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Voto de Congratulação 

9º Concurso Nacional de Licores Conventuais e Tradicionais 

Portugueses. 
Cooperativa Celeiro da Terra 

 

 

O licor de chá da Cooperativa Celeiro da Terra venceu a “Medalha de 

Ouro” no 9º Concurso Nacional de Licores Conventuais e Tradicionais 

Portugueses.  

Este Concurso enquadra-se no âmbito de um conjunto de iniciativas 

promovidas pelo CNEMA (Centro Nacional de Exposições e Mercados 

Agrícolas, S.A.), que decorreu no passado dia 9 de março em Santarém, e 

teve como principal objetivo “premiar, promover, valorizar e divulgar os 

licores conventuais e os tradicionais portugueses, genuínos e 

exclusivamente produzidos em território nacional”. 

A Cooperativa Celeiro da Terra, uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, desenvolve como principais atividades: a produção 

e comercialização de biscoitos, compotas, licores e artesanato. Os 

produtos alimentares, são elaborados através da matéria-prima local, 

frutos colhidos nos campos e hortas do concelho da Povoação, 

confecionados de forma artesanal, com os saberes dos nossos 

antepassados, conferindo um sabor único oriundo das nossas raízes.  

Nos últimos anos, a Cooperativa Celeiro da Terra tem vindo a arrecadar 

diversas distinções nacionais. Embora se corra o risco de parecer 

exaustivo, vale a pena salientar as inúmeras vitórias da cooperativa, para 

demonstrar a qualidade reconhecida e premiada dos seus produtos. Em 

2016, o licor de tangerina com a Medalha de Ouro na categoria de citrinos 
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e o doce de ananás é premiado no concurso “Great Taste”.   Em 2017, o 

licor de Leite recebeu a Medalha de Prata e logo no ano seguinte o licor de 

café vence a Medalha de Ouro.  Em 2019, o licor de nêspera arrecada a 

Medalha de Prata e o doce de capucho igualmente a Medalha de Prata.  

Este ano, o Licor de Chá vence a Medalha de Ouro. 

A qualidade excecional dos produtos comercializados pela Cooperativa 

Celeiro da Terra dá continuidade a um percurso de reconhecimento e 

qualidade da marca Açores e premeia todos os seus profissionais e 

colaboradores, comprometidos com os elevados níveis de qualidade 

exigidos e procura de excelência.  

Assim, o Grupo Parlamentar do PS, nos termos regimentais aplicáveis, 

propõe a aprovação de uma Voto de Congratulação à Cooperativa Celeiro 

da Terra, pela Medalha de Ouro conquistada no Concurso Nacional de 

“Licores Conventuais e Tradicionais Portugueses”, o qual deve ser dado 

conhecimento à Cooperativa Celeiro da Terra, à Câmara Municipal da 

Povoação e Junta de Freguesia da Povoação. 

 

Horta, Sala das Sessões, 17 de junho de 2020. 

Os Deputados, 

 

 

 

 

 


