seguinte aconteceu o 25 de novem-
bro e deixei a tropa. Sou natural de 
Tondela e naquela época havia di-
ficuldade em arranjar trabalho. A 
maior parte dos empregos de qua-
lidade foram para as pessoas que 
vinham do Ultramar numa situação 
muito complicada. Eu tive a sor-
te de vir para Aveiro. Fui empre-
gado numa empresa quatro anos 
e aprendi o negócio do bacalhau. 
Aquela altura foi boa. Havia muito 
dinheiro e não havia bacalhau, ra-
pidamente aprendi como era o ne-
gócio e pensei em montar a minha 
própria empresa. Durante um ano 
trabalhei sozinho, mas depois para 
crescer abri sociedade a um irmão 
e fui buscar os meus amigos de in-
fância para me ajudar. Começámos 
a crescer e ainda hoje acho que fiz 
bem, porque a maior riqueza que 
uma pessoa pode ter numa empre-
sa são as pessoas, a máquina hu-
mana. Naquela época, de 80 até 
90 fui sempre comerciante. Com-
prava e vendia. Quando cheguei à 
década de 90 é que comecei a ser 
industrial. 

(...) Nós sabemos fazer tudo 
como deve de ser. Temos o me-
lhor bacalhau do mundo, por-
que desde a pesca até à mesa 
dos clientes controlamos tudo. 
Não há nenhuma empresa em 
Portugal que tenha essas ar-
mas que nós temos. O nosso 
êxito é derivado de toda a qua-
lidade e sabermos o que esta-
mos a fazer (...)

Foi nos anos 90 que o Grupo co-
meçou a investir no estrangeiro?
Não. Dos anos 90 até aos anos 
2000 lancei e comecei a desenvol-
ver a parte industrial. Para isto, tive 
que contratar profissionais. Eu, in-
dustrialmente falando, percebo 
pouco, mas sei como é que as coi-

O “Sr. Bacalhau” tem um nome: RUI COSTA e SOUSA & Irmão. Este Grupo é um dos maiores transformadores e comer-
cializadores de Bacalhau Salgado Seco e Demolhado Ultracongelado do Mundo. A filosofia de seriedade e credibilidade 
da empresa granjeou uma relação de confiança e satisfação com todos os seus parceiros de negócio tendo conquistado 
uma posição de referência no mercado do bacalhau com clientes em mais de 30 países.

sas trabalham e sei ter as pessoas 
certas no lugar certo. Foi o que fiz. 
Quando comprei esta empresa em 
1998 houve um grande crescimen-
to na companhia. O antigo dono é 
um senhor que ainda hoje está vivo, 
tem 93 anos e está em Santos, no 
Brasil. Quando comprei a empre-
sa, pedi-lhe para me ajudar no Bra-
sil e foi o que aconteceu. Passados 
cinco anos de presença no Bra-
sil, ele quis-me comprar a empre-
sa que nós temos lá e eu por res-
peito e consideração disse-lhe que 
sim, que lhe vendia 50% da em-
presa, mas ele também tinha que 
me comprar 50% da empresa que 
lhe comprei em Portugal. Ele recu-
sou, na época não queria, porque 
em Portugal não queria ter nada, só 
no Brasil. Eu tive que apelar á nos-
sa amizade, mas se ele não queria 
nada em Portugal, eu também não 
vendia nada no Brasil. Não chegá-
mos a fazer negócio nenhum, mas 
ainda hoje somos amigos. Ele tem-
-me apoiado sempre que preciso de 
alguma coisa do Brasil. 
Mais tarde, nos anos 2000 com-
prámos uma fábrica e pensei entrar 
no negócio do bacalhau demolhado 
ultracongelado. Não percebia nada 
deste negócio e tive necessidade 
de ir buscar uma pessoa profissio-
nal, o nosso atual diretor industrial, 
Gonçalo Guedes Vaz. É um homem 
que eu conheço quase há 40 anos, 
desde o tempo em que ele come-
çou a trabalhar na Comissão Regu-
ladora do Comércio do Bacalhau. 
O percurso dele foi sempre baca-
lhau, seco e depois, mais tarde, ul-
tracongelado. As coisas têm corri-
do bem. Já aumentámos a fábrica e 
as coisas, felizmente, estão a correr 
bem. Agora, fizemos também uma 
empresa na Noruega, temos uma 
estação de receção de produto que 
nos permite receber o bacalhau di-
retamente dos navios e aí proceder-
mos à transformação. O bacalhau 
pequeno vai para fazer filetes e o 
bacalhau grande, que é o que nos 
interessa, é todo para a marca ‘Sr. 
Bacalhau’. Nós sabemos fazer tudo 
como deve de ser. Temos o melhor 
bacalhau do mundo, porque des-

de a pesca até à mesa dos clientes 
controlamos tudo. Não há nenhu-
ma empresa em Portugal que tenha 
essas armas que nós temos. O nos-
so êxito é derivado de toda a qua-
lidade e sabermos o que estamos 
a fazer. Somos reconhecidos inter-
nacionalmente pela qualidade que 
apresentamos em bacalhau. 

(...) A inovação que temos é 
manter o padrão. Temos as 
coisas mais ou menos con-
troladas. Acho que o que es-
tamos a fazer fazemos bem. 
Estamos sempre mais avança-
dos do que a concorrência (...)

O grupo Rui Costa e Sousa & irmão 
já exporta há alguns anos?
Sim, nós começámos a exportar 
a partir dos anos de 2000. Hoje 
exportamos para mais de 30 pa-
íses. Estamos agora com alguma 
dificuldade para Angola. As coisas 
em Angola não estão muito fáceis, 
mas felizmente estamos a vender 
para todo o lado, onde há portu-
gueses, onde há latinos, onde há 
espanhóis, onde há italianos… Ex-
portamos para todo o lado e as 
coisas têm andado devagarinho. O 
mercado interno é que está menos 
bom derivado às situações políti-

cas e, neste momento, temos ou-
tro problema. Não sei como é que 
algumas empresas da grande dis-
tribuição conseguem vender a mer-
cadoria mais barata do que aqui-
lo que eu compro. Não vendemos. 
Não somos parceiros, porque não 
estamos para vender e depois re-
ceber aquilo que eles querem. Ti-
vemos que nos lançar para o mun-
do, navegámos para outros lados. 
Os políticos têm tentado chegar a 
acordos connosco, com os homens 
do bacalhau, com a associação, 
mas essas contas eu não sei fazer. 
Só sei é que as empresas em Portu-
gal que durante estes anos vende-
ram e que pensavam que estavam 
ali os parceiros certos, no negócio 
do bacalhau, está tudo falido. Acho 
que essa atitude não está correta, 
este é o único problema.

O Estado devia regular a grande 
distribuição?
O Estado devia controlar mais e tem 
feito para os controlar, mas eles fa-
zem aquelas habilidades que nin-
guém entende bem como. Acho 
que o governo estava a fazer um 
trabalho intentado em controlar a 
maneira conforme eles têm feito e 
tem estado em cima do aconteci-
mento. Agora não sei daqui para 

a frente, não sei o que é que vai 
acontecer. O governo mudou e ain-
da não sabemos muito bem o que 
vai acontecer. Se a política vai ser 
igual, se vai ser diferente, mas não 
é só no bacalhau. É nas carnes, em 
tudo. A maior parte das empresas 
que acreditaram nos parceiros es-
tão numa situação muito compli-
cada. Nós vendemos bacalhau a 
todos os grupos que há em Portu-
gal. Aquilo que se combina é sa-
grado, portanto, não falham. Com 
algumas empresas da grande distri-
buição é um bocado complicado li-
dar. A única maneira para trabalhar 
com estas empresas é termos uma 
garantia bancária, para depois não 
haver complicações nas regras que 
eles impõem.

Dada a proximidade do Natal, uma 
altura de excelência para o ‘Sr. Ba-
calhau’, há alguma inovação que 
estejam a pensar lançar para este 
data especial?
A inovação que temos é manter o 
padrão. Temos as coisas mais ou 
menos controladas. Acho que o que 
estamos a fazer fazemos bem. 
Estamos sempre mais avançados 
do que a concorrência. 
As coisas têm estado bem equili-
bradas. Está tudo como deve de ser.
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Do ponto de vista industrial, esta 
empresa tem uma linha de produ-
ção única no mundo...
Esta empresa conseguiu aquilo que 
seria o desejo de qualquer empre-
sa na área alimentar: a verticaliza-
ção da produção e o controlo da 
cadeia de valor. É evidente que a 
concretização deste ambicioso ob-
jectivo implicou criar estruturas, e 
ser, de certa forma, atrevido. Temos 
que reconhecer que a implantação 
de uma empresa num país estran-
geiro nunca é uma tarefa fácil, mas 
conseguimos fazê-lo com sucesso. 
Temos conseguido, por força dessa 
verticalização, uma melhor siste-
matização de processos e de valori-
zação de subprodutos minimizando 
os custos de produção maximizan-
do a competitividade e, sobretudo, 
a qualidade do produto final.
No mundo do peixe somos conheci-
dos como os bacalhaus e não é por 
acaso. Somos um país que conso-
me 57 quilos de peixe per capita eu 
diria que o bacalhau tem uma par-
te de leão nisto tudo, cerca de 25 
%, por isso a nossa preocupação é 
não defraudar o consumidor.

(...) Os nossos clientes sabem 
o que compram. Nós temos 
esse compromisso para com 
eles (...)

Houve algumas tentativas por parte 
de alguns concorrentes espanhóis 
com o único propósito de vender 
água a preço de bacalhau, mas nós 
não embarcámos nisso. Os nossos 
clientes sabem o que compram. 
Nós temos esse compromisso para 
com eles. Aqui, temos uma luta in-
terna, temos que apresentar o me-
lhor produto do mundo. Isto não é 
só ambição. Isto significa que es-
tamos habilitados a fazê-lo. Nós 
próprios, somos grandes consumi-
dores de bacalhau, sabemos mui-
to bem distinguir o que é um bom 
bacalhau, de outro (assim-assim). 
Por vezes, somos confrontados com 
concorrência desleal, que prejudica 
o futuro do negócio. Ponha-se no lu-
gar de um jovem de 20 anos que 
não está habituado a comer baca-
lhau e que esse produto lhe aparece 
à frente pela primeira vez, ou ima-
gine um português jovem em Fran-
ça ou noutro país com 20 anos 

a quem os pais, sistematicamen-
te, exaltavam as virtudes do baca-
lhau. Propõe-se comprá-lo e fazer 
um jantar para os amigos, tem uma 
desilusão. Automaticamente, fica-
-se sem um potencial cliente, dos 
seus amigos Franceses e, também 
a sua descendência. A minha gera-
ção tem a obrigação de preservar 
a riquíssima cultura gastronómica 
à base do “fiel amigo“, a tradição 
tem de continuar a ser o que era. 
Nós estamos a conseguir chegar 
com o nosso bacalhau demolhado 
ultracongelado a cerca de 30 paí-
ses e congratulamo-nos por saber 
que os consumidores, nesses paí-
ses, realmente apreciam o produto 
que lhes oferecemos. É gratifican-
te saber que há alguém em merca-
dos tão longínquos como na Aus-
trália, Timor, Macau, África do Sul 
que repete encomendas do Sr BA-
CALHAU OU DO BOMPORTO, com 
regularidade e faz questão de com-
prar produtos de máxima qualidade 
ao preço necessário. Também sa-
bemos que os grandes restauran-
tes de São Paulo, Rio de Janeiro 
e Recife privilegiam a nossa mar-
ca BOMPORTO no Brasil. Há cer-
ca de um ano fizemos um investi-
mento no Brasil $10.000.000 no 
sentido de garantir a cadeia de frio, 
mais uma vez preocupados com a 
qualidade do produto que chega à 
mesa do consumidor. A cadeia de 
frio no Brasil, é extremamente de-
ficiente, então, percebemos que a 
qualidade do nosso bacalhau po-
dia ser afetada, por isso, criámos as 
nossas estruturas com bons frigorí-
ficos e capacidade de topo, potên-
cia frigorífica e qualidade de isola-
mento térmico. Hoje, vemos que os 
grandes restaurantes fidelizam-se à 
marca e aumentam o consumo, in-
ferimos que os comensais gostam 
do que lhes é oferecido. Devemos 
ser dos poucos no sector que se po-
dem orgulhar de aumentar as ven-
das em período de crise. 

A Alta Qualidade é mesmo 
garantida…
É garantida e reconhecida. Isso é 
que é o essencial para nós. O gran-
de objetivo de outros fornecedores 
é vender água a preço de bacalhau 
e usam todo o tipo de artefactos 
que vão desde agentes químicos 
até físicos para reter água dentro 

do produto. Eu penso que essa é 
uma receita completamente esgo-
tada. Faz-me lembrar o polvo há al-
guns anos ou o camarão descasca-
do, que trazia 45% de gelo. Eu julgo 
que quem compra um quilo des-

se camarão, por exemplo, que che-
ga a casa e o descongela, sente-se 
defraudado. Nós não embarcamos 
nisso. Nós não vendemos água ne-
nhuma nem usamos aditivos o ba-
calhau é 100 % natural. A única 

água é adquirida de forma normal 
ao demolhar o bacalhau.
No fundo, fazemos o mesmo que 
uma dona de casa faria com as van-
tagens da conveniência e controlo 
dos procedimentos. 

Boas Festas
Happy Holidays
Bonnes Fêtes
Felices Fiestas

Líder nacional na produção de detergentes.

Gonçalo Guedes Vaz, diretor industrial do 
Grupo é o médico veterinário responsável pela 
implementação de uma estratégia de produ-
ção única no sector visando a verticalização da 
produção e o controlo da cadeia de valor pelo 
Grupo Rui Costa e Sousa & Irmão, asseguran-
do, assim, a Alta Qualidade dos produtos da 
empresa.

Gonçalo Guedes Vaz, diretor industrial do Grupo Rui Costa e Sousa & Irmão, sa
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“Sempre aspirei a ser cantor, mas nunca pensei vir a 
ser aquilo que sou hoje...”

ENTREVISTA COM LUÍS FILIPE REIS

Como é que começou a paixão 
pela música?

A minha paixão pela música co-
meçou muito cedo, praticamente 
desde que me lembro. Sempre aspi-
rei a ser cantor, mas nunca pensei vir 
a ser aquilo que sou hoje. De facto, 
com muito trabalho e muita luta as 
coisas foram acontecendo e consegui 
realizar o meu sonho.

 (...) O ano de 2015 foi um ano 
de muito trabalho na celebração 
dos 25 anos de carreira com os 
portugueses não só de Portugal, 
mas também nas comunidades 
portuguesas no mundo inteiro 
porque foram eles que me deram 
uma grande ajuda, uma grande 
força para eu realizar este meu 
sonho (...)

Fale-nos um pouco acerca do seu 
último álbum “25 anos de Sucesso”?

“25 Anos de Sucesso” é o títu-
lo do meu último trabalho que lan-
cei há perto de dois anos. Trata-se 
de uma coletânea com todos os meus 
êxitos ao longo dos 25 anos de car-
reira. São os meus melhores temas 
e que o meu público adora, quer em 
Portugal, quer nas comunidades por-
tuguesas por esse mundo fora onde 
eu tenho uma agenda de espetáculos 
sempre bastante solicitada.

Os fãs pediam-me muito que ree-
ditasse essas músicas até porque já 
não tinham as cassetes, o cd estava 
estragado…assim editei uma coletâ-
nea de êxitos que acabou por ter, tam-
bém ela, muito êxito! 

O ano de 2015 foi um ano de 
muito trabalho na celebração dos 25 
anos de carreira com os portugueses 
não só de Portugal, mas também nas 
comunidades portuguesas no mundo 
inteiro porque foram eles que me de-
ram uma grande ajuda, uma grande 
força para eu realizar este meu sonho. 
Em Maio estive no Coliseu de Lisboa, 
depois no Coliseu do Porto, dia 10 de 
janeiro de 2016 vou atuar no Olym-
pia de Paris para continuar a celebrar 
os 25 anos de carreira. Os portugue-
ses lá fora merecem este espetáculo, 
merecem estar presentes neste even-
to porque esta festa não é só minha, 
também é deles. É a minha terceira 
vez no Olympia Paris.

Este ano editou um livro?
Este ano editei um livro intitula-

do “O Segredo” que vai na segunda 
edição, porque durante os 25 anos 
de carreira nunca falei muito de mim. 
Falei na música, falei em palco, nos 
espetáculos, mas nunca falei muito 
da minha vida. Eu penso que o ar-
tista deve ser profissional e respei-
to muito todos os que o fazem, mas 
nunca gostei muito de falar da minha 
vida pessoal. O público deve gostar 
do cantor, gostar de ir ao concerto e 
nós temos que dar o nosso melhor 
para a pessoas.

Mas agora, 25 anos depois, a 
meu público perguntava-se o por-
quê de eu não dizer algo sobre mim, 
como é que eu concebi uma carrei-
ra, como é que eu realizei tudo isto 
sozinho, com a ajuda de Deus e dos 
portugueses, é claro. Tudo passou 
muito rápido, nem dei por este tem-
po passar, dediquei-me 100 por cen-
to, de alma e coração, à música. E 
só assim, com muito empenho, de-
dicação e luta é que consegui chegar 

onde cheguei e ter realizado o meu 
sonho de ser cantor.

 (...) estou a preparar um novo 
disco que vai sair em fevereiro, 
provavelmente no dia dos namo-
rados, está quase pronto (...)

Tem algum novo lançamento 
previsto para 2016?

Estou a preparar um novo disco 
que vai sair em fevereiro, provavel-
mente no dia dos namorados, está 
quase pronto. Este ano, entre aviões, 
concertos e estúdio passou tudo mui-
to rápido, mas com bons resultados. 

Este novo disco é a continuidade 
do meu registo romântico, mas atua-
lizado com novos sons e sonoridades, 
tendo em conta a atualidade e a mi-
nha interpretação agora, com mais 
experiência, que é aquilo que me de-
fine e faz a diferença. Sempre me 
preocupou ter um estilo muito pró-
prio para que as pessoas reconheçam 
a minha música, ou a voz que Deus 
me deu, quando a ouvem na rádio, 

por exemplo.
As pessoas podem esperar um 

disco na continuidade do meu suces-
so, com a mensagem sempre no co-
ração das pessoas, as letras românti-
cas, pois eu só gosto de cantar aquilo 
que sinto e aquilo que se passa na 
vida das pessoas. 

Sei que as pessoas estão ansio-
sas, porque de facto não lanço nada 
há dois anos, mas estou há um ano 
a preparar este novo registo que vai 
ser um disco com muita qualidade e 
dentro do género que eu estou habi-
tuado a cantar. 

(...) As pessoas podem espe-
rar um disco na continuidade do 
meu sucesso, com a mensagem 
sempre no coração das pessoas, 
as letras românticas, pois eu só 
gosto de cantar aquilo que sinto 
e aquilo que se passa na vida das 
pessoas (...)

Qual é a sensação de atuar pe-
rante as Comunidades Portuguesas?

O público português aceita-me 
muito bem, participa bastante nos 
espetáculos. Comecei por gravar em 
França, depois no Canadá, mas o 
meu primeiro LP foi gravado em Por-
tugal e foi disco de Ouro em Portugal e 
no estrangeiro. Isto quando ainda não 
havia o apoio das televisões. 

Eu respeito bastante o público lá 
fora porque sempre me ajudou mui-
to. Cheguei agora da Austrália e, sem 
dúvida, as pessoas apoiam muito a 
música portuguesa, apoiam o artis-
ta e são a força maior que temos no 
Inverno. Também me considero um 
emigrante porque estou em Paris há 
muitos anos e tenho muito orgulho e 
muito prazer em fazer parte da co-
munidade de portugueses espalha-
dos pelo mundo.

(...) dia 10 de janeiro de 2016 
vou atuar no Olympia de Paris 
para continuar a celebrar os 25 
anos de carreira. Os portugueses 
lá fora merecem este espetácu-
lo (...)

Luís Filipe Reis vai atuar no dia 10 de janeiro de 2016 no Olympia de Paris para celebrar os 25 anos de carreira.

Luís Filipe Reis iniciou a sua carreira, como cantor profissional, em França, país que o acolheu há já duas décadas e lhe 
proporcionou a oportunidade de realizar o seu sonho: gravar um disco. Ao longo da sua carreira como profissional, con-
ta com mais de 30 álbuns de sucesso. Entre as diversas conquistas, destacam-se os convites para realizar dois concer-
tos na ilustre sala, Olympia de Paris, nos anos 2000 e 2002 onde vai regressar para mais um grandioso espetáculo no 
próximo dia 10 de janeiro de 2016.
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A mercearia da Rua dos Tanoeiros, no 
Funchal, é um pequeno negócio de família 
e ganhou fama na Madeira e no estrangei-
ro devido à venda de especiarias, sobretudo 
as que são usadas na confeção das iguarias 
de Natal.  “Nós mantemo-nos fiéis à tradi-
ção de vender avulso e somos muito conhe-
cidos pelas especiarias, que vêm de diferen-
tes pontos do mundo, como Índia, Jamaica 
e Tanzânia”, explicou a agência Lusa Paulo 
Bento, que gere o negócio, herdado do pai, 
juntamente com a mulher e a mãe.  A mer-
cearia existe há 150 anos, embora só esteja 
na família há 70, e é uma das duas, no Fun-
chal, que funcionam segundo os moldes tra-
dicionais, com venda de produtos à medida 
do freguês.  “Aqui, não impingimos nenhum 
peso ao cliente. Fazemos a medida consoan-
te ele quer”, disse Paulo Bento, salientando 
que, deste modo, o público compra mais ba-
rato do que nas grandes superfícies.

Na época natalícia, as especiarias são 
vendidas ao grama, sobretudo para o fabri-
co de bolo de mel, broas de mel, bolo preto 
e bolo família, havendo pessoas que chegam 
com receitas do tempo dos avós, onde estão 
indicadas as quantidades certas. 

“Temos uma [cliente que tem uma] re-
ceita que ainda cá vem e que está há mais 
de 120 anos naquela família”, contou, sub-
linhando, no entanto, que, nos tempos que 
correm, também aparecem clientes com as 
receitas no ‘tablet’ ou no telemóvel. 

A mercearia criou, por outro lado, uma 
mistura de especiarias, com base numa re-
ceita própria com mais de 100 anos, que é 
vendida para todos os continentes, sobretu-
do onde a comunidade madeirense é mais 
expressiva, como na África do Sul, na Vene-
zuela, na Austrália e em França. 

“É engraçado que até já me chegou aqui 
um chinês”, disse Paulo Bento, contando que 
ele veio a mando de emigrantes madeirenses 

na China e que “chegou com um mapa na 
mão, onde estava assinalada a localização 
da mercearia, só para comprar as nossas es-
peciarias”.  O estabelecimento, na baixa da 
cidade, foi bastante afetado pelo temporal 
de 20 de fevereiro de 2010, o que obrigou 
a uma remodelação, mas mantém o figurino 
das antigas “vendas”, com uma parte desti-
nada às mercadorias e outra de taberna, que 
também é muito popular. “Houve uma altu-
ra em que pensámos mudar o estilo do ne-
gócio, mas compreendemos que as pessoas 
não iam gostar. Isso não nos ia ajudar nem 
credibilizar”, explicou Paulo Bento, afirman-
do que a aposta na linha tradicional acabou 
por tornar o estabelecimento raro e famoso. 

A mercearia da Rua dos Tanoeiros já foi 
notícia em vários órgãos de comunicação so-
cial regionais, nacionais e internacionais, no-
meadamente numa revista alemã e numa te-
levisão austríaca, no âmbito de reportagens 
sobre o comércio tradicional no Funchal. 

“Além das especiarias, também vende-
mos os frutos secos, vendemos feijão, grão-
-de-bico, trigo, vendemos tudo o que é ne-
cessário para uma mesa típica madeirense”, 
disse Paulo Bento, destacando ainda “as fa-
mosas peneiras, as vassouras de piaçaba e 
os baldes de plástico”.  As épocas altas são 
o Natal, à conta da confeção de iguarias, e 
o verão, por causa dos emigrantes. Nos últi-
mos dias, até se formaram bichas nas duas 
portas, mas Rosa Lopes, 62 anos, lembra-se 
de tempos muito mais agitados, quando che-
garam a ter seis empregados.  “Antigamen-
te, faziam-se compras aqui para toda a ilha e 
também para o Porto Santo. Os empregados 
entregavam mercadoria nas residências, iam 
por encomendas nas camionetas que viaja-
vam para o campo e no barco que ia para o 
Porto Santo”, contou, lembrando que o pe-
ríodo mais difícil aconteceu após a morte do 
marido, há 16 anos. 

MADEIRA- FUNCHAL

Mercearia no Funchal 
ganha fama mundial 
com venda especiarias
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ENTREVISTA COM MANUEL RAMIREZ, ADMINISTRADOR DA RAMIREZ & Cª (FILHOS), SA

“Estamos muito orgulhosos da Ramirez 1853 porque é uma 
unidade extraordinária a nível mundial, com condições únicas...”

Manuel Ramirez, Administrador da Ramirez & Cª (Filhos)., SA

Qual é a história da ‘Ramirez’?
As conservas ‘Ramirez’ nasceram 
há 162 anos, em Vila Real de San-
to António, no Algarve. Foi uma 
empresa criada pelo meu trisavô, 
que na altura era um agricultor e 
verificou que havia abundância de 
atum na costa portuguesa, nomea-
damente no Algarve, e assim criou 
a empresa ‘S. Ramirez’. Realmente 
havia uma abundância muito gran-

A mais antiga fábrica de conservas em laboração do mundo foi fundada em 1853 e continua a 
ampliar a herança da marca ‘RAMIREZ’, criada pela família há 5 gerações.
162 anos depois, a Ramirez continua diariamente a honrar um nome reputado internacional-
mente que já atravessou três séculos, sempre com o mesmo objetivo: colocar no mercado as 
melhores conservas de peixe portuguesas. 

de de atum, o chamado atum de di-
reito, que era o atum existente na 
costa portuguesa. 

 (...) Sem dúvida. Foi a visão 
do meu avô que, de certa for-
ma, assegurou a nossa longe-
vidade (...)

A empresa foi criada em 1853 e, 
inicialmente, conjugava a produ-

ção de juta com a salga de peixe. 
Em 1865, começou a fabricar con-
servas de peixe, a esterilizar latas, 
pois o meu trisavô trouxe um cata-
lão que dominava essa tecnologia.
O meu bisavô, por sua vez, foi o ho-
mem que internacionalizou a em-
presa. Já estudou no estrangeiro 
e dinamiza uma política de marca 
própria: coloca a ‘Ramirez’ em vá-
rios mercados e cria a marca ‘Co-

cagne’ em 1906, que é desde então 
líder no Benelux. Aqui começou, di-
gamos, a expansão da empresa. A 
Ramirez teve também unidades 
produtivas em Albufeira, Olhão e 
Setúbal. 
O meu avô Emílio Ramirez foi, sem 
nunca perder os laços a Vila Real 
de Santo António, o homem que ru-
mou a Norte. A Ramirez já manti-
nha desde os finais da década de 

1920 uma pequena unidade pro-
dutiva em Matosinhos, mas peran-
te as suspeitas de escassez de pei-
xe a Sul e a pujança da indústria 
conserveira em Matosinhos, decide 
construir uma fábrica nova em Leça 
da Palmeira, em 1945. No final da 
década de 1950 compra uma fábri-
ca existente em Peniche e reforça a 
produção. Foram estas duas unida-
des que tivemos em plena labora-
ção até ao final do primeiro semes-
tre de 2015.

Porque é que se faz esta mudança 
Sul - Norte? Foi estratégica?
Sem dúvida. Foi a visão do meu avô 
que, de certa forma, assegurou a 
nossa longevidade. Assim perante 
a escassez no Algarve, o meu avô 
vem para Matosinhos, uma novida-
de para ele que era um homem do 
sul. Foi um desafio e uma prova de 
bravura, porque foi realmente um 
momento complicado. Largou a fa-
mília e veio sozinho para Matosi-
nhos desenvolver a fábrica que la-
borou até há poucos meses.
Há mais de cinco anos começá-
mos a estruturar a construção desta 
nova unidade. Sempre acreditámos 
que o teríamos de fazer. Manter uni-
dades produtivas com 70 anos co-
meçava a ser uma tarefa hercúlea, 
para quem exporta para mais de 
50 países, tem auditorias perma-
nentes dos mais diversos clientes, 
que nos procuram porque somos 
uma referência, pela nossa fiabili-
dade, pela qualidade e segurança 
alimentar.

 (...) a nossa marca principal 
é a ‘Ramirez’ com a qual es-
tamos em 35 países. Tem va-
riações de ano para ano, por 
razões de conjuntura, mas 
a ‘Ramirez’ é a nossa marca 
mais globalizada (...)
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“Estamos muito orgulhosos da Ramirez 1853 porque é uma 
unidade extraordinária a nível mundial, com condições únicas...”

EMPRESAS & MERCADOS

Decidimos e avançámos numa al-
tura difícil, em plena crise, mas, 
como sempre, em tempos de crise, 
também os meus pais e os meus 
avós fizeram movimentos arroja-
dos, foi nestas alturas que fizeram 
investimentos. Estamos muito or-
gulhosos da Ramirez 1853 porque 
é uma unidade extraordinária a ní-
vel mundial, com condições únicas 
no sector das conservas de peixe 
no mundo. 

(...) a marca ‘Cocagne’, é líder 
na Bélgica, mas está em Fran-
ça, na Inglaterra, no Oriente...
Temos, por exemplo, ainda, 
a marca ‘Tomé’, que é a nos-
sa marca líder nos mercados 
da saudade filipinos. Temos a 
marca ‘General’, o atum ‘Ge-
neral’, uma marca consagra-
da há muitos anos em Portu-
gal e uma das referências para 
o consumidor português. (...) 

Fale-me um pouco sobre a estraté-
gia de exportação da marca.
A nossa marca principal é a ‘Ra-
mirez’ com a qual estamos em 35 
países. Tem variações de ano para 
ano, por razões de conjuntura, mas 
a ‘Ramirez’ é a nossa marca mais 
globalizada. A nível internacional, 
estamos nos PALOPS, fortemente 
no Brasil, em França, nos Estados 
Unidos, na América do Sul, na Bo-
lívia, no Uruguai, na Venezuela, no 
Japão, na Austrália e em muitos ou-
tros países. 
Depois, fruto da longevidade des-
ta casa, temos muitas outras mar-
cas, que são de referência, algumas 
de âmbito mais francófono, como a 
marca ‘Cocagne’, que é líder na Bél-
gica, mas está em França, na Ingla-
terra, no Oriente; é também outra 
marca de referência da casa. Te-
mos, por exemplo, ainda, a marca 
‘Tomé’, que é a nossa marca líder 

nos mercados da saudade filipinos. 
Temos a marca ‘General’, o atum 
‘General’, uma marca consagrada 
há muitos anos em Portugal e uma 
das referências para o consumidor 
português.
Em 2014, fizemos uma parceria 
para o desenvolvimento da marca 
‘La Rose’, que foi referência nacio-
nal e internacionalmente, mas es-
teve fora do mercado durante 30 
anos. Estamos a reanimá-la: no 
Oriente, na Suíça e em Portugal. 
Estamos certos que, em breve, a La 
Rose ocupará o espaço que já lhe 
pertenceu. Temos uma política de 
multimarca, que nos garante uma 
certa independência.

Abriu-se um novo mundo de ele-
gância e gourmet em torno das 
conservas. O que é que acha des-
te caminho?
A conserva foi sempre um recur-
so muito interessante, porque uma 
conserva pode estar numa dispen-
sa vários anos sem qualquer pro-
blema. Foi sempre um grande re-
curso do passado, essencialmente 
nas guerras, períodos em configu-
ravam uma grande preciosidade. 
Mais recentemente, de há uns três 
anos para cá, em Portugal e na Eu-
ropa houve realmente um boom. 
De um recurso muito circunscrito 
ao supermercado, passou a ser fa-
lada e comunicada nas lojas, nos 
espaços gourmet, nos restaurantes, 
por grandes chefs. É uma moda que 
veio para ficar. É um recurso extra-
ordinariamente versátil para quem 
aprecia cozinhar, para a restaura-
ção ou para o dia-a-dia. E neste 
contexto, uma gama como a nos-
sa, com mais de 40 produtos, faz 
toda a diferença. 
Falava-se sempre muito, no pas-
sado, em atum e sardinhas, mas, 
hoje, num linear de supermercado 
temos, em média, mais de 20 pro-
dutos. Dos filetes de sardinha ou do 
bacalhau com grão, aos atuns com 
vegetais, com passagem pelo atum 
assado à algarvia. São refeições 
prontas excepcionais. É só abrir e 
comer. Não são aquelas refeições 
que às vezes se experimentam, 
como eu faço lá fora, que são ar-

tificiais, quase plásticas e que não 
nos trazem a emoção que deseja-
mos num alimento. É uma emoção 
muito grande saber, por exemplo, 
que em Angola e Moçambique as-
sim como em muitos mercados, os 
nossos produtos rodam com mais 
facilidade dada a extensa varieda-
de disponível.

 (...) A conserva foi sempre um 
recurso muito interessante, 
porque uma conserva pode es-
tar numa dispensa vários anos 
sem qualquer problema. Foi 
sempre um grande recurso do 
passado, essencialmente nas 
guerras, períodos em configu-
ravam uma grande preciosida-
de. Mais recentemente, de há 
uns três anos para cá, em Por-
tugal e na Europa houve real-
mente um boom (...)

Quais os mercados em que procu-
ram entrar?
Queremos estar em todos. Temos 
potencial, sabores adaptados inclu-
sive, para estar em todos. Nos úl-
timos anos, todos falam da China. 
É um mercado enorme, mas relati-
vamente lento. Outros há, que se-
guem muito a onda britânica, como 
por exemplo, a Nova Zelândia, a 
Austrália, o Canadá, onde tudo se 
processa de forma muito rigorosa, 
mas também muito mais célere. 

A ‘Ramirez’ está no SISAB POR-
TUGAL desde o início. Qual é a opi-
nião que tem sobre este evento?
Conhecemos o SISAB PORTUGAL 
desde a primeira edição. É uma li-
gação quase que amorosa, porque 
temos muita simpatia e muito cari-
nho por este projeto. Podemos sem-
pre melhorar e temo-lo feito. Sei 

que a organização do SISAB POR-
TUGAL tem investido em novas ge-
ografias e proporcionado a visita de 
novos mercados ao evento.
Continuamos a pensar que poder 
alternar a realização do SISAB em 
cidades internacionais de grande 
impacto e visibilidade, poderia ser 
crucial para o crescimento e noto-
riedade deste projeto, onde quere-
mos continuar a estar. 

 (...) falava-se sempre muito, 
no passado, em atum e sar-
dinhas, mas, hoje, num linear 
de supermercado temos, em 
média, mais de 20 produtos. 
Dos filetes de sardinha ou do 
bacalhau com grão, aos atuns 
com vegetais, com passagem 
pelo atum assado à algarvia. 
São refeições prontas excep-
cionais. É só abrir e comer (...)
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VANDA GRILO | RESPONSÁVEL COMERCIAL E MARKETING DA «DETRIGO»

A nossa aposta e objetivo 
agora é a internacionalização
Vitor Felizardo, nasceu na área da padaria/pastelaria há muitos anos, 
a ajudar o pai que já tinha uma padaria que ainda hoje existe. Um 
dia partiu para o seu próprio projeto porque sempre achou que a ultra 
congelação era o futuro deste negócio e assim nasceu a “DE TRIGO”. 
Agora dedica-se especialmente a desenvolver novas máquinas e equi-
pamentos únicos com que vai equipando a sua empresa.

Há quanto tempo existe a 
empresa?

Nós existimos hà cerca de 10 
anos, inicialmente começámos 
apenas como distribuidores de pro-
dutos de Padaria e Pastelaria ultra 
congelados. Desde 2006 temos as 
atuais instalações e começámos a 
produzir os próprios produtos que 
distribuímos.

Faça-me uma descrição dos 
produtos que comercializam

Nós produzimos produtos de 
Padaria e Pastelaria ultra congela-
dos. O nosso produto principal é a 
broa de milho amarelo, é um pro-
duto muito regional, muito ligado a 
esta região. Tem uma característica 
que a diferencia de todas as outras, 
que é o facto de ser ligeiramente 
adocicada. Estas são característi-
cas naturais do produto. Depois, te-
mos também ainda de padaria, os 
pães recheados, pão com chouriço, 
pão com leitão, pão com legumes, 
pão com frango, tudo aquilo que se 
possa imaginar. Tudo depende da-
quilo que o nosso cliente deseja. 

Em termos de Pastelaria, te-
mos desde o pastel de nata – Es-
tes dois produtos, tanto a broa de 
milho como o pastel de nata são 
produtos premiados internacional-
mente – depois temos também os 
scones, que é um produto tipica-
mente inglês, e temos desde o bolo 
de arroz, aos queques, as tartes de 

amêndoa, ou seja, nós temos pro-
dutos que são ainda feitos com as 
receitas tradicionais, mas elabora-
dos já com alguma escala. Esse é 
o nosso nicho.

Onde é que os consumido-
res podem encontrar os vossos 
produtos?

Os nossos produtos estão à ven-
da sobretudo junto das grandes dis-
tribuidoras. Temos como principal 
exemplo, a Nutriva, que é um dos 
nossos principais clientes, temos 
também a Jerónimo Martins. De-
pois, temos outros clientes, outros 
distribuidores mais regionais.

E fazem a cobertura na totali-
dade pelo território nacional?

Sim, através dos nossos distri-
buidores, sim.

E como vai a exportação?
Começámos o ano passado a 

dar os primeiros passos em ter-
mos diretos, estamos agora a an-
gariar os nossos primeiros clientes, 
já existem alguns, nomeadamente, 
nos países onde existem grandes 
comunidades portuguesas, como 
Luxemburgo, França, Inglaterra… 
São esses os nossos mercados já 
abertos. 

E como e que chegaram lá?
Alguns foi directamente, através 

de feiras como o SISAB PORTUGAL

E qual foi a sensação com que 
ficou dessa participação no Sisab 
Portugal? Valeu a pena?

Sim, conseguimos recolher 
bastantes contactos, nós sabemos 
que é um processo que leva algum 
tempo, principalmente no setor ali-
mentar onde existem muitas buro-
cracias no que diz respeito à qua-
lidade, segurança alimentar e etc.. 

Agora que estão a começar o 
processo de internacionalização, 
estão a sentir barreiras? 

Para já, como nós ainda não 
chegámos às grandes cadeias in-
ternacionais ainda não nos depa-
rámos com esse problema mas, te-
mos plena consciência de que  mais 
à frente, vamos encontrar essa bar-
reira, daí já estarmos a trabalhar 
nela com alguma antecedência, já 
implementámos algumas normas 
importantes e já estamos também 
certificados em termos de qualida-
de. Durante o próximo ano e com a 
ajuda de um projeto de internacio-
nalização, vamos implementar nor-
mas como a BRC, e a IFS.

Já se sente na facturação, o 
peso da exportação?

Ainda não é o nosso maior 
“bolo”, mas sim, começamos a ter 
algum efeito. A percentagem ainda 
é muito pouca, cerca de 5%. 

O que é que diferencia os 

vossos produtos em relação à 
concorrência?

Já existem algumas empre-
sas em Portugal a trabalhar neste 
tipo de mercado, maioritariamen-
te ainda em massas congeladas, 
não em produto acabado como a 
“Detrigo” faz, porque nós fazemos 
a cozedura completa do produto, 
e depois em casa basta desconge-
lar o produto, apenas à tempera-
tura ambiente, não necessita se-
quer de ir ao forno. Ao contrário 
daquilo que se possa pensar são 
produtos bastante seguros, porque 
trabalhamos com o processo de ul-
tra congelação, que é muito sim-
ples. O produto é feito como se fos-
se fresco do dia e, assim que sai 
do forno, baixa até uma tempera-
tura, mais ou menos 75 graus sen-
do nessa altura submetido a um 

processo de ultra congelação, ou 
seja, leva um choque rápido num 
túnel de congelação até -40 graus 
centigrados, ou seja, o processo 
de congelação é muito rápido e 
isto evita que microorganismos ou 
bactérias se desenvolvam. Quan-
do é descongelado, ele está como 
se tivesse acabado de fazer e já ti-
vesse arrefecido. É como se hou-
vesse uma paragem no tempo, e 
depois o processo continua a par-
tir do momento em que ele come-
ça a descongelar.

Isso significou, um bom in-
vestimento nas instalações e no 
equipamento

Sim, nós estamos a falar de 
equipamentos que têm custos de 
manutenção muito elevados, para 
além do custo de aquisição. 

VANDA GRILO mostra à nossa 
reportagem uma das linhas de 
produção da DETRIGO

Vista geral das diversas linhas de produção da DETRIGO Uma moderna amassadeira Equipamento original   projetado por Vitor FelizardoPãozinho a sair do forno...
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Fale-me da empresa, como 
nasceu, quem são os proprietários

O proprietário é o senhor Vítor 
Felizardo. Nasceu na área da pas-
telaria e da padaria desde há mui-
tos anos, o pai dele tinha uma pa-
daria que ainda hoje existe. É uma 
padaria pastelaria que produz ape-
nas para consumo da casa. Sem-
pre trabalhou na área da produção, 
o gosto dele é o desenvolvimento 
de máquinas e de novas técnicas 
para conseguirmos adaptar os pro-
dutos, Desde cedo que achou que 
a industria alimentar padaria-pas-
telaria ultra congelada seria o futu-
ro e então investiu logo desde ini-
cio nestas instalações.

Afinal pela vossa experiência o 
mercado está a crescer não está 
em crise…

O mercado em Portugal já foi 
muito melhor do que aquilo que é 
atualmente e, nós precisamos sem-
pre de clientes que tenham algum 
consumo, porque para produzirmos 
a broa de milho precisamos de pelo 
menos um dia inteiro de produção, 
para conseguirmos rentabilizar os 
custos. Pecisamos obrigatoriamen-
te de outros mercados, de outros 
clientes com capacidades de com-
pra, que neste momento os nossos 
clientes também não têm. Esta-
mos mesmo apostados na interna-
cionalização, até porque nós temos 
a fábrica neste momento a traba-
lhar abaixo dos 30% da capacidade 
instalada, por isso nós precisamos 
mesmo de novos clientes.

O vossos produtos já têm 
reconhecimento internacional?

Há dois anos levámos pela pri-
meira vez, completamente às escu-
ras alguns dos nossos produtos a 
concurso em Bruxelas numa esco-
la onde 120 chefes nas principais 
casas europeias de culinária se jun-
tam todos os anos para testar cerca 
de 6000 produtos, desde padaria, 
pastelaria e bebidas. O ano passa-
do o único produto que submete-
mos foi a broa de milho, e trouxe-
mos duas estrelas, sendo o máximo 
três estrelas. Este ano submetemos 
o pastel de nata e uma inovação 
da broa de milho, e o Pastel de na-
tal trouxe também duas estrelas. A 
inovação por muito pouco não trou-
xe as duas estrelas, trouxe apenas 
uma. A inovação trata-se de uma 
broa de milho mas, de forma rec-
tangular como se fosse um mini pão 

de forma. Isto é um produto direc-
cionado para a hotelaria porque se 
torna mais fávil de fatiar.

Quem é que se lembra e imple-
menta estas originalidades?

Acabamos por ser todos nós, o 
departamento de desenvolvimento 
e de inovação digamos assim. Aca-
bamos por ser todos. Somos nós 
que vamos a um cliente e quan-
do ele nos sugere alguma coisa vi-
mos para a empresa pensar, e de-
pois acabamos por desenvolver e  
apresentar uma proposta, muitas 
vezes também temos clientes que 
nos dizem “olhe, nós gostávamos 
do produto desta forma, com esta 
gramagem” e nós vimos fazer o tra-
balho de casa e apresentamos as 
propostas, ou então são ideias que 

nos surgem do nada e que vamos à 
produção testamos, vemos se fun-
ciona. Algumas delas funcionam, 
outras não. 

Isto é uma área difícil, porque 
não se trata só de criar um produto 
que as pessoas consomem. Como 
é que encontram o padrão médio 
para agradar a um mercado vasto?

Os primeiros provadores somos 
sempre nós na empresa, quer as 
30 trabalhadoras que nós temos na 
produção quer nós nos escritórios. 
Depois quando vemos que o pro-
duto se calhar até está pronto, le-
vamos a um ou dois clientes, ou 
convidamos a vir cá para provar, se 
gostam ou se não gostam, o que é 
que podemos melhorar, como é que 
havemos de fazer e, depois vamos 

juntando isto tudo, mudamos algu-
mas composições em termos de re-
ceita e acabamos por chegar àquele 
produto que o cliente quer. Muitas 
vezes também acontece que, o 
cliente quer mais doce, outro quer 
menos doce, e então nós também 
conseguimos facilmente vender a 
um mais doce e, produzir para ou-
tro menos doce sem problema. 

Quantos trabalhadores são 
neste momento?  

Nós temos cerca de 35 traba-
lhadores, e como curiosidade regis-
te-se o facto de apenas três neste 
momento serem homens.

Qual é a facturação neste 
momento?

Cerca de um milhão e duzen-
tos mil euros 

Com 1600 m2 de área total, a DETRIGO está equipada com 
380m2 de armazenamento em ultracongelação, distribuídos por 3 câmaras 

de conservação e 1 túnel de ultracongelação.

Todos os produtos são submetidos 
a processo de Ultracongelação, usu-
fruindo das vantagens desta tecnolo-
gia que permite preservar as suas ca-
racterísticas originais do produto (cor, 
odor, sabor, textura…).

Este processo inibe as alterações 
químicas e bioquímicas e a atividade 
dos microrganismos.

 A Ultracongelação proporciona 
aos nossos clientes a confiança de que 
a qualidade dos produtos será mantida 
durante o seu tempo de vida. 

Estes padrões de exigência são 
proporcionados por um rigoroso pro-
grama de investimento em equipa-
mentos com tecnologia de ponta, bem 
como na implementação de técnicas 

de fabrico inovadoras com o apoio de 
centros de investigação portugueses e 
cumprindo as mais rigorosas normas de 
qualidade nacionais e internacionais.

O I &DT (investigação e desenvol-
vimento) está permanentemente atento 
às necessidades dos mercados / clien-
tes, criando novos produtos e adaptan-
do as várias gamas.

A DETRIGO produz e comercializas 
produtos de Padaria e Pastelaria Ultra-
congelados, colocando as suas capaci-
dades, experiência e motivação ao dis-
por das necessidades e expectativas dos 
clientes, respeitando as receitas tradi-
cionais, a segurança alimentar e recor-
rendo ao uso de tecnologias e metodolo-
gias avançadas que levam à criação de 

produtos de excelência, diferenciados 
e competitivos. 

Fazendo uso do espirito inova-
dor, dedicado e experiente e procu-
rando constantemente a melhoria do 
desempenho da empresa da qualida-
de dos seus produtos e da satisfação 
dos seus clientes a DETRIGO preten-
de ser uma marca de referência tanto 
nacional como internacional.

Compromisso com o Cliente

- Manter os colaboradores com-
prometidos e motivados

- Credibilidade, Integridade e 
Legalidade;

- Respeito pela origem e pelos 
produtos.

Equipamento original   projetado por Vitor Felizardo
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BERNARDO ALVES | ADMINISTRADOR DA ADEGA MÃE

“Este é um projeto que aponta 
claramente à qualidade”
O projeto ADEGA MÃE surgiu em 2009 associado ao Grupo Riberalves que 
é líder do setor do bacalhau. Na altura fazia todo o sentido expandir para 
outras áreas de negócio e os vinhos estavam no ADN da família. Bernardo 
Alves e o pai idealizaram os contornos de um projeto vencedor, e é com 
muito orgulho que nos confessa ter assumido plenamente a função.

PUB

Como é que os vinhos apare-
cem nesta família que dá nome à 
grande empresa do comércio de ba-
calhau em Portugal?

Nós somos uma família que vem 
do campo, de uma área rural, de Tor-
res Vedras, apesar de ser uma ci-
dade com algum desenvolvimento, 
continua a ser muito rural, nomea-
damente de uma aldeia perto que é 
São Pedro da Cadeira. Sempre vi-
vemos ligados ao campo, os meus 
avós tiveram uma vinha, embora 

não produzissem  vinho, mas vinhas 
sempre tiveram e o meu avô (pai da 
minha mãe) tinha uma garrafeira. 
Vendia uma grande variedade de vi-
nhos regionais. Já nessa altura havia 
aqui uma certa ligação aos vinhos e 
ao seu comércio. Nessa altura repar-
tia o tempo entre os vinhos, as be-
bidas alcoólicas e o bacalhau, mas 
sempre com foco no bacalhau. Ape-
sar deste negócio ter crescido muito, 
o bichinho do vinho ficou lá. 

A Adega Mãe está implantada 

em terrenos que já eram da família?
A propriedade foi comprada 

poucos anos antes de construir o 
projeto, não pertenciam à família, 
foram adquiridos talvez em 2003 
ou 2004, para em 2009 se fazer a 
construção da adega. Hoje, já não 
existe nenhuma vinha das que cá es-
tavam originalmente. Fizemos uma 
reconstrução total desde a adega às 
vinhas, sempre em busca de melhor 
qualidade que mais se adequasse à 
região.

Qual é a capacidade de produ-
ção da adega? Quanto é que está 
a produzir?

Atualmente estamos a produzir 
cerca de 700 mil garrafas por ano. 
Sendo que a nossa capacidade vai 
até 1.2 milhões. 

E o que é que falta para chegar 
aos 1.2 milhões?

O projeto ainda está a começar, 
são apenas cinco anos de vindimas, 
as coisas demoram o seu tempo. 
Nós estamos a criar a marca, não 
com a preocupação do volume. Se 
calhar se fôssemos pelo lado do vo-
lume, certamente já tínhamos che-
gado, ou até mesmo ultrapassado 
esse valor mas o caminho que esta-
mos a seguir é mais lento. Por ou-
tro lado acreditamos que é um valor 
acrescentado para a empresa, para 
o grupo e para o produto em si. É 
um percurso que estamos a fazer e 
têm de ser dados os seus passos. 
Obviamente não escondo que o ob-
jetivo é chegar aos 1.2 milhões ao 
longo dos anos, talvez nos próximos 
3 ou 4 anos mas que demora o seu 
tempo a lá chegar. 

Porquê esta opção de castas?
Nós estamos inseridos na re-

gião de lisboa, que infelizmente du-
rante muitos não foi assim tão bem 
tratada como devia ter sido, com o 
potencial de vinhos que se podem 
fazer aqui, sempre foi uma região 
associada a produzir grandes volu-
mes e sempre procurou castas que 
fossem um pouco ao encontro des-

se volume, esquecendo ou renegan-
do a qualidade. Isso deixou mazelas 
na região. 

E não estou a dizer que a Adega 
Mãe tenha vindo de alguma forma 
descobrir aqui os vinhos de qualida-
de na região de Lisboa, certamente 
que não, já existiam adegas, direi 
meia dúzia delas que já fazem esse 
trabalho à muitos mais anos e bem. 
Temos a noção de que, por exemplo, 
quando falamos de vinhos brancos e 
o fato da Adega Mãe estar a 8 ou 10 
km do mar, é ótimo e também temos 
noção de que quando falamos de vi-
nhos tintos temos que nos afastar 
um bocado mais do mar (temos de 
ir para Alenquer, por exemplo), por-
que é melhor para os tintos. As ma-
turações aqui são melhores para os 
brancos. Portanto, é preciso perce-
ber que nos temos dado muito bem 
com castas que à partida são difí-
ceis de encontrar na região, e nós 
estamos a caminhar no caminho de 
qualidade. Em breve vamos plantar 
20 novos hectares de vinha e hoje 
já sabemos com muito mais preci-
são, relativamente ao início do pro-
jeto, o que queremos e porque ca-
minho é que vamos.  

Internacionalmente, os bons vi-
nhos portugueses são os do Dou-
ro e eventualmente o Alentejo e de 
repente aparece uma Adega Mãe, 
de uma região improvável a pro-
duzir altíssima qualidade. Como é 
que ultrapassa esse problema do 
desconhecimento?

Essa improbabilidade favorece, 
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acho eu, o projeto porque aparece 
como algo diferente, a que as pes-
soas não estão acostumadas e hoje 
em dia as pessoas estão mais aber-
tas a experimentar coisas novas, no-
meadamente novas regiões e isso 
abre-nos um caminho e uma porta. 
Se estivéssemos no Douro, éramos 
apenas mais um. Sendo um projeto 
de Lisboa, desperta alguma curiosi-
dade nas pessoas. Agora, é um tra-
balho difícil mas que a região tem 
potencial não temos a menor dúvi-
da e que sabe fazer um vinho de ex-
celência. Ainda recentemente numa 
prova cega no meio de trezentos, o 
nosso vinho de 2014 ficou num dos 
melhores vinhos portugueses. Já é 
um reconhecimento para o nosso 
trabalho. 

E temos que admitir que tem 
estado a ser feito um trabalho muito 
interessante na região de Lisboa…

Sim, e a região de Lisboa nunca 
esteve tanto na moda por isso é que 
os bons projetos também têm esta-
do a resultar, como a Adega Mãe 
tem contribuído e com certeza tam-
bém outras adegas da região que 

têm feito um trabalho muito bom no 
sentido de promover bons vinhos.

E o mercado externo? Qual é 
neste momento a termos de fatura-
ção, a percentagem de vinhos que 
já mandam para fora?

A exportação representa 60% 
da faturação. É muito bom porque 
podemos ver um equilíbrio entre a 
exportação e o mercado nacional, 
porque não estamos sujeitos só a 
um mercado, e isto abre-nos novas 
oportunidades e é bom equilibrar as 
vendas da exportação e do merca-
do nacional. Sendo que o mercado 
nacional é um ponto em que a em-
presa insiste muito e que promove-
mos para que Lisboa consuma os 
seus vinhos. 

E porquê é que esses mercados 
são prioritários?

Porque percebem os vinhos e 
sabem reconhecer a qualidade. Por-
que há abertura para o consumo dos 
nossos vinhos e há mercado para ex-
plorar, portanto direi que estes três 
mercados, juntamente com Ango-
la, são os nossos mercados priori-

tários. Canadá também tem vindo 
a crescer. Mas nunca deixamos de 
lado novas oportunidades de ne-
gócio, como com a Suíça, e países 
escandinavos.

Os vossos vinhos têm alguma 
desvantagem porque ainda são vi-
nhos relativamente desconhecidos. 
Estão a fazer alguma coisa ou de 
todo não é o mercado que preocu-
pe a empresa?

Claro que preocupa, a comuni-
dade portuguesa no estrangeiro está 
muito agarrada aos vinhos tradicio-
nais, aos primeiros a ir com eles lá 
para fora, quando emigraram à 30 
ou 40 anos levaram com eles uma 
série de conceitos e marcas que ain-
da hoje prevalecem e continuam a 
ser marcas que são líderes e topo 
de vendas. Claramente que é difícil 
contrariar esta tendência, mas tam-
bém voltamos à relembrar que as 
pessoas estão disponíveis e abertas 
a experimentar novos vinhos e no-
vas regiões. Recordar-me  de uma 
prova que fizemos em Nova Iorque, 
junto da comunidade portuguesa e 
foi um autêntico sucesso. As pes-

soas compraram imenso o nosso vi-
nho e a maior parte dos  presentes 
eram imigrantes portugueses o que 
prova que há espaço para crescer 
nesse mercado. 

Então e como é que se aproxi-
mam desse mercado? 

Nós temos os nossos agentes 
em cada país em que estamos pre-
sentes e respeitamos bastante as 
nossas parcerias e claramente que 
esse mercado é feito com agentes 
e com distribuidores que montam 
as estruturas próprias. São marcas 
que ainda não são conhecidas no 
mercado e assim é preciso inves-
tir. Os nossos distribuidores já es-
tão implementados no mercado e já 
têm uma estrutura de venda orga-
nizada, portanto, faz todo o senti-
do a Adega Mãe associar-se a este 
tipo de estrutura e não aventurar-
-nos nós próprios de qualquer ma-
neira. Não quer dizer que não pro-
curamos nós próprios sozinhos, mas 
são casos muito pontuais e é nesse 
sentido em que precisamos da ajuda 
dos nossos distribuidores com ações 
dos produtos, apresentações, e visi-
tas regulares dos nossos comerciais. 

E o Sisab Portugal, tem ajuda-
do nesse trabalho

O Sisab Portugal é uma feira 
muito bem organizada, por isso é 
uma feira que tem vindo a crescer. 
O seu sucesso e crescimento fala por 
si e só nos associamos ao Sisab Por-
tugal, talvez há 6 ou 7 anos. Desde 
essa altura temos vindo a ter uma 
presença assídua no certame. Por-
tugal precisa de exportações e o Si-
sab Portugal lidera a feira das ex-
portações de produtos nacionais e 
isso é de extrema importância. Pre-
cisamos do Sisab Portugal todos os 
anos.

E os vinhos? O que é que a Ade-
ga Mãe está a oferecer ao mercado?

A nível de marcas temos um 
pouco de ofertas para todo o tipo 
de pessoas. Não procuramos fazer 
vinhos para um setor ou para uma 
gama alta nem também nos reduzi-
mos aos vinhos mais baratos. Procu-
ramos então fazer uma linha trans-
versal, começamos com os vinhos 
“Pinta Negra”, com o branco, o tin-
to e o rosé que são o nosso linha 
de entrada, vinhos de óptima rela-

ção preço e qualidade. Depois temos 
os “Dory”, que já são vinhos um bo-
cadinho mais complexos. O “Dory” 
é uma homenagem aos pescadores 
que perderam a vida na pesca do 
bacalhau. Depois temos os “Dory” 
Reserva que serão os nossos topo 
de gama dentro da linha “Dory” e 
numa posição aqui intermédia  en-
tre o “Dory” e o “Dory Reserva” te-
mos uma gama larga de castas de 
brancos e tintos

Quando comparadas com ou-
tras marcas apresentam uma gama 
bastante custa, é para aumentar no 
futuro ou foi feita para ser assim?

Desde o inicio que sempre pro-
curamos ser simples, portanto te-
mos a “Pinta Negra” e depois temos 
a gama “Dory”, a “Dory Reserva” e 
mais um conjunto de castas para o 
nosso publico. Portanto eu diria que 
a gama demorou o seu tempo, quer 
dizer afinal os vinhos não se fazem 
da noite para o dia, e também não 
se encontra as castas ideais logo, por 
foram cinco anos para ter chegado 
aqui, ao ponto em que estamos hoje, 
e o trabalho intenso e de estudos, ex-
periências e provas de vinhos. E hoje 
estamos muito contentes com a nos-
sa gama e vão começar a sair novos 
produtos, vamos lançar agora uma 
nova vínica da Lourinhã, da Adega 
Mãe, vamos lançar um espumante. 
Vamos lançar também  um vinho 
branco leve da região, com um ní-
vel alcoólico de grau mais baixo, um 
vinho frisante para o dia-a-dia, para 
acompanhar mariscos, claramente 
de gama de entrada para se beber 
de uma forma muito ligeira e leve.

E qual é a posição da empre-
sa na guerra das rolhas? Cortiça ou 
cápsula? 

Como  bom português defen-
do a cortiça. Agora, também reco-
nheço a vantagem das cápsulas. Se 
me perguntar, eu direi que a cap-
sula para uma gama de entrada é 
uma solução aceitável. Quando fa-
lamos já de vinhos superiores, como 
o “Dory Reserva”, sejam nossos ou 
de outra adega qualquer, claramen-
te a cortiça tem as suas vantagens, 
porque são vinhos para envelhecer e 
para estarem mais anos em garrafa, 
portanto ai penso que a cortiça ain-
da consegue claramente ter as suas 
vantagens.

(...) O Sisab Portugal é uma feira muito bem organizada. 
O seu sucesso e crescimento fala por si, e nós só nos associamos 
ao Sisab Portugal, talvez há 6 ou 7 anos. 
Desde essa altura temos vindo a ter uma presença assídua no 
certame. Portugal precisa de exportações e o Sisab Portugal lidera 
claramente as feiras de exportação de produtos nacionais e isso é de 
extrema importância. Precisamos do Sisab Portugal todos os anos (...)
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NO CAMINHO DA
EXPORTAÇÃO 

Marquês de Borba Tinto ganha  
  embalagem de Natal

O que há de novo no agro-alimentar. Marcas 
e produtos lançados pelas empresas portuguesas. 
Prémios conquistados em Portugal e no estrangeiro.

‘Bacalhau’ é o nome do novo vinho do enólogo Paulo Laureano, desenvolvi-
do após uma série de testes com pratos de bacalhau da Noruega confecionados 
pelo chef Vítor Sobral. O Bacalhau Escolha Tinto e Branco foi elaborado a partir 
do desafio de criar um vinho perfeito para acompanhar um prato tão típico da 
gastronomia portuguesa. 

“Há vários anos que se tentava encontrar uma resposta simples para esta 
questão, pelo que Paulo Laureano sugeriu que se fizessem testes para se identi-
ficarem sabores e talvez encontrar a fórmula ideal”, explica uma nota divulgada 
pela assessoria de imprensa do enólogo. Depois de oito receitas de bacalhau pre-
paradas pela equipa do chef Vítor Sobral, dois dias intensos de provas por parte de 
gastrónomos, cozinheiros, escanções e jornalistas, chegou-se ao resultado final. 

“Foram analisadas todas as respostas. Eliminaram-se os vinhos com maior 
discrepância de resultados e chegou-se aos dois, um tinto e um branco, que mos-
traram a maior consensualidade entre o painel de provadores. Penso que o ob-
jetivo foi atingido”, refere o enólogo Paulo Laureano.

Paulo Laureano apresenta o vinho para acompanhar pratos 
de bacalhau

Manteiga Terra Nostra é fonte de vitamina A e Omega 3
A manteiga Terra Nostra, elaborada “sem corantes nem conservantes” e feita 

“apenas com natas de leite e sal” é um dos produtos de topo da empresa Terra 
Nostra, fundada nos Açores no final dos anos 40 do século passado.

“A manteiga Terra Nostra é um produto natural, fonte de Vitamina A e Omega 
3 - nutrientes importantes para o normal funcionamento do metabolismo e siste-
ma imunitário, para a saúde da pele e mucosas e da regular capacidade de visão. 
Por tudo isto, o consumo moderado de manteiga é recomendado e benéfico.”, 
sublinha uma nota divulgada pela empresa que nasceu na Ribeira Grande, ilha 
de São Miguel, e cujo nome é uma homenagem ao parque Terra Nostra e à so-
ciedade Terra Nostra criada no final do sec. XIX, com vista à promoção da região.

João Portugal Ramos selecio-
nou as melhores colheitas e pre-
parou embalagens de Natal per-
sonalizadas para tornarem o Natal 
diferente este ano.

 A embalagem de Natal traz 
duas garradas de Marquês de Bor-
ba Tinto 2014, um vinho com ex-
celente concentração aromática, in-
tenso de fruta, aromas de amoras, 
cassis e compotas. 

Elaborado a partir das cas-
tas Alicante Bouschet, Aragonez, 
Trincadeira, Touriga Nacional, este 
‘alentejano’ nasce em solos argilo-
-cálcarios, xistosos e estagia meias 
pipas de carvalho de segundo ano.

O queijo Castelões tem nas ruas 
uma campanha multimeios que re-
lembra a tradição da marca nas 
comemorações natalícias, sempre 
associada aos bons sabores portu-
gueses. Até ao final de Dezembro 
e sob o mote «Já sabe. Leve o Rei 
para a Festa», a Castelões aposta 
numa campanha multimeios, ma-
terializada numa rede de mupis na-
cional, centros comerciais e rede de 
multibanco. A campanha estende-
-se aos pontos de venda, com rede 
alarm media, decoração de carri-
nhos e cestos de compras. Caste-
lões recebe ainda os consumidores 
com uma degustação nos principais 
pontos de venda, oferecendo um  
prato de servir a quem o prefere.

Castelões em campanha de Natal 
convida a levar “o rei para a festa” 

Cerca de 100 colaboradores da 
Cerealis participaram numa ação de 
divulgação da marca Milaneza junto 
dos consumidores. A iniciativa, que 
decorreu em Lisboa e Porto nos dias 
4 e 5 de dezembro, quis divulgar 
os benefícios associados à gama de 
massas Milaneza Natura, que aju-
da a combater problemas de saúde 
como colesterol elevado, obstipação 
e intolerância ao glúten e proporcio-
na uma alimentação saudável.

O Grupo Cerealis emprega mais 
de 600 colaboradores, transforma 
anualmente cerca de 400 mil tone-
ladas de cereais e tem uma cartei-
ra de clientes superior a 3 mil. Os 
seus produtos são comercializados 
nos 5 continentes. “O Grupo é lí-

Colaboradores Cerealis foram 
embaixadores Milaneza Natura

der nas massas alimentícias mas 
também está presente nas farinhas 
para usos culinários, cereais, bola-
chas, farinhas industriais e soluções 
refrigeradas e congeladas”, informa 
a empresa


