


A Nortepedro nasceu em 1993 em Rio Meão.  

Os sócios fundadores Eduardo Pedro e Luísa Pinto, 

nasceram em Aguiar da Beira oriundos de uma família de 

queijeiros.  

Mas é em Rio Meão, Santa Maria da Feira, local 

estrategicamente escolhido por se inserir na maior bacia 

de leite de Portugal Continental, que abraçam o desafio 

de marcar a diferença no mercado queijeiro em Portugal. 

O que começou por ser o desafio de um casal a vender o 

próprio queijo em feiras e romarias, hoje é o negócio 

alargado à moderna distribuição local, que conta 

atualmente com uma dezena de funcionários e diversos 

parceiros na distribuição.  

O Eduardo leva o Valpedro aos quatro cantos do país, e 

Luísa continua a vender o melhor queijo do Norte na feira 

semanal de Espinho. 

O leite é 100% Português….e o sabor é inigualável. 
 

Quem Somos ?? 



 Em 1999 inicia-se a produção e comercialização do 

queijo Valpedro – segmento de vaca 

 Produção direcionada à venda em feiras e mercados 

regionais  

 Em 2003 inicia-se a produção e comercialização do 

queijo A Herdade do Avô –segmento de ovelha 

 Em 2005 a comercialização passa a ser feita em vários 

distritos da zona norte através das parcerias 

estabelecidas com diferentes distribuidores. 

 Em 2006 estabelecimento de parecerias com produtores 

locais e inicio da recolha própria. 

 Em 2008  o segmento de cabra junta-se à produção d’A 

Herdade do Avô 

 2010 é o ano da especialização em tamanhos pequenos: 

50g, 100g  e 200g. 

 Em 2013 a comercialização chega ao “Canal HORECA” 

da zona do Grande Porto. 

 Em 2015 a empresa abraça o mercado da saudade 

dando inicio à pequena exportação para países 

europeus com comunidades portuguesas de emigrantes. 

 Em 2020 lançamento do segmento de manteiga Valpedro 
 



A Empresa 
Nortepedro – Santa Maria da Feira 

“flexível e bem localizada” 

 Localização e capacidade produtiva  

 

 

 

 

 

 Zona Industrial de Rio Meão 

 Terreno de implantação 

5000 m2 

 Área produtiva de 1500 m2 

 Armazenagem de leite 

 Capacidade de produção 

 



A Empresa 
Nortepedro – Santa Maria da Feira 

“flexível e bem localizada” 

 Capacidade de Produção 

 

 Armazenamento de leite – 30000 Lt / dia 

 

 Linha de produção - Ton / ano 

 Queijos Prato – 260  

 Queijo Flamengo Bola – 90 

 Queijo “Meia – cura” – 250 

 Queijo Fundido – 30 – (em instalação) 

 

 Salmoura – 2 Ton  

 

 Camaras de cura – 500 m2 

 

 Embalamento - kg/h 

 Vácuo - 120 
 



A Empresa 
Nortepedro – Santa Maria da Feira 

“flexível e bem localizada” 

 Capacidade de Produção – Tamanhos / Pesos 

 

 Meia cura – 50, 100, 200 gramas 

 

 Prato – 500g, 700g e 1,10Kg e 2kg 

 

 Flamengo Bola – 1,5 kg 

 

 Fundido – (em estudo) 

 
 



 RECOLHA DE LEITE PRÓRPIA – 100 % NACIONAL 

 

 Vaca 30 Produtores 

 

 Cabra - 6 Produtores 

 

 Ovelha 4 Produtores 

A Empresa 
Nortepedro – Santa Maria da Feira 

“flexível e bem localizada” 



O Nosso Propósito 

 A  notoriedade... 

Porque trabalhamos todos os dias para sermos os 

melhores no que fazemos e procuramos só os 

melhores para estarem ao nosso lado. 

 

 …e a exigência … 

Porque somos profissionais sérios e comprometidos 

com tudo aquilo a que nos propomos fazer, 

acreditando que a maior recompensa é a aprovação do 

nosso cliente. 

 

 … do saber … 

Porque acreditamos que a tradição deve estar ao lado 

da inovação. 

 

 …e do sabor… 

Porque é este que nos distingue dos demais, e que 

desperta no nosso cliente a vontade de voltar. 



 
Os Nosso Valores 

 

 
 

 Família 

 

 Tradição 

 

 Despertar de sentidos 

 

 Flexibilidade/Agilidade 

 

 Diversidade de Oferta 

 

 Qualidade 

 

 Sustentabilidade 



Nortepedro  
Portfolio “Meia cura”Valpedro 

Queijo de vaca 

100g 

50g 

200g 

Original Pimentão 

Orégãos Malaguetas 
Alho  

&  

Salsa 



Nortepedro  
Portfolio “Meia cura”Valpedro 

Pack 2 vácuo 200g 
Queijo de vaca 

Original 
C/ Orégãos 

C/ Malaguetas C/ Alho & Salsa 

Cura Pimentão 



Nortepedro  
Portfolio “Meia cura”Valpedro 

N1 Pack 10 (10x50g) 
Queijo de vaca 

Original Pimentão 



Nortepedro  
Portfolio Meio GordoValpedro 

Baixo teor de sal e gordura 
Queijo de vaca 

Inteiro  
Apx 1kg 

Metades  
Apx 

0,5kg 

Inteiro  
Apx 

0,5kg 



Nortepedro  
Portfolio AmanteigadoValpedro 

“Amanteigado Tradicional” 
Queijo de vaca 

Inteiro  
Apx 1kg 

Metades  
Apx 

0,5kg 

Inteiro  
Apx 

0,5kg 



Nortepedro  
Portfolio Curado a Pimentão  
“cura prolongada – sabor afinado” 

Queijo de vaca 

Inteiro  
Apx 1kg 
ou 700g 

Metades  
Apx 

0,5kg 
Inteiro  

Apx 
0,5kg 



Nortepedro  
Portfolio Flamengo 
“Flamengo tradicional” 

Queijo de vaca 
 

Inteiro  
Apx 

1,5kg 

Metades  
Apx 

0,500g 

Quartos  
Apx 

0,300g 



Nortepedro  
Portfolio “2 kg”Valpedro 

Queijo de vaca 
Original 

Pimentão 

Orégãos 

Malaguetas 

Alho  

&  

Salsa 



Nortepedro  
Portfolio Mistura de Leites 

“combinações perfeitas” 

Apx 
600g  Apx 

600g 

Casa de Mourão Mistura do Vale 

Vaca & Cabra Vaca & Ovelha 

100g  

Pack 2  x 
100g  



Nortepedro  
Portfolio Ovelha e Cabra 

“sabor requintado” 

 Apx 1kg 
e 

500g 

Apx 
500kg 

Ovelha 

Amanteigado 
Cabra 

Herdade do Avô Herdade 



Nortepedro  
Portfolio Manteiga de Vaca 

“outras especialidades” 

1kg 250 g 

C/sal  



Obrigado    


