Os gelados Fratellini® são gelados artesanais, feitos com ingredientes frescos e naturais. Mas são
muito mais que bons gelados. Dizemos que são ”gelados irmãos” porque são feitos por pessoas
que se estão a reinserir socialmente e que dificilmente teriam uma outra oportunidade de trabalho. E
ainda, porque o seu lucro reverte exclusivamente para ajudar os “irmãos” que temos na Associação
Vale de Acór (ver última página).
A parceria com a Cooperativa Giotto http://www.gelateriagiotto.it

permitiu desde o início a

profissionalização do negócio, nomeadamente na assessoria técnica, formação de geladeiros e
desenvolvimento de receitas.
Conseguimos desta forma fazer, em Portugal, um verdadeiro gelado italiano!
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O projecto dos gelados Fratellini® está a ser integralmente desenvolvido com fundos de financiamento e de
responsabilidade social de vários parceiros:

Gouveia Pereira & Associados.
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A NOSSA OFERTA
Eventos
• Temos um carrinho que se desloca a eventos de empresas e particulares,
em qualquer ponto de Portugal Continental (máx: 800 pessoas);
• O carrinho de Gelados Fratellini tem capacidade para 12 cubas de 7 litros;
• Podem ser servidos até 6 sabores;
• O transporte do carrinho, os gelados, os consumíveis e os empregados
são da responsabilidade da Rémora Oficinas (empresa social
da associação Vale de Acór que comercializa os gelados Fratellini);
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A NOSSA OFERTA
Sabores disponíveis
Chocolate

Nata

Framboesa

Avelã

Baunilha

Manga

Caramelo

Stracciatella

Morango

Gianduia

Oreo

Limão

Os Sorbets são sempre feitos com fruta da época. Os sabores disponíveis podem variar
Revenda
Take away
Geladaria aberta ao público prevista para 2020 - Está em construção no Monte da Caparica a “Oficina dos
Sabores” que terá uma fábrica de gelados e uma geladaria aberta ao público;
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Contacte-nos para mais informações, pedidos de orçamentos ou encomendas
fratellini@remora.pt
📞 212721220
📱 919177433
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A Associação Vale de Acór é uma IPSS que trabalha desde 1994 na recuperação de dependentes de drogas e
álcool. Tem um Comunidade Terapêutica em Almada onde estão em média 80 residentes / mês a realizar
tratamento terapêutico- educativo.
A Associação Vale de Acór criou vários negócios sociais, entre os quais estão os gelados Fratellini®, com um
duplo objectivo:
1. integrar residentes com dificuldades de autonomia no mercado trabalho;
2. garantir, através de negócios economicamente rentáveis, a sustentabilidade das atividades que
desenvolve.
Saiba mais em http://www.a-valedeacor.pt
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