
 

 
 

 

 

Feito no Zambujal - Sociedade Agro-
Industrial, Lda. 

Monte do Zambujal, 8970-392 Alcoutim 
- Zambujal, Portugal 

M: +351 968460094 

feitonozambujal@gmail.com  

 

Atividade: Produção de enchidos, 
presunto e derivados de porco 
alentejano. 

  

Volume de negócios:  

Volume de negócios internacional:  

 

Iniciámos em 2014 um projeto económico, no qual, de forma integrada, fazemos todo o ciclo 

agroalimentar, na produção de derivados de porco, de acordo com a tradição da nossa região. 

Do apuramento da raça, baseada em animais Alentejanos, vemos nascer e criamos em regime extensivo, 

num ambiente de grande qualidade de vida, porcos alimentados quase em exclusivo a cereais, 

selecionados e moídos nas nossas instalações, para além da bolota, prado e outros alimentos que 

conseguem na terra, chegam à idade adulta de acabamento como matéria-prima da mais elevada 

qualidade. 

 

 



 

 
 

 
 
 A ideia base do nosso projecto, provém da preservação do saber fazer, transmitido de geração em 

geração, dos longínquos tempos em que o porco representava a mais importante fonte alimentar, para 

o ano das famílias serranas.  

Construímos um edifício que alia tradição e modernidade, às exigências da industria alimentar. Partimos 

da referida tradição e atrevemo-nos a tentar aperfeiçoar e se possível melhorar, adequando temperos, 

formas de cura e tempos, de modo a juntar os conhecimentos de hoje ao saber ancestral!  

Respeitando os ciclos da natureza, com tempos de cura longos, adequados à necessidade de cada uma 

das nossas produções, em secadouro, nos bons ares da serra de Alcoutim, sem aditivos nem 

conservantes, produzimos 100% natural, em ciclo fechado, conhecendo todas as fases e etapas do 

processo produtivo.  

São assim os nossos, paios, paiolas, chouriços, lombos curados, papadas, presuntos, torresmos, banha e 

novas variedades, constantemente ensaiadas, na ânsia de prosseguir por caminhos velhos com novas 

roupagens… 

 

   

 

Pessoa de contacto 

 
 

Nome  Rui Jerónimo 

Função Sócio-Gerente 

Telefone (+351) 968460094 

E mail feitonozambujal@gmail.com 

 

Principais Produtos: Enchidos Tradicionais e Presunto. 
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