
Ano novo, vida nova… O 
Grupo Alfredo de Jesus® 
acaba de elaborar a sua 
mais recente receita: Notí-
cias.GAJ (newsletter). Tra-
ta-se de uma ferramenta 
de comunicação, cujo obje-
tivo é divulgar informações 
relativas à atividade e pro-
jetos da nossa empresa. De 
fácil consulta e utilização, 
este jornal de periodicidade 
trimestral, aborda também 
diversos temas que na nos-
sa organização são muito 
importantes. A alimentação 

saudável por parte da 
população, as melhores 
práticas de higiene e segu-
rança alimentar bem como 
a proteção e preservação 
do ambiente são preocupa-
ções que fazem parte do 
dia-a-dia desta organiza-
ção. Desta forma, serão 
questões de destaque em 
todas as edições do Notí-
cias.GAJ. Neste documento, 
serão ainda exploradas 
questões da ordem do dia 
respeitantes ao setor da 
restauração e hotelaria. O 

1ª edição newsletter Notícias.GAJ  

Novo website  
Desde o final do ano de 2011, que o Grupo 
Alfredo de Jesus® tem um novo website institu-
cional, ao qual pode facilmente aceder através 
do endereço www.alfredo-jesus.com. Este novo 
sítio tem como objectivo facilitar a comunica-
ção entre todas as pessoas ligadas ao grupo: 
desde os nossos clientes, aos nossos colabora-
dores e fornecedores. É uma ferramenta útil e 
de simples funcionamento, sendo a linguagem 
utilizada o mais clara possível. Faça um clique!  

Durante a estação de inverno as gripes e as constipações são muito frequentes. Muitas 
pessoas vêm em suplementos de Vitamina C, a solução perfeita para este problema. 
Acontece que, nos dias de hoje, sabe-se serem poucos os seus benefícios (salvo em raras 
exceções), pelo que não se justifica o seu consumo. Os alimentos são indiscutivelmente a 
melhor opção para quem pretenda evitar uma gripe ou constipação. Afinal de contas, 
existem alimentos ricos em nutrientes que nos protegem deste tipo de situações. Sugeri-
mos que aposte em fruta e hortaliças. Desta forma, estará a fornecer ao seu organismo, 
um conjunto de nutrientes que os suplementos 
não têm. Lembre-se de que as frutas e legumes 
com maior fonte de vitamina C são: o kiwi, a 
papaia, a laranja, os morangos, a tangerina, o 
melão, a salsa, a batata, os bróculos, a couve e 
o tomate. O sumo de limão é também um bom 
remédio. Ainda não está convencido? Note que 
os alimentos são sem dúvida muito mais bara-
tos do que qualquer suplemento. Se mesmo 
assim, com todos estes cuidados contrair gripe 
não se esqueça: beba muita água para hidratar 
o corpo.  

Notícias.GAJ para além de 
o poder encontrar nas nos-
sas unidades, está também 
disponível no nosso site 
para download. Não perca!  

Jantar de Natal 2011  

Este Inverno proteja-se da gripe 

Editorial 
Graça Jesus 

Presidente Grupo Alfredo de Jesus® 

 

O Começo do novo ano é a altura ideal para 
nos propormos a novos desafios.  
CRESCER é um dos objetivos primordiais do 
Grupo Alfredo de Jesus. Sabemos que a con-
juntura económica atual dificulta este cami-
nho, mas também sabemos que a união, 
esforço, criatividade e dedicação de todos 
acaba por tornar o progresso visível. É no 
sentido de fomentar estes valores que apos-
támos também na elaboração de uma news-
letter trimestral do grupo. Pretendemos com 
esta ferramenta continuar a dar destaque e 
visibilidade a qualidade dos nossos serviços e 
a encorajar toda a equipa a manter o eleva-
do nível de eficiência que se tem verificado 
nos últimos anos. Transmitir força e confian-
ça para o novo ano que acaba de começar, é 
também o objetivo destas palavras, que diri-
jo a toda a equipa do Grupo Alfredo de Jesus. 
Afinal de contas, é graças ao trabalho de 
todos que somos uma empresa tão respeita-
da e reconhecida no mercado pelos serviços 
que presta. Não posso deixar de agradecer 
pelo empenho de todos.  
Com os melhores cumprimentos e o desejo 
profundo de um ano de 2012 em cheio,   

Graça Jesus.  

Informação trimestral, Janeiro 2012 Esta newsletter está disponível para download em www.alfredo -jesus.com   

No passado dia 17 de 
Dezembro, a festa de Natal 
do Grupo Alfredo de Jesus® 
teve lugar como de costu-
me, numa das suas unida-
des. Como já é hábito, a 
casa estava cheia. Muitos 
dos colaboradores da 
empresa marcaram presen-
ça, o que explica a anima-
ção que se gerou e mante-
ve pela noite fora. O espíri-

to natalício reuniu todos os 
convidados à mesa para um 
jantar à maneira. Depois 
disso, houve surpresas, a 
começar pela entrega de 
presentes. Brindar à chega-
da do novo ano também 
fez parte desta noite, onde 
a diversão foi a palavra de 
ordem. Houve ainda quem 
não resistisse a um pezinho 
de dança, ao som de mui-

tos clássicos. Não há dúvi-
das de que, mais uma vez, 
esta foi uma noite que 
ficou marcada na memória 
de todos. Por isso é obriga-
tório agradecer a todos os 
colaboradores, fornecedo-
res e amigos que, todos os 
anos tornam possível a 
concretização desta festa 
de Natal, onde a união por 
parte de todos é evidente. 



Lombo de Perca envolto em espinafres e cogumelos   

 
Ingredientes:  

 Lombo Perca Limpo, 120 Gr 

 Espinafres, 160 gr  

 Cogumelos, 100 gr 

 Sal e pimenta q.b., alho, azeite, e sumo 
de limão  

 

Preparação:   

1. Em primeiro lugar, corte os lombos e 
envolva-os com espinafres.  

2. De seguida, coloque-os num tabuleiro temperado com alho, sal, pimenta e um pouco de 
sumo de limão. Não deixe ainda de os regar por cima com um pouco de azeite.  

3. De seguida, deixe marinar durante uns 30 minutos. Se desejar, antes de introduzir o prato 
ao forno, cubra a parte de cima dos lombos com um pouco de molho bechamel.   

4. Deixe então o tabuleiro no forno (pré-aquecido) durante 15 minutos a uma temperatura 
de 180º graus.  

5. Numa frigideira adicione um fio de azeite e um pouco de alho. Deixe aquecer e salteie os 
cogumelos.  

6. Se desejar, acompanhe o prato também com batata cozida e um pouco de cenoura ou 
bróculos salteados.  

7.    Bom apetite!  

A hora do CHEF        

Todos sabemos que um bom rendimento escolar está diretamente relacionado com o tipo de 
alimentação que adotamos. Agora que começou a época de exames, a importância de uma 
alimentação equilibrada e saudável são fundamentais para garantir uma boa concentração e 
energia. Por essa razão, deixamos aqui algumas sugestões para que o sucesso escolar de 
todos os estudantes que frequentam as nossas cafetarias seja o melhor possível:   
1. Um bom pequeno-almoço é vital, pois compensa o organismo do jejum noturno. Assim,   
permite “recarregar baterias”, ou seja, fornece ao corpo as energias necessárias para um bom 
rendimento durante o estudo ou mesmo num dia de exames. No entanto, para que esta reali-
dade aconteça de facto, deverá apostar numa refeição completa, variada e equilibrada. Opte 
por uma boa porção de hidratos de carbono, que fornecem energia ao organismo (pão, de 
preferência escuro, ou bolachas de água e sal, ou ainda, cereais pobres em sal e açucares. 
Não esqueça também a importância dos laticínios (e seus derivados) e a fruta.  
2. Opte por alimentos ricos em minerais e vitaminas (fruta, hortícolas). Estes alimentos irão 
permitir um de bem-estar maior, bem como o aumento da capacidade de raciocínio.  
3. Antes de um exame e, sobretudo, se o mesmo tiver uma duração superior a 60 minutos, 
faça um pequeno lanche leve e equilibrado.  
4. Não exagere no consumo de gorduras, doces ou refeições como os guisados. Estes tipos de 
alimentos e modos de confeção são de digestão lenta. Assim, o organismo irá ficar mais con-
centrado no processo de digestão do que no bom fluxo sanguíneo para o cérebro e transpor-
te de energia para o mesmo, essenciais para momentos de estudo. 
5. Não abuse na cafeína e em compostos do mesmo género. Apesar de acalmar (em alguns 
casos), noutros poderá conduzir a um estado de excitação, nervosismo ou ansiedade. 
6. No caso de sentir vontade de comer doces, opte antes por 3 ou 4 quadradinhos de chocola-
te preto (máximo). Estes são uma boa ajuda no processo de concentração.  
7. Beba muita água.  
Bons exames e grande sucesso!   

Sr. Luís Rodrigues 
Unidade: 
Hospital Pulido Valente 
 
 
1. Teve conhecimento da nossa empresa 
Através do conhecimento pessoal de 
algumas unidades e de pessoas ligadas às 
mesmas.   
2. Trabalha para o Grupo Alfredo de Jesus®  
Desde 1 de novembro de 2009.  
3. Os aspetos que valoriza mais na nossa 
empresa são 
A organização, a competência e a visão 
empreendedora da administração.  
4. Nesta cafetaria, pode-se encontrar  
Uma pastelaria diária, bebidas de cafetaria, 
baguetes, sumos naturais e serve ainda 
refeições. O nosso objetivo é proporcionar 
uma alimentação saudável e equilibrada a 
todos os clientes. Para isso, contamos 
também com os melhores fornecedores. 

Junte-se a nós!  

Já somos mais de 350!  

Sabia Que… 
Se os estudantes comerem castanhas 
cozidas meia hora antes de um exame 
dificilmente terão uma “branca”? Aqui fica 
o conselho para todos os estudantes que 
diariamente frequentam as nossas 
cafetarias. Uma boa forma de acabar com o 
sofrimento que esta patologia causa em 
altura de exames.    

A época é de exames Quem é Quem? 

Colabore e envie-nos as suas receitas saudáveis para: tiago.jesus@alfredo-jesus.com  


