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Selo gera “sentimento de segurança  
e pertença” nos consumidores

É na cidade da Lagoa, em São Miguel, 
que encontramos a Azores Fresh, um 
projeto familiar nascido de uma em-
presa inicial chamada Gelvalados, nome 
comercial que derivou da localização 
onde foi gerada. 

Atualmente, a Azores Fresh funciona 
em diversas vertentes, tendo progredido 
nas últimas décadas transformando-se 
num verdadeiro agregador de produtos. 

“A Azores Fresh não é a marca de uma 
empresa, é o nome de um projeto. Um 
projeto que teve por objetivo unificar o 
que cada produtor hortícola é capaz de 
fazer na sua terra, aqui na ilha de São 
Miguel”, aponta Paula Stone, sócia-ge-
rente da empresa, considerando tra-
tar-se de “um projeto congregador, uni-
ficador, da agricultura açoriana”. 

Mas o que faz da Azores Fresh uma 
marca distintiva no mercado que tor-
na os Açores num só rosto através da sua 
enorme diversidade?  

“A marca Azores Fresh assenta essen-
cialmente num conjunto de produtores 
hortofrutícolas açorianos, ou seja, nós 
colocamos no mercado aquilo que de 
melhor a terra dos Açores nos dá”, ex-
plica Sancha Azevedo, responsável pela 
gestão e desenvolvimento da empresa.  

“Fazemos, então, o acompanhamento 
periódico de todos os nossos produtores, 
o que nos permite verificar que varie-
dades estão a produzir – se estão con-
forme aquilo que solicitámos -, se cum-
prem todas as quotas de produção que 
lhes foram dadas e com os métodos mais 
adequados”, esclarece. 

Segundo Sancha Azevedo é através 
desse “acompanhamento periódico” que 
a Azores Fresh consegue “garantir ma-
téria prima essencial” para os produtos 
que coloca no mercado e corresponder 
“ao conjunto de requisitos legais” ine-

que é para não oxidar muito o caule”, faz 
saber João Aguiar. 

A Azores Fresh está em franco cres-
cimento, como se pode perceber pela sua 
carteia de clientes e também pelos am-
biciosos projetos para o futuro. 

“O desafio inicial será abastecer toda 
a ilha de São Miguel, em segundo plano, 
todas as ilhas dos Açores - sendo que este 
é um objetivo quase concluído porque 
estamos em quase todas as ilhas -, e, em 
terceiro plano, chegar a Portugal Conti-
nental”, adianta Sancha Azevedo.  

São estes os passos da Azores Fresh e 
o selo da Marca Açores continuará a 
acompanhar esta progressão como tem 
feito até aqui. 

“A Marca Açores tem uma presença 
bastante relevante no lançamento da 
nossa marca, uma vez que, tal como nós 
verificamos na Açores Expo, o consu-
midor tem sempre um sentimento de 
pertença, de segurança e identifica qua-
lidade nos produtos que têm presente 
o selo”, sublinha a responsável.  

A Azores Fresh é uma empresa que 
compreende que a sustentabilidade eco-
lógica e a rapidez com que o produto é 
movimentado são fundamentais para ga-
rantir sabor, frescura, e até saúde. ♦ 

Azores Fresh  mais do que uma empresa, “um projeto unificador da agricultura açoriana”, afirmam os proprietários. Esta é uma marca que 
acolhe e trabalha sobre uma grande variedade de produtos hortofrutícolas, e se alicerça da certificação de origem da Marca Açores

rentes à área de negócio onde labora. 
Sempre atenta ao desejo dos seus con-
sumidores e conhecendo ao pormenor 
as capacidades da natureza e dos seus 
produtores, a Azores Fresh tem tudo o 
que é necessário para poder adaptar a 
sua produção às tendências do consu-
midor conforme a época do ano. 

Para que o produto não perca nem 
qualidade, nem frescura, o tempo entre 
a apanha e o embalamento é mínimo, 
sendo este um dos métodos de cuidar as 
plantas. Mas há outros e, de acordo com 
o testemunho de um produtor agrícola, 
são bastante curiosos: “a apanha é feita, 
normalmente, de manhã ‘pela fresca’ e 
as facas que usámos são de porcelana, 
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Com o selo “as pessoas começaram 
a dar outro valor às peças”

Em Angra do Heroísmo, na ilha Tercei-
ra, encontramos o atelier de um artista 
plástico que trabalha a partir da inspi-
ração que lhe traz o mar que nos rodeia. 
O Adolfo Mendonça Atelier é um estú-
dio de cerâmica que começou em 2017, 
mas o interesse do artista pela expres-
são artística começou muito antes, uma 
vez que o gosto pela arte já corria no san-
gue da família. 

Tendo um avô fotógrafo e uma mãe 
pintora, os primeiros interesses de Adol-
fo Mendonça recaíram sobre o desenho, 
a fotografia e a pintura. No entanto, 
quando foi hora de enveredar pela via 
académica, percebeu que o design seria 
o caminho a seguir, pelo que escolheu 
o curso de Design e Equipamento. 

 “Tudo começou com a cauda de baleia 
grande, que fiz a partir de aprendizagens 
de molde, nas aulas de Cerâmica da fa-
culdade. A partir daí, resolvi pegar numa 
coleção relacionada com o mar e desen-
cadearam-se outras peças, como recifes, 
cracas (que são alusivas aos Açores)”, co-
meça por explicar Adolfo Mendonça, de-
signer ceramista. 

Primeiro, esclarece, “fiz um prato 
com recife - simplesmente como um 
teste, quase como uma brincadeira – 
e resultou. Depois, decidi aplicar as cra-

cas e os recifes noutras bases, como em 
taças e jarras”. 

A arte nasce sempre do interior de 
cada indivíduo e as personalidades de 
cada artista variam, tal como o modo 
como conseguem lidar com a exposição 
pública. Foi difícil, admite, ou não fos-
se Adolfo uma pessoa introvertida, mas 
o caminho faz-se caminhando. 

Em 2017, comecei pela ilha Terceira: 
estive em Angra do Heroísmo, Praia da 
Vitória, e tive a oportunidade de mos-
trar o meu trabalho nas Canárias, na ilha 
Gran Canária. No ano de 2018, já levei 
o trabalho para São Miguel e fui duas ve-
zes a Lisboa - uma vez à Feira Interna-
cional de Artesanato e, agora, por últi-

ziu-se numa grande mais-valia na sua 
divulgação.  

“A Coleção Mar praticamente toda tem 
o selo Marca Açores, (…) Desde que ade-
ri à Marca Açores, as pessoas começa-
ram a dar outro valor às peças e o que eu 
penso que posso vir a beneficiar é, prin-
cipalmente, ao nível da divulgação”, con-
sidera o designer ceramista. 

No Adolfo Mendonça Atelier trabalha 
um jovem artista açoriano que busca ins-
piração no mar que o rodeia, trabalhan-
do as peças mais delicadas através de téc-
nicas adequadas e que resultam em objetos 
que nos permitem trazer um pouco do mar 
para as nossas casas sem retirar absolu-
tamente nada do seu habitat natural. ♦ 

Adolfo Mendonça Atelier  recebe de um jovem terceirense o nome e o virtuosismo. No estúdio, Adolfo Mendonça dá vida a uma coleção de 
peças de cerâmica que encontrou inspiração no mar açoriano e vai vendo seu valor reforçado graças ao selo de certificação Marca Açores

mo, num mercado de design português. 
Das suas mãos nascem peças frágeis que 
estão diretamente ligadas a diferentes 
fontes de inspiração, sobretudo provin-
das do ecossistema marinho. Apesar de 
haver muito por onde escolher as caixas 
de ouriço e taças com recife parecem ser 
as preferidas dos clientes deste atelier. 

“Acho que as caixas de ouriço desper-
tam bastante interesse, pelo facto de o 
ouriço do mar estar muito associado aos 
Açores…As pessoas lembram-se sem-
pre de ir à praia para apanhar ouriços e 
contam histórias da apanha”, constata 
Adolfo Mendonça. 

Para o jovem artista, a certificação 
Marca Açores nos seus produtos tradu-
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Os produtos Marca 
Açores “são os mais 
procurados”

Mesmo no centro de Ponta Delgada, na 
ilha de São Miguel, encontramos um es-
tabelecimento comercial que é um ver-
dadeiro mundo de tentações: o Prínci-
pe dos Queijos. 

Nascida de um sonho, a loja abre por-
tas em 2017 com a clara ambição de co-
mercializar produtos regionais. O nome, 
esse, foi fruto da sugestão dos clientes, 
tendo os objetivos do espaço comercial 
sido bem definidos logo de início, envol-
vendo não só o tipo de produtos coloca-
dos à venda, como o consumidor-alvo. 

“O objetivo é que os turistas venham 
cá à loja e que comprem vários produ-
tos açorianos com o selo da Marca Aço-
res. Os mais procurados são os queijos, 
as compotas, os licores, os vinhos e a do-
çaria” indica Milton Bernardo, gerente 
do Príncipe dos Queijos. 

Não é, portanto, por acaso que o es-
paço comercial recebe os clientes a que 
se propôs desde que abriu ao público. A 
divulgação destes produtos em merca-
dos variados e a promoção que é cada 
vez mais eficaz, dão um contributo im-
prescindível a este crescimento contí-
nuo que resulta da presença do selo de 
certificação de origem.  

“Cada vez mais se nota uma maior pro-

cura. Também devido ao selo Marca 
Açores, o cliente sabe que nós temos todo 
o tipo de produto de qualidade”, faz sa-
ber Pedro Melo, empregado de balcão. 

Para além da boa promoção, é preci-
so corresponder às expetativas de quem 
procura esta loja, principalmente no que 
diz respeito aos queijos, o seu verdadei-
ro ex-libris. 

“Temos o queijo de São Jorge, desde o 
menos intenso ao mais intenso. Temos 
um queijo com um tempo de cura de seis 
meses, de doze e 24 meses. O de 24 me-
ses é o mais intenso de todos e é o mais 

laboradores da loja, uma vez que os 
clientes já sabem que aquele selo dis-
pensa apresentações e, por vezes, até al-
gumas perguntas.  

“A Marca Açores, para mim, é um selo 
de garantia de qualidade. A pessoa che-
ga cá à loja, vê o selo e sabe que o produ-
to é bom, que tem qualidade”, constata 
Sérgio Mendonça. Pedro Melo, colabo-
rador, corrobora da opinião do gerente 
e reforça que, com a marca de certifica-
ção de origem, “o cliente já não pergun-
ta se o produto é mau”, o que também con-
tribui para facilitar o processo de venda.  

O Príncipe dos Queijos enfrenta cada 
dia com uma equipa de jovens traba-
lhadores, exímios nas artes de bem re-
ceber e aconselhar, e que trabalham 
com orgulho natural de quem sabe que 
tem os melhores produtos. 

São produtos com selo de origem que 
são embaixadores da nossa Região e um 
pouco por todo o mundo, graças à diver-
sidade de turistas que visitam o estabe-
lecimento. É uma loja que tem o queijo 
como principal tentação, mas que não es-
quece outras delícias açorianas - como os 
vinhos, licores, compotas ou pimentas - 
sempre sugeridas com uma dose extra de 
alegria e boa disposição. ♦ 

O Príncipe dos Queijos  abre portas em Ponta Delgada. Tem o queijo como produto 
estrela, mas as compotas, os licores e a doçaria regional também ocupam lugar de 
destaque. A qualidade dos produtos com a marca identitária da Região é reconhecida 
e contribui para agilizar o processo de venda na loja

procurado pelos turistas e pessoas de cá”, 
refere Sérgio Mendonça. 

Os queijos chegam de quase todas as 
ilhas, o que permite essa diversidade 
para satisfazer os clientes, que, além de 
muitos, são variados. Por isso mesmo, o 
príncipe dos queijos tem nas suas pra-
teleiras muitas outras opções e produ-
tos que são perfeitos para acompanhar 
cada tipo de queijo.  

“Temos também as bolachinhas que 
acompanham bem com queijo, as compo-
tas para fazer o contraste e o bolo lêvedo, 
que é o bolo regional”, elenca Pedro Melo. 

A presença do selo Marca Açores, além 
da garantia de qualidade, consegue in-
clusivamente facilitar o trabalho dos co-

MILTON FILIPE REGO BERNARDO 
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Certificação traz um valor 
acrescido à Quinta da Abelheira 

É na freguesia da Fajã de Baixo, na ilha 
de São Miguel, que encontramos a Azo-
rean Bliss - Quinta da Abelheira.  

Propriedade da Horizonte Inspirador, 
existe desde setembro de 2012, e está 
preparada para agradar aos clientes que 
chegam de diversos países e rapida-
mente se rendem aos encantos das ins-
talações que oferecem conforto de luxo, 
vistas deslumbrantes e pequenos-al-
moços inesquecíveis.  

“Quando chegámos aqui isto estava 
abandonado. Tivemos de delinear uma 
estratégia e, de janeiro a maio de 2013, 

fizemos obras de reabilitação e de de-
coração”, começa por recordar António 
Batista, administrador da Horizonte 
Inspirador. 

As instalações que hoje encontramos 
são já muito diferentes das que existiam 
originalmente. A paisagem soberba man-
tém-se, mas passou a ser aspeto-chave 
do design e passível de desfrutar a partir 
de qualquer suite da quinta turística. 

“Aqui nós primamos muito pela qua-
lidade: todas as nossas camas são Colu-
nex; a roupa da cama tem 300 fios. Ou 
seja, as pessoas podem levantar-se e 
quando chegam à cama ela está à tem-
peratura normal. Temos um menu de al-
mofadas, roupões para os clientes e mui-
tas outras coisas”, sublinha o responsável. 

A Quinta da Abelheira apresenta um 
serviço de excelência acima da média para 
um cliente exigente, com bom gosto, e que 
sabe bem o que quer. Além de Portugal, 
normalmente, estes clientes chegam de 
países como Estados Unidos, Bélgica, Ale-
manha, Canadá e Inglaterra.  

“Clientes deste nível querem sossego 
e desfrutar da paisagem; do pequeno-
almoço que nós damos; das acomoda-
ções boas e, por conseguinte, é todo este 
conjunto que motiva a procura”, refere 
António Batista.  

Outro dos pequenos mimos está no 
aconselhamento do serviço de recepção 
e ainda no pequeno-almoço simples-
mente divinal, que prima pela seleção cui-
dada dos produtos, com preferência pe-
los certificados pelo selo Marca Açores. 

“Nós sempre, desde o princípio, que 
tivemos a preocupação de apresentar 

para integrar o nosso pequeno-almoço”. 
Os clientes, por muito exigentes que se-

jam, ficam deslumbrados com a qualida-
de e diversidade do pequeno-almoço, sen-
do os produtos mais apreciados os queijos, 
as manteigas, o pão e as conservas. 

“[Os produtos] têm uma outra textu-
ra e tudo tem um outro sabor aqui. Isto é 
a mistura de tudo aquilo que é açoriano. 
Por exemplo, nós plantamos batata doce, 
bananas e elas são diferentes das de ou-
tros lados…Há um valor acrescido no nos-
so pequeno-almoço e muito disso é in-
dexado à Marca Açores”, considera. 

A Quinta da Abelheira pensa num 
crescimento à medida das suas necessi-
dades, um futuro que, de resto, já co-
meçou a acontecer.  

“Colocámos um projeto na Câmara Mu-
nicipal [de Ponta Delgada], estamos a pro-
ceder a alterações para transformação das 
instalações em suites e, se o conceito, tiver 
boa aceitação da parte dos nossos clien-
tes, nós estamos preparados para fazer 
mais dez”, garante António Batista. ♦ 

Quinta da Abelheira, a unidade turística recebe clientes de vários pontos do mundo 
e, com um rosto renovado e reconhecida pelos produtos Marca Açores, apresenta-se 
preparada para ampliar a oferta em termos de alojamento

produtos regionais. São esses que nós 
compramos e quando apareceu a Mar-
ca Açores passamos a comprar aqueles 
que têm o selo”, explica o administrador 
da Quinta da Abelheira, detalhando: 
“aqui usamos todos os queijos com Mar-
ca Açores, os chás da Gorreana, utili-
zamos os iogurtes da Yoçor e tanto quan-
to nos é possível tudo o que tem o selo 

AZOREAN BLISS - TURISMO, LDA.  
- “QUINTA DA ABELHEIRA” 
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