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Programa

19/10/2021

14:00pm 
Discurso de boas vindas
welcoming speech 

14:30 
Início da feira onde os nossos convidados terão a opor-
tunidade de provar todos os produtos em exposição.
Beginning of the fair where our guests will have the 
chance of tasting of all products in exhibition 

18:00pm 
Encerramento da feira
Closure of fair

20/10/2021 

14:00pm 
Discurso de boas vindas 
Welcoming speech 

14:30 
Início da feira onde os nossos convidados terão a opor-
tunidade de provar todos os produtos em exposição. 
Beginning of the fair where our guests will have the 
chance of tasting of all products in exhibition 

18:00pm 
Encerramento da feira
Closure of fair 
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É com muito orgulho e também um privilégio ter a opor-
tunidade de mostrar ao fantástico mercado polaco al-
guns dos muitos produtos portugueses da mais alta 
qualidade para um país tão especial como a Polónia. 

Este será o primeiro de muitos eventos que planeja-
mos realizar anualmente.

Aliados ao nosso parceiro estratégico PPCC (Câma-
ra de Comércio Polaco-Portuguesa) com quem temos 
muito orgulho de trabalhar lado a lado como forma de 
promover produtos de excelente qualidade e de origem 
100% portuguesa.

Uma recepção calorosa.
Portugal convida

It is with a great sense of pride and also a privilege to 
have the opportunity to show to the fantastic Polish 
market some of the many Portuguese products of the 
highest quality to a country as special as Poland. This 
will be the first of many events we plan to do in an annual 
basis.

Allied with our strategic partner PPCC (Polish Portu-
guese Chamber of Commerce) with whom we are super 
proud to work side by side as a way to promote excellent 
quality products of 100% Portuguese origin. 

A very warm welcome.
Portugal Invites

Portugal e Polónia 
convidam

Zapraszam Portugalia 
i Polska
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Planta da Exposição | Planta da Exposição
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ABRANCONGELADOS Comércio de Congelados 10/11

SIMBOMBOM Produção e Comércio de Chocolates 12/13

QUINTA DA BASÍLIA Produtores de azeite 14/15

BRIOSA DO DOURO Comércio do setor alimentar e bebidas 16/17

BOSQUE DOS COSTUMES Produtores de azeite 18/19

DOURO ANCIÃES Produtores de vinhos 20/21

EXUBERNUMBER Produtores de azeite 22/23

QUINTA D. DORES Produtores de vinhos 24/25

SABOR DAS QUINAS Comércio do setor alimentar e bebidas 26/27

LAGAR DO VALE Produtores de azeite 28/29

TS Produtores de vinhos 30/31

INCOPIL Produtores de Especiarias e molhos 32/33

QUINTA DE STA CRISTINA Produtores de vinhos 34/35
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Com uma vasta gama de temperos, 
molhos, condimentos, picantes, 
encontra na Flor das Hortas um 
parceiro ideal para marinadas, 
refogados, churrascos, assados… 

Desde o nascimento da nossa marca, Flor das Hortas, 
integrada na empresa Raul Martins Lobato, SA, que a 
nossa missão é clara: transpor para os nossos tempe-
ros e molhos a qualidade dos produtos dos agricultores 
da nossa região, levando-os assim à sua mesa, onde 
quer que se encontre no mundo.

Na Flor das Hortas, sentimos que podemos fazer 
uma diferença importante:

Quer a nível da qualidade das refeições, oferecen-
do produtos de confecção cuidada com ingredientes 
naturais, escolhidos por mãos experientes, que lhe li-
bertam tempo na preparação dos pratos e aumentam 
o sabor final;

Quer a nível ambiental, com um trabalho de acom-
panhamento e formação dos agricultores locais, com 
permuta de conhecimento e tecnologia, visando uma 
agricultura sustentável.

Com uma vasta gama de temperos, molhos, con-
dimentos, picantes, encontra na Flor das Hortas um 
parceiro ideal para marinadas, refogados, churrascos, 
assados… 

Os processos de preparação dos produtos Flor das 
Hortas estão certificados e são acompanhados de per-
to pelo departamento de qualidade, por forma a garan-
tir que todos os nossos molhos, temperos, marinadas 
e picantes reflectem o sabor, o empenho e o saber de 
toda a equipa que neles participam.

Encaramos o compromisso entre sabor, nutrição e 
conservação com seriedade e trabalhamos para melho-
rar, continuamente, o produto final a nível do melhor gosto, 
da solução mais saudável, e do produto mais duradouro.

Na Flor das Hortas estamos disponíveis para lhe 
prestar todas as informações que necessita.

Since the birth of our brand, Flor das Hortas, integrated 
in the company Raul Martins Lobato, SA, our mission is 
clear: to transfer to our seasonings and sauces the qua-
lity of the products of our region’s farmers, thus leading 
them to yours. table, wherever you are in the world. At

Flor das Hortas, we feel that we can make an impor-
tant difference: 

Whether in terms of the quality of the meals, offering 
products carefully prepared with natural ingredients, 
chosen by experienced hands, which free up time in the 
preparation of dishes and increase the final flavor;

Or at an environmental level, with a work of monito-
ring and training local farmers, with exchange of know-
ledge and technology, aiming at sustainable agriculture.

With a wide range of seasonings, sauces, condimen-
ts, spices, Flor das Hortas is an ideal partner for marina-
des, stir-fries, barbecues, roasts… 

The preparation processes of Flor das Hortas produc-
ts are certified and are closely monitored by the quality 
department, in order to ensure that all our sauces, sea-
sonings, marinades and spices reflect the taste, commit-
ment and knowledge of the entire team. participate in 
them. 

We take the commitment between taste, nutrition and 
conservation seriously and we work to continually impro-
ve the end product to the best taste, healthiest solution, 
and longest lasting product. 

At Flor das Hortas we are available to provide you with 
all the information you need.

Raul Martins Lobato, SA
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A ABRANCONGELADOS é uma empresa especializa-
da na transformação, embalamento e distribuição de 
produtos alimentares congelados. A sua atividade cen-
tra-se predominantemente na área do peixe, disponibi-
lizando ao mercado, nacional e internacional, produtos 
de elevada qualidade que respeitam as mais exigentes 
regulamentações vigentes em matérias de ambiente, 
higiene e segurança no trabalho, qualidade e segurança 
alimentar.

A atuar no mercado português há uma década, a 
empresa dispõe de amplas e modernas instalações e 
equipamentos, estrategicamente localizadas no cen-
tro do país.

Além de comercializar produtos com marca própria, 
a empresa tem também capacidade de se ajustar às 
necessidades específicas dos seus clientes, através 
do embalamento, etiquetagem e acondicionamento de 
produtos com marcas próprias dos clientes.

Depois de consolidar a sua posição no mercado in-
terno, a Abrancongelados aposta agora na conquista 
de novos mercados. Com parceiros já estabelecidos na 
China, Brasil e Polónia, procuramos alargar as nossas 
vendas a novos mercados que procurem um produto de 
excelência a um preço competitivo.

Para informações mais detalhadas da empresa, 
pode visitar a página web www.abrancongelados.pt ou 
contactar-nos via email ou telefone Claudio Santos +48 
784 538 443 export@abrancongelados.pt.

Certo de que a qualidade dos produtos aliada à ex-
celência de serviço que prestamos corresponderá às 
vossas necessidades e expectativas.

ABRANCONGELADOS is a company specialized in the 
processing, packaging and distribution of frozen food 
products. Its activity is predominantly focused on the fish 
sector, providing the market, nationally and internationally, 
with high quality products that comply with the most de-
manding regulations in force in matters of environment, 
health and safety at work, quality and food safety. 

Operating in the Portuguese market for a decade, the 
company has extensive and modern facilities and equi-
pment, strategically located in the center of the country.

In addition to marketing products with its own brand, 
the company is also able to adjust to the specific needs 
of its customers, through the packaging, labeling and 
packaging of products with its customers’ own brands. 

After consolidating its position in the domestic 
market, Abrancongelados is now betting on conquering 
new markets. With partners already established in China, 
Brazil and Poland, we seek to expand our sales to new 
markets that are looking for an excellent product at a 
competitive price. 

For more detailed information about the company, 
you can visit the website www.abrancongelados.pt or 
contact us via email or telephone (please enter your mo-
bile number here). 

Certain that the quality of the products combined with 
the excellent service we provide will meet your needs 
and expectations.

Abrancongelados

Para uma vida mais saborosa
For a tastier life 

Pour une vie plus savoureuxCO
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Em 2014, encantadas pela magia do natal, Susana Aze-
vedo e a sua filha, Maria Inês, experimentaram fazer 
bombons em casa e ofereceram-nos aos seus amigos 
e familiares, que ficaram deliciados. Todos provavam, 
diziam que eram bons e pediam mais! A produção de 
bombons multiplicou-se e chegou às feiras e eventos e 
à criação da marca SIM Chocolate – o S de Susana e o 
IM de Maria Inês, representando o amor incondicional 
entre mãe e filha e as suas personalidades positivas, 
num SIM de coragem, alegria, felicidade e gratidão. 

Cada bombom é um mundo de amor, numa combi-
nação única de cores, sabores e experiências, cremo-
sos por dentro, estaladiços por fora. 

Em 2017, abriu a chocolataria SIM Chocolate, no centro 
de Famalicão onde, além dos famosos bombons, se pode 
encontrar toda a diversidade de produtos fabricados pela 
empresa, desde os sabores mais tradicionais aos mais ar-
rojados, e as surpresas das edições especiais. 

De sabor em sabor, os bombons tornaram-se um 
grande sucesso, arrecadando vários prémios: «bom-
bom melhor dos melhores» pelo Bombom de Mel; duas 
medalhas de ouro «Bombom Vinho do Porto» e «Bom-
bom Banana Amendoim»; duas medalhas de prata 
para Bombom de Oueijo e Trufas de Vinhão; medalha 
de bronze pelo Bombom de Azeite, e Great Taste 2019, 
duas estrelas, com o Bombom Côco-Lima. 

Já em 2019, a SIM Chocolate criou uma unidade de 
produção para responder às inúmeras encomendas, 
mantendo a qualidade artesanal dos seus produtos e 
a criatividade na inovação. A SIM Chocolate orgulha-se 
de ser uma marca portuguesa, que apoia o comércio 
local e os produtores nacionais. 

In 2014, enchanted by the magic of Christmas, Susana 
Azevedo and her daughter, Maria Inês, tried making cho-
colates at home and offered them to their friends and 
family, who were delighted. Everyone tasted, said they 
were good and asked for more! The production of choco-
lates has multiplied and reached fairs and events and the 
creation of the SIM Chocolate brand – the S by Susana 
and the IM by Maria Inês, representing the unconditio-
nal love between mother and daughter and their positive 
personalities, in a YES of courage , joy, happiness and 
gratitude.

Each bonbon is a world of love, in a unique combi-
nation of colors, flavors and experiences, creamy inside, 
crunchy on the outside. 

In 2017, it opened the SIM Chocolate chocolate shop, 
in the center of Famalicão, where, in addition to the fa-
mous chocolates, you can find all the diversity of pro-
ducts manufactured by the company, from the most tra-
ditional to the most daring flavors, and the surprises of 
special editions. 

From flavor to flavor, the bonbons became a great suc-
cess, winning several awards: «Best of the best bonbons» 
for the Bombom de Mel; two gold medals “Bombom Vi-
nho do Porto” and “Bombom Banana Peanut”; two silver 
medals for Bombom de Ouijo and Truffles from Vinhão; 
bronze medal for Bonbon de Azeite, and Great Taste 
2019, two stars, with Bonbon Coco-Lima. 

As early as 2019, SIM Chocolate created a production 
unit to respond to numerous orders, maintaining the arti-
sanal quality of its products and creativity in innovation. 
SIM Chocolate is proud to be a Portuguese brand, which 
supports local businesses and national producers.

SIM Chocolate

Cada bombom é um mundo de amor,  
numa combinação única de cores,  

sabores e experiências.

Cremosos por dentro, estaladiços por fora. 
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A GuiadeNectar foi criada pela necessidade de dar a co-
nhecer a amigos e parceiros nacionais e internacionais o 
que de melhor se faz em Portugal na área dos vinhos e 
azeites.    

Deste modo, surgiu em 2012, a GuiadeNectar, empresa 
que pretende ser reconhecida pela competência na es-
colha criteriosa dos melhores produtores, estabelecendo 
parcerias exclusivas, de forma a potenciar a projeção e 
imagem da marca a nível global.    

A GuiadeNectar para atingir este caminho de suces-
so, prima pela Excelência, Inovação, Integridade e Com-
promisso.

Assim nasceu em 2017 uma parceria estratégica para 
o mercado global com os Vinhos e Azeites da Quinta da 
Basilia, onde podemos constatar a inegável qualidade e 
autenticidade aliada à tradição e competitividade destes 
magnificos produtos.   

A Quinta da Basilia é uma antiga propriedade no co-
ração do Vale do Douro, que produz vinhos de grande 
qualidade.

Situa-se na margem direita do Rio Douro, a meio cami-
nho entre a Régua e o Pinhão, perto da aldeia de Gouvinhas.

A Quinta da Basilia cobre cerca de hectares de vinhas 
com diferentes exposições solares. As vinhas são classi-
ficadas como «A» (a mais alta da Região Demarcada do 
Douro) e têm entre os 30 e mais de 100 anos. É um projeto 
familiar da familia Mercedes e Manuel Lebres à mais de 
meio século em que o foco é a inovação  

As principais variedades de castas plantadas são: 
Touriga Nacional (25%), Touriga Franca (25%), Tinta 

Roriz (20%), Tinta Barroca (12%), Sousão (8%), e Vinhas 
velhas com castas misturadas (10%).

BAILIA GuiadeNectar was created by the need to make 
known to friends and national and international partners 
what is best done in Portugal in the area of wines and 
olive oils. 

Thus, in 2012, GuiadeNectar emerged, a company 
that seeks to be recognized for its competence in the 
careful choice of the best producers, establishing exclu-
sive partnerships, in order to enhance the projection and 
image of the brand at a global level. 

GuiadeNectar, to achieve this path of success, strives 
for Excellence, Innovation, Integrity and Commitment.

Thus was born in 2017 a strategic partnership for the 
global market with Quinta da Basilia Wines and Olives, 
where we can see the undeniable quality and authenti-
city combined with the tradition and competitiveness of 
these magnificent products. 

Quinta da Basilia is an old property in the heart of the 
Douro Valley, which produces high quality wines. It is lo-
cated on the right bank of the River Douro, halfway be-
tween Régua and Pinhão, near the village of Gouvinhas.

Quinta da Basilia covers about hectares of vineyards 
with different sun exposures. The vines are classified as 
«A» (the highest in the Douro Region) and are between 
30 and more than 100 years old. It is a family project of 
the Mercedes and Manuel Lebres family for over half a 
century in which the focus is on innovation. 

The main varieties of planted varieties are:
Touriga Nacional (25%), Touriga Franca (25%), Tinta 

Roriz (20%), Tinta Barroca (12%), Sousão (8%), and Old 
vineyards with mixed varieties (10%).

QUINTA DA BASÍLIA

Produtos com alma, 
no coração do Vale do Douro!
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O Corcel é um Café icónico da cidade do Porto nascido 
em 1967 e que fazia fervilhar o Bairro do Pinheiro Man-
so, na Boavista, sendo ponto de encontro de artistas, 
músicos e escritores.

Reabriu à cerca de um ano totalmente remodelado 
pela mão de Rosário Carvalho Guerra. Para o novo Café 
Corcel Rosário trouxe a experiencia  acumulada durante 
duas décadas à frente da  Pastelaria Briosa em Coim-
bra e a oferta única dos doces conventuais.

Portugal tem um dos maiores patrimónios doceiros 
do mundo e a historia dos doces conventuais tem mui-
to interesse.  São doces muito ricos em ovos, amêndoa, 
açúcar, chila e manteiga e da delicadeza na sua con-
feção, pois começaram por ser feitos nos conventos 
pelas filhas dos nobres Portugueses.

Lorvão - pequeno bolo de textura densa e húmida, 
feito à base de gemas e amêndoa moída.

Nevadas - um bolo em forma de queque redondo e 
branco. Tem uma camada fina de açúcar por fora e uma 
massa tipo pão-de-ló muito fofinha por dentro, com o in-
terior bem húmido. Feito à base de ovos, farinha e açúcar.

Papos de Anjo - é uma sobremesa tradicional portu-
guesa, feita a partir de gemas de ovo batidas, cozidas e 
depois fervidas em calda de açúcar 

Queijadas - Pequeno bolo de massa enformada em 
forma de estrela com recheio de queijo fresco, gemas 
de ovo, leite e açúcar.

Tentúgal - folhado fino e estaladiço, único na doça-
ria portuguesa com recheio de ovos.

Suspiro - Surge para proveitamento do excesso de cla-
ras que havia nos conventos, misturando-as com açucar.

Palitos doces - doce em forma de um palito à base 
de amêndoa e ovos.

The Corcel is an iconic Café in Porto, born in 1967, whi-
ch made the Pinheiro Manso neighborhood, in Boavista, 
buzzing, being a meeting point for artists, musicians and 
writers.

It reopened about a year ago, completely remodeled 
by Rosário Carvalho Guerra. For the new Café Corcel Ro-
sário, he brought the experience accumulated over two 
decades at the head of Pastelaria Briosa in Coimbra and 
the unique offer of convent sweets. 

Portugal has one of the greatest sweets heritage in 
the world and the history of convent sweets is of great 
interest. They are very rich in eggs, almonds, sugar, chila 
and butter and the delicacy of their preparation, as they 
began by being made in convents by the daughters of 
Portuguese nobles.

Lorvão - small cake with a dense and moist texture, 
made with egg yolks and ground almonds. 

Nevadas - a round, white muffin-shaped cake. It has a 
thin layer of sugar on the outside and a very fluffy spon-
ge-like dough on the inside, with a very moist interior. 
Made from eggs, flour and sugar. 

Papos de Anjo - is a traditional Portuguese dessert, 
made from beaten egg yolks, boiled and then boiled in 
sugar syrup

Queijadas - Small star-shaped dough cake filled with 
fresh cheese, egg yolks, milk and sugar. 

Tentúgal - Thin and crunchy puff pastry, unique in Por-
tuguese sweets with egg filling. 

Suspiro - Appears to use the excess of egg whites 
that were in the convents, mixing them with sugar. 

Sweet sticks - candy in the shape of a stick made 
from almonds and eggs.

Briosa

O melhor da doçaria conventual!
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A marca fumeiro D’António foi fundada em 2010 e tem 
a sua sede em Baião, região norte de Portugal famosa 
pela excelência do seu fumeiro.

A nossa marca é reconhecida no mercado pela supe-
rior qualidade dos seus produtos que têm na sua base as 
técnicas de produção tradicional. 

Os exigentes critérios que temos na seleção dos 
ingredientes e das matérias-primas de origem natural 
estão também refletidos na qualidade dos nossos pro-
dutos.

Orgulhamo-nos de produzir e comercializar produtos 
de altíssima qualidade dos quais se destacam o nosso 
azeite, os queijos de ovelha, de cabra e de vaca, os fru-
tos secos, as azeitonas, as compotas e os enchidos.

The smoker brand D’António was founded in 2010 and 
has its headquarters in Baião, a northern region of Por-
tugal famous for the excellence of its smoked products. 

Our brand is recognized in the market for the supe-
rior quality of its products, which are based on traditional 
production techniques. 

The demanding criteria we have in the selection of 
ingredients and raw materials of natural origin are also 
reflected in the quality of our products. 

We are proud to produce and sell products of the hi-
ghest quality, including our olive oil, sheep, goat and cow 
cheeses, dried fruits, olives, jams and sausages.

Bosque dos costumes

Produtos tradicionais 
de elevada qualidade!

CONTATO   +351 917 450 698 | facebook.com/fumeirodantonio
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DouroAnsiães, Unipessoal, Lda., localiza-se na sub-re-
gião do Douro Superior, concelho de Carrazeda de An-
siães, desde 2013.

Dedicada a escoar a produção dos viticultores do 
concelho, produz vinhos que fazem jus à reconhecida 
e elevada qualidade da matéria-prima desta sub-região, 
suprimindo assim a lacuna existente no que diz respei-
to a unidades de grande produção nesta região.

Configurando-se como um projeto ambicioso e moder-
no, apetrechado com todas as tecnologias necessárias e 
respeitador das gentes e tradições, este investimento idea-
lizado e liderado por mim José Rogério Assunção Pinto 
dos Santos, vulgo Eng. Zito Santos, representa para além 
do seu objetivo comercial, uma mais-valia social, não fosse 
o conhecimento, respeito e facilidades logísticas, que este 
empreendedor proporciona a esta aglomeração, tenden-
cialmente envelhecida mas persistente, de viticultores.

A DouroAnsiães, para além da moderna unidade pro-
dutiva que possui na Zona Industrial de Carrazeda de 
Ansiães, detém igualmente duas Quintas:
3  A Quinta do Calvário, no Vale do Douro (freguesia de 

Ribalonga), com uma área de 7 ha, produtora em mé-
dia de 50.000kg de uvas Tintas.

3  A Quinta do Lameiro Grande, no vale do Tua (fregue-
sia de pombal de Ansiães), com cerca de 11ha e uma 
produção média de 70.000kg de uvas Brancas, sendo 
estas a base de produção dos seus vinhos DOC Douro.

A DouroAnsiães detém as seguintes marcas: DOC DOU-
RO; VINHOS DE MESA; «Vinhas do Tua» colheita branco 
2017; «Vinhas do Tua» colheita tinto 2017; «Vinhas do 
Tua» reserva tinto 2017; «Vinhas do tua» moscatel do dou-
ro 2015; «ZS» grande reserva branco 2017; «ZS» grande 
reserva tinto 2017.

DouroAnsiães, Unipessoal, Lda., is located in the Douro 
Superior sub-region, municipality of Carrazeda de An-
siães, since 2013. 

Dedicated to draining the production of winegrowers 
in the county, it produces wines that live up to the recog-
nized and high quality of the raw material of this sub-re-
gion, thus closing the existing gap with regard to large 
production units in this region. 

Setting up as an ambitious and modern project, equi-
pped with all the necessary technologies and respecting 
people and traditions, this investment conceived and led 
by me José Rogério Assunção Pinto dos Santos, aka Eng. 
Zito Santos, represents beyond its commercial objective 
, a social asset, were it not for the knowledge, respect 
and logistical facilities that this entrepreneur provides to 
this aging but persistent agglomeration of winegrowers. 

DouroAnsiães, in addition to the modern production 
unit it has in the Industrial Area of Carrazeda de Ansiães, 
also owns two Quintas: 
3  Quinta do Calvário, in the Douro Valley (Ribalonga pa-

rish), with an area of 7 ha, producing an average of 
50,000kg of Red grapes. 

3  Quinta do Lameiro Grande, in the Tua valley (parish of 
Dovecote de Ansiães), with about 11 ha and an avera-
ge production of 70,000kg of White grapes, which are 
the basis for the production of its DOC Douro wines. 

DouroAnsiães owns the following brands: DOC DOU-
RO; TABLE WINES; «Vineyards of Tua» 2017 white har-
vest; «Vineyards of Tua» red harvest 2017; «Vinhas do 
Tua» reserve red 2017; «Vineyards of yours» muscatel 
do douro 2015; «ZS» large white reserve 2017; «ZS» 
big reserve 2017.

Douro Anciães
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Valle d’Arga é uma exploração agrícola de Produção 
Biológica que agrupa o turismo em espaço Rural.

Criada em 2010, começámos a nossa produção agri-
cola com o olival, tendo posteriormente avançado para 
a produção de mirtilos, framboesas e amoras. 

A procura constante pelo equilíbrio do ecossistema, 
levou-nos a recorrer a plantas aromáticas, como auxiliar 
no crescimento da nossa cultura, bem como no afasta-
mento de algumas pragas, pelo seu efeito simbiótico.O 
crescimento de produção que nos proporcionou, moti-
vou-nos a aumentar a área produtiva de aromáticas e 
consequente transformação.

Fazemos do Sol a nossa principal fonte energética. 
Situados na Região Centro de Portugal, beneficia-

mos de microclima, o que nos proporciona condições 
únicas de produção e sabor, aumentando o BRIX dos 
nossos produtos.

Comercializamos os nossos produtos em fresco, 
seco e transformado. 

Além de produzir com a nossa marca registada «Val-
le d’Arga», também produzimos como Private Label, de 
acordo com o interesse dos nossos clientes.

 Além dos frutos vermelhos e aromáticas, dedicamo-
-nos à transformação de produtos e modo artesanal e 
comercialização de produtos DOP destacando: Azeite, 
sais aromatizados, queijo e mel.

 

Valle d’Arga is a Biological Production farm that groups 
tourism in rural areas. Created in 2010, we started our 
agricultural production with the olive grove, later progres-
sing to the production of blueberries, raspberries and 
blackberries. 

The constant search for balance in the ecosystem, led 
us to resort to aromatic plants, as an aid in the growth of 
our culture, as well as in the removal of some pests, due 
to their symbiotic effect. increase the production area of 
aromatics and consequent transformation. 

We make the Sun our main energy source. 
Located in the Central Region of Portugal, we benefit 

from a microclimate, which provides us with unique pro-
duction and flavor conditions, increasing the BRIX of our 
products. 

We market our products fresh, dried and processed.
In addition to producing with our registered brand 

«Valle d’Arga», we also produce as Private Label, in ac-
cordance with the interests of our customers. 

In addition to red and aromatic fruits, we are dedi-
cated to the transformation of artisanal products and 
marketing of DOP products, highlighting: Olive oil, flavo-
red salts, cheese and honey. 

Exubernumber
Valle d’Arga

SITUADOS NA REGIÃO CENTRO 
DE PORTUGAL, BENEFICIAMOS 
DE MICROCLIMA, O QUE NOS 
PROPORCIONA CONDIÇÕES 
ÚNICAS DE PRODUÇÃO E SABOR, 
AUMENTANDO O BRIX  
DOS NOSSOS PRODUTOS.

Valle d’Arga

CONTATO CEO: Pedro Magalhães
OFFICE: Lugar Ladeiras S/N Vinhó, 3305-286 Vila Cova Alva Portugal

EMAIL: Export@exubernumber.pt - Tel:  +351 963 014 644
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É com um enorme orgulho que apresentamos Quinta 
D. Dores, nome esse, em homenagem à Matriarca da 
Família.

Com um terreno especialmente propício para vinha, 
situado a nascente, está exposto à luz solar desde o 
nascer até ao por do sol, o que faz maravilhas na vi-
deira.

A Quinta encontra-se na freguesia de Figueiras, con-
celho de Lousada, distrito do Porto, Portugal.
Desde sempre com um gosto especial por vinhos  
e com o sonho e tradição de ter uma vinha própria.

Em 2012 surgiu a oportunidade de dar início a este so-
nho, com a produção de um vinho para consumo familiar.

Após a primeira colheita ficamos espantados pela 
sua qualidade e particularidade, que decidimos então 
investir esforços neste projeto, começando assim por 
adquirir mais terrenos, tendo em vista o alargamento 
da produção.

Foi em 2015, um ano muito importante para nós, que 
lançamos o primeiro vinho Deslumbre.

Apostada em desenvolver e expandir a sua marca a
Quinta D. Dores está atenta aos novos processos, mas 
orgulha-se da tradição e da seleção cuidadosa da uva ma-
nualmente, da produção sustentável, do sistema de rega 
gota-a-gota, tudo para produzir um excelente Néctar.

Familiar e tradicional com um toque especial.

 It is with great pride that we present Quinta D. Dores, 
named after the Matriarch of the Family. 

With a land especially suitable for vineyards, located 
to the east, it is exposed to sunlight from sunrise to sun-
set, which works wonders on the vine. 

The Quinta is located in the parish of Figueiras, mu-
nicipality of Lousada, district of Porto, Portugal. Always 
with a special taste for wine and with the dream and tra-
dition of having its own vineyard.

In 2012, the opportunity arose to start this dream, 
with the production of a wine for family consumption. 

After the first harvest, we were amazed by its quality 
and particularity, so we decided to invest efforts in this 
project, starting by acquiring more land, with a view to 
expanding production. 

It was in 2015, a very important year for us, that we 
launched the first Deslumbre wine. 

Betting on developing and expanding your brand to 
Quinta D. Dores is attentive to new processes, but prides 
itself on the tradition and careful selection of grapes by 
hand, sustainable production, the drop-by-drop irrigation 
system, all to produce excellent Nectar. 

Familiar and traditional with a special touch.

Quinta D. Dores

CONTATO   +351 937 777 000  | quintaddores.com
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A SQ Portugal está presente no mercado internacional 
de produtos alimentares e Detergente e Higiene Pes-
soal, desde 2001, operando neste momento em mais 
de 40 países espalhados pelos 5 continentes.

A nossa empresa trabalha com produtos de todo o 
mundo com especial destaque para os produtos euro-
peus e especialidades do mercado português.

Trabalhamos com as marcas internacionais mais 
importantes como Nestlé, Mars, Mondelez, Unilever, 
PepsiCo, Red Bull, Monster, Ferrero, Divella, Nivea, Ariel, 
Fairy, Gillette e muitas outras.

Estamos igualmente habilitados a fornecer os produtos 
portugueses mais famosos, como o Peixe congelado, bo-
lachas, Massas, vinhos, sobremesas, azeite ou refeições 
congeladas, tudo isto da nossa marca própria, NOSTRO.

Embora estejamos sediados em Portugal, conta-
mos com um departamento de compras a funcionar no 
Centro da Europa. Isto permite-nos ser mais eficazes e 
competitivos, não apenas com os produtos de origem 
portuguesa, mas também com os produtos de origem 
europeia. Trabalhar diretamente com grandes marcas 
dá-nos a possibilidade de encomendar pequenas e 
grandes quantidades, fazendo previsões nas fábricas 
para produção exclusiva, assegurando a validade mais 
fresca possível, um fator essencial no negócio dos pro-
dutos alimentares.

A par de fornecer ao cliente a melhor opção possível, 
está a preocupação com a qualidade e a rapidez do nos-
so serviço. É isso que nos tem mantido em movimento 
durante os últimos 20 anos, não atuando apenas como 
uma fonte de mercadorias, mas oferecendo diferentes 
soluções logísticas para que o cliente possa receber a 
carga da forma mais segura e económica possível.

Portugal has been present in the international food and 
Detergent and Personal Care market since 2001, cur-
rently operating in more than 40 countries spread over 
5 continents. 

Our company works with products from all over the 
world with special emphasis on European products and 
specialties from the Portuguese market. 

We work with the most important international brands 
such as Nestlé, Mars, Mondelez, Unilever, PepsiCo, Red 
Bull, Monster, Ferrero, Divella, Nivea, Ariel, Fairy, Gillette 
and many others. 

We are also able to supply the most famous Portu-
guese products, such as frozen fish, biscuits, pasta, wi-
nes, desserts, olive oil or frozen meals, all under our own 
brand, NOSTRO. 

Although we are based in Portugal, we have a purcha-
sing department operating in the Center of Europe. This 
allows us to be more efficient and competitive, not only 
with products of Portuguese origin, but also with produc-
ts of European origin. Working directly with major brands 
gives us the possibility to order small and large quanti-
ties, making forecasts in factories for exclusive produc-
tion, ensuring the freshest shelf life possible, an essential 
factor in the food business. 

In addition to providing the customer with the best 
possible option, there is a concern with the quality and 
speed of our service. This is what has kept us moving for 
the last 20 years, not only acting as a source of goods, 
but offering different logistic solutions so that the custo-
mer can receive the cargo in the safest and most econo-
mical way possible.

Sabor da Quinas
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Localizado no centro de uma das mais importantes re-
giões oleícolas de Portugal (Serpa – Baixo Alentejo) o 
Lagar do Vale é a aposta dos seus promotores nesta 
fileira marcante, que assenta numa estratégia de soli-
dificar o investimento feito em olivais modernos e de 
regadio, numa relação de simetria entre os meios natu-
rais e as técnicas de exploração modernas.

Assumindo-se como um dos principais protagonis-
tas do movimento de consolidação do setor, o Lagar 
do Vale, prossegue o caminho do crescimento e da 
internacionalização com a prestação de serviços ino-
vadores e diferenciadores. Está por isso equipado com 
a tecnologia de extração mais avançada, com técnicos 
dedicados e empenhados na produção do azeite tipico 
e característico da nossa região.

Sempre na vanguarda e com uma capacidade diária de 
transformação de 2.000 tn de azeitona e capacidade de ar-
mazenamento de mais de 10.000 tn de azeite, exploramos 
e gerimos diariamente cerca de 10.000 ha de olival intensi-
vo e superintensivo situados nas regiões de Moura, Serpa, 
Pias, Beja e Alfundão onde predominam as variedades «rai-
nha» do Baixo Alentejo Português: Arbequina, Cobrançosa, 
Picual, Cordovil e Arbosana, reunindo assim as condições 
ideais para a total satisfação do consumidor.

Coração do Vale é um azeite virgem extra, um produto 
100% natural, extraído unicamente por processos mecânicos 
a baixas temperaturas podendo ser consumido imediatamen-
te a seguir à sua extração. Este sabor único é preservado re-
correndo às ulitmas tecnologias de conservação implementa-
doas na nossa «bodega». Desta forma preservamos o «sumo 
das azeitonas» e garantimos que mantemos todas as suas 
propriedades no momento do engarrafamento, aproveitando 
ao máximo a sua qualidade, suavidade e subtileza.

Located in the center of one of the most important olive 
growing regions in Portugal (Serpa – Baixo Alentejo), La-
gar do Vale is the best of its promoters in this remarkab-
le sector, which is based on a strategy of solidifying the 
investment made in modern olive groves and irrigation, 
in a relationship of symmetry between natural environ-
ments and modern exploration techniques. 

As one of the main protagonists in the sector’s con-
solidation movement, Lagar do Vale continues the path 
of growth and internationalization with the provision of 
innovative and differentiating services. It is therefore 
equipped with the most advanced extraction technology, 
with dedicated technicians committed to the production 
of the typical and characteristic olive oil of our region.

Always at the forefront and with a daily processing 
capacity of 2,000 tn of olives and a storage capacity of 
more than 10,000 tn of oil, we explore and manage daily 
around 10,000 ha of intensive and super intensive olive 
groves located in the regions of Moura, Serpa, Pias, Beja 
and Alfundão, where the «queen» varieties of the Portu-
guese Baixo Alentejo predominate: Arbequina, Cobran-
çosa, Picual, Cordovil and Arbosana, thus bringing toge-
ther the ideal conditions for total consumer satisfaction.

Coração do Vale is an extra virgin olive oil, a 100% na-
tural product, extracted solely by mechanical processes 
at low temperatures and can be consumed immediately 
after its extraction. This unique flavor is preserved using 
the latest conservation technologies implemented in our 
«bodega». In this way we preserve the «olive juice» and 
guarantee that we maintain all its properties at the time 
of bottling, making the most of its quality, smoothness 
and subtlety.

Lagar do Vale
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Das terras do Alto Douro vinhateiro surge o gosto e a am-
bição de partilhar os melhores néctares com que o Douro 
nos brinda. 

A família «Telheiro Santos», marca presença na região 
do Alto Douro há 3 gerações e escolheu das tradicionais e 
muito respeitadas castas como a Touriga Nacional, Tinta 
Roriz, Touriga Franca e Sousão, as melhores seleções de 
uvas para produzir vinhos com os quais poderá abrilhan-
tar e trazer o requinte que merecem as vossas reuniões 
familiares e também com os amigos. 

Esta seleção de vinhos valoriza a elevada exigência 
que estes momentos merecem e pretende-se obter uma 
harmonia entre o convívio e a degustação de um vinho de 
qualidade superior.

From the lands of the Alto Douro wine region comes the 
taste and ambition to share the best nectars that the 
Douro offers us. 

The «Telheiro Santos» family has been present in the 
Alto Douro region for 3 generations and has chosen from 
the traditional and highly respected varieties such as 
Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca and Sou-
são, the best selections of grapes to produce wines with 
which you can to brighten and bring the refinement that 
your family gatherings and also with friends deserve. 

This selection of wines emphasizes the high demand 
that these moments deserve and the aim is to achieve 
harmony between socializing and tasting a superior qua-
lity wine.

CONTATO   +351 963 786 565 | telheirosantos.pt
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O segredo do melhor tempero 
está nos ingredientes. Por isso 
trabalhamos em íntima parceria 
com agricultores selecionados, a 
quem prestamos toda a assistência.

A marca Incopil, representada pela empresa Pimensor, 
Lda, tem apostado numa contínua  inovação, tanto em 
sabores, como em processos de fabrico, de modo a 
garantir qualidade e capacidade de produção, o que le-
vou à liderança em Portugal e uma presença cada vez 
maior em mercados como o Canadá, Estados Unidos, 
Espanha, França, Suíça, Inglaterra, Luxemburgo, Suécia, 
Áustria, Polónia e, mais recentemente, Macau e Malta, 
entre outros. 

O segredo do melhor tempero está nos ingredien-
tes. Por isso trabalhamos em íntima parceria com 
agricultores selecionados, a quem prestamos toda a 
assistência. 

No nosso laboratório e sala-cozinha, totalmente 
equipados, estamos sempre a desenvolver novos tem-
peros e novos processos de temperar e cozinhar.

Apostamos na contínua formação dos nossos cola-
boradores e, o que é ainda mais importante, partilha-
mos com eles a paixão pelos produtos de qualidade, 
que levam sabor e bem-estar a todas as mesas.

A segurança alimentar está garantida pela aplica-
ção da Política da Qualidade e Segurança Alimentar e 
das atividades estipuladas para lhes dar cumprimento, 
designadamente através do controlo e documentação 
dos seus processos principais, na adequação dos re-
cursos técnicos e humanos e na observância de todas 
as exigências da NP EN ISO 9001 (Sistemas de Ges-
tão da Qualidade) e NP EN ISO 22000 (Sistemas de 
Gestão da Segurança Alimentar), que se toma como 
referência para a implementação e manutenção do 
Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança Alimen-
tar da Pimensor.

The Incopil brand, represented by the company Pimen-
sor, Lda, has been committed to continuous innovation, 
both in flavors and in manufacturing processes, in order 
to guarantee quality and production capacity, which has 
led to its leadership in Portugal and a growing presen-
ce in markets such as Canada, the United States, Spain, 
France, Switzerland, England, Luxembourg, Sweden, 
Austria, Poland and, more recently, Macau and Malta, 
among others. 

The secret to the best seasoning is in the ingredients. 
That’s why we work in close partnership with selected 
farmers, to whom we provide all the assistance. 

In our fully equipped laboratory and kitchen room, we 
are always developing new seasonings and new seaso-
ning and cooking processes. 

We invest in the continuous training of our employees 
and, what is even more important, we share with them 
our passion for quality products, which bring flavor and 
well-being to every table. 

Food safety is guaranteed by the application of the 
Quality and Food Safety Policy and the activities stipu-
lated to comply with them, namely through the control 
and documentation of its main processes, the adequacy 
of technical and human resources and compliance with 
all NP requirements EN ISO 9001 (Quality Management 
Systems) and NP EN ISO 22000 (Food Safety Manage-
ment Systems), which are taken as a reference for the 
implementation and maintenance of Pimensor’s Quality 
and Food Safety Management System.

Pimensor, Lda.
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Criada em 2004 pela vontade comum de diversas en-
tidades, a Garantia das Quintas - Sociedade Agrícola, 
dedica a sua actividade à produção e comercialização 
de diversos produtos na área vitivinícola. 

Movidos por uma enorme paixão e dedicação dos 
seus associados, os produtos produzidos e represen-
tados pela Garantia das Quintas, prestigiam a empresa, 
prevalecendo o sentido do seu nome: Garantia

Os actuais principais sócios reforçam o negócio de 
tipo familiar que está na sua origem: António Pinto, 
Rosa Maria Pinto e Mónica Pinto, filha de ambos.

Os vastos vinhedos com 60 hectares e uvas certifica-
das para vinho em Produção Integrada e GlobalG.A.P., 
Situam-se maioritariamente em Celorico de Basto.

Em 2012, foi construída uma adega totalmente nova 
na Quinta de Santa Cristina, em Celorico de Basto, que 
já permite a visita dos mais curiosos e interessados. 
Este local deu nome á principal marca de vinhos do 
nosso portfólio de produtos. Além disso, contamos 
com mais 2 marcas: Séquito e Santa Cristina (esta últi-
ma lançada em março de 2013). 

A Região Demarcada do Vinho Verde é uma das 
maiores e mais antigas regiões delimitadas do mun-
do. Situada no Noroeste de Portugal, confina em si a 
grande experiência de gerações na arte de fazer vinhos 
distintos. A Sub-região de Basto, situada na Região De-
marcada do Vinho Verde, assume com mérito próprio, 
um lugar de destaque na produção de Vinhos Verdes.

A Garantia de Quintas tem as suas vinhas localiza-
das nos melhores solos e exposições e, como resul-
tado de um meticuloso trabalho de vinificação, obtém 
vinhos harmoniosos, distintos e modernos, capazes de 
transmitir plenos prazeres quando consumidos.

Created in 2004 by the common will of several entities, Ga-
rantia das Quintas - Sociedade Agrícola dedicates its acti-
vity to the production and marketing of various products in 
the wine sector. 

Driven by the enormous passion and dedication of its 
associates, the products produced and represented by Ga-
rantia das Quintas, honor the company, prevailing the mea-
ning of its name: Garantia 

The current main partners reinforce the family business 
that is at its origin: António Pinto, Rosa Maria Pinto and 
Mónica Pinto, their daughter. 

The vast vineyards with 60 hectares and certified grapes 
for wine in Integrated Production and GlobalG.A.P., are loca-
ted mainly in Celorico de Basto. 

In 2012, a completely new winery was built at Quinta de 
Santa Cristina, in Celorico de Basto, which already allows 
the visit of the most curious and interested. This place gave 
its name to the main wine brand in our product portfolio. In 
addition, we have 2 other brands: Séquito and Santa Cristi-
na (the latter launched in March 2013). 

The Vinho Verde Demarcated Region is one of the lar-
gest and oldest delimited regions in the world. Located in 
the Northwest of Portugal, it confines in itself the great ex-
perience of generations in the art of making distinct wines. 
The Basto sub-region, located in the Vinho Verde Demarca-
ted Region, assumes, with its own merit, a prominent place 
in the production of Vinho Verde.

Garantia de Quintas has its vineyards located in the best 
soils and exposures and, as a result of a meticulous wine-
making work, it obtains harmonious, distinct and modern 
wines, capable of transmitting full pleasures when consu-
med.
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Oliva & Co é uma marca portuguesa especializada na Filei-
ra da Oliveira e no Azeite Virgem Extra Premium produzido 
em Portugal. A Oliva & Co tornou-se um conceito inovador 
de negócio em Portugal, especializado na venda de pro-
dutos nacionais, com primazia para o azeite virgem extra, 
através da experimentação sensorial, que nasce da vonta-
de de evidenciar o melhor que se produz no país. Seja na 
loja, seja nas experiências turísticas, promove-se a aquisi-
ção de conhecimento sobre o mundo olivícola, bem como 
a notável qualidade dos azeites virgem extra portugueses 
de Norte a Sul do país, tal como todos os derivados da 
árvore da longevidade e símbolo da paz.

A par dessa inspiração o conceito evolui incorporando 
os nove anos de experiência em contacto directo com o 
consumidor final, absorvendo as suas expectativas como 
dúvidas sobre o consumo do azeite. Assim em 2018 dese-
nha na sua marca própria duas colecções de azeite com 
objectivos diferenciados: 
1.  Harmonização na Gastronomia: diferentes perfis senso-

riais de azeite com diferentes intensidades orientados 
para a gastronomia através da própria rotulagem;

2.  Monovarietais de Azeitona de Portugal: promover a de-
gustação dos aromas e sabores dos azeites das varieda-
des de azeitona autóctone portuguesa.
Sensível às necessidades crescentes de índole ambien-

tal, as embalagens destas duas colecções foram pensadas 
para minimização da sua pegada carbónica não só pela re-
dução do seu peso mas, igualmente, pela escolha de emba-
lagem metálica, a de menor impacte ambiental. Ao mesmo 
tempo garante-se, ao máximo, a preservação da qualidade 
do produto.

Inovação, criatividade e experimentação, aliados a um pro-
duto natural ancestral e nacional são o lema da Oliva & Co.

OLIVE Oliva & Co is a Portuguese brand specialized in Filei-
ra da Oliveira and Extra Premium Virgin Olive Oil produced 
in Portugal. Oliva & Co has become an innovative business 
concept in Portugal, specializing in the sale of national 
products, with emphasis on extra virgin olive oil, through 
sensory experimentation, which is born from the desire to 
show the best that is produced in the country. Whether in 
the store or in tourist experiences, the acquisition of know-
ledge about the olive growing world is promoted, as well 
as the remarkable quality of Portuguese extra virgin olive 
oils from North to South of the country, as well as all those 
derived from the longevity tree and symbol of peace.

Along with this inspiration, the concept evolves, incor-
porating nine years of experience in direct contact with 
the final consumer, absorbing their expectations as dou-
bts about the consumption of olive oil. So, in 2018, he 
designed two olive oil collections in his own brand with 
different objectives: 
1.  Harmonization in Gastronomy: different sensory 

profiles of olive oil with different intensities oriented 
towards gastronomy through the labeling itself; 

2.  Olive varietals from Portugal: promote the tasting of 
the aromas and flavors of the olive oils from the native 
Portuguese olive varieties. 
Sensitive to the growing needs of an environmental natu-

re, the packaging of these two collections was designed to 
minimize its carbon footprint, not only by reducing its weight, 
but also by choosing metallic packaging, the one with the 
lowest environmental impact. At the same time, the preser-
vation of product quality is guaranteed to a maximum.

Innovation, creativity and experimentation, combined 
with an ancestral and national natural product are the 
motto of Oliva & Co.

Oliva & Co. 

Bem-vindo ao mundo da oliveira,
os melhores azeites de Portugal!
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INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA SANITÁRIA

Informamos que dada a situação de pandemia, a organização do evento
garante que todas as medidas de segurança são tomadas. É obrigatório
que todos os participantes antes da entrada no recinto da Cimeira façam
testes rápidos à Covid19, disponibilizados pela organização. Serão também
disponibilizadas máscaras e álcool gel, durante os dias da feira. Para o
regresso ao país de origem, é assegurado a cada participante o teste
covid 19 (PCR) exigido para a viagem.

Para mais informações contatar:

Lam faccate modipsa pediam, aut erovita tempos sita cuptat om-
nis ea dolorrum inum voloris sus a iliscilliqui nectem hici isquo 
velestiste sus, sum doloriatatio dolent unditiores audio escient re 
non perspic tem de viducientur
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