
 

                                                                                         

 

 

 

 
BARISTAS PORTUGUESES COMPETEM 

POR TÍTULO NACIONAL 
  
  

No próximo dia 13 de Outubro decorre, no Centro Colombo, em Lisboa, o III 
Campeonato de Baristas. Um evento único em Portugal, que coloca à prova 
13 talentos nacionais na arte de criar bebidas originais à base de café. 
  
Pelo 3ºano consecutivo, Portugal acolhe o Campeonato de Baristas. Um evento reconhecido 
além fronteiras, que conta com a organização do Fórum Cultural del Café e o apoio da Delta 
Cafés. 
 
Durante toda a tarde, 13 baristas vão competir pelo pódio, com o objectivo de representar 
Portugal no Campeonato Ibérico, agendado para o início de Dezembro, em Saragoza. Todos os 
artistas em competição, são formados pela única Escola de Baristas a nível nacional, a Escola 
Grão Mayor, em Campo Maior. 
 
Durante 16 minutos, o talento e criatividade dos participantes são colocados à prova, tendo que 
preparar quatro expressos, dois cappuccinos e ainda duas bebidas originais, à base de café, 
com e sem álcool. 
 
Para Rui Miguel Nabeiro, administrador da Delta Cafés, “o facto de estarmos a assistir à terceira 
edição deste campeonato demonstra o esforço que tem sido feito na modernização do canal 
Horeca, não só pela Delta mas também pelos profissionais da restauração. Além disso, com este 
tipo de iniciativas, promove-se a diversidade de bebidas à base de café, e defende-se, em 
simultâneo, a qualidade deste produto”. 
 
As bebidas serão avaliadas por um júri especializado, que irá medir os aspectos formais, 
técnicos e sensoriais de cada preparação.  
  
Programa: 
 
14h00 – Boas Vindas aos convidados 
14h02 – Intervenção Presidente do Júri 
14h05 – Intervenção Sr. Comendador 
14h15 – Actuação do Campeão Mundial de Coffee Flair 
14h30 – Desempenho do 1º ao 6º participante 
16h30 – Coffee Break com Actuação do Campeão Mundial de Coffee Flair 
17h00 – Desempenho do 7º participante ao 13º participante 
19h20 – Deliberação do Juri com Actuação do Campeão Mundial de Coffee Flair 
19h40 – Entrega de prémios 
 
 



 

                                                                                         

 

 
 
 

 
 
 
Sobre o Fórum do Café: 
 
O Fórum do café é uma associação cujo objectivo é difundir a cultura do café junto de 
profissionais e consumidores, bem como fomentar o conhecimento e consumo de café de 
qualidade. 
 
Sobre a Delta Cafés: 
 
A Delta Cafés é líder no mercado de cafés Torrados em Portugal. A qualidade dos produtos, a 
experiência adquirida ao longo dos anos e a forma de estar nos negócios, conferiu à empresa 
uma autenticidade reconhecida internacionalmente. 
 
Com uma carteira de 39.000 clientes directos, através de 22 departamentos comerciais em 
Portugal e 16 em Espanha, a Delta Cafés aposta na inovação e na qualidade, garantindo o 
desenvolvimento de uma Gama de Produtos adaptada e customizada de forma a satisfazer o 
mercado e conquistar os clientes mais exigentes.  

 

 

Para mais informações: 

GCI – Rita Rousseau 
Tel. 21 355 30 38 / 93 285 74 78 
Email: rrousseau@grupogci.net 

 


