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Os produtos Delta Cafés chegam a Angola através da Angonabeiro, a 

empresa Angolana integrante do Grupo Nabeiro e distribuidora 

exclusiva dos seus produtos em Angola. 

A relação entre a Delta Cafés e Angola é antiga e de sucesso.

Na Angonabeiro estamos profundamente empenhados no 

desenvolvimento do Café em Angola, seja do ponto de vista de 

consumo - oferecendo produtos de qualidade superior a todos os 

consumidores - seja do ponto de vista do cultivo - incentivando os 

produtores locais e produzindo também em Angola o café Ginga.

Apesar de o café ser o nosso principal negócio, o portefólio de produtos 

Angonabeiro é hoje mais vasto, e é verdadeiramente multi-categoria e 

multi-canal.

Venha conhecer o mundo Angonabeiro.

Empresa
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Key Numbers

➢ Líder de Mercado em Angola

➢ 40.000.000 USD de Faturação em 2017

➢ +600 Ton de Produção de café verde

➢ +430 Ton de exportação de café

➢ +240 Ton de café torrado em Angola

➢ +100 empregados (95% angolanos)

➢ Cobertura geográfica: Luanda e províncias

➢ Canais de distribuição: Retalho, Horeca, Institucional, Food 

Service, Agentes

➢ Operações Locais de Produção, Comercial, Distribuição e 

Assistência Técnica 24h / dia

➢ Portefólio forte multi-categoria e multi-canal
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COFFEE
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A marca Delta Cafés é a principal marca da 

Angonabeiro. 

Resultante do blend de mais de 50 origens de 

café verde criteriosamente selecionadas e de 

um processo de torra lenta e a baixa 

temperatura, Delta Cafés possui uma 

experiência e um saber acumulado há 60 

anos.

O resultado é um café único e uma 

experiência sensorial de sabor, cor e aroma 

de qualidade superior para o consumidor 

final. 



CAFÉ EM 
GRÃO

DELTA GOLD

GRÃO 1Kg | 500g
DELTA DIAMOND 

GRÃO 1Kg

Diamond é um blend precioso, 

brilhante e de sabor eterno.

DELTA PLATINUM

GRÃO 1Kg

Um blend elegante, que 

resulta numa bebida única.

Um blend puro e 

equilibrado. Cheio de 

energia e vitalidade.

DELTA CHÁVENA

GRÃO 1Kg | 250g

O blend de maior sucesso 

Delta Cafés.



CAFÉ 
MOÍDO

DELTA CHÁVENA

MOÍDO MÁQUINA 250g

DELTA CHÁVENA

MOÍDO SACO 250g
DELTA GOLD

MOÍDO  MU 250g

Um blend puro e equilibrado. 

Cheio de energia e vitalidade.
O blend de maior sucesso Delta Cafés.

DELTA CHÁVENA

MOÍDO 125g



Z

CAFÉ 
MOÍDO

DELTA COLÔMBIA

MOÍDO 220g
DELTA BRAZIL

MOÍDO 220g

DELTA ANGOLA

MOÍDO 220g

Os melhores cafés da nossa terra. 

Alma Angolana.

O café mais famoso do mundo. 

Viaja até à Colômbia.

Perfumado e de aroma doce e frutado. 

Viaja até ao Brasil.

Origens
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CAFÉ 
SOLÚVEL

DELTA GRAN CAFÉ 

GOLD 100g
DELTA CAFÉ 100g  

DELTA DECAF 100g

Com o café solúvel basta juntar água quente para teres à tua disposição uma revigorante e deliciosa bebida. Delicia-te com o café solúvel Delta!

DELTA CAFÉ 50X20g  

DELTA DECAF 50X20g
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CEVADA
SOLÚVEL

Com o café solúvel basta juntar água quente para teres à tua disposição uma revigorante e deliciosa bebida. 

DELTA 200g 

DELTA CEREAIS + CAFÉ 200g DELTA LOTE D’OTEL 60g



AÇÚCAR E 
ADOÇANTE

AÇÚCAR DELTA 

Saq. 7/8gr - 1Kg ADOÇANTE DELTA PÓ

250 Saq.

AÇÚCAR DELTA 

1Kg
AÇÚCAR DELTA 

SAQUETAS CX 10Kg



COMPLEMENTARES

CACAU DELTA

50x25g

PAU DE CANELA 

150 UNIDADES



COMPLEMENTARES

CHÁ LIMÃO EM PÓ DELTA

BUSINESS SOLUTION

1Kg

CHOCOLATE EM PÓ DELTA

BUSINESS SOLUTION

1Kg
PREPARADO LACTEO

BUSINESS SOLUTION

500g
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A marca Delta Q é a marca de café líder no 

mercado Angolano.

O sistema Delta Q, é um sistema de café e chá em 

cápsulas, exclusivo e patenteado.

Acondicionado em atmosfera protectora, o café 

contido em cada cápsula encerra um padrão de 

qualidade e de características organolépticas 

únicas, que se mantêm constantes de dose para 

dose e desde o primeiro até ao último dia da sua 

validade.

A simplicidade, acessibilidade e rapidez tornaram 

este sistema um verdadeiro sucesso em Angola. O 

expresso perfeito está agora disponível e à 

distância de apenas um toque.

A marca conta já com mais de 140.000 máquinas 

vendidas em Angola e continua a surpreender os 

consumidores com eventos únicos, activações 

surpreendentes e inovações deliciosas.



MÁQUINAS

MILK QOOL

Permite servir cappuccinos 

e galões com leite fresco!

Vais amar!

QOOL EVOLUTION 

Com um design inovador, 

a Qool está melhor!

QUICK

Uma máquina de 

tamanho pequeno,

mas gigante no 

desempenho! 

QLIPMINI QOOL

Uma máquina simples de 

usar para desfrutar de um 

expresso perfeito! 

De dimensões 

reduzidas, 

vai surpreender.

Faz banga com a Qlip!



CÁPSULAS

MythiQ (15) | Revela-se num expresso encorpado com notas de aroma de 

cacau e chocolate e nuances de framboesa.

epiQ (14) | De uma intensidade épica. 

Vais adorar!

Qharisma (12) | Um blend cheio de carisma. Com notas de cacau e avelãs.

Qalidus (10) | O top dos consumidores tem no interior café angolano! 

Delicioso!

Qharacter (9) | Intenso e sofisticado este blend vai surpreender.

aQtivus (8) | Este blend vai manter-te activo quando mais precisares.

Qonvictus (5) | Um blend muito aromático ideal para qualquer momento do 

teu dia.

deQafeinatus (1) | Quando queres o sabor mas não a energia.

Qalidus decaf (10) |  Com todo o aroma e corpo do seu Qalidus, mas agora 

em descafeínado.

Base blends



CÁPSULAS
Especialidades

Comendador | Blend de assinatura inspirado no gosto e no 

saber  do fundador da Delta e que tem como propósito 

celebrar a vida e obra do Sr. Comendador Rui Nabeiro.

Anselmo Ralph | O teu ídolo também bebe café. Prova já 

este show de sabor!

Double Coffee | Com o dobro da cafeína! Vais sentir a 

diferença!

Qanela | Café e Canela juntos na mesma cápsula? 

Sim, é possível! Delicia-te!

Colômbia | Delta Q Colômbia destaca-se pela sua 

qualidade dando origem a um café rico, incorpado e 

adocicado. 

Com notas de aroma florais e de chocolate que ficam na 

memória.

Pure | O primeiro blend de cevada. 100% cevada.

Spanish Roast | Uma torra escura que dá origem a um 

café intenso e de amargor mais acentuado.

TISANAS | CHÁS

Refresh | Uma refrescante infusão de menta e 

gengibre. Refresca-te!

Purify | Purify une o poder revigorante do chá 

verde ao aroma exótico do gengibre e à 

frescura cítrica da casca de laranja.

Relax | Uma reconfortante infusão de camomila 

e pêssego. Relaxa!



CÁPSULAS
Pack XL

O top dos consumidores tem no 

interior café angolano! Delicioso!
De uma intensidade épica. 

Vais adorar!

Intenso e sofisticado este blend 

vai surpreender.

PACK XL EPIQ (14) 

(40 CÁPSULAS) 

PACK XL QALIDUS (10) 

(40 CÁPSULAS) 
PACK XL QHARACTER (9) 

(40 CÁPSULAS) 

PACK XL AQTIVUS (8) 

(40 CÁPSULAS) 

Este blend vai manter-te activo 

quando mais precisares.

PACK XL AQTIVUS (5) 

(40 CÁPSULAS) 

Qonvictus dá origem a um 

expresso intenso e encorpado, rico 

em notas de caramelo e de 

chocolate, com uma acidez 

delicada.



CÁPSULAS
Pack XXL

Intenso e sofisticado este 

blend vai surpreender.

O top dos consumidores tem no 

interior café angolano! Delicioso!

PACK XL QHARACTER (9) 

(80 CÁPSULAS) 

PACK XXL QALIDUS (10) 

(80 CÁPSULAS) 
PACK XXL QALIDUS (15) 

(80 CÁPSULAS) 

mythiQ é um expresso encorpado e muito 

intenso, com notas de cacau, chocolate, 

nozes torradas e nuances de framboesa.
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O café Ginga é representado pela Rainha Ginga –

uma das maiores figuras da história Angolana. 

A marca de café Ginga é a marca de café 

Angolano com maior notoriedade e prestígio. 

Com recurso a café 100% angolano, e por isso 

com um preço bastante acessível, esta marca tem 

contribuído de forma decisiva para promover o café 

junto dos consumidores angolanos. 

O produto é de grande qualidade. 

O café Ginga tem um sabor intenso e encorpado, 

atributos dos melhores cafés angolanos. 
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CAFÉ EM 
GRÃO

O Muata é um blend renado.

O Top da Rainha Ginga!
O Lobito é uma região de café distinto e suave.

Sente este sabor.

LOTE MUATA

1Kg
LOTE LOBITO

1Kg | 250g
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CAFÉ 
MOÍDO

LOTE BWE

125g | 250g | 500g

LOTE LOBITO

125g | 250g | 500g

LOTE MUXIMA

125g | 250g | 500g

O blend mais popular da Rainha 

Ginga. Prova já.
Uma fusão de "amboim" e "ambriz".

Sente esta força!
O Lobito é uma região de café distinto 

e suave.

Sente este sabor.



CAFÉ 
SOLÚVEL

CAFÉ SOLÚVEL 

100g

Fácil, rápido e delicioso!

Experimenta já!

CAFÉ SOLÚVEL 3 EM 1

SAQ 20X20g 
CAFÉ SOLÚVEL 

50x2g
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BEVERAGES



“São as paixões que nos movem.”

Rui Nabeiro teve o sonho de produzir a sua própria seleção de 

vinhos, próximo da sua terra, Campo Maior. 

O sonho tornou-se realidade em 2007 quando se juntou com o 

arquiteto Siza Vieira para construir a magnífica ADEGA MAYOR –

uma vinha com mais de 100 hectares, e uma adega de classe 

mundial.



VINHOS

TINTO | De cor violeta-ruby, 

denota um aspeto puro e 

convidativo. No nariz 

transmite juventude e 

exuberância, pleno de fruta 

vermelha doce e concentrada 

que nos remete para uma 

sensação de compota quase 

rebuçado. No palato é franco 

e sedoso, onde a acidez, a 

fruta fresca e os taninos 

salientes mas corretos, 

traçam um per.l equilibrado e 

genuinamente alentejano.

BRANCO | Vinho de aspeto 

límpido e cor citrina. No nariz 

mostra a irreverência da sua 

juventude, sugerindo notas de 

limão e ananás maduro, 

complementadas por um 

toque .oral e uma agradável 

sensação de mineralidade. Na 

boca surpreende pela frescura 

e harmonia, terminando longo 

e cheio de garra. Um vinho 

versátil e cheio de 

personalidade para os bons 

momentos da vida.

CAIADO TINTO 75CL | 350CL

CAIADO BRANCO 75CL | 350CL

Excelente companhia para 

os petiscos tradicionais e 

para pratos ligeiros. 

Desde um simples chouriço 

assado ao álcool a uma 

elaborada terrina de carnes 

fumadas ou mesmo um 

intenso patê caseiro, este 

vinho mostra toda a 

essência e versatilidade, 

acompanhando 

perfeitamente as refeições 

ligeiras do quotidiano. 

VINHO DE MESA TINTO

CATRAIO 750CL



VINHOS

RESERVA TINTO 750CL

SELECÇÃO BRANCO 750CL 

RESERVA TINTO | Cor granada. Boa complexidade aromática, notas de especiarias e de 

frutos negros (amora, mirtilo). Paladar encorpado, bem estruturado, taninos maduros; final 

elegante e de boa persistência.

SELECÇÃO BRANCO | De aspeto límpido e brilhante, apresenta cor amarela citrina. 

No aroma temos frescura e exotismo, registos de lima e flor de limoeiro em equilíbrio com notas 

de fruta branca e uma agradável sensação mineral. Na boca é jovem e vibrante, segue o perfil 

do nariz, apontamentos tropicais de ananás fresco que nos conduzem a um final quase doce, 

fresco e persistente. Para a mesa ou para a esplanada, uma companhia bastante versátil.



VINHOS

RESERVA COMENDADOR TINTO 750CL

RESERVA COMENDADOR BRANCO 750CL 

GRANDE RESERVA PAI CHÃO TINTO 750CL

RESERVA COMENDADOR TINTO | Uma companhia elegante e refinada para aliar 

a uma seleção de queijos fortes e pratos de carne no forno. Excelente harmonia 

com pratos caça e/ou de aromas e sabores bem intensos e condimentados.

RESERVA COMENDADOR BRANCO | Cor citrina. Aroma intenso com notas de 

fruta madura (pêra, pêssego), bem conjugadas com ligeiras notas abaunilhadas da 

barrica. Paladar com boa estrutura, bem equilibrado, fresco, mineral e de uma 

longa persistência.

GRANDE RESERVA PAI CHÃO | Cor granada. Boa complexidade aromática, notas 

de especiarias e de frutos negros (amora, mirtilo). Paladar encorpado, bem 

estruturado, taninos maduros; final elegante e de boa persistência.



BASTARDÔ!, marca representada da Angonabeiro, tem a 

chancela Wine With Spirit, produtor português de vinhos 

com um ângulo muito próprio: a primeira Winetech do 

mundo que associa a inovação à produção, 

comercialização e consumo de vinho.



VINHOS

VINHO TINTO

750CL

VINHO BRANCO 

750CL

VINHO ROSÉ 

750CL

VINHO ESPUMANTE 

BASTA! 750CL

VINHO PREMIUM 

EDITION 750 ml

BASTARDÔ! tinto é 

perfeito para um jantar 

em que vais 

surpreender e onde 

tudo pode acontecer. 

BASTARDÔ! branco é 

ideal para uma tarde 

de conversa e 

gargalhadas entre 

amigos.

BASTARDÔ! rosé é o 

vinho certo para um 

momento mais 

intimista e 

apaixonado.

Premium Edition 100% 

vinhas velhas. Traduzindo: 

é o vinho perfeito para 

superares os teus limites e 

impressionares os outros.

Se isto não te diz nada, 

BASTA! É o espumante 

ideal para celebrar uma 

grande vitória ou só mais 

um momento inesquecível.



Orgulhosamente nacional, esta água nasce no coração 

do país para todos os Angolanos.

Mantendo-se autêntica durante todo o seu caminho, em 

terras indígenas, tão antigas como a memória.

Protegida por florestas ancestrais Natyva corre profunda 

no coração de Angola, com a força de 5 rios que banham 

as encostas férteis do Huambo.

Uma água que partilha da cultura, dos valores, da história 

de Angola, e que pretende entrar na corrente do seu 

futuro. 



ÁGUA 
LISA

ÁGUA LISA

GARRAFA PET 1,5L E 0,5l

Rica em minerais, leve e cristalina, é fonte de 

bem-estar, saúde e equilíbrio, essência vital 

que revigora o corpo e refresca a mente.



A Água Mineral Campilho é uma água captada em 

profundidade e com uma composição química 

constante, contendo níveis significativos de sais 

minerais dissolvidos, que resultam das 

características das rochas que atravessa no seu 

longo percurso subterrâneo de dezenas e dezenas 

de anos. Estes sais minerais em estado iónico 

conferem-lhe características que comprovadamente 

determinam, na maioria dos casos, ações benéficas 

sobre o organismo.



ÁGUA 
COM GÁS

Uma água com gás equilibrada e saudável que facilita a digestão e 

o bem-estar. 

Rica em minerais e com baixo teor de sódio, oferece a qualquer 

consumidor a sensação de frescura revigorante.

ÁGUA C/ GÁS 

VIDRO 0,25CL PACK 6



Deltea é a marca de chá da Angonabeiro.

Deltea oferece uma combinação moderna e impactante 

dos ingredientes mais frescos e dos aromas mais 

exclusivos.



CHÁS E
INFUSÕES

Caxinde

Conhecida pelas suas propriedades 

medicinais, esta planta tradicional 

ajuda no combate e alívio de situações 

de mau estar.

Com um aroma intenso e um forte 

sabor cítrico, é uma agradável infusão 

consumida em diferentes situações e 

momentos do dia.

Gengibre-Limão

Um novo blend, que 

combina o aroma 

acentuado do Limão, com 

o leve toque picante do 

Gengibre. 

CIDREIRA

Acalma, previne insónias

e combate as dores de cabeça.

CAMOMILA

Diminui a ansiedade e tem

benefícios para a saúde, pele,

corpo e cabelos.

TÍLIA

De efeito calmante, ajuda

o sistema respiratório

e cardiovascular.

MENTA

Um sabor fresco e relaxante.

Previne problemas digestivos.

FRUTOS VERMELHOS 

Protege contra resfriados, doenças

cardiovasculares e doenças de pele.



CHÁS E
INFUSÕES

PRETO

Tem inúmeros benefícios para a  

saúde, sobretudo na prevenção

da diabetes.

PRETO COM LIMÃO

O chá de limão tem 

propriedades

digestivas e energéticas.

VERDE COM MENTA

Um super chá: queima 

gorduras e contribui para o 

anti-envelhecimento.

FRUTOS VERMELHOS 

Protege contra resfriados, doenças

cardiovasculares e doenças de 

pele.

CAMOMILA

Diminui a ansiedade e tem

benefícios para a saúde, pele,

corpo e cabelos.

PRETO COM LIMÃO

O chá de limão tem propriedades

digestivas e energéticas.

É prática e de fácil utilização. 

Facilita situações em que a caixa é 

levada à mesa, para a escolha do chá. 

KIT CAIXA DE MADEIRA

160 saquetas 

10 Saquetas

20 Saquetas



A marca de chá Tetley é apreciada em todo o mundo e em 

Angola é representada pela Angonabeiro. 

Tetley oferece ao consumidor produtos de elevada 

qualidade, um portfólio diversificado e uma aposta 

permanente na inovação.



CHÁS E
INFUSÕES

Com Tetley Preto Maçã e Canela

é agora possível desfrutar

de todos os benefícios do chá 

preto, com o delicioso sabor da 

maçã com canela.

O limão é rico em vitamina C e 

fibra. O mel, além de conter 

vitaminas e minerais, é ainda 

uma fonte natural de potentes 

antioxidantes.

O mel, além de conferir a este chá

um sabor adocicado ainda mais 

intenso, contribui para aumentar as 

propriedades benéficas e 

antioxidantes desta infusão.

Já os nossos avós sabiam:

a erva cidreira é uma planta 

medicinal que acalma o 

sistema digestivo e o 

sistema nervoso, ajudando a 

dormir e a relaxar em todos 

os momentos.

A lúcia-lima, também conhecida como 

limonete ou doce-Lima,

é uma planta medicinal muito rica em 

óleos essenciais e com inúmeras 

propriedades. Favorece a digestão e 

atenua a produção de gases 

intestinais.

O chá de camomila é feito com as 

folhas e flores da camomila,

uma planta herbácea e aromática.

Tem propriedades medicinais, sendo 

aconselhada para vários males desde 

tempos imemoriais. Tem efeito 

calmante, ajudando em casos de 

ansiedade e distúrbios do sono.

Naturalmente doce e 

saborosa, esta infusão não 

necessita de

adoçante e é ótima para 

acompanhar qualquer 

refeição, beber ao longo

do dia ou fazer uma pausa 

relaxante.

O sabor forte do chá verde

e as suas propriedades fazem 

dele uma escolha para todos os 

momentos. O chá verde

é um poderoso antioxidante e 

promove a eliminação

de líquidos.

10 Saquetas



CHÁS E
INFUSÕES

10 Saquetas

Este é o tipo de chá mais consumido em todo o mundo.

As suas folhas são oxidadas e fermentadas, para um sabor intenso e com 

propriedades especiais. Este chá é um estimulante natural, ativador do 

cérebro e do sistema nervoso, acelera o metabolismo, ação antioxidante

e protetora contra os radicais livres, ajuda na hidratação e reforça o 

sistema imunitário.

100 Saquetas



Bom Tea é um chá preto de grande qualidade e é 

comercializado a um preço bastante acessível.

Delicia-te com o sabor do chá bom tea!



CHÁS

25 Saquetas

CHÁ PRETO 

BOM TEA

Este chá é um estimulante natural, ativador do cérebro e do sistema nervoso, acelera o 

metabolismo, ação antioxidante e protetora contra os radicais livres, ajuda na hidratação e 

reforça o sistema imunitário.



Puro é a marca de leite da Angonabeiro.

Produzido em Portugal e com um elevado grau de qualidade, é o leite 

apropriado para consumir diariamente.

Torne cada pequeno-almoço ou lanche num momento nutritivo e 

saboroso.



LEITE

LEITE UHT 

MEIO GORDO 1L
LEITE UHT 

GORDO 1L

LEITE UHT

natural e genuíno, indicado para o consumo diário.

PRODUZIDO EM PORTUGAL

respeitando os elevados e rigorosos padrões de qualidade.

PARA DIFERENTES OCASIÕES DO DIA

momentos nutritivos e saborosos, ao pequeno-almoço, lanche ou 

antes de dormir.

PROMOVE SENSAÇÕES E DESPERTA PALADARES

um leite encorpado e intenso, de sabor agradável e suave que, 

mesmo na sua forma mais pura, proporciona um momento sem 

igual.
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FOOD



Nascidos em Campo Maior e inspirados pelo mundo, em cada 

tempero engarrafamos parte de nós. 

Dentro de cada garrafa guardamos o respeito pelo que a terra nos 

oferece e em cada copo damos a provar felicidade.



AZEITE E 
VINAGRE

VINAGRE 

VINHO BRANCO 

250 ml

AZEITE

VIRGEM EXTRA 

250ml 

O azeite virgem extra Adega Mayor é um azeite 

medianamente frutado, mas que apresenta uma 

excelente complexidade de aromas, com leves 

nuances a maçã verde e um equilíbrio de amargo, 

picante e doce, que o tornam muito harmonioso.

O Adega Mayor - vinagre de vinho 

branco envelhecido 7%, obtido por 

fermentação acética de vinho. 

O vinagre fica a estagiar em barricas de 

carvalho pelo menos 6 meses.



Z FOODBEVERAGES OOD

PERSONAL 

AND HOME 

CARE

PERSONAL 

AND HOME 

CARE

BEVERAGES FOODBVERAGES

O azeite é tradição à mesa.

Uma tradição que se expande e alarga a diferentes países, que 

reconhecem e procuram a qualidade do Azeite Português. 

Com experiência e know-how na produção e comercialização

de azeitonas, a Angonabeiro introduz no portfólio de produtos 

comercializados, a gama de azeites Qampo, distintos

e característicos, para várias opções de utilização e consumo.



AZEITE

AZEITE QAMPO 

GARRAFÃO 3L

GARRAFA PET 750ML

LATA 200ML

Grau de acidez máxima 1% DO 

QAMPO PARA A COZINHA:

Também conhecido como azeite 

de cozinha, é indicado para 

confeção de pratos: fritar, 

refogar e grelhar, são algumas 

das inúmeras utilizações. 

Contém azeite refinado e azeite 

virgem.

AZEITE QAMPO 

GARRAFÃO 3L

GARRAFA PET 750ML

GARRAFA VIDRO 250ML

Grau de acidez máxima 0,7% DO 

QAMPO PARA O PRATO:

De aroma ligeiramente frutado, 

oferece a cada prato sabor e 

tradição, de um azeite de qualidade. 

Uma ótima opção para temperar e 

utilizar em pratos a cru.

AZEITE QAMPO VIRGEM 

EXTRA SELECÇÃO 

GARRAFA VIDRO 500ML 

GARRAFA VIDRO 750ML

Grau de acidez

máxima 0,7%

DO QAMPO PARA A MESA: Delicado e 

aromático, leva vida e personalidade aos 

pratos modernos e sofisticados. Combina na 

perfeição com entradas, proporcionando 

experiências únicas de degustação.

VINAGRE QAMPO

GARRAFA VIDRO 250ML

Todo o equilíbrio de um bom 

tempero, numa fantástica 

combinação com o azeite 

Qampo.
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A representação da marca Serrata surge pela ambição da 

Angonabeiro em chega à mesa de todos os consumidores, com 

um azeite de preço acessível e a qualidade de sempre. 

Disponível em vidro, pet e lata, o azeite Serrata oferece em cada 

refeição momentos de sabor e convívio que o tornam 

inesquecível.



AZEITE

Azeite virgem extra com 

aroma a fruto maduro, 

medianamente picante e 

amargo.

AZEITE VIRGEM EXTRA SUBLIME 

0.4%

GARRAFA DE VIDRO: 0.75 L

AZEITE VIRGEM EXTRA SELEÇÃO 

0,5%

GARRAFA DE VIDRO: 0,75 L

O mais autêntico e natural dos azeites, 

preparado com essência que associa 

a qualidade elevada com um baixo 

nível de acidez.

AZEITE VIRGEM EXTRA CLÁSSICO 0.7%

GARRAFÃO: 3 L

Azeite virgem extra de aroma 

ligeiramente frutado, amargo e 

picante.

AZEITE TRADICIONAL 1%

GARRAFA DE VIDRO: 0,75 L 

GARRAFÃO PET: 3 L

LATA 500ML

Uma combinação de azeite 

virgem com confeção de 

pratos quentes.

Vilaflor 0,4%

Azeite V.E. de aroma frutado suave 

ligeiramente amargo e picante, das 

variedades cordovil, verdeal e Madural.

Com caixa individual.

AZEITE VILA FLOR EX. VIRGEM 

0,4% 0,5 L/V



TEMPERO

TEMPERO SERRA

500 ML | 750 ML

Tempero Serra é uma combinação de Azeite e Óleo que 

proporciona versatilidade e enriquece o sabor de seus 

pratos prediletos todos os dias. Ideal para cozinhar e 

temperar.
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Qampo alimenta tradição e simplicidade. Sacia o paladar 

exigente com qualidade e diversidade. Confere requinte 

aos pratos que preenchem uma mesa. É a escolha 

natural para início de convívio e partilha de sabores, 

momentos com amigos e refeições familiares. 

Uma marca do Grupo Nabeiro, distribuída em Angola pela 

Angonabeiro.



AZEITONAS

AZEITONAS VERDES QAMPO 

3KG | 500GR | 210GR

AZEITONAS VERDES DESCAROÇADAS

160GR

São colhidas durante o período de 

amadurecimento, antes da coloração e 

quando atingem o tamanho indicado. A 

cor verde poderá variar, atendendo à 

zona de produção e época de colheita.

Produzida através de azeitonas 

de cura natural, esta gama é 

composta por frutos de óptima 

consistência e aparência, com 

um sabor equilibrado e um 

aroma e sabores distintivos.

AZEITONAS PRETAS (240/260): 

2,75 KG | 500 GR | 210 GR | 

AZEITONAS PRETAS DESCAROÇADAS 

(240/260): 160 GR



AZEITONAS
PICKLES
TREMOÇOS

AZEITONAS GALEGAS

160GR

Produzida em Portugal e 

apreciada em todo o mundo 

pelo seu tamanho e forma, esta 

variedade de azeitonas é 

colhida num estado avançado 

de maturação e curada num 

processo completamente 

natural, usando apenas água e 

sal. São conhecidas como 

sendo a típica azeitona de 

mesa.

AZEITONAS VERDES

RECHEADAS

500GR | 210GR

Este é um produto de excelência, que 

conjuga dois produtos criteriosamente 

selecionados  e controlados em todo 

o seu processo de fabrico: azeitonas 

verdes descaroçadas de qualidade 

superior, recheadas com uma 

saborosa pasta de pimento.

Seleção de vegetais frescos, 

conservados em água, sal e vinagre, 

que combinam na perfeição com 

diferentes preparados gastronómicos.

PICKLES EM VINAGRE

420GR | 200GR

Com uma textura, cor e 

sabor agradáveis, que 

resultam de um processo 

natural de hidratação e 

cozedura em água, que lhes 

confere uma elevada 

qualidade.

TREMOÇOS (13/15): 

3 KG | 540 GR | 235 GR



A Porminho cresce no reconhecimento e inspiração da confiança e 

inovação, do seu compromisso com o que é fresco e saudável, e na 

intransigente defesa da qualidade associada às características 

organolépticas dos seus produtos. Sabores, aromas e texturas, 

enquanto propiciadores de momentos de consumo marcados pela 

satisfação. E o foco na oferta a cada cliente, sempre e em todos os 

lugares, o benefício de se assumir, como a melhor opção entre o valor 

dos seus produtos e o retorno de satisfação.



CHARCUTARIA

Selecionamos, preparamos e embalamos os melhores produtos de charcutaria, prontos a 

degustar. É impossível não ceder a estas tentações!

CHOURIÇO DE CARNE 

CORRENTE 200G 

CHOURIÇÃO 

KG
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Uma experiência que atravessa três séculos. Desde o século XIX, a 

Ramirez honra, todos os dias, um nome reputado globalmente, que 

inclui 14 macas internacionais e detém uma filosofia muito própria: o 

compromisso de permanente inovação, que a torna pioneira mundial 

em muitos aspectos da industrialização de conservas, aliado ao 

rigoroso controlo de qualidade dos produtos, que é condição para 

uma relação de confiança recíproca com os clientes.  



CONSERVAS

ATUM COM FEIJÃO FRADE 

120G

Esta salada junta uma leguminosa, como o feijão-frade, rico em 

fibra, ao atum. 

ATUM EM ÓLEO VEGETAL 

120G

A Ramirez continua a privilegiar propostas de alimentação 

saudável e de fácil preparação.

ATUM COM GRÃO 

120G

Esta salada associa o grão-de-bico ao atum. Com 

sabores do mar e do campo, esta conserva é uma 

saborosa alternativa para uma refeição rápida e 

nutritiva. 

Confecionado com o melhor bacalhau de cura portuguesa a partir 

de fatias suculentas e de paladar inconfundível, esta 

especialidade da Ramirez é acompanhada pelos maiores e 

melhores grãos-de-bico em azeite extra virgem, vinagre, cebola e 

salsa

BACALHAU COM GRÃO 

120G
LULAS DE CALDEIRADA 

120G

Apresentada em caldeirada, é uma 

conserva carregada de sabor.
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Representada pela Angonabeiro, e para reforçar a oferta 

alimentar de qualidade, a decidimos alargar a nossa oferta a 

uma nova categoria de conservas de peixe através da marca 

Magalhães. 



CONSERVAS

Migas de atum enlatado em óleo vegetal.

MISTRAL ATUM 

EM OLEO VEGETAL 110G

Sardinhas sem cabeça, 

eviscerada, sem barbatana 

caudal, enlatada com óleo 

vegetal.

Sardinhas sem cabeça, 

eviscerada, sem barbatana 

caudal, enlatada com molho 

de tomate.

Sardinhas sem cabeça, 

eviscerada, sem barbatana 

caudal, enlatada com molho de 

tomate.

SARDINHA EM ÓLEO 

VEGETAL 125gr 

SARDINHA EM TOMATE

125gr

SARDINHA EM TOMATE

125gr 

Lombos de atum enlatado 

com uma mistura de azeite 

refinado com 2 % de azeite 

virgem.

ATUM POSTA EM 

AZEITE 120gr 

Lombos de atum enlatado 

ao natural.

ATUM POSTA 

EM ÓLEO VEGETAL 110gr 

ATUM POSTA 

EM ÓLEO VEGETAL 110gr 

Lombos de atum enlatado 

com óleo vegetal.
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Fundada em 1977, a Diatosta é a primeira e única empresa em 

Portugal especializada no fabrico exclusivo de tostas e mini tostas. 

Esta marca é representada pelo Grupo Nabeiro no mercado 

Angolano, através da Angonabeiro.



TOSTAS

TOSTAS DE TRIGO/INTEGRAIS

750 GR

São alternativas saudáveis 

para o pequeno-almoço, 

sempre frescas e crocantes.

Também com a opção integral, 

com maior teor em fibra.

MINI TOSTAS DE TRIGO

MINI TOSTAS INTEGRAIS DE TRIGO

90 GR

Tostas crocantes que podem ser 

saboreadas simples ou 

acompanhas com patés variados. 

Ideais para uma entrada ou um 

snack. 

MINI TOSTAS DE TRIGO

350 GRTORRADA TOSTAS DE TRIGO

112,5 GR

Ideal para qualquer refeição 

do seu dia e ótima para 

qualquer acompanhamento.

Tostas de Centeio e de Milho com 

sementes, 

com alto teor em fibra. Ideais para 

qualquer hora do dia. 

TOSTAS DE TRIGO/INTEGRAIS

225 GR



PÃO 
RALADO

PÃO RALADO

240 GR

Produzido apenas a partir de 

pão fresco, leva aos

seus cozinhados ao sabores 

tradicionais que lhe

apuram o paladar.

PÃO RALADO COM ALHO E SALSA 

240 GR

O nosso pão ralado com alho e 

salsa é o factor diferenciador 

para os seus cozinhados. 

Feito a partir de pão fresco 

para dar frescura e sabor às 

receitas!
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A marca Dan Cake surgiu em 1978 com o objetivo de cumprir um sonho: 

levar a casa dos consumidores a melhor pastelaria que uma boca pode 

saborear. Hoje, passados mais de 30 anos sabemos que foi assim que 

começou um grande amor. 

Este amor junta as novas tecnologias e técnicas à forma tradicional de 

fazer a melhor pastelaria e, depois de ser envolvido com dedicação e 

recheado com os melhores ingredientes, resulta num produto final 

genuíno, com qualidade, e profundamente saboroso. 

É esta a receita que nos apaixona todos os dias por aquilo que fazemos 

e nos faz acreditar que, da primeira à última dentada, o vai apaixonar 

também.



BOLACHAS

BUTTER COOKIES

LATA BUTTER COOKIES 200GR 

A nossa coleção clássica de Butter cookies é uma 

versão atualizada de um clássico bem conhecido. 

Contém 5 butter cookies diferentes, cozinhadas 

com 4 receitas tradicionais dinamarquesas 

distintas.

A nossa receita é inspirada nas tradicionais 

"cookies" americanas, com saborosos pedaços 

de chocolate, com uma mistura de chocolate 

negro e de leite. Estes biscoitos satisfazem o 

desejo único e especial de chocolate, a 

qualquer hora, em qualquer lugar!

CHOCOLATE CHIP COOKIES

150GR

CREAMY KISS

30x40GR | 160GR

Porque há muitos tipos de 

beijos... estes são mini beijos! O 

bombástico sabor da Creamy

Kiss de cacau em  pequenas 

embalagens individuais para 

comer de uma só vez. Para 

miúdos e graúdos... porque 

todos adoram beijos!

BUTTER COOKIES

EMBALAGEM MINI BUTTER COOKIES 30X50GR



BOLACHAS

São mais do que simples bolachas... são 

bolachas extraordinárias! Grandes e 

indulgentes, com as suas combinações 

únicas, são momentos de verdadeiro prazer. 

Prove e comprove!

BOLACHAS EXTRAORDINÁRIAS

CHOCOLATE E AVELÃ 200GR

CHOC BRANCO E CRANBERRY 200GR 

GRANDES PEDAÇOS CHOCOLATE 200GR

CRACKERS

CRACKER COM SAL NA SUPERFICIE 14X36GR

CRACKER SEM SAL NA SUPERFICIE 14X36GR

Salgadas ou não, mas sempre crocantes! 

Só tem de escolher as suas favoritas e levá-las 

sempre consigo. São confecionadas sem adição de 

açúcar e são embaladas individualmente. Perfeito 

para aqueles que têm um estilo de vida simples, 

natural e dinâmico.



PASTELARIA

CROISSANT SIMPLES

8X30G

O estilo Italiano misturado com o nosso amor fazem destes croissants as nossas especialidades: o equilibrio 

perfeito entre textura, densidade e sabor. Aproveite no seu momento de prazer!

CROISSANT CHOCOLATE

8X38G
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A  Vieira  de  Castro   orgulha-se  de produzir há 75 anos deliciosas 

bolachas, com a mais rigorosa segurança alimentar e tradição sempre 

aliada à inovação.

Assim, a Vieira de Castro apresenta um conjunto de produtos 

deliciosos, inovadores e diferenciadores, que giram em torno de três 

vectores principais – saúde, conveniência e prazer – sempre 

associados às novas tendências de mercado.



BOLACHAS

A receita e o sabor autênticos fazem da Bolacha Maria um produto rico e muito tradicional. 

Além da farinha e do açúcar, adicionamos leite à nossa receita, que lhe confere uma textura suave e crocante.

BOLACHAS MARIA 

ORIGINAL 96X25G

BOLACHAS MARIA 

ORIGINAL 200G BOLACHAS MARIA 

ORIGINAL DOSES 300G
BOLACHAS MARIA 

ORIGINAL 4X200GR

BOLACHAS MARIA SEM AÇÚCAR

DOSES 300 GR

A receita e o sabor autênticos fazem da Bolacha Maria 

um produto rico e muito tradicional, agora sem adição de 

açúcar. Adicionamos leite à nossa receita, que lhe 

confere uma textura suave e crocante.



BOLACHAS

BOLACHAS PRINCESA

12X400 GR

12X200GR BOLACHAS PRINCESA

CHOCOLATE 12X200G

BOLACHA TORRADA

200G

A Bolacha Torrada é rica, com 

a receita e com o sabor 

autêntico da bolacha Torrada 

Tradicional, elaborada com a 

seleção das melhores 

matérias primas.

BOLACHAS ÁGUA E SAL

96X14G

BOLACHAS ÁGUA E SAL

32X125G

BOLACHAS ÁGUA E SAL

12X168G

A Receita e o Sabor autêntico da bolacha Água e Sal Tradicional com 77% Cereais, baixo teor calórico e 

ideal para uma dieta alimentar equilibrada. O Sabor e receita original conferem ao produto uma qualidade 

superior , ideal para ser saboreada pelo consumidor mais exigente nas mais diferentes ocasiões.

WAFER CHOCOLATE 

125G
WAFER LIMÃO 

125G



BOLACHAS

A gama Digestive é ideal para quem procura uma dieta equilibrada, sem prescindir do verdadeiro sabor. 

Com uma elevada percentagem de cereais e uma textura inconfundível.

BOLACHAS DIGESTIVE

AVEIA DOSES 6X43G

BOLACHAS 

DIGESTIVE

AVEIA DOSES 

96X43G

BOLACHAS DIGESTIVE THINS 

AVEIA DOSES 6X29G

BOLACHAS DIGESTIVE THINS 

TRADICIONAL CEREAIS

DOSES 6X29G

BOLACHA DIG FRUTOS 

SILVESTRES THIN 174G

BOLACHA DIG MAÇA CANELA 

CORINT 174G



BOLACHAS
BOLACHAS CREAM CRACKER 

78X30G 

Com embalagem atraente e sabor tradicional, é um produto de alta qualidade com a seleção das 

melhores matérias-primas. 

A Cream Cracker é adequada para um lanche leve e saudável, fonte de fibra com apenas 34 

calorias por bolacha. Combina perfeitamente com qualquer tipo de acompanhamento, dando aos 

consumidores inúmeras possibilidades de consumo - perfeitas para quem gosta de comer!

BOLACHA CREAM CRACKER 

24X200GR

BOLACHA CREAM CRACKER 

DOSES 6X31GR

BOLACHA CREAM CRACKER 

PIMENTA PRETA 200G



BOLACHAS

BOLACHAS MARIA

125 GR

A saborosa 

bolacha Maria 

para todas as 

ocasiões!

BOLACHA DE ÁGUA E SAL

125 GR

Uma bolacha leve e crocante 

cheia de sabor.

Bolachas de sabor a cacau, práticas e 

deliciosas.

BOLACHAS CIRCUS

125GR | 300GR
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Em 1997, a Vieira de Castro adquire a Aliança, marca 

emblemática portuguesa de produtos alimentares, 

nomeadamente de bolachas e chocolates.

Aliança é uma marca com uma ótima relação preço qualidade.



BOLACHAS

BOLACHA MARIA

200GR

SORTIDO DE BOLACHAS

300GR

BOLACHAS COBERTAS 

CHOCOLATE  LEITE 

200GR

Bolacha crocante envolvida numa 

cobertura de verdadeiro chocolate 

de leite faz com que a Milk

Chocolate seja uma bolacha rica, 

de grande qualidade, perfeita para 

os apreciadores de verdadeiro 

chocolate.

BOLACHAS COBERTAS

CHOCOLATE BRANCO 

200GR

BOLACHAS PARCIALMENTE 

COBERTAS 

POR CHOCOLATE DE LEITE 

200GR

O Sortido de Bolachas Aliança é rico, 

especial e contêm 5 variedades 

distintas, dando ao consumidor uma 

experiência completa de sabores e 

texturas. Pensado como um produto 

familiar, o Sortido Aliança, é perfeito 

para ser partilhado em familia e amigos 

nas mais diferentes ocasiões.

Bolacha crocante envolvida 

numa cobertura de 

verdadeiro chocolate branco 

faz com que a White 

Chocolate seja uma bolacha 

rica, de grande qualidade, 

perfeita para os 

apreciadores de verdadeiro 

chocolate.

Bolacha parcialmente coberta 

por chocolate de leite Aliança 

é um produto versátil e 

completo, pensado para um 

público mais juvenil. As 

bolachas animadas fazem 

com que a experiência de 

consumo seja ainda mais 

divertida e interessante.

A receita autêntica e o sabor 

original, fazem da Maria uma 

bolacha muito rica e um 

produto tradicional

de grande qualidade.

BOLACHA DIGESTIVE 

AVEIA

200GR

A Digestive de Aveia Aliança 

é ideal para aqueles que 

procuram uma dieta 

equilibrada, sem prescindir

do verdadeiro sabor.
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A Paladin é uma empresa portuguesa fundada por Carlos Gonçalves. 

Desde 1982, ano em que é fundada, tem apostado em inovação de 

produtos e consolidação nos mercados externos.

Hoje, a empresa fortalece o seu ADN empreendedor, ousado e 

empenhado em fazer a diferença, com uma estratégia de escala global, 

sendo uma marca representada em Angola pela Angonabeiro. 



MOLHOS E
TEMPEROS

Tomate fresco, pelado e maduro,

é garantia de textura e consistência. Ponha-me à 

prova que eu juro: sou o seu ketchup de 

excelência.

  
 

MAIONESE 450ML | 

225ML| SAQUETAS 

240X10ML

KETCHUP 450ML | 250ML | 

SAQUETAS 240X12ML | 

KETCHUP COM PIRI-PIRI 

250ML

MOSTARDA 250ML | 

SAQUETAS 400X5G

MOLHO BATATAS FRITAS

PET 275ML | SAQUETAS 240X12ML

Uns desejam-na suave e 

consistente. Outros querem-na 

leve e cremosa. Imagina mais 

algum ingrediente,

para esta maionese ser a mais 

saborosa? A temperar assim, só 

pode ser paladin.

Quer companhia para os 

grelhados? Quer fazer à 

bifana uma surpresa? Seja o 

primeiro de muitos 

convidados, a provar a 

verdadeira mostarda.

Para quando o prato pede algo 

diferente criámos para si este molho 

especial que dá mais sabor à palavra 

excelente e tem tudo para ser a sua 

escolha natural.



MOLHOS E
TEMPEROS

MOLHO SOJA 

PET 125ml 

PIRI-PIRI 

SACANA

PET 75ml 

PIRI-PIRI 

SACANA

EXTRA PICANTE

PET 75ml 

É picante sem ofensa,

É tradição bem apurada. Este 

sacana faz bem a diferença sem 

entrar pela asneirada.

Este tempero doce e salgado 

que liga Angola ao Japão faz do 

arroz o mais amado e torna mais 

exótica a refeição.

TEMPERO 

SUMO DE

LIMÃO PET 

500 ml 

Como opção ao vinagre, 

apresentamos o nosso Sumo 

de Limão concentrado que 

poderá utilizar em saladas. 

VINAGRE 

DE VINHO

BRANCO

PET 500ml

VINAGRE DE 

VINHO

TINTO

PET 500ml

CONDIMENTO 

BALSÂMICO 

PET SPRAY 

250ml

Um vinagre feito com tanta 

distinção que dá um sabor 

único a cada refeição. 



MOLHOS E
TEMPEROS

AZEITE SAQUETAS 

120X7ml

VINAGRE DE VINHO

SAQUETAS 220X7ml

Não se adivinha no 

mundo um produto mais 

natural do que este 

vinagre oriundo

dos melhores brancos de 

Portugal.

Este clássico da dieta mediterrânea 

acrescenta a todos os pratos um toque 

especial e faz questão de se sentar

à boa mesa.

Uns desejam-na suave e consistente. 

Outros querem-na leve e cremosa. 

Imagina mais algum ingrediente,

para esta maionese ser a mais 

saborosa? A temperar assim, só pode 

ser paladin.

Tomate fresco, pelado e maduro,

é garantia de textura e consistência. 

Ponha-me à prova que eu juro:

sou o seu ketchup de excelência.

KETCHUP  

BALDE 

5Kg

MAIONESE  

BALDE 

5Kg
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Desde 1975 que Gorila marca a história do saboroso mundo das 

pastilhas elásticas.

Tornou-se num símbolo na vida de muitas gerações, despertando 

emoções e doces recordações. Gorila é, ainda nos nossos dias, 

sinónimo de “verdadeira pastilha elástica”, 100% portuguesa e continua 

a trazer doçura à vida de todos.



PASTILHAS

A Pastilha elástica 

mais doce do 

mundo.

BANANA

100 UNIDADES

Pastilhas elásticas com sabor a banana. 

Um verdadeiro sabor para primatas!

MENTA

100 UNIDADES

Pastilhas elásticas com sabor a menta.

Uma lufada de ar fresco!

MORANGO

100 UNIDADES

Pastilhas elásticas com sabor a morango.

O sabor do teu primeiro amor!

TUTTI FRUTTI

100 UNIDADES

Pastilhas com sabor a tutti frutti. No caso de estar 

indeciso!

MIX SABORES

100 UNIDADES

Sortido Gorila (sabor menta, 

morango, tutti frutti, laranja, 

banana e maracujá).

BANANA | 24 STICKS

Pastilhas elásticas com sabor a banana

para fazer super balões para super primatas!

MENTA | 24 STICKS

Pastilhas elásticas com sabor a 

menta para fazer super balões de 

frescura!

MORANGO | 24 STICKS

Pastilhas elásticas com sabor a morango para 

fazer super balões para super apaixonados!

TUTTI FRUTTI | 24 STICKS

Pastilhas elásticas para fazer super balões 

cheios de não-conseguimos-escolher-só-um-

sa- bor-e-por-isso-metemos-vários!



PASTILHAS

Tirámos o açúcar, deixámos a docura.

Refrescantes com sabor 

a menta. Pastilhas 

elásticas sem açúcar em 

formato drageia super 

crunch.

MORANGOFRESH MENTA

Frutadas com sabor a 

morango. Pastilhas elásticas 

sem açúcar em formato 

drageia super crunch.

MIX TUTTI FRUTTI

Exóticas com sabor a tutti frutti. 

Pastilhas elásticas sem açúcar em 

formato drageia super crunch.
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Esta extraordinária viagem começou a 15 de Janeiro de 1968. 

Desde então muito mudou e cresceu. Mas continua a ser uma família: 

a Lusiteca. Há já meio século que fabricam diariamente os caramelos 

e rebuçados, marca Penha.

As suas marcas são hoje reconhecidas em Portugal e no mundo.



REBUÇADOS
e
CARAMELOS

Sortido de rebuçados 

cheios de doçura e 

recheio de diversão.

LUSITECA 

REBUÇADOS 

RECHEIO FRUTAS

24X100GR | 24X250GR

LUSITECA REBUÇADOS 

RECHEIO MEL

24X100GR | 24X250GR

Delicioso rebuçado com 

recheio de mel e aroma de 

fantasia!

LUSITECA 

REBUÇADOS 

RECHEIO MORANGO

24X100GR | 24X250GR

Rebuçados de morango 

recheados de carinho.

LUSITECA 

REBUÇADOS MENTOL

24X100GR | 24X250GR

Rebuçados de mentol com 

uma ação super

refrescante.

PENHA CARAMELOS 

DE FRUTA

24X100GR | 24X250GR

Caramelos de fruta nos 

sabores morango, ananás, 

pêssego, mirtilo, limão e 

laranja que derretem toda 

a gente.

PENHA CARAMELOS 

DE LEITE

24X100GR | 24X250GR

Suaves caramelos de leite 

que encantam miúdos e 

graúdos.



CHUPAS

GORILA POP CHUPAS COM 

SABORES SORTIDOS

10 UNIDADES 

Chupas com sabores sortidos de: 

morango, laranja, limão, melancia, cola, 

morango e nata, pêssego e nata.



Z FOODBEVERAGES OOD
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A Unilever é uma empresa global de venda de produtos de grande 

consumo.

Actua em 3 grandes áreas de negócio: higiene pessoal, alimentação e 

bebidas e detergentes. 

Actualmente, a Angonabeiro é o distribuidor exclusivo das marcas Unilever 

em Angola. 



TEMPEROS

Uma mistura equilibrada de ervas e especiarias de qualidade, o 

Aromat é um excelente tempero para todos os fins para os seus 

pratos. Utilizado para marinar carnes, tempero de sopas, massas, 

molhos e arroz.

KNORR 

AROMAT 

ORIGINAL 

FRASCO 

6X10X75G

KNORR 

AROMAT 

ORIGINAL 

FRASCO 

8X5X200G

KNORR 

AROMAT 

ORIGINAL 

REFILL 

6X10X75G

KNORR 

AROMAT 

QUEIJO 

FRASCO 

6X10X75G

KNORR 

AROMAT 

PERIPERI 

FRASCO 

6X10X75G

KNORR 

AROMAT 

CHILLIBEEF 

FRASCO 

6X10X75G

KNORR 

AROMAT 

CHILLIBEEF 

REFILL 

6X10X75G

KNORR AROMAT 

CHILLIBEEF 

3xREFILL 

8X5X200G
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HIGIENE 
PESSOAL
Shampos

ORGANICS 2EM1 SHAMPOO 

6X200ML

ORGANICS SHAMPOO 

NORMAL 6X200ML

SHAMPOO ANTICASPA 

CLEAR MEN ICE COOL 

MENTHOL 200ML

Ajuda a ativar as defesas naturais do 

couro cabeludo. 

O Shampoo Clear Men é ideal para o 

cuidado e limpeza diária dos cabelos 

com caspa e com queda excessiva.

SHAMPOO ANTICASPA 

CLEAR MEN QUEDA 

CONTROL 200ML



HIGIENE 
PESSOAL

ROLL-ON DOVE 

DEO ORIGINAL 

6X50ML

ROLL-ON DOVE 

DEO SENSITIVE 

6X50ML

ROLL-ON DOVE AP 

GFRT&LGRASS 6X50ML

ROLL-ON DOVE MEN 

CLEAN COMFORT 

6X50ML

ROLL-ON DOVE MEN 

RON INVISIBLE DRY 

6X50ML

Dove oferece produtos que cuidam de toda as axilas, 

para que se sinta confiante o dia todo.
SPRAY DOVE 

MEN INVISIBLE 

DRY 6X150ML

SPRAY DOVE 

MEN CLEAN 

COMFORT 

6X150ML

Desodorizantes



HIGIENE 
PESSOAL
Desodorizantes

Os nossos produtos desodorizantes para homem foram concebidos para o manter protegido contra o odor corporal e a 

transpiração excessiva, para que se mantenha fresco durante todo o dia.

Os produtos desodorante Shield para homens são dermatologicamente testados e suaves o suficiente para o uso diário.

ROLL-ON SHIELD 

MEN ORIGINAL 

6X50ML

ROLL-ON SHIELD 

MEN MUSK 6X50ML

ROLL-ON SHIELD 

MEN COOL 6X50ML

SPRAY 

SHIELD 

ORIGINAL 

6X150ML

SPRAY 

SHIELD 

INVISIBLE 

FRESH 

6X150ML

SPRAY 

SHIELD 

DRY MUSK 

6X150ML



HIGIENE 
PESSOAL
Desodorizantes

SPRAY AXE 

DEO AP 

DARK TEMP 

V1 6X150ML

SPRAY 

AXE ICE 

CHILL 

6X50ML

SPRAY 

AXE DEO 

BLACK 

6X150ML

SPRAY 

AXE DEO 

APOLLO 

6X150ML

Axe são desodorizantes 

desenvolvidos especialmente 

para o público masculino. 

São uma opção para quem leva 

uma rotina mais agitada, 

proporcionando até 48 horas de 

proteção contra o suor e 

garantindo mais confiança para o 

seu dia a dia.

Combinando a proteção e o 

cuidado diário com um perfume 

incrível, os desodorizantes Axe 

garantem uma sensação de 

frescura e intensidade para o seu 

estilo.



HIGIENE 
PESSOAL
Sabonetes

SABONETE DOVE 

COCONUT MILK 

48X100G

SABONETE DOVE 

SHEA BUTTER 

48X100G

SABONETE DOVE 

WHITE 48X100G

SABONETE DOVE 

PURE & SENSITIVE 

48X100G

Lavar o corpo deve ser uma etapa tão cheia de cuidados quanto qualquer outra parte da sua rotina de beleza. 

É por acreditar nisso que os sabonetes em barra Dove cuidam da pele, transformando o banho em um ato de 

carinho.

SAB LUX 

PURPLE MAGICAL 

144X80G

SAB LUX 

WHITE IMPRESS 

144X80G

SAB LUX 

PINK SOFT 

144X80G

Os sabonetes LUX são livres de 

parabenos e contam com glicerina 

em sua composição, um composto 

que hidrata e equilibra a composição 

natural da pele.



HIGIENE 
PESSOAL
Sabonetes

LIFEBUOY TOTAL 10 

175GR e 100GR

Pele hidratada, suave e livre de bactérias.

LIFEBUOY HERBAL

175GR e 100GR

LIFEBUOY CARE

175GR e 100GR

LIFEBUOY LEMON

175GR e 100GR
LIFEBUOY DEO FRESH

175GR e 100GR



HIGIENE 
PESSOAL
Gel de Banho

GEL BANHO DOVE MEN 

EXTRA FRESH 6X250ML

DOVE GEL DE BANHO 

DEEPLY NOURISH 

6x250ML

DOVE GEL DE BANHO 

RELAXING COCO 

6X250ML

DOVE GEL DE BANHO 

PURIFYING 

6X250ML

Escolha um gel de duche Dove para transformar a sua rotina diária de beleza e deixe a sua 

pele mais bonita e macia após cada banho.



HIGIENE 
PESSOAL
Gel de Banho

GEL BANHO 

LIFEBUOY  LEMON 

5X400ML

GEL BANHO 

LIFEBUOY TOTAL 

5X400ML
GEL BANHO 

LIFEBUOY HERBAL 

5X400ML

Proporciona uma limpeza profunda dos poros, oferecendo 

proteção contra as bactérias de forma eficaz - hidrata a pele e 

protege contra as bactérias, deixando a pele macia e suave, 

protegendo toda família. 

Lifebuoy sabonete líquido total para uma experiência de limpeza 

profunda e oferece 100% da melhor proteção comparado a 

sabonete que não tem ingredientes antibacterianos. 

Proteção contra germes. 

Espuma rica e cremosa. 

Proteção para toda a família. 



HIGIENE 
PESSOAL
Loção Corporal

LOÇÃO VASELINE MEN 

ABSORÇÃO RÁPIDA 

6X200ML

LOÇÃO VASELINE 

ALOE FRESH 

6X200ML

LOÇÃO VASELINE MEN 

EXTRA FORTE 

6X200ML

LOÇÃO VASELINE 

COCOA 6X200ML

Criado a partir de vitaminas associadas a ingredientes naturais, os 

produtos Vaseline trabalham para a beleza da pele, ao mesmo 

tempo mantém a hidratação e ajudam a proteger a sua pele dos 

efeitos do exterior. 



HIGIENE 
PESSOAL
Pasta de Dentes

PASTA DENTES PEPSODENT 

CAVITY FIGHTER 6X150G

PASTA DENTES PEPSODENT 

CAVITY FIGHTER 6X65G
✓ Extrato natural de menta

✓ Micro cálcio natural

✓ Minerais activos 



HIGIENE DO 
LAR
Detergentes
Pó Máquina 

OMO é a lavagem perfeita! É melhor, porque 

remove manchas de primeira, higieniza as 

roupas, promove brancura imbatível aos 

tecidos, elimina o mau odor, conta com 

perfume exclusivo que dura muito mais e ainda 

cuida da sua máquina.

PÓ MÁQUINA OMO 

AUTO 9X1KG

PÓ MÁQUINA OMO 

AUTO COMFORT BALE 

9X2KG

PÓ MÁQUINA OMO 

AUTO BALE 9X3KG

Detergente mais amigo do ambiente: têm menos 

impacto ambiental por conter menos agentes 

conservantes. Eliminam com maior eficácia as nódoas 

mais difíceis, como chocolate, vinho, gordura ou 

sangue). É o detergente perfeito para a roupa branca.

PÓ MÁQUINA 

SUNLIGHT REGULAR 

3KG

PÓ MÁQUINA SUNLIGHT 

REGULAR 

1KG



HIGIENE DO 
LAR
Detergentes
Pó Mão PÓ MÃO SUNLIGHT 

HW 2KG

PÓ MÃO SUNLIGHT 

HW 3KG

PÓ MÃO SUNLIGHT 

HW 600G

Sabão em pó único para lavar roupa onde vai encontrar 

uma limpeza multiuso profunda, com uma fragrância 

intensa e duradoura, bom custo benefício, combate de 

germes/bactérias e almeja o branco e cuida da cor! 

PÓ MÃO OMO 

REGULAR 

MULTI WASHING 

600G

PÓ MÃO OMO 

COMFORT BALE 

9X2KG

PÓ MÃO OMO 

REGULAR BALE 

9X2KG

PÓ MÃO OMO 

REGULAR BALE 

6X3KG

Sua fórmula não deixa resíduos que danificam as roupas e remove as 

manchas de primeira. Também é o melhor sabão em pó para roupas 

brancas e coloridas que higieniza, elimina o mau odor e possui perfume 

exclusivo que dura muito, isso tudo cuidando das cores, dos tecidos, da 

e do meio ambiente.



HIGIENE DO 
LAR
Detergentes
Loiça

DETERGENTE LOUÇA SUNLIGHT 

REGULAR 750ML

Mesmo com uma máquina de lavar loiça, continuam a existir peças na 

cozinha que é necessário lavar à mão. 

Sunlight é o único detergente líquido que deixa as loiças limpas e a 

brilhar e também é suave para as suas mãos e dura muito tempo.



HIGIENE DO 
LAR
Detergentes
Lixívia

DOMESTOS 

LIXÍVIA  

DESINFETANTE 

ORIGINAL 750ML

DOMESTOS 

LIXÍVIA 

DESINFETANTE 

LIMÃO 750ML

DOMESTOS 

LIXÍVIA 

DESINFETANTE 

LAVANDA 750ML

DOMESTOS 

LIXÍVIA  

DESINFETANTE 

SUMMER FRESH 

750ML

Domestos Lixivia com detergente é 

indicado para aplicação em sanitários, 

drenos, cubas de lavagem e grandes 

superfícies como pavimentos ou 

superfícies de trabalho. 

Desengordura, elimina sujidade e 

microrganismos, branqueia e deixa um 

agradável cheiro a limpo.
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Klean by SIPA é uma marca registada pela Sociedade Industrial de 

Papel de Angola, especialista na transformação de papéis, de uso 

doméstico e profissional.

A SIPA é hoje uma empresa de referência no mercado do tissue

Angolano, que a Angonabeiro distribui, oferecendo produtos de 

qualidade quer ao nível das matérias primas que incorpora no seu 

produto, quer ao nível da qualidade final dos mesmos.



Consumíveis

Guardanapos

GUARDANAPOS KLEAN CLASSIC  

FOLHA DUPLA 22X22

CAIXAS DE 30 EMBALAGENS

GUARDANAPOS KLEAN CLASSIC  

FOLHA SIMPLES 33X33

CAIXAS DE 30 EMBALAGENS

Guardanapos Klean Profissional 

Sistema L

Caixas de 60 Maços

Os Guardanapos de Papel Klean são ideais 

para utilização no canal HORECA (Hóteis, 

Restaurantes, Bares, Geladarias e Cafés) e 

para uso individual

A linha "KLEAN CLASSIC" é a nossa 

referência standard de papel destinada 

ao consumo doméstico e é feita a 

pensar nas suas necessidades diárias e 

são perfeitos para usar em restauração 

e bares.



Consumíveis

Papel Higiénico

A linha "KLEAN CLASSIC" é a nossa referência standard 

de papel destinada ao consumo doméstico e é feita a 

pensar nas suas necessidades diárias e são perfeitos para 

usar em restauração e bares.

PAPEL HIGIÉNICO KLEAN CLASSIC 

FOLHA DUPLA 

CAIXAS COM 4 EMBALAGENS DE 24 ROLOS

PAPEL HIGIÉNICO KLEAN CLASSIC 

FOLHA DUPLA

SACOS COM 27 EMBALAGENS DE 4 ROLOS

O Papel Higiénico Jumbo é um papel 

macio e de grande absorção, destinado a 

ambientes de grande tráfego.

PAPEL HIGIÉNICO KLEAN PROFISSIONAL 

JUMBO 

12 ROLOS



Consumíveis

Papel Multiusos

As Toalhas de Mão ZIG-ZAG têm grande 

resistência à humidade que lhes conferem 

alto poder de absorção, ideais para a 

limpeza das mãos após a sua lavagem. 

Produto que se utiliza sobretudo nas casas 

de banho, em recipientes próprios, 

denominados papeleiras.

O Rolo Industrial e o Rolo Espiral Multiusos são destinados ao consumo industrial e doméstico, 

são rolos de papel que podem ter vários usos devido as suas características técnicas. Com 

resistência à humidade são ideais para limpeza de mãos e higienização de espaços.

ROLO ESPIRAL

KLEAN PROFISSIONAL 

MULTIUSOS 

FOLHA DUPLA 

6 ROLOS

ROLO INDUSTRIAL 

KLEAN PROFISSIONAL 

MULTIUSOS 

FOLHA DUPLA 

6 ROLOS

TOALHAS DE MÃO 

KLEAN PROFISSIONAL 

ZIG ZAG 

20 MAÇOS DE 150

FOLHA SIMPLES E FOLHA DUPLA 

ROLOS DE COZINHA 

KLEAN CLASSIC

FOLHA DUPLA

2 ROLOS 

CAIXAS COM 24 EMBALAGENS



FOODBEVERAGES OODFOOD
Quimicoil – são especialistas em soluções integradas de produtos químicos 

para ter uma solução simples de artigos de limpeza para Horeca, Food 

Service e Institucional, que facilite a vida dos nossos clientes no acesso a 

estes produtos com uma gama de produtos de uso profissional e lar.



Consumíveis

Limpeza Industrial 

LAVA LOIÇA 

LIMÃO

3X5L

LAVA TUDO 

CITRUS HERBAL

3X5L

LAVA LOIÇA 

MAÇÃ

3X5L

LAVA TUDO 

DESINFECTANTE

3X5L

LIXÍVIA

3X5L

Garantimos produtos para limpezas 

profissionais de elevada eficácia e qualidade 

certificada e comprovada.

Todos os produtos têm certificação de 

qualidade para resultados de excelência.



Consumíveis

Limpeza Industrial 
Garantimos produtos para limpezas 

profissionais de elevada eficácia e qualidade 

certificada e comprovada.

Todos os produtos têm certificação de 

qualidade para resultados de excelência.

CREOLINA

12X1L

CREOLINA 

5L 

DESENTUPIDOR 

DE 

CANOS 

3X5L

DESENGORDURANTE

3X5L



Consumíveis

Limpeza Industrial 

Garantimos produtos para limpezas 

profissionais de elevada eficácia e qualidade 

certificada e comprovada.

Todos os produtos têm certificação de 

qualidade para resultados de excelência.

MULTIUSOS 

TRIPLA ACÇÃO

12X500ML

LIMPA VIDROS 

12X500ML

SABONETE LÍQUIDO

BACTERICIDA 

3X5L

SABONETE LÍQUIDO 

MÃOS MARINHO

3X5L



ANGONABEIRO

Rua Kussangula

Estrada do Cacuaco, Km 5 - CP 5727

Mulemba – Cacuaco

LUANDA

Tel.: 222 431 175 / 6

Email: comercial@angonabeiro.co.ao

www.angonabeiro.co.ao


