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Pastelinhos de Safara 

De Francisco Sena Gorjão 

 

Descrição sumária das principais actividades/projectos desenvolvidos pelos Pastelinhos de 

Safara: 

 

 

 

A empresa dedica-se ao fabrico de bolos regionais de acordo com método artesanal. Os modos 

de produção são de tradição familiar, detendo o promotor grande experiência no ramo, que 

advém do facto de ter desde sempre acompanhado os pais na sua actividade.  

Com esta nova unidade instalada na sede do Concelho, o promotor pretende manter os 

métodos tradicionais, mas adaptar a produção às necessidades do mercado, que tem vindo a 

crescer significativamente. 
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Entre outros produtos tradicionais, o principal produto são os “Pastelinhos de Safara”, bolos 

tradicionais que já ganharam o seu espaço próprio no mercado. 

O ciclo da empresa, para além da produção, engloba as fases de embalamento e distribuição. 

Mercado – Clientes/Público-alvo 

Supermercados e mercearias da zona da grande Lisboa, Setúbal, Almada e região Alentejo. 

 

Instalações 

 

As instalações afectas ao funcionamento da unidade apresentam 240m² de área coberta e 

340m² de área útil. 

R/C: 

- Zona de fabrico; 

- Zona de armazenagem; 

- Zona de expedição; 

- WC; 

- Vestiários. 

1º Piso: 

- Sala de reuniões; 

- 3 salas de arrumos; 

- Casa de banho 
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Fábrica 

 

 

A nossa fábrica está localizada na zona industrial de Moura, sede do Concelho da Freguesia de 

Safara, e dá o nome ao principal produto da fábrica, os “Pastelinhos de Safara”. 

É uma fábrica inovadora, equipada com os mais modernos equipamentos de fabrico, que 

aposta nas mais modernas tecnologias, através da facturação electrónica, encomendas via net 

e utilização de hi-pod pelos vendedores. 

Os Pastelinhos de Safara empregando actualmente 13 funcionários aposta na qualidade do seu 

fabrico seguindo as receitas tradicionais. 

Actualmente, fornece grandes grupos, como o Grupo Sonae (Continente), Grupo os 

Mosqueteiros (Intermarché), entre outros. 

 

 

Actualmente os Pastelinhos de Safara, são conhecidos em todo o País, consolidando a 

qualidade dos nossos produtos e dignificando a imagem da Região do Alentejo. 
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Produtos 

 

Contactos: 

Pastelinhos de Safara 

De Francisco Sena Gorjão 

Zona Industrial de Moura – Lote 12 A 

7860 Moura – Portugal 

Telm.: (+351) 966 770 040 

www.pastelinhosdesafara.com - pastelinhosdesafara@gmail.com  

http://www.pastelinhosdesafara.com/
mailto:pastelinhosdesafara@gmail.com

