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Negócios com MARCA AÇORES

“O turista quando  
vem cá só quer  
peixe Marca Açores”

É na Rua João Paulo II, na Ribeira Seca 
da Ribeira Grande, em São Miguel, que 
encontramos a Peixaria Almeida. Um ne-
gócio bem estabelecido e muito bem-
conceituado que existe há mais de 30 anos. 

Hoje, emprega doze colaboradores 
em instalações que resultam de uma 
história de família que começou com 
um percurso de um homem…De al-
guém que vendia o seu peixe num ces-
to, mais tarde numa mota e depois 
numa furgonete. Três décadas depois, 
a sua frota é composta por cinco via-
turas e o facto de assentar num negó-
cio familiar continua a confirmar van-
tagens: todos se conhecem e o trabalho 
traz benefícios a todos. 

“É um negócio familiar e tem vanta-
gens porque todos têm que trabalhar 
para o ‘mesmo saco’, todos. É isso que faz 
aumentar o volume de negócios e tudo 
mais”, aponta José Almeida, proprie-
tário da peixaria. 

Mas não só de colaboradores se faz o 
negócio, pelo que o produto vendido tem 
de ser de qualidade exemplar. 

“Eu vou diretamente à lota de Ponta 
Delgada, onde se vende o peixe de fun-

do, ou seja, a abrótea, o goraz, o pargo 
entre outros, e o meu filho mais velho vai 
para a lota de Rabo de Peixe para ir bus-
car o chicharro, a cavala e a sardinha”, 
conta José Almeida, explicando que a 
peixaria tanto oferece peixe importado, 
como local. 

 “Nós vendemos cerca da 400 a 500 
quilos de chicharro por dia, que é pro-
curado pelo consumidor final e pela res-
tauração”, detalha o empresário. 

“Normalmente, o chicharro é o pes-

A peixaria apresenta produtos de qua-
lidade garantida, experiência aprofun-
dada na área, e até cede orientações para 
quem delas precisar. Por todas estas ca-
racterísticas, a Peixaria Almeida apos-
tou na certificação de origem dos seus 
produtos, aderindo ao selo Marca Aço-
res, algo que lhe trouxe uma série de van-
tagens acrescentadas. 

“Eu posso dizer-vos já que isto foi uma 
grande mais-valia para a nossa peixaria. 
O selo Marca Açores veio dar a conhe-
cer a muita gente o que é o peixe dos Aço-
res. A marca veio valorizar muito o pei-
xe e a venda. Mesmo o turista quando 
vem cá só quer peixe da Marca Açores”, 
enfatiza o empresário. 

O futuro passa pela exportação, um 
passo natural neste negócio que come-
çou com a simplicidade de um homem 
trabalhador e se transformou em algo 
maior capaz de salvaguardar financei-
ramente toda uma família.  

 Trata-se de um negócio com uma re-
putação ímpar, onde encontramos uma 
família cujos membros trabalham lado 
a lado para o benefício de todos – em 
particular, dos seus clientes. ♦ 

Peixaria Almeida  Um negócio familiar onde todos trabalham para  
o mesmo fim e se esforçam para que o cliente leve o peixe mais fresco  dos Açores.  
A qualidade sempre lhe foi reconhecida, agora tem o selo de origem a colaborar 
na valorização do peixe e vendas

cado mais procurado durante o ano, ti-
rando algumas épocas como o verão, 
onde o atum é também muito procura-
do”, acrescenta Arnaldo Almeida, só-
cio-gerente. 

A Peixaria Almeida abastece cerca de 
70 por cento em termos de restauração, 
mas o cliente final preenche também o 
dia-a-dia deste estabelecimento, pro-
curando bom peixe e bons conselhos.  

“Há muitas pessoas que sabem o que 
é que querem e há outras que pedem in-
formações sobre a qualidade do peixe: 
se é para grelhar, assar, fritar, cozer, e nós 
aconselhamos”, diz José Almeida. 

PEIXARIA ALMEIDA  
- JOSÉ SILVA ALMEIDA & FILHOS, LDA 
 
+ 351 296 472 560 
Rua João Paulo II, 2A - Ribeira Seca 
9600-224 Ribeira Grande 
peixarialmeida@gmail.com 
São Miguel
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Certificação “abriu-nos a porta  
grande” para a exportação

É na majestosa ilha do Pico que encon-
tramos a Padaria Andrade – um negó-
cio que se tem mantido na mesma fa-
mília há diversas gerações, tendo 
começado ainda no século XIX. 

“O meu avô era brasileiro e veio para 
os Açores em criança. Cresceu e decidiu 
abrir uma padaria na ilha do Pico por-
que havia muita carência. Lá acabou por 
abrir - esteve muitos anos na sua posse 
– ele faleceu, passou para o meu avô, para 
o meu pai, até estar à minha responsa-
bilidade e do meu irmão”, dá nota Eva 
Andrade, proprietária da padaria. 

Dois séculos depois, a Padaria An-
drade continua a crescer, empregando 
28 funcionários e diversificando o seu 
trabalho, não apenas na área da pro-
dução, mas também na distribuição e 
exportação. 

“Prestamos serviços de padaria e pas-
telaria. Não só temos este balcão como 
fazemos distribuição de pão por toda a 
ilha e também já conseguimos exportar 
os nossos biscoitos e bolachas, não só 
para outra ilha, como para Portugal Con-
tinental”, faz saber Eva Andrade. 

O crescimento é fundamental para a 
Padaria Andrade e um dos segredos da 
longevidade passa pelo carinho com que 

se produz cada uma destas tentações, 
das maiores às mais pequenas. A ma-
quinaria dá uma grande ajuda, é certo, 
mas há muitos pormenores que se man-
têm artesanais.  

“Principalmente na parte dos biscoi-
tos, a padaria tem uma parte moderna 
em que a massa, claro, também é feita 
nas máquinas. Depois, é tudo feito à mão 
e tudo de forma muito tradicional”, refe-
re a empresária. 

O objetivo é que cheguem aos consu-
midores todas as delícias que podemos 
encontrar na Padaria Andrade, entre as 
quais, aqueles que por muitos anos que 

ter os pães de cereais, de fibras…Temos 
até uma linha mais saudável. Por isso, 
na parte da padaria temos uma gama 
muito grande, com cerca de 30 varie-
dades de pães e onde temos um com 
Marca Açores, que é o pão de batata-
doce”, informa Eva Andrade. 

Na parte da pastelaria, prossegue, há 
um “mundo muito grande” que se iniciou 
com os “doces tradicionais que existem 
em todas as pastelarias” e se aperfeiçoou 
ao ponto de apresentar uma vasta gama 
com ofertas que açambarcam tanto “a pas-
telaria tradicional como a pastelaria fina”. 

A adesão ao selo Marca Açores tradu-
ziu-se num verdadeiro abrir de portas 
para outros mercados e para conquistar 
um novo nível de confiança entre os con-
sumidores. 

“Temos imensos produtos com o selo 
Marca Açores – são cerca de 20. O selo 
abriu-nos a porta para Portugal Conti-
nental, uma coisa que nós queríamos há 
muito tempo, não sabíamos como, mas 
o Marca Açores aí foi fundamen-
tal…Abriu-nos uma porta grande e as 
pessoas quando a vêm sabem que é um 
produto de confiança. Respeitam e con-
fiam no selo”, denota a proprietária da 
Padaria Andrade. ♦ 

Padaria Andrade  abre portas na ilha do Pico há cerca de 200 anos, mantendo o prestigio até aos dias de hoje. A adesão ao selo 
Marca Açores abriu portas à pretensão da família Andrade de ter os seus produtos vendidos em lojas de Portugal Continental

passem, serão sempre imprescindíveis 
na produção. 

“Quando começámos não havia bolos, 
só havia pão e depois começamos pelos 
‘picos’, quadrado de coco e o jesuíta. A Eva 
foi o bolo que a minha patroa mais velha 
(eu tenho duas) inventou e eu dei o nome”, 
revela Natália Sequeira, colaboradora. 

Nesta padaria a tradição tem uma for-
te palavra a dizer, basta lembrar que, na 
sua maioria, as receitas são de família. 
Mas não podemos esquecer que os tem-
pos mudam e o público tem cada vez 
mais cuidado com a alimentação, espe-
cialmente no que toca aos açucares.  

“Devido ao mercado e as novas neces-
sidades do consumidor, começamos a 

ANDRADE & FILHOS, LDA 
 
+ 351 292 622 154 
Avenida Machado Serpa, 23 
9950-321 Madalena 
padariaandrade@gmail.com 
Pico
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Selo aumenta “reconhecimento e 
notoriedade” dos produtos Salsiçor 

É no concelho de Ponta Delgada que en-
contramos a freguesia das Feteiras onde, 
nos anos 60, José Roque Pavão viu a 
oportunidade de apostar na abertura de 
uma pequena salsicharia. 

“O grande crescimento da Salsiçor dá-
se sobretudo nas décadas décadas de 70 
e 80, mas já com o seu filho Luís Pavão 
na gerência da empresa. Ele começa com 
duas pequenas empresas: o Talho Açor 
que tinha duas bancadas no Mercado da 
Graça e a Salsicharia Pavão. Foi a fusão 
dos nomes que deu origem ao nome Sal-
siçor, que se mantém até ao momento”, 
revela Nelson Cabral, administrador da 
empresa.  

A Salsiçor assume-se hoje como um 
negócio sólido que se tornou parte de 
um grupo de excelência. Uma empre-
sa que mesmo com a adaptação às no-
vas tecnologias e necessidades dos 
clientes de hoje nunca esqueceu as suas 
raízes respeitando sempre as tradições 
açorianas. 

Com o passar do tempo a empresa 
foi crescendo e expandiu-se ao ponto 
de contar já com 170 colaboradores. A 
Salsiçor Terceira ocupa 72 trabalha-
dores, incluindo as ilhas de São Jorge 
e Graciosa. Os restantes 98 laboram 
em São Miguel, Santa Maria, Faial e 

Pico, uma parte do todo que é detido 
pelo grupo Finançor. 

“Em 2009, a Salsiçor foi adquirida 
pelo grupo Finançor, através da Fina-
çor Agro-Alimentar, e foi uma aqui-
sição que fez todo o sentido porque a 
montante da Salsiçor, hoje, temos em-
presas do Grupo Finançor que produ-
zem rações, animais – como os suínos, 
através da Agraçor, as aves, através da 
Avigex – e houve aqui uma integração 
que, para nós, é claramente uma mais-
valia, porque conseguimos controlar 
todo o processo desde a saída do ani-
mal à entrada na Salsiçor”, salienta o 
administrador. 

tão à venda nas nove ilhas dos Açores”, 
elenca Nelson Cabral. 

Falamos de uma série de produtos 
que, como não podia deixar de ser, já 
arrecadaram até alguns prémios. 

“Temos produtos premiados, no-
meadamente as nossas hambúrgueres 
de bovino e também as salsichas de 
churrasco, entre outros”, identifica a di-
retora de Produção, Ana Marques. 

Sendo esta uma empresa que prima 
pela qualidade e inovação, em 2016 
apostou na certificação Marca Açores.  

“Nós, para já, temos 285 referências 
com o selo Marca Açores e porque é que 
é importante? É importante porque 
hoje verificamos que há clientes, so-
bretudo a nível nacional, que nos pro-
curam pelas referências que temos o 
selo. Há um reconhecimento e uma no-
toriedade, não só a nível regional, mas 
também a nível nacional, da garantia 
que o produto foi feito nos Açores”, re-
gista o administrador da Salsiçor. 

A Salsiçor assume-se hoje como uma 
empresa sólida que se tornou parte de um 
grupo de excelência. Uma empresa que 
mesmo com a adaptação às novas tecno-
logias e necessidades dos clientes de hoje 
nunca esqueceu as suas raízes respeitan-
do sempre as tradições açorianas. ♦ 

Salsiçor  Empresa do grupo Finançor prima por respeitar a tradição mas tem os olhos postos no futuro. Com 170 colaboradores e presente  
em várias ilhas do arquipélago, tem a Marca Açores como aliada para reforçar a origem dos seus produtos dentro e fora de portas açorianas

Assim se cria uma verdadeira linha 
de produção, desde a matéria-prima ao 
consumidor final. Tendo como lema 
‘Por tradição gostamos de inovar’, a Sal-
siçor tem mantido as receitas com pe-
quenas alterações, sempre voltadas 
para o consumidor, assumindo, por 
exemplo, a redução do sal. 

A transformação maior explica-se pela 
tecnologia que é utilizada de modo a 
aprimorar o método de produção de to-
das as iguarias disponíveis. 

“Nomeadamente, as linguiças, os 
chouriços, as morcelas e toda a salsi-
charia fina, como os fiambres, o chou-
rição, o bacon, o paio do lombo… 
Qualquer um desses produtos feitos es-
sencialmente na ilha de São Miguel es-

SALSIÇOR  
- SALSICHARIA DOS AÇORES, SA 
 
+ 351 296 914 990 
Rua da Caridade, 7A 
9500-555 Ponta Delgada 
geral@salsicor.com 
São Miguel
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“As pessoas olham e só de verem 
Marca Açores já compram”

É nas Furnas, lugar de beleza única, que 
encontramos a Queijaria Furnense, um 
negócio que surgiu em 2016, na ilha de 
São Miguel, e que nasceu da capacida-
de de uma jovem de 20 anos em incen-
tivar toda a família a transformar a ad-
versidade em oportunidade. 

“Essa queijaria começou há cerca de três 
anos. Começámos a utilizar este produto, 
tivemos a oportunidade, antes disto, de pro-
ceder às experiências em si, e quando vimos 
que estávamos seguros – estamos a falar de 
um ano e meio de experiências – decidi-
mos abrir uma fábrica e começar a co-

mercializar este produto”, começa por ex-
plicar Paula Rego, proprietária da queijaria. 

A família pôs mãos à obra, com uma 
jovem de 20 anos ao leme, trabalhan-
do em conjunto para a solução que en-
contraram: os derivados do leite e espe-
cificamente o queijo. 

O começo não foi fácil e até houve si-
tuações de tentativa e erro, mas nem nes-
se momento a família baixou os braços. 

“Digo sempre que destes erros surgem, 
às vezes, grandes sucessos. Nós tivemos 
oportunidade depois de trabalhar mal 
a massa, oscilar a temperatura da mas-
sa, e criar completamente outro quei-
jo. Esse queijo nós não estávamos habi-
tuados a ver e, de certa forma, metade 
dele foi para o lixo”, confessa Paula Rego. 

 Depois, recorda, “um queijeiro chegou 
até nós e explicou-nos que um queijo nun-
ca se perde e deixamos curar o queijo até 
mais quatro meses. Ou seja, comercializa-
mos depois o queijo a seis meses de cura. 
E aqui, a vender ao público, conseguimos 
vender cerca de 600 queijos em duas se-
manas. Foi do erro que nasceu o sucesso”. 

O sucesso da Queijaria Furnense 
deve-se não só ao factor sorte, mas es-
sencialmente ao trabalho árduo que 
cada dia exige. 

Se eu sou capaz, qualquer jovem é ca-
paz. Isso é o que eu tento transmitir às 
pessoas porque também já estive do lado 
deles – é verdade – e também olhei para 
certas pessoas e achei que tinham sorte. 
Não. A sorte é completamente traba-
lhada”, sublinha a empreendedora. 

A qualidade e o seu controlo, come-

Há a parte das compotas regionais em 
que nós apostamos – nós devemos apos-
tar naquilo que é nosso e depois foi a 
queijada…Se esta é a casa do queijo, há 
que aproveitar esta matéria-prima para 
fazermos produtos novos. Esta é a men-
sagem que queremos passar para os 
clientes”, assevera. 

Com uma qualidade assim e com uma 
oferta tão original e diferenciada, o selo 
Marca Açores acrescenta credibilida-
de tanto ao projeto como aos produtos. 

“O próprio turista acho que já se in-
forma sobre a Marca Açores e olha para 
o produto e já sabe de onde vem. Isto faz 
a grande diferença no produto. As pes-
soas olham e só de verem que o produto 
tem Marca Açores já compram”, regista 
Paula Rego. 

Esta história não é apenas de uma em-
preendedora, ou de um negócio de suces-
so, ou mesmo de um produto cuja repu-
tação cresce a olhos vistos. É uma história 
de esperança, de saber preservar…uma 
história que demonstra a força que existe 
em cada um dos açorianos. ♦ 

Queijaria Furnense  Nasceu do sonho de Paula Rego, jovem que ousou criar um queijo com água 
mineral azeda das Furnas. Hoje, há já um negócio familiar e uma fábrica a sustentar o sonho inicial, 
que soube tornar-se concreto com a garantia de origem através da adesão ao selo Marca Açores

çam nas 20 horas de vida dos animais 
em pastagem e continuam no facto de 
este ser um negócio familiar, o que faci-
lita uma vigilância apertada dos pro-
cessos.  Não é à toa que o leque de pro-
dutos à venda seja, hoje, muito variado.  

“Temos cerca de oito qualidades de 
bombons, por exemplo, o vinho abafa-
do é caseiro e somos nós que fazemos. 

QUEIJARIA FURNENSE  
- LÚCIA DE FÁTIMA SOUSA  
COSTA REGO 
 
+ 351 296 588 134 
Largo Marquês da Praia e Monfort,11 
9675-037 Furnas 
queijariafurnense@gmail.com 
São Miguel
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