






A MSM - Mel Santa Maria rege-se por valores como a 
determinação,
a eficiência e o profissionalismo, na produção de pólenes e 
méis monoflorais de qualidade superior, premiada.



ADOCE COM A NATUREZA, 
CONSUMA MEL SANTA MARIA 



O objetivo principal da MSM - Mel Santa Maria é a 
produção de mel de elevada qualidade. Pretendemos 
que o consumidor sinta a natureza em cada frasco do 
nosso mel. 

Atualmente, todo o efetivo apícola da MSM - Mel 
Santa Maria está em produção biológica. O controlo 
dos apiários, o modo de produção e os tratamentos 
efetuados nas colónias de abelhas são controlados 
por uma entidade certificadora portuguesa.



Assumimos a responsabilidade de preservação, tanto 
do ecossistema, através da localização dos nossos 
apiários, como do meio ambiente utilizamos produtos 
homologados para o modo de produção biológica no 
tratamento das colónias de abelhas que integram a 
nossa exploração apícola.

A empresa MSM - Apicultura, Lda foi constituída em 
julho de 2014 com o objetivo de reconverter e 
modernizar de toda a atividade apícola.



Dispomos de uma melaria profissionalizada,
onde embalamos e rotulamos todo o mel que vendemos.



O Mel Santa Maria nasceu com o surgimento de um 
enxame na casa da Quinta do Paranho,
em Santa Maria de Émeres, Valpaços, no ano de 1995.
Este enxame foi introduzido numa colmeia e 
acompanhado, semanalmente, com muitas horas de 
observação...
assim, cresceu o gosto pelas abelhas. E, naturalmente, 
cresceu o efetivo apícola e a necessidade de criar uma 
marca.
MEL SANTA MARIA, é uma homenagem à aldeia onde 
tudo começou, Santa Maria de Émeres.



Somos Medalha de Bronze 2016 e de Ouro 2017, na 
categoria de Mel de Urze, Biológico, no Concurso 
Anual de Mel, organizado pela FNAP - Federação 
Nacional dos Apicultores de Portugal.



Mel esplêndido,
de qualidade elevada,
para consumidores exigentes.

Com origem na região norte de Portugal.
Este mel, é produzido na região transmontana, 
tem propriedades terapêuticas particulares e 
benéficas para a saúde, reconhecidas 
cientificamente.



Características:

Cor: âmbar escuro
Aroma: leve
Sabor: doce-amargo no final
Textura: espesso, pouca tendência para a cristalização.

O mel de castanheiro da Mel Santa Maria é produzido 
nas zonas de montanha, do Concelho de Valpaços, 
caracterizadas por plantações extensas de 
castanheiro. É um mel muito nutritivo e muito 
apreciado pelo seu conteúdo em sais minerais.

É único, com sabor distinto dos demais.

1 kg

250 g

500 g

370 g



Características:

Cor: claro
Aroma: leve
Sabor: doce
Textura: fina, cristalização regular.

O mel de rosmaninho da Mel Santa Maria (lavandula 
stoechas) é produzido na Terra Quente 
Transmontana, a menos de 400 metros de altitude, 
entre Valpaços e Mirandela, onde é mais favorável ao 
crescimento espontâneo deste tipo de floração 
silvestre. O mel de rosmaninho tem uma cor clara com 
um paladar suave e bastante aromático.

1 kg

250 g

500 g

370 g



Características:

Cor: escuro
Aroma: forte
Sabor: doce
Textura: fina, cristalização regular.

O mel de urze da Mel Santa Maria é produzido na 
região de Barroso, mais concretamente, no concelho 
de Montalegre. Esta floração encontra-se acima dos 
800 metros de altitude onde predominam a urze (Erica 
arborea) e a queiró (Erica umbellata), bem como o 
carvalho (Quercus faginea). O mel de urze tem uma 
cor escura, com um paladar forte e intenso, 
acentuando, profundamente, o seu odor. 

Este mel é prémio de Bronze 2016 e de Ouro 2017.

1 kg

250 g

500 g

370 g



O pólen é um fortificante natural e considerado um 
dos suplementos naturais mais completos.
É rico em proteínas, aminoácidos livres, vitaminas do 
complexo B e ácido fólico. O pólen deve ser 
consumido diariamente.

Basta uma única colher de sopa para conquistar mais 
ânimo e saúde. Tem um elevado poder revigorante.



Melaria e loja de venda ao público

VALPAÇOS

Largo do Toural

5445-052 Santa Maria de Émeres, Portugal

Telefones

Geral: (351) 278 099 203

PT português / ES espanhol: (351) 963 276 160

PT português / ES espanhol / EN inglês: (351) 964 537 757 

Loja online

www.melsantamaria.com

Inscreva-se na nossa newsletter

para receber notícias nossas e promoções.

facebook/melbiologico


