


"No SmartFarmer promovemos os sabores e os territórios rurais, tantas vezes
esquecidos, apoiamos pequenos e médios produtores a valorizar os seus produtos e
defendemos relações de proximidade e transparência entre estes e os consumidores. 

No momento em que se discute o futuro do planeta e da humanidade, enfrentando
desafios como as alterações climáticas, a extinção em massa de espécies da flora e
da fauna, a crise energética ou as ameaças à saúde, a Oikos une esforços com 5
geoparques portugueses para dar a conhecer uma seleção de produtos identitários
reinventados e reinterpretados, que preservam o património natural e histórico,
reconhecido pela UNESCO, criam valor acrescentado para as comunidades locais e
contribuem para a conservação da Natureza. Desta forma, o Natal celebrará a vida,
com responsabilidade, solidariedade e sustentabilidade. 

Os geoparques têm por base uma gestão integradora de vários elementos, tais
como a conservação e proteção dos valores naturais e culturais, a educação para o
desenvolvimento e o envolvimento das comunidades locais, práticas que a Oikos
promove desde a sua origem em 1988.

Este Natal, junte-se a nós para promover e celebrar o que de melhor se produz no
mundo rural!"

JOÃO JOSÉ FERNANDES
Presidente do Conselho

Diretivo da Oikos



"O Catálogo de Natal dedicado aos produtos GEOfood, dos territórios Geoparques Mundiais da UNESCO
Portugueses, constitui uma oportunidade para muitos dos nossos parceiros locais, pequenos produtores
alimentares, de comercializarem os seus produtos, alcançando potenciais clientes que de outro modo
seria mais difícil. Estamos por isso, a apoiar a produção local, sustentável e com uma história geológica
de valor internacional. Cada um destes produtos é um pedaço de identidade de cada um destes 5
Geoparques" 

EMANUEL DE CASTRO
Coordenador Executivo

Estrela Geopark



600 Milhões de anos e de histórias para
descobrir nas rotas pelos Geoparques. 
Descubra cabazes de Natal compostos por produtos da marca
GEOfood - uma marca que relaciona a alimentação com a
Geodiversidade. 

Cada cabaz é um convite à descoberta e uma oportunidade para
conhecer e desfrutar destes territórios com geologia única
através da gastronomia.

A GEOfood é uma marca internacional de alimentação local
sustentável exclusiva de territórios classificados como Geoparque
Mundial da UNESCO. Os produtos GEOfood resultam de práticas
de agricultura e de produção alimentares sustentáveis, com
exigentes critérios ambientais. 

Em Portugal poderá encontrar GEOfood em todos os Geoparque
Mundiais da UNESCO.



Infusão Biológica Boom | 40gr
Infusão Biológica de Poejo | 40gr
Azeite Biológico Egitânia | 500ml
Compota de Tomate | 250gr
Broas de Noz | 200gr
Queijo Amarelo da Beira Baixa | 250gr

ROTA DAS TRILOBITES
UM NATAL ÚNICO NA ROTA DOS FÓSSEIS 
Ou melhor, não são só fósseis, mas sim icnofósseis, rastos das trilobites e de
outros seres marinhos. Este cabaz contém uma verdadeira experiência
paleontológica que chega até si através do sabor genuíno e 100% natural da
Beira Baixa. E como o Natal pede pratos regados a um bom azeite, levamos
até si o sabor da tradição: um azeite de categoria superior, colhido
manualmente de olivais tradicionais e extraído a frio. Este é uma cabaz para
os amantes do biológico e da tradição.

Infusão Biológica de Poejo | 40gr
Azeite Rodoliv (Beira Baixa)  | 500ml
Compota de Tomate | 250gr
Broas de Noz | 200gr

48,00€ CABAZ MÉDIOCABAZ COMPLETO 20,00€

https://www.wilder.pt/diversoes/na-rota-dos-fosseis-em-penha-garcia/
https://www.wilder.pt/diversoes/na-rota-dos-fosseis-em-penha-garcia/


Chá convívio | 10gr
Vinho Verde Quinta Senhora do Monte | 75cl
Mel de Urze | 500gr
1/2 Broa de Abóbora | 250gr
Compota de Abóbora e Noz | 250gr
Bolinhos de Batata Doce | 250gr

CAMINHO DO CARTEIRO 
SEIS QUILÓMETROS DE NATUREZA EM ESTADO PURO.
Como o nome indica, este é o percurso feito pelo carteiro, para levar a
correspondência às aldeias de Cabreiros, Tebilhão e Rio de Frades. Durante a
II Guerra Mundial, estes caminhos foram largamente cruzados, na senda do
volfrâmio, de que as aldeias mineiras são, ainda, testemunhos vivos. Este
cabaz inclui um produto típico indispensável na mesa de Natal, as broas de
abóbora que levam para a mesa o sabor das nossas memórias de infância. Um
cabaz para os familiares e amigos mais gulosos! 

Chá convívio | 10gr
Mel de Urze | 500gr
Compota de Abóbora e Noz | 250gr
Bolinhos de Batata Doce | 250gr

36,00€ CABAZ MÉDIOCABAZ COMPLETO 22,00€



Chá de Porto Formoso | 200gr
Bolo Baleeiro | 250gr
Vinho Branco Frei Gigante | 75cl
Biscoitos Bomba | 250gr
Queijo O Morro | 500gr

ROTA DOS VULCÕES 
DESCUBRA A FORÇA DO VULCANISMO DOS AÇORES NESTE CABAZ. 
Começamos por destacar o vinho Vulcânico da Cooperativa Vitivinícola da
Ilha do Pico, que há 70 anos recorre a técnicas, artes e tradições seculares
para fazer brotar vinho da pedra. Seguimos para um produto que é uma
verdadeira explosão de sabores: os biscoitos bomba, que se inspiram nas
formas fusiformes das bombas vulcânicas. O Queijo Morro é um embaixador
da ilha do Faial e não deixa os amantes de queijo indiferentes. Um cabaz para
os admiradores deste nosso Portugal insular!

Chá de Porto Formoso | 200gr
Bolo Baleeiro | 250gr
Biscoitos Bomba | 250gr
Queijo O Morro | 500gr

50,00€ CABAZ MÉDIOCABAZ COMPLETO 38,00€



Chouriço Tradicional | 200gr
Frutos Secos - Figos | 200gr
Azeite Virgem Extra Azibo | 500ml
Frutos Secos - Amêndoas | 200gr
Queijo dos Caretos | 500gr
Mel de Castanheiro | 250gr

TRILHO DOS CARETOS
SABIA QUE NÃO É SÓ NO CARNAVAL QUE OS CARETOS SAEM À RUA?
O Natal também é época para travessuras e neste trilho, com passagem pela
Praia da Ribeira, uma das 7 Maravilhas de Portugal descobrimos um povo que
conserva o segredo de tratar a terra. O aroma tradicional deste chouriço irá
transportá-lo para o calor de uma fogueira acesa durante a ceia de Natal. 
Este cabaz é o presente ideal para os amantes do fumeiro, especialmente do
fumeiro tradicional da região de Trás-os-Montes.

Frutos Secos - Figos | 200gr
Azeite Virgem Extra Azibo | 500ml
Queijo dos Caretos | 500gr
Mel de Castanheiro | 250gr

30,00€ CABAZ MÉDIOCABAZ COMPLETO 22,00€



Bolos Secos de Azeite | 250gr
Vinho da Ordem Tinto | 75cl
Queijo de Ovelha Curado | 250gr
Mel de Urze | 500gr
Chá de Carqueja | 200gr

ROTAS DA MONTANHA
NATAL NA SERRA DA ESTRELA: PREPARADO PARA UM NATAL BRANCO?
O Estrela Geopark, reconhecido oficialmente no Verão de 2020, vai ter uma
Grande Rota pedestre e ciclável que percorrerá centenas de quilómetros por
trilhos de pastores e caminhos ancestrais. 
Esta é uma região mágica e o Queijo da região tinha que estar representado!
Para acompanhar não pode mesmo faltar um bom vinho Dão proveniente de
vinhedos também eles ancestrais. Este cabaz é o presente ideal para os
amantes do queijo e do bom vinho. 

Bolos Secos de Azeite | 250gr
Bolos Secos de Noz | 250gr
Mel de Urze | 500gr
Chá de Carqueja | 200gr

46,00€ CABAZ MÉDIOCABAZ COMPLETO 18,00€

https://www.natgeo.pt/viagem-e-aventuras/2018/12/natal-na-serra-da-estrela-preparado-para-um-natal-branco


Bolos Secos | 250gr
Azeite | 500ml
Infusão | 40gr
Frutos secos  | 200gr
Frutos secos - Figos | 200gr
Doce Artesanal | 250gr
Mel 250gr
Broas Doces | 250gr

ROTA DOS GEOSÍTIOS
LUGARES QUE CONTAM A HISTÓRIA DA TERRA 
São 6 os geossítios que pode ficar a conhecer ao percorrer, a pé, partes dos
três itinerários que compõem a Rota dos Geossítios do Arouca Geopark.
E como na nossa mesa de Natal não podem faltar os frutos secos e os figos
pingo-de-mel, este cabaz que inclui uma seleção de geoprodutos pela mão
da equipa SmartFarmer foi pensado para os amantes do artesanal e da
tradição.

35,00€

Bolos Secos | 250gr
Azeite | 500ml
Infusão | 40gr
Frutos secos | 200gr
Mel 250gr

46.00€ CABAZ MÉDIOCABAZ COMPLETO 28,00€



Bolos Secos | 250gr
Infusão  | 200gr
Garrafa de Vinho | 75cl
Azeite Virgem Extra |  500ml
Biscoitos ou Broas Doces | 250gr
Chouriço tradicional | 200gr
Compota | 200ml
Mel | 500ml

ROTA DOS FÓSSEIS
PARTA À DESCOBERTA DE 600 MILHÕES DE ANOS HISTÓRIA
Um percurso pedestre por caminhos tradicionais que atravessa o Parque
Icnológico de Penha Garcia em Idanha-a-Nova.  Reúna a família e parta para
uma viagem ao interior da terra com mil e um sabores dos produtos
regionais. Brinde a momentos inesquecíveis, regue os seus pratos da ceia
com o azeite, e recorde a arte de fazer e curar o fumeiro com fumeiro
tradicional.  Este cabaz, que inclui uma seleção de geoprodutos pela mão da
equipa SmartFarmer, é uma ode ao saber fazer local.

Bolos Secos | 250gr
Infusão | 200gr
Azeite Virgem Extra | 500ml
Chouriço tradicional | 200gr
Compota | 200ml
Mel | 500ml

38,00€ CABAZ MÉDIOCABAZ COMPLETO 22,00€



2 unidades de Bolos Secos | 250gr
Azeite Virgem Extra | 500ml
Vinho Tinto | 75cl
Vinho Espumante | 75cl
Chouriço | 200gr
Queijo | 250gr
Bolo Baleeiro ou Broas Doces | 250gr
Mel | 500gr

ROTA GEOLÓGICA
UM CABAZ PARA BRINDAR E VALORIZAR A TERRA 
Este é um percurso automóvel para reconhecer um dos acontecimentos mais
interessantes da história geológica da Terra, e contactar com os seus
testemunhos que permanecem ainda hoje na paisagem de Trás-os-Montes. 
Neste cabaz propomos um vinho regional tinto e um espumante
selecionados por nós. A acompanhar um bom queijo, fumeiro e quando
chegar a meia noite e a troca de presentes tire um momento para brindar ao
nosso território! 

Bolos Secos | 250gr
Azeite Virgem Extra | 500ml
 Vinho Espumante | 75cl
Chouriço | 200gr
Queijo | 250gr
Bolo Baleeiro ou Broas Doces | 250gr
Mel | 500gr

68,00€ CABAZ MÉDIOCABAZ COMPLETO 54,00€



O cabaz é apresentado  numa caixa reutilizável de cartão
com um pequeno descritivo dos produtos, informação
sobre os Geoparques e sobre o percurso no qual o cabaz
se inspira. 

O custo da caixa está incluído no custo do cabaz. 

As embalagens podem conter logótipo
empresarial/pessoal mediante pedido prévio de
orçamento até dia 25 de novembro. 

Temos disponibilidade para incluir o tradicional
BACALHAU e BOLO REI nos nossos cabazes.

Uma experiência gastronómica em forma de cabaz



É possível colocar no seu cabaz
uma mensagem personalizada 
(custo extra de 1.50€ por cabaz) 

Personalização

Válido para compras no marketplace
smarfarmer em www.smartfarmer.pt

Os vales de compras são válidos até
30.06.2022. 

A marca GEOfood promove também
experiências turísticas autênticas nos
territórios dos geoparques. 

A partir de 10€
Contacte info@smartfarmer.pt

Extras

Vale de Compras
Voucher oferta 

Experiências GEOfod
 



info@smartfarmer.pt

Para encomendas e pedidos de orçamento contacte-nos 

www.smartfarmer.pt 918 451 883

São várias as opções para o seu
cabaz de oferta, no entanto, se não
encontrar algo que seja dentro do
seu gosto ou necessidade, teremos
prazer em criar um cabaz à sua
medida ou da sua empresa. 

Contacte-nos para personalizar o
seu cabaz.

Cabazes para Empresas

Todos os preços apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor.
Os custos de entrega não estão incluídos no preço dos cabazes.
Fazemos entregas em Lisboa e envios para Portugal Continental 

Os vales de compras são válidos até 30.06.2022.
Caso haja ruptura de stock de algum produto, este será
substituído por outro do mesmo tipo e de semelhante valor.
Data de encomenda até 3 de dezembro. 

       e Ilhas. 

Condições gerais da venda de cabazes



Apoie a sustentabilidade dos territórios rurais
Esta campanha de Natal é uma iniciativa promovida pelo SmartFarmer, um negócio social da ONG
Oikos - Cooperação e Desenvolvimento, cuja missão é apoiar pequenos e médios produtores
agroalimentares, alavancando as suas vendas através de uma plataforma online e criando relações de
proximidade e transparência entre estes e os consumidores. 

As iniciativas desenvolvidas
pelo SmartFarmer estão
alinhadas com os ODS.

Esta campanha conta com o apoio da Oikos, do Geoparque Naturtejo, o Geoparque Arouca, o Geoparque Açores, o Geoparque
Terras de Cavaleiros, e o Geoparque Estrela a quem muito agradecemos. 

Com a sua compra estará a contribuir para um desenvolvimento sustentável integrado e para benefício direto das populações
locais pois estará a apoiar:
• a promoção de boas práticas para as questões relacionadas com as alterações climáticas;
•práticas ambientais “verdes” e a valorização dos produtos endógenos assentes em tradições e modos de agricultura sustentáveis;
• o fortalecimento das comunidades locais através de atividades educativas.




