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Conheça os desportistas que sairam
do armário
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Empresa do Cadaval transforma pão-de-ló
artesanal num negócio para todo o mundo
Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico

Cadaval, 06 mai (Lusa)- Carlos Henriques tornou os dotes da avó na confeção do pão-de-ló artesanal
num negócio que, desde há um ano, começou a conquistar os mercados externos e que continua a
crescer.

"O meu pai há muitos anos pediu à minha avó para fazer uns bolos para levar para as melhores
pastelarias e confeitarias de Lisboa. Depois, foi introduzido na grande distribuição e agora estamos a
comercializá-lo para o estrangeiro", conta à agência Lusa Carlos Henriques, administrador, resumindo
assim uma história de mais de 30 anos.

Ao fim de ano e meio, as exportações representam 5% da sua faturação anual de 1,5 milhões de euros
e, estima o administrador da empresa, pode chegar aos 10% até ao final deste ano.
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• Emissão de dívida a 10 anos significa regresso aos
mercados "passo a passo" -- Portas

• Portugal avança com leilão de dívida a 10 anos e
procura supera 4 mil ME - Bloomberg

• Euribor subiu a nove meses e manteve-se
inalterada nos outros prazos

• Secretario de Estado português na China para
promover o setor agroalimentar

• Senado norte-americano aprovou projeto de lei para
taxar compras via Internet

• de Economia

• PSD pede esclarecimentos às Finanças sobre
crédito concedido à Pescanova

• Lucro da ANA recua 30,7% em 2012 para 53
milhões de euros

• DECO recebe mais queixas de sobre-
endividamento mas abre menos processos

• Câmara da Marinha Grande assina acordo com
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