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“Queijadas da Vila 
beneficiaram ainda 
mais com o selo”

É em Vila Franca do Campo que encon-
tramos a empresa Queijadas Adelino 
Morgado & Filhas Lda.  

Com a terceira geração a iniciar o seu 
envolvimento no negócio, esta foi uma 
iniciativa que resgatou as queijadas da 
Vila do perigo de desaparecerem total-
mente, o que teria significado a perda 
não só de uma delícia dos sentidos, como 
de uma parte da nossa história. 

“A minha sogra era uma doceira de ‘mão 
cheia, fazia muitos doces, e o meu sogro, 
na altura, trabalhava num café e ela já fa-
zia bolos para lá vender. E as pessoas per-
guntavam porque é que já não se faziam 
as queijadas da Vila, porque tinham de-
saparecido”, recorda Maria Morgado, fa-
miliar e responsável de produção da em-
presa, contando que “foi com esse espírito 
de fazer renascer a receita” que, na déca-
da de 50, Filomena Morgado pôs as mãos 
na massa e, depois de muita insistência, 
conseguiu “finalmente” recuperar os an-
cestrais sabores do doce conventual. 

No entanto, só em 1961 se assistiu ao 
reaparecimento das queijadas no co-
mércio. O crescimento foi acontecendo 
naturalmente e o negócio acabou por fi-
car na família. Foi, entretanto, cons-
truída a primeira fábrica, mas com o 

‘boom’ do turismo revelou-se necessá-
rio crescer mais um pouco. 

“Até então, as instalações que nos pare-
ciam suficientes, passaram a ser insufi-
cientes e nós, sempre com o objetivo de 
melhor divulgar e expandir o nome das 
queijadas, fizemos um aumento da fábri-
ca”, dá nota Maria Morgado, referindo ain-
da que o ampliamento e a adequação do 
espaço foram também feitos “a pensar nos 
turistas que nos procuram muito e que 
gostam de ver o fabrico, de fotografar, fil-
mar, e ter contacto com o produto”. 

Hoje já são 17 colaboradoras a traba-
lhar nesta fábrica que nunca deixou de 

valores fundamentais sejam descura-
dos: a qualidade mantém-se sempre de 
primeira ordem. 

“A receita original, o modo de fabrico 
e os produtos são sempre os mesmos, e 
escolhemos sempre produtos de boa 
qualidade. Não nos é importante o pre-
ço desde que tenham qualidade”, subli-
nha o sócio-gerente, Adelino Morgado. 

Trabalhando com produtos locais para 
uma iguaria tradicional da Região, o selo 
Marca Açores está naturalmente pre-
sente no trabalho das queijadas Adeli-
no Morgado. 

“As queijadas da Vila beneficiaram 
ainda mais com o selo da Marca Açores, 
que veio dar destaque a muitos produ-
tos regionais, concedendo maior visibi-
lidade a nível nacional e internacional, 
o que é sempre benéfico para qualquer 
produto”, aponta ainda Rita Morgado.  

O passar dos tempos não deixou, con-
tudo, espaço para que os valores funda-
mentais tenham vindo a ser descurados: 
a qualidade mantém-se sempre de pri-
meira ordem e decorre de um trabalho 
pormenorizado e cuidadoso que tem em 
atenção as novas exigências do merca-
do ao nível da divulgação destas deli-
ciosas queijadas da Vila. ♦ 

Queijadas de Adelino Morgado & Filhas, Lda  Empresa que resgatou a receita 
original das queijadas da Vila, obrigou-se a crescer com o ‘boom turístico’ que viu 
acontecer nos Açores e com a visibilidade que a certificação Marca Açores lhe conferiu 

acompanhar a chegada dos novos tem-
pos. Como tal, em 2001, abriu-se um 
novo ciclo de modernização que visou 
tornar as queijadas Adelino Morgado 
mais conhecidas do grande público. 

“Temos um mercado nacional; esta-
mos em Portugal Continental, nas ci-
dades de Lisboa e Porto. As pessoas po-
dem encontrar as nossas queijadas em 
superfícies como El Corte Inglés, o Mer-
cadinho dos Açores e Loja dos Açores. 
Nos Estados Unidos, estamos em Bos-
ton onde temos o nosso maior mercado 
da Saudade”, indica Rita Morgado, di-
retora comercial da empresa. 

O passar dos tempos e a alteração que 
tal exige, não deixa espaço para que os 

QUEIJADAS DE ADELINO 
MORGADO & FILHAS, LDA 
 
+ 351 296 581 183 
Rua do Penedo, 20 
9680-146 Vila Franca do Campo  
queijadasdomorgado@gmail.com 
São Miguel
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Mel com benefícios comprovados  
para a saúde dos consumidores

A Associação e Cooperativa Agrícola da 
Ilha Terceira, C.R.L., localiza-se em An-
gra do Heroísmo, e surgiu como uma ne-
cessidade não só do mercado, como tam-
bém dos seus produtores. 

“A Associação já existia desde 1976 e a 
cooperativa agrícola foi criada um pouco 
mais tarde, em 1992, com a necessidade 
de se fazer, à data, a comercialização de bo-
vinos. Mais tarde, aí sim, foi criado o nú-
cleo de produtores apícolas”, explica o atual 
presidente, José António Azevedo. 

Desde então, a Associação e Coopera-
tiva Agrícola da Ilha Terceira, C.R.L., tem 
realizado o seu trabalho na área da api-
cultura e a produção terceirense classi-
fica-se como excelente. 

“A ilha Terceira, em particular, tem 
condições que nos permite obter um mel 
de excelente qualidade e, como tal, não 
poderia deixar de ser um daqueles pro-
dutos de referência, sendo que o nosso 
isolamento geográfico, a nossa flora di-
versificada e única fazem com que este 
produto tenha características também 
elas únicas”, explica o responsável da 
Secção de Apicultura, Paulo Miranda. 

 “A pureza ambiental também nos dá 
garantias de ser um alimento seguro. 
Portanto, em  tudo o que tem a ver com 
a sector alimentar, a segurança está sem-
pre em primeiro plano e este produto 

é, de facto, um daqueles que nos dá mais 
garantias”, assegura. 

Toda a produção é absorvida local-
mente, o que se repercute no preço pago 
ao produtor e em nome de um produto 
com provas dadas. 

“De facto, o mel em termos nutricionais 
tem logo uma vantagem inicial por via da 
sua composição em açúcares. São açúcares 
simples que não são tóxicos para as células 
e são rapidamente absorvidos por elas. É 
uma mais-valia porque pode-se substituir 
à sacarose, ao açúcar comummente utili-
zado”, frisa Paulo Miranda.    

Por outro lado, acrescenta, “o mel tem 
na sua composição minerais e enzimas 

passar despercebida ao certificado de 
origem Marca Açores.  

“Vemos o selo Marca Açores como a 
certificação de uma Região que produz 
com preocupações ambientais, que é 
amiga do ambiente. A Marca Açores está 
indelevelmente associada a um produ-
to de qualidade”, considera o presiden-
te da associação, José António Azevedo. 

É um produto natural de benefícios 
cientificamente comprovados, produ-
zido numa Região com condições ex-
celentes para tal, resultando nesta de-
lícia que nos chega nos frascos de mel 
com total segurança e fruto de uma flo-
ra única. ♦ 

Cooperativa Agrícola da Ilha Terceira, C.R.L.  orgulha-se de produzir um mel com garantias em termos  
de segurança alimentar e de ver o selo da Marca Açores atestar as qualidades do produto

que nos ajudam a fortalecer o sistema imu-
nitário (…) O que é importante ressalvar 
aqui é que o mel deve ser encarado como 
um alimento de consumo diário e não ser 
utilizado apenas nas situações em que es-
tamos mais debilitados”. 

“Acresce, se calhar, referir que o mel 
da Terceira apresenta uma curiosidade 
em termos de benefícios para a saúde 
também, uma vez que análises recentes 
demonstram que tem propriedades an-
tibacterianas superiores a outros méis 
com os quais ele foi comparado”, fez ain-
da questão de reforçar o responsável.  

Com todos estes benefícios para o pú-
blico, claro que esta delícia não podia 

COOPERATIVA AGRÍCOLA 
ILHA TERCEIRA, C.R.L. 
 
+351 295 214 161 
Avenida Álvaro Martins Homem n.º31 
9700-017 Angra do Heroísmo 
aait.apicultura@gmail.com 
Terceira
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Marca Açores “promove a qualidade 
dos produtos” na restauração

Apreciada um pouco por toda a parte, 
a gastronomia tradicional açoriana 
também marca presença fisicamente 
no continente Português. Em 2005, 
surge em Lisboa - mais precisamente 
na Ajuda - um restaurante temático de 
alma e coração açorianos: o Restau-
rante Espaço Açores. 

“Nós estivemos primeiro no Bambi-
no d’ Ouro, que ficava no centro da ci-
dade. A localização era complicada, o 
estacionamento era complicado e, en-
tão, resolvemos vir para fora do centro 
da cidade”, conta o proprietário, Alfre-
do Alves, dando nota que as pessoas 
procuram o restaurante pelos mo-
mentos prazerosos que este está capaz 
de proporcionar. 

Sendo um espaço novo, foi possível 
fazer um trabalho de raiz na sua cons-
trução, com um arquitecto, também ele 
de origens açorianas. A inspiração nos 
Açores é, aliás, nota dominante, não só 
na decoração como no ambiente que 
proporciona. 

“A decoração teve a intervenção de um 
micaelense, o arquitecto João Redondo. 
Tudo isto foi feito sempre a pensar nos 
Açores. Está aqui a nossa criptoméria, 

o nosso basalto, as nossas cores – o ver-
melho e o azul, dominantes nas portas 
e janelas açorianas -, o nosso tecto com 
a criptoméria por cima dos barrotes”, 
elenca Alfredo Alves. 

Além disso, prossegue, “as laterais in-
clinadas têm a ver com os barcos…Se vo-
cês entrarem num barco de pesca de 
atum e forem lá dentro ao porão, vão ver 
que ele é assim. A teoria foi esta: tentar 
aproximar o espaço o mais possível às 
nossas características”. 

São cinco funcionários que cons-
troem esta casa com características 
muito próprias, sendo o rigor com a tra-
dicionalidade da ementa uma das leis 
mais fundamentais. 

nesta ementa que vai alternando pra-
tos típicos de todas as ilhas, há sempre 
aqueles que marcam a preferência da 
clientela.   

“Sem dúvida, que o prato mais ven-
dido é a sopa de peixe da ilha Graciosa; 
o segundo mais vendido, dentro dos 
atuns, é o atum grelhado; em terceiro 
lugar, a alcatra da Terceira e, em quar-
to, o polvo, talvez o prato mais genéri-
co dos Açores”, constata o proprietário, 
Alfredo Alves. 

Maioritariamente continental, a 
clientela é composta normalmente por 
quem já visitou os Açores e aprecia a 
gastronomia açoriana, uma situação 
para a qual o selo Marca Açores em 
muito contribui.   

“A Marca Açores é uma iniciativa óti-
ma. Para já, porque promove os pro-
dutos açorianos – ou seja, faz com que 
as pessoas acreditem realmente que, 
com aquele selo, são com certeza de 
qualidade. Por outro lado, faz com que 
os produtores melhorem a qualidade 
dos produtos e com que tenham gosto 
e honra que esses mesmos produtos 
venham a receber o selo”, regista o res-
ponsável. ♦ 

Restaurante Espaço Açores  ergueu-se em Lisboa e lá hoje abre portas, exibindo orgulhosamente a inspiração nas raízes culturais 
açorianas, e reconhecendo a importância da certificação de origem para a promoção dos produtos regionais

HRTRI - ACTIVIDADES  HOTELEIRAS, 
RESTAURAÇÃO E TURISMO, LDA  
- RESTAURANTE ESPAÇO AÇORES 
 
+ 351 213 640 881 
Mercado da Ajuda, Loja 19, 
Largo da Boa Hora 
1300-098 Lisboa 
restaurante@espacoacores.com 
Lisboa

“Fazemos só comida típica açoriana e 
tentamos ser o mais genuínos possível. Te-
nho orgulho deste ter sido o primeiro res-
taurante típico açoriano em Lisboa e de 
poder ter dado a conhecer a batata doce, 
o inhame que ninguém comia…Quase que 
a gente batia nas pessoas para os comer... 
agora todos querem!”, graceja Maria do 
Carmo Alves, chefe de cozinha no restau-
rante Espaço Açores. 

Mesmo com uma variedade imensa 
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Certificação foi “um voto de 
confiança” na Picos de Aventura

É na maior ilha do arquipélago que en-
contramos a sede de uma das mais an-
tigas empresas de animação turística 
nos Açores. A Picos de Aventura nasceu 
há cerca de 17 anos, e desde a sua fun-
dação, já expandiu a localização e os ser-
viços disponíveis. 

“A Picos de Aventura foi fundada em 
2002 por dois empresários que, no fun-
do, tinham o objetivo de criar uma em-
presa que conseguisse mostrar às pes-
soas que nos visitam aquilo que os 
Açores têm de melhor”, aponta a respe-

tiva diretora comercial, Cátia Chaves. 
“A verdade é que, no início, era uma 

empresa que trabalhava muito a vertente 
marítima. Portanto, nós fazíamos ape-
nas a observação de cetáceos. Depois, 
com o passar do tempo, fomos desen-
volvendo a nossa vertente das ativida-
des em terra, com os passeios de bici-
cleta, pedestres, com o canyoning, entre 
outras”, acrescenta a responsável. 

Atualmente, a mais procurada das ati-
vidades de mar é a observação de baleias 
e golfinhos, o que não surpreende por-
que nos Açores há condições únicas para 
tal, já que, graças à nossa localização, po-
demos encontrar nas nossas águas cer-
ca de 28 espécies de cetáceos, particu-
laridade que faz do arquipélago um ‘hot 
spot’ de observação e uma grande atra-
ção turística. 

“Eu diria que não existe um perfil fixo 
quanto ao cliente da Picos de Aventura, 
dado que nós oferecemos atividades que 
permitem abranger várias faixas etárias, 
desde famílias, a grupos, passando pe-
los casais e também pessoas a título in-
dividual”, aponta o coordenador de ati-
vidades exteriores, Tiago Botelho. 

Com clientes tão diferentes à procura 
das emoções fortes proporcionadas pela 
Picos de Aventura, as embarcações têm 
de estar à altura da tarefa, qualquer que 
seja o tipo de experiência marítima que 
o cliente procure. 

“Temos semirrígidos para quem pro-
cura um pouco mais de aventura. É nes-
sas embarcações que são feitas as ob-
servações de cetáceos e natação com 
golfinhos. Temos um barco de fibra ca-
paz de proporcionar um programa de 
um dia inteiro no ilhéu de Vila Franca 
e também um catamarã, barco de maior 
dimensão, com todas as comodidades 
para a observação de cetáceos”, elenca o 
coordenador de atividades marítimas, 
Pedro Miguel Silva. 

damente os trilhos pedestres nos Misté-
rios Negros, Agualva, Serreta e Rocha do 
Chambre, e também realizamos van tours 
nos Biscoitos, Algar do Carvão e Serra do 
Cume”, aponta o coordenador de ativida-
des marítimas na ilha lilás, Joaquim Pires. 

Numa ilha ou noutra, uma coisa é certa: 
o cuidado com a preservação ambiental é 
sempre prioritário. Com todas estas ati-
vidades voltadas para o turismo ambien-
tal – que nunca esquece que este é o nos-
so maior tesouro – o selo Marca Açores está 
presente nestes Picos de Aventura. 

“As atividades que detêm o selo da 
Marca Açores são, curiosamente, os nos-
sos ‘best sellers’ e, portanto, a observa-
ção de cetáceos e também o canyoning. 
A nossa adesão ao selo Marca Açores 
acaba por vir trazer um voto de confiança 
e por retratar a importância dos nos-
sos serviços”, frisa Cátia Chaves.  

Uma das mais antigas empresas de ani-
mação turística, comprometida com a 
contínua melhoria do sistema de gestão 
de qualidade que nos leva a reconhecer os 
melhores recantos que a nossa natureza 
tem para oferecer e os belos seres que ha-
bitam os mares dos Açores. ♦ 

Picos de Aventura Animação e Lazer, S.A.   tem vindo a crescer e, hoje, com presença  
em São Miguel e na Terceira, garante aventura em terra e em mar a todos quantos entendam  
desfrutar da qualidade dos seus serviços, já certificados pela Marca Açores

A mais procurada das atividades em 
terra é a dos passeios em carrinha ou em 
jipe, embora a procura pelo canyoning 
esteja a crescer rapidamente. Também 
presente na ilha Terceira, a Picos de 
Aventura disponibiliza uma série de ati-
vidades em terra e no mar, sendo cer-
tas zonas particularmente populares. 

“Uma delas é o ilhéu das Cabras e a ou-
tra é o sul da costa da ilha Terceira onde 
realizamos observação de cetáceos. Tam-
bém temos atividades em terra, nomea-

PICOS DE AVENTURA, 
ANIMAÇÃO E LAZER, S.A. 
 
+ 351 296 283 288 
Hotel Marina Atlântico, Av. João Bosco 
Mota Amaral 
9550-767 Ponta Delgada 
geral@picosdeaventura.com 
São Miguel
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