
1. Trabalhamos a pensar no Cliente, inovando e 
comercializando novos conceitos a partir de especiarias;

2.  Temos algumas marcas de prestígio nos temperos e a 
nossa marca reflete o que nós queremos: a divulgação da 
nossa cultura e costumes nesta área;

3.   Prestamos apoio aos nossos Clientes empreendedores 
em início de atividade, dando formação profissional no 
local. 

Contacte-nos!

Por que somos diferentes?

Aromas do Tempo, Lda. é uma empresa especializada 
na Produção, Comércio e Distribuição de Produtos 
Alimentares, tais como Tempero de Sal, Picantes 
Tradicionais, Especiarias, Massas Marinadas e Temperos.

A conquista do mercado e de novos clientes fez com 
que a nossa empresa, desde 2006, se destacasse 
na diversificação e qualidade dos nossos produtos, 
garantindo a produção de produtos de marca própria de 
acordo com a exigência de cada cliente. Actualmente, 
conta com mais de 80 referências de grande qualidade, 
em diferentes formatos e dosagens, que todos os dias 
faz chegar aos seus clientes através de uma distribuição 
personalizada e rigorosa.

Trabalhamos por excelência no mercado (Talhos, 
Restaurantes, Supermercados, Grandes Superfícies e 
Churrasqueiras), oferecendo qualidade dos produtos, 
garantia, rigor e profissionalismo, sempre a preços 
competitivos.

Há vários anos ao serviço dos nossos clientes, continuando 
a inovar e a investir em soluções renovadas para servir 
cada vez melhor. O nosso principal objectivo é que a 
nossa força de vendas seja um apoio para os clientes 
no sentido de responder a todas as suas necessidades 
quer no Norte, Centro e Sul do País, e também para a 
exportação na Europa, África e Ásia.
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Tempero para saladas  
c/ ervas aromáticas

50 gr.

Peixe e saladas (Limão)
180 gr.

Tempero peixe  
c/ ervas aromáticas

170 gr.

Grelhados c/ alho
180 gr.

Tempero para saladas   
c/ Oregãos

40 gr.

Tempero Churrasco   
Picante
180 gr.

Tempero para carnes 
(Pimentão)

180 gr.

Tempero carne  
c/ ervas aromáticas

170 gr.

Tempero de Limão
250 gr.

Tempero de sal
Alho

250 gr.

Tempero de sal
Piri-Piri
250 gr.

Tempero de sal
Pimentão
250 gr.

Caixa expositora com 4 
temperos de sal diferentes



Tempero Especial Grelhados
220 gr.

Massa Tempero Completo
220 gr.

Aromas do Tempo 
Vinha d´Alho 

220 gr.

Aromas do Tempo  
Massa d´Alho 

220 gr.

Aromas do Tempo  
Massa de Pimentão 

220 gr.

Tempero Febras à Grelha
220 gr.

Tempero para Frangos
220 gr.

Molho Picante
950 ml.

Marinada de Barbecue
950 ml.

Molho para Carnes Brancas
950 ml.

Tempero Grelhados
200 ml.

Tempero 
Queijo Fresco

80 gr.

Tempero Limão
200 ml.

Aromas do Tempo
Tempero Frango Churrasco

24Kg. e 4,8 Kg.



Contactos
Siga-nos Visite-nos

         Sede e Fábrica
Rua Calçada do Covão, nº132
2380-316 Espinheiro
Telefone: (+351) 249 878 203
Comercial export: (+351) 917 295 203
Email: aromasdotempo@gmail.com 
https://www.aromasdotempo.com

         Armazém
Rua de Bissau, nº19, Cruz de Pau
2865-048 Amora
Comercial export: (+351) 917 295 203
Email: aromasdotempo@gmail.com
https://www.aromasdotempo.com

Piri-Piri Infernal
100 ml.

Piri-Piri 
Afrodisíaco
100 ml.

Piri-Piri Bizarro
100 ml.

Piri-Piri Africano
100 ml.

Caixa expositora com  
4 Piri-Piris diferentes

Picante c/ Óleo de 
Amendoim (s/ Álcool)

50 ml.

Picante Extra Forte (c/ 
Óleo de Amendoim)

50 ml.

Picante c/ Óleo 
de Amendoim

50 ml.

Picante Tropical (c/ 
Óleo de Amendoim)

50 ml.

Picante Afrodisíaco
50 ml. Caixa expositora com  

5 Picantes diferentes


