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JOÃO MANUEL NABEIRO, 
administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, 
destaca as valências únicas do Centro de 
Ciência do Café

No ano de 1554, em Constantinopla, atual Istambul, surgiu a primeira Casa Pública de Café. 

Na Europa, o mesmo conceito surgiu mais tarde. 

Oxford, 1660, as primeiras Casas de Café denominadas “coffeehouse” abrem ao público. Dois anos depois surgiram em Londres 

e, em 1670, na cidade de Paris. Rapidamente se transformam num espaço de convívio e de tertúlia, onde banqueiros e políticos 

discutiam, homens de negócios se cruzavam e trocavam ideias e projetos. As “coffeehouses”, para além de transformarem a 

“experiência do café” em arte, converteram-se em autênticas colmeias onde fervilhavam ideias, muitos desses espaços 

originaram movimentos artísticos e políticos que moldaram a história contemporânea.

Secular, aromático e quente, o café é um prazer que desperta todos os sentidos. Abundante! São muitos os apreciadores 

fervorosos -  o compositor Johann Sebastian Bach, por exemplo, compôs em 1732 a Kaffekantate (a cantata do café). 

Beethoven, músico brilhante e meticuloso amante de café, contava 60 grãos sempre que preparava um café... Napoleão 

Bonaparte disse: “o café, forte e abundante, desperta-me. Dá-me calor, uma força invulgar, uma dor não sem prazer. Prefiro 

sofrer a ser insensível”. A história sustenta esta tradição milenar.

Até aos nossos dias, o ritual de “beber um café” foi, e continua a ser, um momento inesgotável, um misto de sensações e 

emoções, uma partilha permanente, um verdadeiro ato social, simpático, nobre e elegante. 

O culto pelo café sobreviveu às incessantes alterações das sociedades. Justamente por isso, e porque há já vários anos 

trabalhamos o café, considerámos importante homenagear o produto que dá “corpo e alma” à nossa empresa.

Com a criação do Centro de Ciência do Café, o Grupo Nabeiro/Delta Cafés presta um justo e merecido tributo ao café. Mentor 

de um projeto ambicioso, este Grupo concretiza, assim, o seu sonho, criando um espaço de excelência, único na Europa, onde 

ciência e conhecimento imperam. 

As possibilidades são infinitas. Congressos, seminários, reuniões de trabalho, encontro de empresários, visitas de grupos de 

amigos e famílias, todos irão encontrar um mundo de ciência e tecnologia por explorar, onde a interatividade predomina e 

permite o contacto direto com o produto. 

Com o leque de oferta que envolve o Centro de Ciência do Café, Adega Mayor, Hotel Santa Beatriz e a própria vila de Campo Maior, 

pode pensar-se numa utilização preferencial por parte de empresas que procurem um espaço de encontro mais abrangente, 

onde possam vir mas também “estar”.

Queremos que partilhem esta experiência connosco. Uma viagem saborosíssima pelo mundo do café. 

O convite está feito.  

UM MUNDO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR EXPLORAR
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Quando falamos em Delta falamos, necessariamente, de Campo Maior. Para muitas pessoas, 
sobretudo as gerações mais novas, é difícil associar a transformação e comércio do café a uma 
vila alentejana, encostada à fronteira.
Para desfazer dúvidas, e ajudar a entender as nossas raízes, criámos em 1994 o Museu do Café. 
Lugar onde, até há bem pouco tempo, se podia conhecer o percurso da Delta Cafés e ficar a saber 
um pouco mais sobre a temática e as origens do café.
Para além de tudo isto, a nossa vila ficou mais rica. Ao ter um Museu do Café, Campo Maior 
conseguiu garantir um lugar de destaque na região, no país e no estrangeiro.
A nossa vontade de melhorar levou-nos a empreender um novo projeto. Apostámos na 
transformação do museu a todos os níveis. Criámos um espaço moderno, onde o conhecimento 
se alia à divulgação técnico-científica, informação, atividades interativas, divulgando a cultura do 

café e promovendo espaços dinâmicos para o conhecimento e lazer, onde se estimula a curiosidade e o desejo de apren-
der. Assim nasceu o Centro de Ciência do Café!
Esta aposta representa o empenho diário em manter as nossas ideias e projetos a funcionar com excelência.
A Delta é o “espelho” da vontade de todos aqueles que nela trabalham e colaboram. Uma grande família que não pode ficar 
satisfeita com “o bom”, procurando sempre “o excelente”.
Por isso mesmo, o Centro de Ciência do Café nasce do desejo, de toda a família, em criar um espaço com características 
únicas em Portugal, na Europa, e mesmo a nível mundial, que transmita o conhecimento existente sobre as temáticas 
relacionadas com o café.
A evolução dos tempos deu-nos mais sabedoria e conhecimento, a nossa vocação empresarial eleva-se agora ao estatuto 
de ciência.
Com a inauguração do Centro de Ciência do Café entrámos em pleno no mundo do conhecimento, da técnica e da 
“essência” do nosso produto: o café. 
Quem quiser estudar e conhecer a arte do café, tem agora um sítio para o fazer.
Para a nossa terra, o Centro de Ciência do Café representa mais uma “âncora no futuro”, uma “ferramenta” de progresso e 
um sonho de todos que se tornou realidade!

COMENDADOR 
RUI NABEIRO 
destaca a importância do 
Centro de Ciência do Café para 
a região e para o país. Uma 
ferramenta de progresso, 
uma âncora no futuro. 

FERRAMENTA DE PROGRESSO
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Lisboa é a melhor cidade para viver, 
visitar e investir  

Lisboa e Porto são as principais portas de entrada em Portugal para 
investidores e turistas, de acordo com o mais recente estudo da Bloom 
Consulting, empresa especializada no trabalho de “marcas-país”.
No Portugal City Brand Ranking, a Bloom Consulting analisou a eficácia de 
cada um dos 308 municípios segundo a sua “performance” nas vertentes 
de investimento (negócios), turismo (visitar) e talento (viver). Lisboa lidera 
o ranking nas três categorias e é considerada a melhor cidade para investir, 
para viver e para visitar. Segue-se a cidade do Porto, a segunda melhor 
cidade para negócios, a terceira para fazer turismo e a quarta melhor do 
país para se viver.
O ranking regional é marcado pela liderança isolada do município do 
Porto, seguido do município de Braga e do “cluster” de cidades nortenhas 
constituído por Guimarães, Viana do Castelo, Maia e Matosinhos. É de 
realçar que sete das 25 cidades melhor colocadas no ranking nacional 
localizam-se na região Norte. 
Na região Centro destacam-se, essencialmente, quatro municípios: Coimbra, 
Aveiro, Leiria e Viseu. Todos, à exceção de Viseu, marcam presença no top 
10 nacional, ocupando este último, ainda assim, um lugar muito próximo 
do pódio.

NOVIDADES

Reciclagem de embalagens cresceu 7% 
em 2013 

A reciclagem de resíduos de embalagens domésticas, do pequeno comércio 
e canal  Horeca cresceu 7% em 2013. Resultado que, segundo a Sociedade 
Ponto Verde, “vem demonstrar que, apesar da redução de consumo resultante 
da atual conjuntura económica, os portugueses mantêm o compromisso com a 
separação e reciclagem dos seus resíduos de embalagens”.
No ano passado, foram encaminhadas para reciclagem mais de 382 mil 
toneladas de resíduos de embalagem no âmbito do fluxo urbano, ou seja, de 
origem doméstica e do pequeno comércio e canal Horeca. Plástico e metal 
destacaram-se, com um crescimento de 27%, e o papel aumentou 10%. Em 
contrapartida, o vidro registou um ligeiro decréscimo de 2%. Portugal é o oitavo país onde se come 

melhor 

Portugal é o oitavo país do mundo onde se come melhor, segundo o índice da 
organização não-governamental Oxfam.
O estudo, que envolveu 125 países, procurou avaliar aspetos como a 
qualidade e o preço dos alimentos, o acesso a água potável e o impacto da 
alimentação na saúde dos consumidores. A classificação de Portugal deve-se, 
entre outros fatores, à ausência de situações de desnutrição e subnutrição 
e ao baixo índice de obesidade, para o qual contribui a dieta mediterrânica.
Portugal partilha a oitava posição com o Luxemburgo, Itália, Austrália e 
Irlanda. O índice é liderado pela Holanda, seguindo-se a França e a Suíça 
em segundo lugar. Na cauda estão países africanos como Angola, Etiópia e 
Chade. 

Sangria é património de Portugal e 
Espanha 

A designação de “Sangria” passou a ser exclusiva para a bebida produzida 
em Portugal e Espanha, após a aprovação do Parlamento Europeu. Medida 
que tem por objetivo proteger o termo, a exemplo do que acontece com o 
vinho do Porto, o conhaque ou o champanhe, e que resolve uma controvérsia 
sobre o nome do produto que dura há mais de 20 anos.
Nos restantes países, o produto terá de ser denominado como “bebida 
aromatizada à base de vinho”, seguindo-se a indicação obrigatória do país de 
origem. O novo regulamento também determina que a quantidade mínima 
de vinho é de 50% do total da sangria.
O novo texto atualiza as denominações de 
venda e adapta-se às normas vigentes 
sobre a informação ao consumidor. Além 
disso, adequa as normas às exigências da 
Organização Mundial do Comércio, define os 
critérios para o reconhecimento das 
indicações geográficas e estabelece 
regras para as já existentes. Foi 
definido o prazo de um ano para 
a sua implementação.



DELTA MAGAZINE
JANEIRO/MARÇO’14 7

NOVIDADES

App HotelTonight disponível em Portugal  

A HotelTonight, a aplicação líder em reservas “on-demand” a nível europeu, 
já está disponível em Portugal. Esta aplicação móvel permite fazer reservas 
de última hora de quartos de hotel, através de um smartphone ou outros 
dispositivos, em apenas 10 segundos e com três simples passos. 
No âmbito da expansão dos seus serviços, HotelTonight inclui agora hotéis 
em Lisboa. Permite encontrar alguns dos melhores preços para promoções 
de última hora em diferentes categorias: luxo, “hip”, charme, sólido, básico 
ou “crashpad”. Presente em mais 19 países e mais de 300 destinos é já a 
aplicação mais utilizada para reservas de última hora de quartos de hotel 
em todo o mundo. Desde o seu lançamento, em 2011, que HotelTonight tem 
vindo a crescer rapidamente e, desde então, já foram feitos nove milhões de 
downloads. 

Dia Internacional do Café a 14 de abril   
A 14 de abril comemora-se o consumo, a sua história e os benefícios para a 
saúde daquela que é a segunda bebida mais consumida no mundo. E uma 
das preferidas dos portugueses: 80% consomem diariamente café. 
Em Portugal, o café é consumido maioritariamente na rua e sob a forma de 
expresso. Em média, os portugueses bebem menos 27% de café que os seus 
pares europeus, a uma média de 4,7 quilogramas de café por pessoa ao ano.
Originário das terras altas da Etiópia, a história do café iniciou no século 
IX, quando o pastor Kaldi concluiu que as suas ovelhas ficavam diferentes 
ao comer as folhas e frutos do cafeeiro. Pelo que decidiu ele 
próprio experimentar. Ao descobrir que o consumo 
lhe dava mais energia, decidiu levar o fruto do 
cafeeiro para o mosteiro local, onde os monges 
concluíram que o preparado os mantinha 
acordados durante a reza e meditação. 
Ao contrário da noção generalizada, a palavra 
“café” não é originária de Kaffa, local de origem da 
planta, e sim da palavra árabe “qawa”, que significa 
“vinho”, devido à importância que passou a ter para o 
mundo árabe.

PUB
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INFODELTA

28.ª Edição do Masters Café Delta 

A Delta Cafés promoveu mais uma edição do Master Café Delta, 
nomeadamente a 28.ª edição desta ação formativa que se realiza através do 
Centro Internacional de Pós-graduação Comendador Rui Nabeiro.
Assim, entre os dias 17 e 18 (Nível I) e 24 a 26 de fevereiro (Nível II) 
foram muitos os que se deslocaram até Campo Maior para apreender 
novos conhecimentos acerca do fantástico mundo do café. “Fiquei muito 
surpreendida com os conhecimentos adquiridos. É uma formação que 
recomendo”, comenta Teresa Alves, do estabelecimento Teresa Alves 
Gourmet, em Arraiolos.
Já na sua 28.ª edição, esta importante iniciativa de divulgação e promoção da 
cultura do café no nosso país consiste num programa de formação adaptável 
às exigências comerciais e profissionais que visa desenvolver capacidades 
avançadas de criação de valor, proporcionando aos participantes a 
oportunidade de testarem a aplicação dos conhecimentos. Recorde-se que se 
destina aos clientes e colaboradores do Grupo Delta.
Já Bruno Marques, do estabelecimento O Mel da Manhã, de Sesimbra, 
considera como “muito positiva” a formação ministrada ao longo destes 
dias, assim como os conteúdos apresentados. “O benefício tido é imenso, 
assim como é sempre valorizador conhecer as infraestruturas da Delta Cafés e 
aprender novos modo de interagir com os clientes, inspirando-nos no sucesso 
da Delta para levar essa mesma visão para os nossos próprios negócios. A 
vertente operacional e de marketing são, igualmente, dimensões importantes 
da formação ministrada e que nos ajudam, à devida escala, a levar estes 
ensinamentos para o nosso negócio. Em suma, melhores e, sobretudo, novas 
perspetivas para elevar a oferta do nosso estabelecimento, de modo a sermos 
mais ambiciosos e querer fazer mais e melhor”.
Uma ideia corroborada por João Videira, do snack-bar O João, do Cartaxo. 
“A formação adequa-se às nossas necessidades, sobretudo o conhecimento 
operacional e técnico proporcionado com a visita à TecniDelta. A formação 
relativamente ao modo como moer café, limpar da máquina e os grupos, 
assim como a sua manutenção, entre outros, são aspetos muito valorizadores 
para quem está atrás de um balcão. Sem esquecer a importante perceção de 
conhecer o processo produtivo do café, claro está”. 
Recorde-se que a formação é composta por três níveis: cultura do café, 
desenvolvimento de negócio e gestão de negócio.

Meeting Internacional João 
Manuel Nabeiro em Campo 
Maior 

O Complexo de Piscinas Cobertas da Fonte Nova 
recebeu, no passado dia 22 de fevereiro, o I Meeting 
Internacional João Manuel Nabeiro, numa organização 
do Sporting Clube Campomaiorense (SCC), com apoio 
do Município de Campo Maior, da Delta Cafés, da 
Pastelaria Periquito e da ANICentro.
No total, foram mais de uma centena de atletas em 
competição, oriundos de oito clubes distintos, que 
evoluíram no Complexo da Fonte Nova, nas mais 
diversas provas da modalidade.
No final, destaque para as subidas ao pódio de vários 
atletas de Campo Maior, em representação do SCC. A 
saber:

- Gonçalo Caldeira - Grupo B - Bruços / 1º Lugar;
- Daniel Garcia - Grupo B - Estilos / 1º Lugar;
- Fábio Pereira - Grupo B - Livres / 3º Lugar;
- Miguel Henriques - Grupo B - Costas / 3º Lugar
João Manuel Nabeiro, o homenageado desta prova, mostrou-se “satisfeito por 
terem atribuído o seu nome a esta competição”.
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INFODELTA

Rui Nabeiro inaugura ETC -  Espacio 
Transfronterizo de Trabajo Colaborativo  

O presidente do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, comendador Rui Nabeiro, 
foi convidado de honra no evento de inauguração do ETC, Espacio 
Transfronterizo de Trabajo Colaborativo, em Badajoz.
O ETC é um espaço de “coworking” transfronteiriço, localizado no centro de 
Badajoz, que colabora com outros espaços em Portugal. Oferece um espaço 
de colaboração entre empreendedores de diferentes áreas, onde a cultura, 
a criatividade, o marketing, a comunicação e os projetos transfronteiriços 
se unem a outros sectores como os eventos e comércio eletrónico, 
posicionamento SEO e tantas outras disciplinas que se desenvolvem em 
constante colaboração entre os profissionais que integram este espaço.

Embaixador do Irão em Portugal visita 
Delta Cafés  

O Embaixador do Irão em Portugal, Hossein Gharibi, acompanhado pelo 
Conselheiro Saeed Lashkari, estiveram de visitara ao Alto Alentejo, a convite do 
presidente da CIMAA, Armando Varela.
O programa iniciou-se, pela manhã, com a visita ao aeródromo de Ponte de Sor. 
Em Sousel teve lugar uma receção nos Paços do Concelho e visita ao Matadouro 
Regional do Alto Alentejo e Olidal. Na parte da tarde, em Portalegre, visita ao IPP-
Instituto Politécnico de Portalegre e culminou em Campo Maior com uma visita 
à Delta Cafés, onde ficou a conhecer em detalhe a empresa e a sua capacidade 
produtiva.
Recorde-se que a visita do Embaixador do Irão ao distrito surge na sequência da 
viagem que uma comitiva composta por empresários e autarcas da nossa região 
fizeram no passado mês de janeiro a este país, onde foram assinados protocolos 
de cooperação entre a CIMAA e o Município de Qazvin e entre o NERPOR e 
a Câmara de Comércio da Província de Qazvin. Estes acordos de colaboração 
têm por base fortalecer o entendimento e as relações de amizade, estabelecer e 
desenvolver a cooperação económica, social e cultural dos dois países.

NovaDelta em destaque no Prémio 
Agricultura 2013   

Realizou-se em Lisboa, no Ritz Four Seasons Hotel, a cerimónia final do 
Prémio Agricultura 2013, iniciativa do BPI e da COFINA, que teve por 
objetivo promover, incentivar e premiar os casos de sucesso da agricultura 
nacional. 
O evento contou com uma enorme adesão: mais de 300 participantes 
estiveram presentes, entre empresários agrícolas e outras personalidades 
relevantes do sector. Para tal, muito contribuíram as presenças e intervenções 
de Assunção Cristas, Ministra da Agricultura e do Mar, Fernando Ulrich, 
presidente do BPI, e Paulo Fernandes, presidente da Cofina. Houve ainda 
lugar a um debate sobre o tema “Agricultura, Agro-indústria e Floresta: 
fatores-chave de crescimento da economia”, com a participação de Armando 
Sevinate Pinto, João Machado (CAP) e José Alves (PwC Portugal). 
Nesta 2ª edição, foram recebidas mais do triplo de candidaturas da edição 
anterior. Ao todo, foram 20 as empresas distinguidas, com destaque para 
a menção honrosa da NovaDelta, na categoria Prémio Grandes Empresas 
Agrícolas. Distinção que visou enaltecer a gestão de rosto humano aqui 
ministrada nesta unidade produtiva.
Este evento encerrou o ciclo de cinco conferências, realizadas entre setembro 
e novembro, em Alcobaça, Póvoa de Varzim, Macedo de Cavaleiros, Viseu e 
Évora, que incentivaram os empresários a debater temas relevantes para o 
sector e a candidatar-se ao Prémio. 

Concurso “Tão Fácil como beber um café” 
já tem vencedor    

Oxana Alves, de Lisboa, 
foi a grande vencedora da 
iniciativa “Tão Fácil como 
beber um café”, que teve 
lugar ao longo de 41 dias 
em mais de 350 lojas a 
nível nacional, de diversas 
insígnias do retalho 
moderno e do comércio 
tradicional.
E concorrer era mesmo 
tão fácil como beber um 
café. Bastava comprar uma 
embalagem Delta no retalho (exceto Delta Q) e enviar um SMS com a palavra 
“Delta” e os três últimos dígitos do respetivo talão de compras, para o n.º 
68888. Ao fazê-lo recebia, nos cinco segundos imediatos, uma mensagem 
que indica se ganhou ou não um dos vários prémios. Nomeadamente, 5 mil 
euros em numerário, ou um dos mil conjuntos de chávenas a concurso.
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15 anos com o Cartão Cliente 
Delta Cafés

REPORTAGEM

No ano em que completa o seu 15.º aniversário, o Cartão Cliente Delta Cafés apresenta-
se como uma ferramenta de trabalho privilegiada para o canal Horeca. Pelo menos, 
para todos aqueles que colaboram com o Grupo Nabeiro, que lhes disponibiliza o acesso a 
produtos, bens e serviços de valor acrescentado. Paula Veríssimo, gestora de crédito e do 
Cartão Cliente da Delta Cafés, explica como este serviço tem, ao longo destes 15 anos, 
procurado conhecer cada vez melhor os interesses e as motivações dos seus clientes.

texto BÁRBARA SOUSA fotos D.R.
CARTÃO CLIENTE



DELTA MAGAZINE
JANEIRO/MARÇO’14 11

O lançamento do Cartão Cliente da Delta Cafés foi um grande desafio para 
o Grupo Nabeiro em 1999. Nessa altura, os cartões de fidelização eram 
ainda raros e os cartões chip estavam a dar os seus primeiros passos em 
Portugal. A empresa tomou, então, a iniciativa de implementar um dos 
primeiros cartões chip a surgir no país, tendo como parceiro bancário o 
banco Pastor Serfin. “Ter, na altura, como parceiro bancário o banco Pastor 
Serfin, entidade bancária espanhola com pouco reconhecimento no mercado 
nacional, poderia ter dificultado a implementação deste serviço. Mas 
não, bem pelo contrário, o reconhecimento da marca Delta e a confiança 
depositada pelo cliente fez com que o cartão rapidamente se implementasse, 
conquistando em poucas semanas várias centenas de adesões e fizesse todo 
o caminho de 15 anos conseguido até hoje, usufruindo deste serviço quase 
metade dos nossos clientes Horeca”, revela Paula Veríssimo, gestora do 
Cartão Cliente.
Percurso de tempo no qual diversas, e importantes, melhorias foram sendo 
implementadas, com vista a proporcionar um melhor serviço a todos os 
aderentes. Razão pela qual o Cartão Cliente goza, não só de uma forma 
segura, como cómoda e prática de pagamento dos produtos e serviços 
Delta, graças ao acordo com o Banco de Investimento Global (BIG), que 
permite aos clientes Horeca efetuar o pagamento das suas faturas através 
do débito direto em conta. “Diria que o cliente se sente muito confortável 
com este sistema de pagamento, simples e prático, que tem atualmente como 
parceiro bancário o BIG. E percebe o retorno valioso que o cartão dá ao seu 
negócio em forma de pontos, descontos e originalidade”, acrescenta Paula 
Veríssimo.
Paralelamente, e devido ao seu perfil de avanço tecnológico, assim como 
ao facto de ser uma ferramenta de marketing “business to business” de 
um sector muito específico, como o canal Horeca, o Cartão Cliente foi, 
logo desde o seu início, considerado no meio académico como um “case 
study”, registado nos principais manuais da especialidade, e também uma 
referência para muitas empresas. 
Não sendo apenas um simples cartão de acumulação de pontos, o Cartão 
Cliente oferece, em simultâneo, benefícios comerciais e um meio de 
pagamento a crédito. Serviço valorizado, acima de tudo, pelos profissionais 
que encontram no Grupo Nabeiro um fornecedor habitual. Até porque estes 
profissionais entendem o papel vital que o café tem nos seus negócios, 
produto à volta do qual se vendem todos os restantes. Por isso, pretendem 
conseguir neste parceiro comercial uma relação diária, estável e de 
confiança. “O Cartão Cliente Delta é, ainda hoje, um elemento diferenciador 

da nossa marca em relação aos restantes fornecedores de café. Nenhuma 
outra marca lhe oferece o serviço que o Cartão Cliente dispõe. E este aspeto, 
em conjunto com todos os pontos fortes que caracterizam a marca Delta, faz 
toda a diferença”, afirma Paula Veríssimo.
O Cartão Cliente é hoje um serviço mais abrangente face ao passado, 
pois ao longo de 15 anos tem procurado compreender melhor o que é 
conveniente e útil aos seus clientes. Conhecimento que se reflete nas 
campanhas comerciais apresentadas, cada vez mais direcionadas, assim 
como na ampliação dos produtos e serviços disponíveis.
Para além do catálogo, que é atualizado de dois em dois anos, são lançadas 
com frequência campanhas temáticas que constituem um dos fatores 
surpresa do serviço. Em ambos os casos existe a possibilidade de troca 
dos pontos acumulados por descontos comerciais na compra de produtos 
Delta. Dispõe, também, de artigos exclusivos para clientes com cartão, 
tais como acessórios para o estabelecimento, fardas de assinatura, entre 
outros. E a tudo isso juntam-se outras ações, tal como o sorteio atualmente 
em vigor, de elevada adesão junto dos portadores do Cartão Cliente.
O que começou por ser um cartão de fidelização e meio de pagamento 
por débito direto em conta é hoje um serviço mais abrangente, que chega 
também a quem paga no ato da compra. Além disso, se anteriormente 
os benefícios eram obtidos na compra do café e 
substitutos, com o alargamento 
do portefólio de produtos 
vendidos pela Delta Cafés, 
também a compra de 
outros produtos proporciona 
amplos benefícios. Neste 
momento, prepara-se também a 
implementação do serviço cartão 
cliente noutros segmentos de 
mercado, estando previsto o seu 
lançamento no segundo semestre de 2014. E a par das novas tendências, 
assim como acompanhando os avanços do perfil tecnológico presente 
desde a sua origem, o cliente terá, brevemente, ao seu dispor um site onde 
pode consultar os seus pontos, os vários benefícios associados e requisitá-
los diretamente online, sem ter que esperar pela visita do comercial Delta.
Tudo isto para nos mantermos “Ligados de Verdade”.

Mundial 2014 com o Cartão Cliente  

Em vigor até dia 31 de maio encontra-se a campanha “Vai ao Mundial 2014 com o 
Cartão Cliente”.
O futebol é um tema favorito entre os portugueses e esta campanha, que se baseia 
numa mecânica de sorteio, oferece viagens ao Mundial 2014 para o jogo Portugal x 
Alemanha, que se realiza no dia 16 de junho, em Salvador da Bahia, Brasil.
Com a compra por mês de 20 quilogramas de café e de 50 euros em produtos 
complementares, é oferecido um cupão que habilita o cliente ao sorteio. Também na 
compra de múltiplos produtos há a possibilidade de participar com mais cupões.
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Uma máquina Delta Q, cápsulas Tisanas, 20 segundos de espera e um 
mundo de sensações únicas. Este é o resumo do quanto é simples preparar 
uma tisana Delta Q. Sem bules, sem tempos de espera, sem a “complicação” 
de ter que esperar que o chá atingisse o ponto ótimo de degustação, em 
suma, “uma infusão de sensações em 20 segundos” como sugere o “claim” 
desta nova vaga de comunicação das Tisanas Delta Q. 
A campanha de comunicação efetuada em conjunto com o “blog” Daily 
Cristina tem como rosto a apresentadora Cristina Ferreira, uma das 

profissionais do mundo da televisão mais 
acarinhada pelo público português, como 
demonstra a quantidade assinalável de fãs 
que tem na sua página oficial do Facebook: 
a apresentadora da TVI já atingiu o milhão 
de fãs nesta rede social. 
A Delta Q em conjunto com o “blog” Daily 
Cristina, uniram-se para mais facilmente 
transmitir a simplicidade e exclusividade 
associadas às Tisanas, dentro do “target” 
onde é mais requisitada: o público 
feminino.
São três aromas únicos e envolventes 
que se preparam em 20 segundos e 
permitem desfrutar de sensações únicas 
e reconfortantes. Nomeadamente, Delight 
(infusão de rooibos com morango e 
baunilha), Relax (infusão de camomila com 
nota subtis de pêssego) e Refresh (infusão 
de menta e gengibre).
Associado à campanha comunicacional 
das Tisanas Delta Q, e de modo a aumentar 
a notoriedade das Tisanas dentro dos 
consumidores Delta Q, a marca de cafés 

levou a cabo um passatempo, exclusivo para os fãs da página oficial Delta Q no 
Facebook, em que oferecia a possibilidade de lanchar com a apresentadora. 
Para tal, bastava escrever uma frase a explicar porque é que queria “beber 
uma Tisana com o Daily Cristina”.
Paralelamente a esta iniciativa, a marca realizou ainda diversas ações de 
ativação no ponto de venda, através de ações de degustação no ponto de 
venda e oferta de um tubo de Tisanas mediante a compra de duas embalagens 
de cápsulas Delta Q.

Delta Q relança 
Tisanas

“Uma infusão de sensações em 20 segundos” é o “claim” da campanha Delta Q 

Tisanas, que apresenta uma nova vaga comunicacional em conjunto com o “blog” Daily Cristina, 

cujo rosto é a figura televisiva Cristina Ferreira. Sem bules, sem tempos de espera e sem mais 

complicações, um mundo de sensações.

REPORTAGEM
texto BÁRBARA SOUSA fotos D. R.
DELTA Q TISANAS
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Tetley eleita Escolha do Consumidor
na categoria chás

Mas as novidades não se ficam por aqui. A Tetley foi, recentemente, nomeada Escolha 

do Consumidor 2014, na categoria chás. Um conceito de sucesso onde os premiados são 

determinados segundo o nível de satisfação e aceitabilidade do produto pelo próprio 

consumidor, através de um “blind test”. 

DISTINÇÃO
REPORTAGEM

Ser a marca eleita neste painel, em todos os atributos avaliados, representa 
um enorme nível de satisfação e reconhecimento dos padrões de qualidade 
dos produtos. Enquanto marca, esta distinção traduz a confirmação dos 
rigorosos padrões de desenvolvimento e produção, que visam a satisfação 
dos consumidores. A Tetley consegue, assim, comprovar a qualidade dos seus 
produtos, com esta distinção que traz para a marca uma elevada componente 
de acreditação e credibilidade, reconhecidos pelos consumidores.
Como resultado do esforço de inovação, da visão de melhoria contínua e 
da necessidade de adaptação e aproximação aos novos “targets”, toda a 
imagem Tetley foi, igualmente, alvo de um processo de “rebranding”. Em 
termos de embalagem, as alterações foram essencialmente a nível gráfico, 
envolvendo a mudança de logótipo e todo o “layout” do “pack”. 
Por outro lado, as categorias passaram a ser comunicadas por cores, 

facilitando a identificação das gamas no linear do ponto de venda. Para 
além disso, pretende-se uma associação mais clara ao sabor, com a nova 
constituição e disposição gráfica dos elementos que o traduzem.
Facilitar a escolha do consumidor, através de uma identificação e associação 
clara à marca Tetley, é o objetivo final de todo este processo, com a marca 
a assumir a introdução de algumas novas opções de consumo no mercado 
ao longo de 2014.
Ao contrário de Tetley Cold, cujo foco estratégico irá ser, em 2014, a 
consolidação da gama atualmente disponível, não se encontrando previsto 
o alargamento da gama. Atualmente composta por três sabores, Maçã 
Mirtilo, Lima Limão e Damasco, o objetivo é reforçar a posição tida na 
categoria do chá frio, através de novas formas e momentos de consumo do 
chá frio Tetley Cold.  
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Delta volta a ser 
“Marca de Confiança”

A edição de 2014 do estudo “Marcas de Confiança” consagra a Delta Cafés como a marca 

de café que ocupa o topo da preferência dos portugueses e líder indiscutível no mercado 

nacional de cafés, assim como o comendador Rui Nabeiro como “Empresário do Ano”. Estas 

conclusões confirmam os resultados de edições anteriores, onde confiança é um valor sólido.

A Delta Cafés foi confirmada, uma vez mais, como “Marca de Confiança” 
no segmento de Cafés, de acordo com os dados do estudo “Marcas de 
Confiança 2014”, organizado pelas Seleções do Reader’s Digest. Este 
estudo, realizado em 12 países europeus, avalia os níveis de confiança dos 
consumidores através de 40 categorias de produtos e serviços.
Esta distinção demonstra como a Delta Cafés, empresa líder no mercado de 
cafés e com mais de 50 anos de história, continua a merecer a confiança 
crescente e instintiva dos portugueses, voltando a ser reconhecida pelos 
consumidores nacionais. No estudo deste ano, Responsabilidade 
Social, Qualidade, Imagem e Resposta às Necessidade do Cliente 
foram os atributos da empresa que ficaram marcados como 
muito valorizados pelo consumidor, contribuindo para 
índices de confiança na ordem dos 61%.
Mas desde a sua origem que a Delta sempre se 
destacou pela humildade, solidariedade, lealdade, 
transparência, integridade, competência técnica 
e uma grande vontade de fazer e aprender. E 
estes são os valores dos quais se orgulham o 
comendador Rui Nabeiro e os seus colaboradores, 
que fizeram da Delta Cafés a marca de confiança 
que ainda é hoje.
Ao fazer de cada cliente um amigo e ser uma 
marca de rosto humano, a Delta Cafés tornou-se 
uma marca de sucesso em Portugal e no mundo, 
um exemplo de pioneirismo e ousadia empresarial. A 
Delta pode afirmar, com o peso de todas as suas décadas 
de existência, que sempre procurou dar o melhor de si 
para fazer chegar o melhor do café às mesas, balcões e casas 
de pessoas.

Paralelamente, e dado o cenário de grande apreensão política e social 
vivido, a Reader’s Digest voltou a achar ser importante medir a confiança 
dos portugueses em relação a algumas figuras políticas ou empresariais 
que maior impacto produzem nas suas vidas. Neste contexto, na secção de 
Personalidades de Confiança desta edição, o comendador Rui Nabeiro foi 
também eleito “Empresário do Ano”. O comendador, que conquistou desde 
cedo a confiança da comunidade pela relação de proximidade que sempre 

manteve com os consumidores e que fez da 
Delta uma marca conhecida e respeitada 

em Portugal e além-fronteiras, foi 
reconhecido pelos portugueses 

com um índice de confiança de 
44%.

No futuro, a Delta Cafés 
continua a apostar na sua 
missão de corresponder 
às exigências de 
diferentes tipos 
de mercado, uma 
missão assente numa 
cultura empresarial 
sustentada e virada 

para o progresso. E, 
a partir daí, manter a 

satisfação e fidelização 
dos consumidores para 

que o nível de confiança, 
base essencial da construção de 

qualquer relação, se mantenha.

REPORTAGEM
texto BÁRBARA SOUSA fotos D.R.
DISTINÇÃO
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Delta Cafés recebe Prémio 
“Excelência no Trabalho”
A Delta Cafés recebeu o Prémio “Excelência no Trabalho”, 
conseguindo o quarto lugar na categoria Grandes Empresas com mais 
de 1.000 colaboradores. Integridade, transparência, lealdade, 
qualidade, sustentabilidade, solidariedade, responsabilidade 
social, humildade e verdade mantêm-se os valores de referência da 
empresa apresentados pelo estudo. Ivan Nabeiro, administrador da 
Delta Cafés, trouxe o prémio para Campo Maior.

O Prémio “Excelência no Trabalho” é um estudo do clima organizacional 
e de desenvolvimento do capital humano desenvolvido pela Heidrick & 
Struggles, em parceria com o Económico e o INDEG – ISCTE. Este é um 
estudo que pretende, essencialmente, analisar o estado das práticas de 
recursos humanos em Portugal e, também, premiar as entidades que mais 
investem e apostam nesta área.
O modelo de gestão de recursos humanos da Delta Cafés assenta “no 
desenvolvimento pessoal, na igualdade de oportunidades, na garantia da 
saúde e segurança no trabalho e na defesa dos direitos humanos”, informa 
Cristina Lages, coordenadora de gestão de recursos humanos da Delta 

Cafés, que denota a procura por satisfazer as necessidades da empresa, ao 
selecionar e potenciar os melhores talentos.
Modelo de gestão de recursos humanos cuja política prende-se por, “de 
forma ativa, colmatar as necessidades dos colaboradores, aumentar as 
suas competências e criar condições para o seu desenvolvimento pessoal e 
profissional, procurando estimular a sua criatividade e iniciativa pessoal, na 
prossecução dos objetivos da organização”.  Isto, a juntar ao facto de todos 
os colaboradores serem envolvidos no processo de crescimento da empresa. 
Cristina Lages reforça, ainda, a questão do fomento à participação e 
envolvimento de todos “no sentido de fortalecer o compromisso para alcançar 
os objetivos estabelecidos”, e frisa a preocupação permanente em melhorar 
a forma como se gerem as pessoas. Nesse sentido, a Delta Cafés também 
tem a decorrer o programa “Atrair, Reter e Desenvolver” que visa atuar no 
reconhecimento de competências dos colaboradores e no desenvolvimento 
das suas capacidades. 
Competências que têm como vertentes essenciais a educação e formação de 
jovens. Iniciativas que passam, essencialmente, por apoiar, todos os anos, 
dezenas de jovens que recebem formação profissional através de estágios, 
ou apoiar jovens empresários através de patrocínios, ou, até mesmo, através 
da criação de escolas, como a Escola Barista Delta. Todos estes aspetos 
facilitam e promovem a inserção dos mais jovens na vida profissional ativa.
Paralelamente, a Delta Cafés também apoia ativamente a comunidade jovem 
com a criação de emprego, seja através do patrocínio, desenvolvimento 
ou execução de medidas como a realização de estágios curriculares e 
profissionais.
Por último, mas não menos importante, o Grupo Nabeiro prima, ainda, por 
atuar numa lógica de parceria, com uma política de proximidade com os seus 
colaboradores e na direção do negócio, assim como por um envolvimento de 
todos os colaboradores no processo de crescimento da empresa.
 

REPORTAGEM
texto BÁRBARA SOUSA fotos D.R.
DISTINÇÃO
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DESTAQUE
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
CENTRO CIÊNCIA CAFÉ

O Centro de Ciência do Café (CCC) abriu portas em Campo Maior. Trata-se de um espaço 
moderno, inovador e único no panorama europeu que tem como objetivo proporcionar, a todos 
os que o visitam, uma viagem interativa ao inebriante universo do café. Uma jornada através 
do conhecimento e da pesquisa, da ciência e saber, transversal pelas diversas temáticas 
relacionadas com este produto. Uma ponte entre o passado e o futuro para aprender, visitar e 
descobrir inaugurada no dia de aniversário do comendador Rui Nabeiro.

Centro de ciência, 
de conhecimento,
de cultura do 
café e muito 
mais
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DESTAQUE

“Um sonho antigo para o qual fui 
caminhando durante o último ano”, 
comenta o aniversariante, Rui Nabeiro, 
que assinalou mais uma primavera com 
uma efeméride duplamente especial, 
para si e para região envolvente. Com 
a inauguração do Centro de Ciência 
do Café (CCC) não só o interior de 
Portugal, como todo o país, ficou mais 
rico. Uma infraestrutura que tem como 

missão a constituição de um grande centro nacional e internacional de 
difusão da cultura científica, tecnológica e social do café, contribuindo 
para inspirar e motivar os cidadãos para o conhecimento científico, para o 
empreendedorismo e para as novas formas de aprendizagem.
Estudo, saber, investigação, ciência, fomento das várias formas de 
conhecimento associadas ao longo de 3.426 metros quadrados e patente 
nas diversas possibilidades que proporciona a quem o visita. Numa 
minuciosa conciliação entre o passado e o futuro, ao longo das salas e 
corredores do Centro de Ciência do Café (CCC) é possível travar um íntimo 
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contacto com a história do café, mitos e lendas, doenças associadas ao 
cafeeiro, diversas curiosidades, desde o cultivo à torra, expansão à escala 
mundial e introdução nas principais rotas comerciais, como chegou a 
Portugal, respetiva influência e presença na literatura e no cinema, objeto 
de tertúlia, de inspiração para Fernando Pessoa, Honoré Balzac, John 
Milton entre muitos outros, num périplo que, no nosso país, se confunde, 
incontornavelmente com a história desta família, há quatro gerações ligada 
à torrefação e comercialização de café.
Um centro de conhecimento, saber, ciência, onde “está a nossa alma”, 
comenta o aniversariante, legitimamente orgulhoso com a obra feita e que 
reúne um conjunto valioso de informação científica e técnica, concisa e 
objetiva. Espólio único de conhecimento e investigação a nível nacional 
agora partilhado com todos os que o visitam num espaço, também ele, 

pioneiro a nível nacional, ibérico e europeu.
“Este espaço representa a aposta concreta na divulgação da cultura do café, 
uma aposta na comunicação para que esta não seja uma palavra vã mas 
efetivamente colocado ao dispor da comunidade. É este o tema que orienta 
a nossa ação neste espaço ainda que, obviamente, com todas as sinergias 
possíveis com a região. Esta mesma oferta disponível pretende-se que tenha 
como foco a cultura deste produto disseminado por toda a Europa desde 
o século XV e XVI e hoje consumido à escala mundial. Um hino de louvor 
a todo o trabalho e condição humana”, sustenta João Manuel Nabeiro, 
administrador da Associação do CCC.
 
Visita
“Com o café cresci e fiz-me homem! Este espaço foi sonhado e criado para 
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Horário  

O Centro de Ciência do Café (CCC) encontra-se de portas 
abertas ao público de terça-feira a sábado das 10h00 
às 17h00, entre o dia 1 de outubro e 14 de fevereiro 
(horário de inverno), e das 10h00 às 18h00 entre o dia 
15 de fevereiro e 30 de setembro (horário de verão). 
Encerra ao domingo, à segunda-feira e nos feriados. 
Aos domingos e feriados poderão ser aceites visitas, 
mediante pré-reserva, com o mínimo de 48 horas de 
antecedência, no horário das 10h00 às 14h00.
A visita demora, em média, uma hora e os bilhetes 
rondam entre os seis (bilhete de adulto) e dez euros 
(bilhete de família). Crianças até aos cinco anos têm 
entrada gratuita. Há preços especiais para estudantes, 
professores, maiores de 65 anos e Cartão Jovem. Serão 
também desenvolvidas atividades pedagógicas dirigidas 
a escolas, bem como iniciativas para abranger públicos 
variados para a comunidade científica, famílias e grupos 
seniores.

partilhar com cada um de vós todo o conhecimento adquirido ao longo de 
muitos anos de trabalho. Espero que gostem e sejam bem-vindos à vossa 
casa!” pode ler-se na receção do CCC. Mensagem calorosa de acolhimento 
que resume o que se pode encontrar ao longo da próxima hora de viagem. 
Jornada com muito para contar numa conciliação constante entre o digital 
e o analógico, diferentes formas de conhecimento que interagem com o 
visitante num diálogo sensorial incessante, com recurso à utilização de 
cenografias, imagens e diversos recursos interativos. No final o visitante 
fica a perceber porque é o café uma bebida consumida em todo o mundo 
e como este influenciou as artes e a literatura. “Todos os conteúdos foram 
pensados de forma didática e lúdica de modo a possibilitar que diferentes 
pessoas de diferentes idades possam aprender, divertindo-se ao mesmo 
tempo”, explica Cecília Oliveira, diretora do CCC.

E a viagem pelo mundo do saber, que se estende ao longo dos três pisos 
do edifício, começa com a planta do cafeeiro e respetivo fruto. Onde nasce 
e como cresce, qual a sua natureza e em que ambientes ganha forma e 
sabores. Na estufa aqui recriada é possível conhecer a Arábica, a Robusta 
e a Moca, perceber em que diferem os sistemas de plantação, a poda, a 
importância das condições do solo, a flor e o fruto, o processo de recolha, 
seleção e limpeza, doenças e pragas do cafeeiro, entre outros. Subindo para 
o primeiro piso somos presenteados com a Lenda de Kaldi, a explicação 
da origem do café e que estímulos nos oferece. Estimulações, sentidos, 
experiências sensoriais sempre presentes, entre os quais se destaca a 
possibilidade de imaginar que somos um grão verde de café em plena torra, 
através da possibilidade de entrar numa bola antiga de torrefação ao longo 
de 25 minutos, ou fazer a própria torra do nosso café. Verá que é preciso 
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Centro de Ciência do Café inaugura exposição 
“Coisa Mental”  

Está patente no novo Centro de Ciência do Café (CCC) a exposição temporária “Coisa 
Mental”, que integra 20 obras do vasto espólio de Arte Contemporânea da Coleção 
António Cachola e que pretende ser a primeira de várias iniciativas de divulgação e 
dinamização cultural que o novo espaço irá apresentar.
Patente durante três meses, a mostra, que integra a exposição permanente, e 
envolve escultura, instalação, desenho, pintura e fotografia, pretende ser uma “prova 
irrefutável que arte é uma coisa mental, um processo metódico que interroga, 
discute, reflete, representa e afirma o mundo nas suas diversas fisionomias. A 
arte contemporânea (pelo menos, esta arte contemporânea) atreve-se a habitar 
lugares diversos, próximos, distantes que são sempre territórios volúveis, otimistas 
e pessimistas, lugares éticos e estéticos”, conforme explica, Ana Cristina Cachola, 
investigadora do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da Universidade Católica 
Portuguesa.
“O Centro de Ciência do Café pretende ser um centro de encontro de pessoas das 
mais diversas áreas e interesses, dispondo para isso de um espaço de exposições 
temporárias onde, lado a lado com a ciência, pretendemos fomentar a difusão da arte 
e da cultura”, sublinha Helena Nabeiro, administradora da Associação do CCC.
A exposição “Coisa Mental” apresenta obras dos artistas Ana Mary Bilbao, Francisco 
Tropa, João Maria Gusmão e Pedro Paiva, José Pedro Croft, Maria Lusitano, Marta 
Soares, João Queiroz, João Leonardo, Pedro Barateiro e Rui Sanches.

muito mais “mão” do que 
aquilo que pensa para 
um resultado final de 
excelência, mediante 
se trate de Arábica ou 
Robusta. Conheça ainda 
a influência que o café 
teve nas artes, na pintura 

e na literatura, saiba quais os diversos benefícios do café, as diferentes 
embalagens, quais as melhores origens do mundo, as diferenças entre café 
solúvel e descafeinado e as diferentes moagens do mesmo.
Mais acima, já no terceiro piso, deixe-se embalar pelo ranger das tábuas das 
naus portuguesas que rasgaram os oceanos na época dos Descobrimentos 
e deram “novos mundos ao mundo”, período em que o café cruzou as 
distantes fronteiras da Etiópia para chegar aos atribulados mercados 
europeus. A história do café, a sua penetração e presença em Portugal, a 
sua introdução na Europa e hábitos de consumo.
Num espaço contíguo, somos convidados a tomar um café com Fernando 
Pessoa, que é como quem diz, os visitantes são convidados a entrar em 
alguns dos cafés mais emblemáticos do nosso país, casos do Majestic, no 
Porto, ou do Martinho da Arcada, em Lisboa. Com recurso ao famoso “fundo 
verde” da Sétima Arte podemos ser protagonistas de uma foto em qualquer 
um destes locais da cultura portuguesa. Basta sentar à mesa, pedir um 
Delta e esperar que o flash chegue para que a nossa imagem virtual seja 
registada. Depois, é só introduzir um endereço eletrónico e fazer chegar a 
quem queremos, seja pelas redes sociais ou por e-mail.

Histórias que também nos chegam em formato vídeo, testemunhos de 
outro tempo, de necessidade, contadas por homens e mulheres, de ambos 
os lados da fronteira, em alturas de carência de ordem diversa. Histórias de 
contrabando para uns, de necessidade para outros, atividade que garantiu 
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o sustento a muitas famílias entre as décadas de 30 e 60. Um sinal de 
respeito nesta homenagem que a terra e a região lhes fazem. A estes e a 
muitos outros que no tempo e na memória coletiva deixaram o testemunho 
da sua ação. Alcunhas como Zé “Morto Vivo” ou o “Bicho Lagarto”, 
identidades que apenas poucos conheciam mas cuja ação não esqueceram.
“O passado é aquilo que temos para divulgar. Não é por mero acaso que se 
diz que “se retirar a história à vida de um homem ele fica impercetível”, razão 
pela qual pretendemos divulgar e homenagear todo este espólio e a dedicação 
de todas as famílias e pessoas ligadas ao mundo cafeeiro e em redor deste 
produto agrícola”, considera João Manuel Nabeiro.
Voltando ao segundo piso, e a caminho do bar atraídos pelo cheiro a 
café acabado de moer, tempo para uma pausa na visita. Divididos pela 
exposição temporária (ver caixa) ou pelo enorme espólio de moinhos de 
café, chávenas, máquinas de café antigas, entre outros objetos alusivos à 
cultura e atividade do café que enriquecem e compõem, acredito, a maior 
coleção do género detida em Portugal. Centenas de bens reunidos ao longo 
de décadas, onde não falta o primeiro carro de trabalho. Um Ford verde e 
amarelo dos anos 50, símbolo de trabalho mas também de ajuda aos mais 
próximos, uma recordação viva do antes que acompanha a família Nabeiro 
rumo ao amanhã.

Desenhado pelo arquiteto João Simão da 
DIADE, Arquitctura e Design, o edifício 
contempla espaços públicos livres 
(como lugares de estacionamento, 
acolhimento e receção, sanitários, 
loja, bar/cafetaria, biblioteca), assim 
como também espaços públicos 
acessíveis, desde um auditório com 
125 lugares sentados e um espaço para 
promoção de exposições temporárias. 
“O auditório será o principal polo de 
dinamização do centro em termos 
culturais”, afirma Cecília Oliveira. 
Preparado para acolher espetáculos 

de dança, reuniões de trabalho, teatro ou workshops, na agenda já se 
encontram dois lançamentos de livros e um simpósio sobre café e saúde a 
23 e 24 de maio próximo.
O Centro de Ciência do Café disponibilizará, ainda, uma biblioteca com 
um manancial alargado de documentos da família sobre o café, assim 
como uma sala preparada para permitir pesquisas e investigação sobre o 
tema, bem como um espaço lúdico para crianças. “Todos os anos teremos 
um projeto educativo para os alunos. Depois da visita, podem consolidar os 
conhecimentos adquiridos através de atividades e jogos”, adianta a diretora 
do centro. “Espero que seja um local de estudo, de evolução”, completa o 
comendador Rui Nabeiro.
O centro abriu portas num dia muito especial (ver peça à parte) com a 
presença do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, e do ministro 
da Educação e Ciência, Nuno Crato, que em representação do Estado 
português honraram com a sua presença um espaço pioneiro a nível 
nacional e europeu, dedicado ao estudo e conhecimento científico desse 
tão nobre fruto: o café. “Esta obra é fruto da humildade e da partilha. Todos 
são bem-vindos a esta casa. Estamos de braços abertos para quem nos quiser 
visitar. Este é um outro sonho concretizado. Que bom que comanda a vida”, 
conclui, sorridente, João Manuel Nabeiro.
 

DESTAQUE
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DESTAQUE
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS / RICARDO RUELLA
INAUGURAÇÃO

O Centro de Ciência do Café foi inaugurado oficialmente a 28 de março numa cerimónia 
que contou com a presença do Presidente da República, Cavaco Silva, e do ministro da 
Educação e Ciência, Nuno Crato, que, em representação do Estado português, honraram com 
a sua presença a inauguração deste espaço pioneiro a nível nacional e europeu, 
dedicado ao estudo e conhecimento científico desse tão nobre fruto: o café.

“Uma âncora para o futuro
e uma ferramenta de progresso”
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DESTAQUE

Figuras de proa do Estado e da vida política nacional que vieram conhecer 
a “árvore” que o aniversariante Rui Nabeiro quis plantar “paredes-meias” 
com a Herdade das Argamassas, ladeada de vinha a subir a ligeira colina. 
Árvore do conhecimento, da vida que alimenta o ser e a alma que “tem que 
ser cuidada e não fica por aqui”, recordou em dia de duplo motivo de festa.
Em plena analogia com as árvores, de profundas raízes, que testemunham 
o passar dos tempos, também as raízes do Centro de Ciência do Café 
querem ir mais além, ajudando a espalhar o conhecimento. Da técnica, 
do saber fazer, do saber apresentar, da pesquisa e da ciência, das mais 

distintas e nobres formas de conhecimento. “Uma âncora para o futuro 
e uma ferramenta de progresso”, catalogou o comendador Rui Nabeiro ao 
descrever a obra feita.
Na cerimónia de inauguração do novo equipamento, presidida pelo 
Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, o presidente da Associação 
CCC referiu-se à concretização do projeto como “um sonho que se tornou 
realidade”. Comemoração na qual a família Nabeiro recebeu todos os 
convidados, onde se encontravam muitos autarcas do distrito, entre 
eles a presidente da Câmara Municipal de Arronches, o presidente do 
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Governo da Extremadura (Espanha), o presidente da ERT – Turismo do 
Alentejo e Ribatejo, a campeã olímpica Rosa Mota e um vasto número 
de personalidades da política e do mundo empresarial que marcaram 
presença neste importante dia para a região e para o país.
Na comitiva do Presidente da República, para além da Primeira-Dama, e 
do chefe da Casa Civil, estiveram o ministro da Educação e Ciência, Nuno 
Crato, e vários deputados da Assembleia da República.
O Padre Marcelino Marques, amigo da família Nabeiro, abençoou as 
instalações e Cavaco Silva e Rui Nabeiro descerraram a placa que assinala 
a inauguração de mais um empreendimento cultural na região. É que o 
novo Centro de Ciência do Café visa não só reforçar a oferta cultural mas 
também aumentar a oferta turístico-patrimonial da região. Neste centro 
com características únicas, até mesmo a nível mundial, os visitantes terão 
a oportunidade de obter um maior e mais rico conhecimento sobre o café, 
através de todas as temáticas relacionadas com este produto. 

DESTAQUE
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Adega Mayor distinguida com o
Melhor Enoturismo do Alentejo

ADEGA MAYOR   

A Adega Mayor foi distinguida pelo Turismo do Alentejo com o prémio Melhor oferta de 
Enoturismo. As experiências de vindima, os passeios de BTT, os voos de balão, as provas de 

orientação, as ações de “team building”, entre muitas outras experiências desenhadas ao 
pormenor e personalizadas para cada consumidor, permitiram que a Adega Mayor fosse 
reconhecida pela oferta de excelência que proporciona a todos os visitantes.

texto CARINA RODRIGUES fotos GONÇALO VILLAVERDE / DIÁRIO DO SUL
PRÉMIO
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Esta distinção teve lugar no decorrer da quarta edição dos prémios “Turismo 
do Alentejo”, efeméride promovida pelo Turismo do Alentejo ERT e que visa 
distinguir, e divulgar, projetos e iniciativas de significativa importância 
turística que tenham contribuído para a melhoria da oferta turística do 
destino e, de um modo geral, para o reforço da competitividade do sector 
na região. Assim, foi com total curiosidade que se aguardava os vencedores 
da edição de 2014, à qual concorreram 66 projetos, divididos por sete 
categorias distintas. Nomeadamente, Melhor Empreendimento Turístico, 
Melhor Animação Turística, Melhor Turismo Rural, Melhor Enoturismo, 
Melhor Evento, Melhor Gastronomia, Melhor Projeto Público, além de 

três categorias extraconcurso: 
prémio “Agência Regional de 
Promoção Turística Externa 
do Alentejo” (ARPTA), 
prémio Especial “Turismo do 
Alentejo” e, por último, prémio 
Comunicação Alentejo.
Aberta a entidades públicas, 
ou privadas, os premiados na 
quarta edição dos prémios 
“Turismo do Alentejo” foram 
aqueles que apresentaram 
uma oferta inovadora e de 
qualidade, provando o seu 
contributo para a qualificação 
da oferta turística regional, 
para a competitividade do 
sector na região, assim 
como para o enriquecimento 
da experiência do turista, 
justificando, ainda, o seu 
alinhamento com as premissas 
de um desenvolvimento 
turístico sustentável.
“É com muito orgulho que 
vemos a Adega Mayor 
ser distinguida num dos 
conceituados concursos do 
Alentejo. Cada vez mais é 
importante valorizar o que 
Portugal tem de melhor. Desta 
forma, procuramos sempre 
levar uma oferta diversificada 
e de excelência a todos os 
públicos”, sublinha Rita 
Nabeiro, administradora da 
Adega Mayor.

Premiados  

Numa cerimónia que reuniu inúmeros 
parceiros, entre públicos e privados, o 
Turismo do Alentejo, revelou, em finais 
de fevereiro, os vencedores dos prémios 
Turismo do Alentejo 2013. 

Melhor Empreendimento Turístico
Ecorkhotel Évora, Suites & Spa – Prémio

Melhor Turismo Rural
Herdade do Vau – Prémio
Quinta das Lavandas – Menção Honrosa
Monte do Zambujeiro – Menção Honrosa

Melhor Animação Turística
Emotions Life on Adventure – Prémio
Mundo Montado – Turismo Responsável 
no Alentejo – Menção Honrosa

Melhor Enoturismo
Adega Mayor – Prémio
Enoturismo Cartuxa – Menção Honrosa

Melhor Evento
Romaria a cavalo – Menção Honrosa

Melhor Gastronomia
L’And Vineyards – Prémio

Melhor Projeto Público
Centro Interpretativo do Tapete 
de Arraiolos – Prémio

Prémios Extra Concurso:

Prémio Agência Regional de Promoção 
Turística do Alentejo 
José Manuel Nogueira Ramos – Delegado do 
AICEP na Irlanda 

Prémio Comunicação Alentejo
Correspondentes do Alentejo das TV’s 
generalistas
Teresa Marques / Paulo Nobre – RTP
Amílcar Matos – TVI
Hugo Alcântara / Luís Godinho – SIC

Prémio Especial Turismo do Alentejo
Confraria Gastronómica do Alentejo - 
Agência Regional de Promoção Turístico
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David Coelho representa Portugal no
Campeonato Mundial de Baristas

O Montes Claros – Lisbon Secret Spot situado em pleno parque florestal de Monsanto, foi o 

local escolhido para receber a primeira edição do Concurso Nacional de Baristas, nos dias 

24 e 25 de janeiro. Prova que se pautou pela elevada qualidade apresentada pelos praticantes. O 
vencedor, David Coelho, formando da Escola Barista Grão Mayor e cliente Delta em 
Sintra, vai representar Portugal no World Barista Championship 2014. 

REPORTAGEM 
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
CAMPEONATO
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O 1.º Concurso Nacional de Baristas SCAE (Speciality Coffee Association of 
Europe) reuniu um total de 16 concorrentes, incluindo alunos de escolas de 
hotelaria. Executantes que, por detrás do balcão, preparam bebidas à base 
de café: puro, com ou sem álcool, com ou sem natas, com ou sem chocolate, 
quente ou frio. Durante o concurso, os participantes tiveram que preparar 
e servir aos juízes presentes, em 15 minutos, quatro expressos, quatro 
cappuccinos e quatro bebidas de assinatura. 
O vencedor desta primeira edição foi David Coelho, formando da Escola 
Barista Grão Mayor e cliente Delta em Sintra, e os lugares subsequentes 
pertenceram a Rui Pereira Gomes, Miguel Duarte e Pedro Marmelo. 
Este, ainda estudante de hotelaria e o primeiro classificado entre os 
participantes não profissionais, apesar da classificação, não deixava “de 
se sentir orgulhoso de si mesmo e com muita vontade de continuar a tentar 
fazer ainda melhor”. 
David Coelho vai, assim, representar Portugal, e a Escola Barista Grão 
Mayor/Delta Cafés, no evento mais importante da especialidade, o 
Campeonato Mundial de Barista de 2014, que se vai realizar em Rimini, 
Itália  entre 10 e 12 de junho. No final da competição, o vencedor não 
conseguiu disfarçar a sua satisfação. “Isto é o topo. Sobretudo, quando se 
supera uma concorrência deste calibre cujas notas finais falam por si. Para 
mim, individualmente, é a maior conquista possível. Trabalhei muito para 
atingir este patamar e, agora, espero ainda fazer melhor na prova mundial, 
em Itália”, comenta o campeão nacional barista.
“Um café não é uma simples bica”, sublinha Sandra Azevedo, formadora da 
Academia do Café, onde a formação - de barista, torra, café verde e análise 
sensorial - é acreditada pela SCAE, com sede em Londres e representada 
em mais de 70 países. E salienta que um barista apenas existe com muito 
treino e conhecimentos na preparação de um café e muita paixão. “Todos 
achamos que sabemos tirar um café mas há muito por trás do café”, reforça 
Teresa Ruivo, secretária-geral da Associação Industrial e Comercial do 
Café (AICC), entidade que promove o concurso nacional de baristas. 
Profissão nascida em Itália, o barista é quem prepara o café na mais pura 
ascensão da palavra, ou seja, é um artesão que extrai toda a potencialidade 
desta tão típica bebida portuguesa, tendo um papel preponderante na 
divulgação dos cafés de qualidade junto do consumidor final. 
De facto, este deve ser o profissional que mais percebe de café, 
desde a sua colheita até à secagem, torrefação e moagem. Um 
barista, descreve Sandra Azevedo, é um “mestre na preparação 
do café, a pessoa que percebe tudo do café, o profissional do 
sector da hotelaria que, por detrás do balcão, mais percebe de 
café. Os seus defeitos, as suas qualidades, as suas variedades, a 
sua cadeia produtiva”.

Em Portugal, já existe formação na área, como é o exemplo da Escola 
Barista Grão Mayor/Delta Cafés, mas ainda são poucos os baristas a 
exercer funções com esse reconhecimento. A maioria existem associados a 
uma loja de uma marca de café ou que empregam o seu saber num negócio 
próprio de restauração, porque a especialidade ainda não é reconhecida 
como profissão no nosso país.
A Associação Industrial e Comercial do Café (AICC), que agrega empresas 
ligadas à torrefação, à moagem e ao empacotamento do café, quer apostar 
nesse reconhecimento, a curto e médio prazo, e para isso representa em 
Portugal a SCAE - Speciality Coffe Association of Europe, considerada a 
organização com mais provas dadas na acreditação da formação de barista.
Para a Delta Cafés, a mentalidade já mudou e a empresa vê a sua aposta na 
criação da escola e na disponibilização de formação de baristas confirmada. 
Na classificação desta edição do Campeonato Barista Nacional SCAE, os 
primeiros quatro lugares foram ocupados por formandos da Escola Barista 
Grão Mayor e clientes da Delta.

Classificação final   

1.º Lugar – David Coelho - formando Escola Barista Delta e cliente Delta em Sintra
2.º Lugar – Rui Pereira Gomes - formando Escola Barista Delta e cliente Delta em Leiria
3.º Lugar – Miguel Duarte - formando Escola Barista Delta e cliente Delta em Armação de Pera
4.º Lugar – Pedro Marmelo - formando Escola Barista Delta na Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre
5.º Lugar – Paulo dos Santos - formando NESTLÉ Café Master
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Sabe quem são os maiores 
consumidores de café do mundo? 

Os portugueses até podem nem poder passar sem o seu Delta logo pela manhã mas 

não são  os maiores consumidores de café do mundo. Apenas um país consome, em média, 
mais de duas chávenas de café por dia. Falamos da Holanda que é, segundo a consultora 

Euromonitor, o maior consumidor desta bebida em todo o mundo. Quer saber quanto café 
bebe cada português? Então preste atenção às seguintes estatísticas.

REPORTAGEM
CONSUMO
texto CARINA RODRIGUES 

Os dados da consultora internacional mostram, inequivocamente, a queda 
dos europeus para esta bebida quente. Sobretudo os escandinavos, lá está, 
que encontram no café um aliado precioso para combater o frio que se faz 
sentir na sua terra-natal. 
Os maiores adeptos do café são mesmo os holandeses, que têm um 
consumo per capita de 2,4 chávenas por dia. O que é o mesmo que dizer 
quase o consumo combinado dos Estados Unidos da América, do Reino 
Unido, de Espanha e até de França.
Nós por cá, em Portugal, temos um consumo mais modesto, que se 
pode explicar por gostarmos mesmo de um bom expresso e não tanto 

das grandes chávenas de 
café que são tão do agrado 
dos norte-europeus. Já 
adivinhou quanto bebem os 
portugueses? 0,15 chávenas 
de café por dia, o que faz 
com que sejamos o 57.º maior 
consumidor de café à escala 
mundial. Menos que o Irão 
mas mais do que a Tailândia. 
A título de curiosidade, os 
nossos vizinhos espanhóis 
aparecem em 28.º lugar e 
a Itália, onde a cultura do 
expresso é também tão forte, 
é 42.ª.
Chamamos a atenção que não sabemos que tipo de medida foi usado 
pela Euromonitor para calcular estes valores. Mas uma coisa é certa: até 
podemos beber menos, mas certamente que bebemos melhor café. Delta, 
pois claro!

O consumo de café no mundo
(chávenas por dia per capita)    

Holanda - 2,414 
Finlândia - 1,848 
Suécia - 1,357 
Dinamarca - 1,237 
Alemanha - 1,231 
Eslováquia - 1,201 
Sérvia - 1,188 
República Checa - 1,17 
Polónia - 1,152
Noruega - 1,128
Fonte: Euromonitor 

Sabia que?...     
A maioria dos países prefere o café ao chá;
Os norte-americanos bebem três vezes mais café que chá. Os britânicos o inverso;
A nação mais dividida do mundo entre o consumo de chá e de café é a Austrália;
O chá está na base do crescimento dos chamados BRICS, com exceção do Brasil, 
e domina as preferências na Ásia;
Na Guatemala, a Arábica é a bebida de eleição em 99,6% das vezes;
Em Portugal, o grão domina sobre a folha em 88,1% das vezes;
A Turquia é o país onde mais se consome chá: 3,1 kg ao ano per capita.
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  Uma visão única,
três pensamentos distintos

Pedro Mendes está no Alentejo. Mais concretamente em Vila Viçosa, no Alentejo Marmòris Hotel 

& SPA, onde lidera a cozinha do requintado Narcissus Fernandesii. Após experiências 

em Lisboa e Algarve, o chef português inicia agora uma nova etapa na sua vida na 

maior região de Portugal. Imensa como a sua inspiração mas sem perder o foco na identidade 

local e os preceitos que fazem uma boa cozinha, com realce para os bons produtos. E sem 

esquecer a equipa que o secunda e complementa a sua visão e modo de estar na cozinha. De 

forma intuitiva e numa cumplicidade rara de se ver.

GASTRONOMIA
PEDRO MENDES, CHEF EXECUTIVO NARCISSUS FERNANDESII

Dialogar com o chef Pedro Mendes é fácil. Acredito que trabalhar também. 
Pelo menos, assim o confirmam Gonçalo Carvalho e Sofia Figueiredo, 
respetivamente, pasteleiro e sub-chef do Narcissus Fernandessii, 
restaurante do Alentejo Marmòris Hotel & SPA. Elementos que compõem 
o trio criativo que dá vida a este restaurante que começa a estar “na boca 
do mundo”. Não só porque o Alentejo está na moda – se é que alguma 
vez deixou de estar – como porque esta região é, igualmente, prolífera em 
bons produtos. Matérias-primas que não distam mais de 50 quilómetros 
em termos de distância útil até ao Narcissus Fernandessii, restaurante que 
se pauta por uma cozinha de identidade, de perfil regional assumido, onde 
o bom produto é rei e senhor.
Seleção feita, claro está, a três cabeças, numa linha que os mesmos 
intervenientes consideram como “democrática”, privilegiando a 
criatividade coletiva de uma brigada jovem, talentosa e motivada para se 
superar diariamente na árdua profissão dos tachos e panelas.
Com uma ementa “descomplicada”, onde a língua de Camões é o único 
idioma utilizado para descrever os pratos, o sabor português impera, 
com interpretação local desde as seis entradas (“Para Começar”), aos três 
pratos de peixe e quatro opções de carne (“Do Anzol e Outras Artes”; “Do 
Montado”) e seis sobremesas, divididas em “De Inspiração Conventual” e 
“O que é doce nunca amargou”.
“Todos os pratos contam histórias. Estou muito contente com a carta. 
Acabámos com os estrangeirismos, pois não fazia sentido nesta filosofia, 
uma vez que se pretende maximizar o produto nacional  e local”, explica 
Pedro Mendes, chef executivo Narcissus Fernandesii. “É um orgulho poder 
rever o que de melhor Portugal tem para dar”, acrescenta.
A inspiração, desde o anzol e outras artes ao montado, vem de matérias 
primas de base simples, casos do bacalhau, cação, polvo, bolota, farinheiras, 

plumas, entre outros. Sabores mesclados ao sabor da imaginação. “Somos 
apaixonados por aquilo que fazemos, não só porque temos o privilégio de 
fazer aquilo que gostamos, como o ambiente familiar faz com que haja uma 
cumplicidade muito grande entre todos nós. A dedicação ao projeto que existe 
verifica-se pois somos felizes ao fazer aquilo que fazemos”, considera a sub-
chefe Sofia Figueiredo, com o pasteleiro Gonçalo Carvalho a confirmar com 
um sorriso mudo desenhado na sua tenra face de, apenas, 19 anos.
Talento que não escolhe idades e que no caso do Narcissus Fernandesii tem-
se traduzido em salas cheias, noite após noite. “O que é muito gratificante 
para nós, naturalmente”, comenta Pedro Mendes.
Uma porta aberta a todos os que queiram visitar este restaurante de índole 
local, com mão portuguesa na cozinha e dirigido, também, à comunidade 
envolvente, numa tentativa sincera de demonstrar que a ideia de comer 
em restaurantes de 
hotéis é um luxo é 
um mito passado. 
Razão pela qual, irá 
apresentar algumas 
novidades muito em 
breve, reforçando, 
assim, os francos e 
fartos argumentos da 
ementa atualmente 
disponível de um 
restaurante de 
eleição, localizado 
num espaço, também 
ele, de excelência.

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
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Alentejo profundo,
à mesa revisitado

GASTRONOMIA
PEDRO MENDES, CHEF EXECUTIVO NARCISSUS FERNANDESII
fotos SARA MATOS

Uma visita aos sabores mais intensos e intrínsecos do Alentejo profundo, revisitado à mesa 

pelo chef Pedro Mendes, é a nossa sugestão desta edição. Propostas da ementa atualmente 

em vigor no requintado, mas contemporal, restaurante Narcissus Fernandesii, do Alentejo Marmòris 

Hotel & SPA, em Vila Viçosa. Um local a descobrir, repleto de motivos de interesse.
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QUEIJO DE CABRA CHAPEADO 
SOBRE FARELO DE BOLOTA 
E CREME DE COGUMELOS 
SELVAGENS 

INGREDIENTES:  
Queijo de cabra

PREPARAÇÃO:
Aquecer bom azeite numa frigideira e chapear rapidamente 
até doirar.

FARELO 

INGREDIENTES: 
100gr de Farinha de Bolota
50gr de Manteiga
2 ramas de Tomilho

PREPARAÇÃO:
Misturar os ingredientes e levar ao forno para torrar. Tornar 
a triturar.

CREME DE COGUMELOS SELVAGENS

INGREDIENTES:
150gr de mistura de Cogumelos
5cl de Azeite
2 ramas de Tomilho
5cl de Vinagre de Vinho Velho Joaquim Arnaud

PREPARAÇÃO:
Saltear os cogumelos em azeite, temperar de sal e tomilho 
fresco. Ao retirar do lume, junta-se o vinagre e reduz-se o 
preparado a puré.

PLUMAS DE PORCO ALENTEJANO E 
AS SUAS CARNES FUMADAS

INGREDIENTES: 
2 Plumas de porco Alentejano
100gr de Paio do lombo
100gr de Presunto sem gordura
10gr de Banha de porco

PREPARAÇÃO:
Enrolar as plumas com as carnes no interior. Marcar numa 
frigideira com a banha, sal e pimenta. Terminar no forno a 
220ºC aproximadamente 7 minutos.

BATATA

INGREDIENTES: 
2 Batatas  em brunesa fina
30gr de Pickles caseiros em brunesa
2 colheres de sopa de Mostarda antiga

PREPARAÇÃO:
Fritam-se as batatas e misturam-se com os pickles e a mos-
tarda. Salteiam-se algumas bolotas sem pele na gordura de 
cozinhar as plumas. Temperam-se no prato com flor de sal.

LARANJA VIÇOSA

INGREDIENTES (para o bolo):
225gr de manteiga
225gr de açúcar
Sumo e raspa de três laranjas
6 gemas
6 claras
270gr de farinha com fermento

PREPARAÇÃO:
Derreter a manteiga e o açúcar com o sumo de laranja. 
Adicionar as gemas e as claras em castelo. Envolve-se a 
farinha e vai ao forno cerca de 40 minutos a 180ºC.
Desfaz-se o bolo quando estiver frio e junta-se dois cálices 
de licor de laranja e a raspa. De seguida, moldam-se bolas 
do tamanho de laranjas.   

INGREDIENTES (para a casca):
500gr de sumo de laranja
100gr de água
1 folha de gelatina
80gr de glucose
45gr de gelatina de laranja

PREPARAÇÃO:
Amolecer a gelatina na água e misturar todos os ingredientes 
que cozinham lentamente até engrossar. Leva-se ao frio e 
envolve-se o bolo em duas ou três camadas.



DELTA MAGAZINE
JANEIRO/MARÇO’1438

A calma deste jovem açoriano não escondia um certo nervoso miudinho, 
pois havia chegado a hora de partir. Rumo a uma viagem inebriante mas 
planeada com muita cabeça e que teve o condão de reunir pessoas influentes 
em seu torno. Na base deste projeto está a crença individual de poder ser 
uma influência positiva para superar a atual situação socioeconómica. Um 
“boost” de moral, crença, confiança, mobilização, é tudo isto que este jovem 
açoriano quer ser e mais. Muito mais.
“As pessoas estão saturadas de discursos vazios e ocos de conteúdo. Acredito 
que é tempo de demonstrar, efetivamente, que há barreiras que podem ser 
ultrapassadas e, sobretudo, como podem ser ultrapassadas. Em suma, é da 
luta contra a dificuldade que se atinge o sucesso”, considera André Leonardo.
Com parcerias estabelecidas com diversas empresas e entidades portuguesas, 
este jovem açoriano inspirou-se em Fernão Magalhães para trazer para os 
dias de hoje a lembrança de outros tempos e que levou o nome de Portugal, e 
os portugueses, bem mais além da sua dimensão geográfica.
A viagem pode ser acompanhada no site Andre Leonardo Tour e, na 
bagagem, o jovem açoriano leva a intenção de visitar lugares onde os nossos 

navegadores fizeram história. “Visitarei as nossas fantásticas comunidades no 
estrangeiro e serei embaixador da Lisbon Startup City no mundo”, acrescenta.
Já Rita Nabeiro, administradora da Adega Mayor, explica o porquê do apoio 
prestado pelo Grupo Nabeiro/Delta Cafés ao projeto de André Leonardo: 
“O enorme entusiasmo do André contagiou-nos desde o início, pela forma 
genuína como ele apresentou o seu projeto. Por outro lado, esta iniciativa é, 
também, uma expedição social, porque o André será voluntário na Índia, na 
ONG SAPANA, e irá escrever um livro cujas vendas revertem para a Associação 
Acredita Portugal”.
A viagem teve início no dia 2 de fevereiro e como bagagem, além de um 
punhado de grandes sonhos e muitas esperanças, André Leonardo levava 
uma mochila e uma câmara de filmar. Ao todo, são 17 países a visitar num 
périplo de nove meses, onde figuram destinos tão remotos como Singapura, 
Austrália, Tanzânia, Quénia, Moçambique, Brasil, Argentina, entre outros. 
Esta aventura acaba em novembro de 2014, com o regresso a Portugal, o 
último país marcado no mapa de André Leonardo. Seguramente, que 
regressará a casa com muito que contar.

André Leonardo segue Fernão Magalhães
com a Delta Cafés
André Leonardo já partiu. O jovem empreendedor português de 24 anos, natural de 
Angra do Heroísmo, vai dar a volta ao mundo e, nesta intrépida viagem, conta com o apoio 
do Grupo Nabeiro/Delta Cafés. Percurso no qual irá relatar as mais inspiradoras histórias de 
empreendedorismo. Qual Fernão Magalhães, André Leonardo quer ser uma inspiração 
para levar outros a realizarem os seus projetos.

REPORTAGEM
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ANDRÉ LEONARDO TOUR
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
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Alquimista do chocolate 
cria a sua própria marca

UM CLIENTE, UM AMIGO
ANTÓNIO MELGÃO CHOCOLATES
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

Na cozinha da Pastelaria Capri, numa das principais ruas da cidade alentejana de Montemor-

o-Novo, por entre máquinas e utensílios técnicos, o mestre chocolateiro António Melgão 

confeciona todo o tipo de bombons e não só. Produção exclusiva cujo segredo das suas receitas 

está na inclusão de ingredientes menos habituais mas que são a base do lançamento da sua 

marca própria de chocolates. Um digno embaixador do que mais requintado se faz em Portugal. 
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Alentejano de gema, natural de Nossa Senhora da Boa Fé, no 
concelho de Évora, António Melgão é um homem apaixonado 
pela sua arte, pela família e pelo negócio que criou, há uns 
bons anos atrás, com a sua esposa. O que começou como uma 
simples atividade de pastelaria conduziu o proprietário da 
pastelaria Capri, em Montemor-o-Novo, às artes chocolateiras, 
que domina como ninguém. Ofício aprendido com inegável 
dedicação e perseverança nas deslocações diárias entre Lisboa e Montemor, 
naquela que foi a sua primeira formação técnica. Mas que deram os frutos 
pretendidos, com António Melgão a ser hoje conhecido pela sua mestria em 
combinar o mais requintado cacau com as azeitonas, o mel, a marmelada, o 
vinho do Porto ou o queijo da Serra. Isto a juntar aos bombons com sabor a 
pimenta, vinagre balsâmico, flor de sal e até “foie gras”, imagine-se.
Argumento diferenciador da pastelaria Capri mas, sobretudo, um 
incontornável predicado do seu proprietário que tem vindo a investir de 
forma progressiva na sua formação de forma a elevar, ainda mais, a sua 
capacidade de execução e que o vai levar, agora, a assinar uma marca 
própria de bombons, já à venda em pontos de venda selecionados. “Ao 
início, e até porque era algo novo em Montemor, havia algum receio ou 
estranheza junto dos clientes mas ao provarem ficaram a gostar”, conta o 
mestre chocolateiro António Melgão.

Confeção própria deste profissional que possui mais de 20 anos de 
dedicação à pastelaria, de saber feito pela experiência e pela curiosidade 
e vontade de ir mais além na procura de estabelecer nexos causais 
entre as coisas, de modo a perceber e compreender a química inerente 
aos alimentos. Estudioso por natureza, no seu currículo profissional 
encontram-se formações em destinos como Paris, Lyon, Barcelona, com 
muitas e curiosas histórias para contar ao longo do percurso. 
Longe já vai o ano de 1994 quando fez um curso de decoração de pastelaria 
no Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar (CFPSA), 
em Lisboa, ou o pontapé de saída para uma carreira que tem vindo em 
crescendo. Uma imensa conquista para quem começou do zero, com total 
desconhecimento de técnicas, procedimentos ou “truques” da profissão, a 
fazer bolos para vender no seu estabelecimento com recurso a receitas de 
familiares, a que se juntou, mais tarde, o gosto por trabalhar as massas, o 

chocolate e as ganaches.
Paixão que se expressa nos muitos bolos, chocolates e 
elaboradas esculturas com que presenteia, de forma regular, 
todos aqueles que visitam a pastelaria Capri, situada no n.º 
34 da Rua de Avis, em Montemor-o-Novo. Laboratório do 
talento e visão deste pasteleiro de mão-cheia, cuja aposta na 
inovação não se fica por aqui, ao ter celebrado, em setembro 

do ano passado, um protocolo com o Instituto Superior de Agronomia 
da Universidade de Lisboa, com quem vai trabalhar num projeto de 
investigação que visa a pesquisa e o desenvolvimento de produtos 
totalmente inovadores. “O objetivo é conseguir produzir bombons que sejam 
tão agradáveis como os que faço agora mas que, além disso, também tragam 
benefícios para a saúde das pessoas, ao mesmo tempo que desfrutam da sua 
textura e sabor”, explica António Melgão.
Bombons funcionais, sem glúten, sem lactose, com propriedades 
prebióticas e impacto positivo na redução dos níveis de colesterol, seja 
através da inclusão de adoçantes naturais – caso da stevia – como a 

substituição de matéria gorda por fibras e proteínas vegetais. Tudo isto 
sem adição de conservantes artificiais e com ingredientes naturais.
Uma visão de futuro deste mestre chocolateiro alentejano que ainda 
consegue ter tempo para a gestão da empresa de distribuição de produtos 
alimentares detida com o seu irmão – sócio na vida e nos negócios – assim 
como para marcar presença em determinados eventos em Portugal e no 
estrangeiro.
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ENTREVISTA 

“Há muitas potencialidades 
e diversos sectores 

de excelência em Portugal”

A crise, a Troika, a emigração e as relações comerciais entre Portugal e França foram alguns dos 

temas abordados nesta entrevista a Bernard Chantrelle, presidente da Câmara de Comércio 

e Indústria Luso Francesa, que destaca a forma positiva como os mercados de investimento 

continuam a olhar para Portugal. País de mão de obra qualificada e competitiva e de outros 

créditos dos quais nem sempre sabe tirar o melhor partido...  

BERNARD CHANTRELLE 
PRESIDENTE DA CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSO FRANCESA

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

Delta Magazine - Com 125 anos de existência, a Câmara de 
Comércio e Indústria Luso Francesa é uma das entidades deste 
género mais antigas a funcionar em Portugal. Com o advento 
da Internet e das novas tecnologias, as câmaras de comércio 
continuam a ser pertinentes na promoção do investimento entre 
ambos os países?
Bernard Chantrelle - A nossa vontade é fazer tudo em prol do comércio 
e investimento bilaterais entre França e Portugal. Tivemos um mau período 
com a crise em Portugal que está, pouco a pouco, a desvanecer. Globalmente, 
fazemos a promoção da marca Portugal em França, quer para encontrar 
parceiros que invistam cá quer para ajudar as pequenas e médias empresas 
portuguesas que estão interessadas em vender para França a encontrar 
distribuidores. 
Há alguns anos, iniciámos também o conceito de comércio triangular, 
aproveitando o posicionamento geográfico privilegiado de Portugal na 
extremidade da Europa. O que no passado foi considerado um travão do 
desenvolvimento do país é a agora encarado como um trunfo para negociar 
com os mercados de Angola, Moçambique e Cabo Verde.

DM - Portugal continua a ser um país atrativo para o investimento 
estrangeiro? O que o país tem para oferecer aos seus parceiros 
comerciais?
BC - Portugal pode oferecer o acesso ao seu mercado local que, não sendo dos 

maiores, tem mais de 10 milhões de consumidores, e também uma plataforma 
para produzir e exportar a partir de cá. Acabo de falar dos mercados dos 
PALOP mas é possível, a partir de Portugal, produzir e exportar para todo o 
mundo. Há muitas marcas do sector automóvel que produzem em Portugal, 
por exemplo. Há empresas francesas, como a Legrand, que tem uma unidade 
fabril perto de Lisboa onde 90% da produção se destina à exportação. Da 
mesma maneira, dou o exemplo da Essilor que produz em Portugal e daqui 
exporta para Espanha e resto da Europa. 
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O mix entre a qualidade e o preço da mão de obra, a proximidade cultural e a 
infraestrutura – porque houve uma melhoria significativa -, tornam Portugal 
uma plataforma competitiva. 
Nos últimos dois anos, Portugal tornou-se também num destino para 
desenvolver centros de serviços partilhados. Há muitos grupos internacionais 
que aqui instalam centros e laboratórios, como a BNP Paribas, a Gfi ou, 
em breve, a Altran. Os estudos têm destacado a vantagem concorrencial de 
Portugal em relação a França, e até a Espanha, com os custos a serem 30% 
a 40% menores. O que aconteceu, há alguns anos, na Irlanda está agora a 
acontecer em Portugal.

DM - Na sua opinião, o pior da crise já passou? Portugal é 
hoje mais competitivo que no ano passado? 
BC - O pior ano foi 2013. Tecnicamente, Portugal não está mais em 
crise porque tem havido um fortalecimento do PIB. Agora, não está 
tão pouco em expansão. Nos orçamentos dos nossos parceiros, 2014 
é um ano de melhores expectativas ao nível dos resultados. Há uma 
luzinha no fundo do túnel.
O país é hoje, simultaneamente, mais competitivo e ciente das suas 
possibilidades. No passado, o grande problema de Portugal não 
era uma má imagem mas a falta dela. A imagem de Portugal era 
totalmente desconhecida e houve um esforço do AICEP, e agora do 
Governo, para elevar o reconhecimento dos produtos portugueses e da 
marca Portugal. Hoje há uma imagem melhor. O marketing mix entre 
a qualidade e o custo da mão de obra e localização estratégica do 
país tornam Portugal um destino atraente para se investir e produzir.

DM - O que explica a subida dos volumes de exportação dos 
produtos portugueses para França e quais são as áreas de 
maior crescimento?
BC - Em 2009, ainda havia um balanço comercial positivo a favor 
da França na ordem dos mil milhões de euros. Agora a situação é 
totalmente inversa. Os dados ainda não são conhecidos mas penso 
que em 2013 houve um balanço de 1.200 milhões de euros a favor 
de Portugal. Isto deveu-se à tal melhoria da imagem dos produtos 
portugueses. Há também uma importante comunidade portuguesa 
em França que ajuda a divulgar os produtos e ao mesmo tempo uma 
redução das importações de produtos franceses, que pode ser explicada 
pelo facto da produção francesa se dirigir mais às classes médias que 
foram as mais pressionadas pela crise. Nos produtos de luxo a crise 
não se fez notar para empresas como a Louis Vuitton e Montblanc.

DM - Qual o volume de investimento direto francês em 
Portugal ao longo dos últimos anos?
BC - França é um investidor de primeiro plano no país, posicionando-
se, em 2012, em segundo lugar, atrás da Espanha. A sua presença 
é forte em todos os sectores de atividade e, apesar da crise, tem-se 
mantido. Um bom exemplo é a recente aquisição da ANA pelo grupo 
Vinci por 3,1 mil milhões de euros.

Os dados do Banco de Portugal confirmam que a França tem estado, 
sistematicamente, entre os maiores investidores em Portugal: primeiro em 
2010, terceiro em 2011, segundo em 2012. Ano em que foi responsável por 
16% do total de investimento direto estrangeiro em Portugal.
Em sentido inverso, os investimentos portugueses em França têm sido 
relativamente modestos. Segundo os dados do Banco de França, os anos de 
2011 e 2012 ficaram marcados por um desinvestimento, que coloca Portugal 
ao mesmo nível do Chipre naquele último ano. Cerca de 675 milhões de 
euros, direcionados, sobretudo, para dois sectores: as atividades financeiras 
e o comércio a retalho.

ENTREVISTA 
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A partir do momento em que os representantes do governo e os empresários 
portugueses começaram a explicar o ponto da situação e a dar a conhecer o 
que se faz, e bem, em Portugal – recorde-se que o país vende software para 
a NASA - , a perceção foi melhorando pouco a pouco. De há seis meses para 
cá, começaram a organizar-se novamente “roadshows” sob o tema Portugal 
e a saída da Troika irá trazer um novo fôlego para retomar uma expansão 
significativa.

DM - A imagem do país ainda é positiva para quem olha de fora?
BC - Penso que sim. Os investimentos estão agora a recomeçar. Por exemplo, 
o investimento na privatização da ANA é significativo. Três mil milhões e 
meio de euros. Foi o maior investimento estrangeiro em Portugal de 2013. 
O mercado é limitado em volume mas a oportunidade de produzir em 
Portugal para exportar para outros países compensa a falta de dimensão. Há 
muitas potencialidades e diversos sectores de excelência em Portugal. Nestas 
condições, Portugal tem um papel importante a desempenhar num cenário 
de retoma a nível mundial. 

DM - É essa a mensagem que tem passado aos investidores? De 
que vale a pena investir em Portugal?
BC - Sim. Estive recentemente numa conferência realizada na embaixada 
portuguesa em França, sobre o potencial do país para instalar centros de 
serviços de dados partilhados, onde estavam também representantes da Gfi, 
da Altran e do BNP Paribas e demos esse testemunho. 
Outra coisa que está a despertar o interesse pelo país são as medidas que 
foram tomadas para atrair os reformados europeus.
São esforços que terão de ser feitos ao longo do tempo. A gestão da imagem 
de Portugal terá de ser contínua. Atualmente é mais positiva mas carece de 
um reforço permanente com notícias de casos de sucesso.

DM - Qual a importância do mercado étnico em França para os 
produtos portugueses?
BC - É muito importante ao nível do alimentar porque há cadeias de 
distribuição do tipo do Intermarché que fazem a semana dos produtos 
portugueses. Os números mostram que há cerca de um milhão de luso-
descendentes e que há cerca de 40 mil empresas em França que são dirigidas 
por luso-descendentes. Há também luso-descendentes na política e na gestão 
municipal, o que contribui para a recetividade aos produtos portugueses. 
Sempre houve uma boa imagem da emigração portuguesa em França. Tudo 
o que tem a ver com Portugal tem uma perceção positiva.
E, finalmente, a qualidade em si dos produtos. Nas novas tecnologias dos 
plásticos e dos tecidos, no software informático, Portugal tem muitos trunfos. 

DM - Como vê a França este novo fluxo de emigrantes portugueses?
BC - Sempre foi visto com muito bons olhos. Nem sei se os franceses 
consideram que é um fluxo de emigração, tão óbvia que é a presença dos 
portugueses. Não é visto como uma emigração, é mais como se fosse um tipo 
de regionalismo. 

DM - A crise financeira em toda a Europa afetou, seguramente, 
o plano de negócios previsto entre os dois países. Estamos a 
recuperar o tempo perdido ou tudo isto foi apenas um pequeno 
atalho?
BC - O problema que existiu entre os dois países durante a crise foi uma 
assimilação excessiva por parte de França do que acontecia na Grécia 
e em países onde a Troika tinha necessidade de intervir. Erradamente, a 
comunicação social descrevia Portugal como um país onde se passava mal, 
à semelhança da Grécia. Para mim, houve uma falha na comunicação, no 
marketing de Portugal em relação ao que estava a ser feito. Percebe-se que o 
Governo não tenha querido “doirar a pílula” para o exterior e preferiu esperar 
que as medidas começassem a ter algum efeito para se pronunciar mas 
resultou numa gestão da informação pela negativa por parte da comunicação 
social francesa. E isso afetou os negócios entre os dois países, razão pela 
qual quando íamos a França tentar “vender” o destino Portugal não havia 
ninguém interessado. 

ENTREVISTA 
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DELTA MUNDO
ESPACIO DELTA
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

Badajoz acolhe 
as primeiras 
lojas Espacio Delta

A Delta Cafés encontra-se a desenvolver um formato de loja de proximidade em parceria 

com a insígnia El Corte Inglés. Nestas lojas, para já somente duas, situadas na cidade 
vizinha de Badajoz, é possível encontrar o que de melhor o mundo Delta tem para oferecer. Do 
café Delta Q aos vinhos da Adega Mayor, sem esquecer os produtos complementares, 

as lojas Espacio Delta são um espaço de excelência do café e uma montra dinâmica do que a 

Delta Cafés tem para propor a todos os consumidores.  
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De portas abertas. É deste modo que se podem definir as lojas Espacio 
Delta, o mais recente formato de proximidade que a Delta Cafés, a convite 
do El Corte Inglés, se encontra a desenvolver em projeto piloto na cidade 
vizinha de Badajoz. Na base deste teste estão duas lojas Espacio Delta que 
dão vida e cor a todos os produtos do mundo Delta. 
Localizadas no Centro Comercial El Faro e no El Corte Inglés, estas 
unidades procuram levar a imagem, prestígio e qualidade dos produtos do 
grupo português a todos os consumidores do outro lado da fronteira. Desde 
as cápsulas, equipamentos e acessórios Delta Q, aos néctares da Adega 
Mayor, passando pelos produtos complementares, muitos, e sobretudo 
bons, são os motivos para visitar estas lojas que levam a muitos e novos 
consumidores alguns dos melhores produtos feitos em Portugal. Com 
especial atenção ao café, produto âncora destes espaços e que tem cativado 
muitos espanhóis, rendidos à conveniência, qualidade e sofisticação do 
conceito exclusivo de café em cápsulas, que tem tido muito boa aceitação 
junto dos consumidores locais, seduzidos pela conveniência e qualidade 
dos produtos, assim como pelo design dos equipamentos.
E tudo foi pensado ao detalhe nestas lojas que primam pela elegância, 
bom gosto e proximidade, desde a denominação “Espacio”, nome que em 

DELTA MUNDO

castelhano, e conceptualmente, 
procura ser mais abrangente, 
dando a entender um espaço 
para todos, ou seja, muito 
próximo e devidamente 
identificado com aquilo que 
é a identidade, valores e ADN 
empresarial do Grupo Nabeiro/
Delta Cafés.
Materiais simples, de qualidade, 
jogos de luz e simetrias simples, 
num agradável convívio de 
formas e silhuetas, compõem as 
lojas Espacio Delta e remetem 
para uma identificação do espaço 
e da marca que lhe dá corpo, 
num espaço amplo, moderno e 
funcional, que visa promover o 
contacto, assim como despertar 
o interesse, para com os produtos 
ali expostos.

Mas também promover, de forma contínua e formativa, a cultura do café, 
com este espaço de excelência do café a privilegiar a rotação regular das 
diferentes Origens comercializadas pela Delta Cafés, de modo a dar a 
conhecer a diversidade, riqueza e nobreza dos cafés comercializados sob 
a sua chancela. Um espaço de excelência que o espera para uma visita, na 
cidade fronteiriça de Badajoz.
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HOTELARIA
ESTUDO
texto BÁRBARA SOUSA e CARINA RODRIGUES fotos D. R.

Expectativas positivas 
para a atividade hoteleira 

O Alqueva está a tornar-se num dos destinos turísticos de eleição onde os fins-de-

semana se passam a relaxar, a navegar o Grande Lago ou a visitar as aldeias ribeirinhas. 

Um local a conhecer pelo sossego de toda a envolvente natural, que se alia à fertilidade 
da região em prodigiosas atividades e costumes tradicionais. Onde se pode sempre 

encontrar animação e eventos noturnos.

Os empresários portugueses de hotelaria estão otimistas quanto ao desempenho do 

sector em 2014. De acordo com um estudo da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), os 
empresários antecipam crescimentos em todos os indicadores de desempenho, à 

exceção da alimentação e bebidas. Espera-se um incremento da procura externa e no 
período de julho a setembro, num espelho da sazonalidade do destino Portugal. 
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2013 foi um ano positivo para a hotelaria nacional, que conseguiu aumentar 
as taxas de ocupação e o preço médio por quarto disponível. O chamado 
RevPar, ou seja, a receita por quarto disponível, subiu 5,43%, sobretudo 
devido a uma subida de 4,4% na taxa de ocupação por quarto.
O otimismo reina, assim, entre os empresários, que esperam aumentos 
nas taxas de ocupação e da procura externa. Tendência comum a nível 
europeu. Apesar dos desafios que se colocam ao sector no atual contexto 
económico, este tem visto um alargamento da oferta hoteleira na região 
EMEA. Os investidores renovam o interesse e a disponibilidade para entrar 
no mercado e mantêm uma perspetiva cada vez mais positiva, ainda que 
prudente, quanto a futuros empreendimentos turísticos. 
De acordo com o Global Hotel Investment Sentiment Survey da Jones 
Lang LaSalle, as expectativas em relação à operação hoteleira mantêm-se 
positivas quer a curto-prazo (seis meses) quer a médio-prazo (dois anos), 
com os investidores a mostrarem-se mais confiantes do que anteriormente. 
Do total de 31 cidades monitorizadas pelo estudo, 21 deverão apresentar 
um crescimento do seu desempenho nos próximos seis meses, um número 
que aumenta para 28 cidades quando o horizonte é de médio-prazo. Em 
particular, o sentimento dos investidores é mais positivo em relação às 
cidades alemãs (Munique, Frankfurt e Hamburgo), as quais continuam 
a beneficiar de fundamentos de mercado fortes, seguidas das cidades de 
Londres e Paris.

Esperar por 2015
Em Portugal, apesar do desempenho de 2013 e das expectativas positivas 
para este ano, os indicadores levam a crer que a verdadeira recuperação 
deverá acontecer apenas em 2015. Atente-se que, segundo o estudo da 
Associação de Hotelaria de Portugal, mais de 40% dos quartos de hotel em 
Portugal ficaram por ocupar, num ano em que o preço médio por quarto 

ocupado subiu apenas 0,96%. 
Veja-se o exemplo da região do Algarve, o destino turístico mais importante 
do país, que para conseguir chegar aos valores de 2001 terá de atingir 
mais um milhão de dormidas. O que deverá acontecer apenas em 2015 
se tivermos em consideração o ritmo de crescimento registado em 2012 
e 2013. 
Além disso, existem grandes discrepâncias entre o RevPar de região para 
região. Lisboa, Madeira e Algarve são as únicas que superaram a média 
nacional, situada nos 33 euros. Na região Centro, por exemplo, os valores 
são próximos dos 16 euros, o que denota problemas de competitividade. 
Os profissionais do sector acreditam, assim, que a única forma do sector 
hoteleiro português caminhar decisivamente na direção certa é trazer 
novos turistas e convencê-los sucessivamente a voltar. Dados divulgados 
recentemente pelo Banco de Portugal mostram que, em 2013, os turistas 
franceses consolidaram o seu estatuto de maior contribuintes para as 

receitas do sector, com o Reino 
Unido e Espanha a fecharem 
o círculo dos três principais 
mercados para o turismo nacional, 
representando 46,6% das receitas 
de 2013. 
Uma situação de dependência que 
se manifesta desde 2003, mas que 
se tem vindo a esbater nestes 10 
anos, com o surgimento de outros 
países no ranking dos que mais 
contribuem para as receitas do 
sector, nomeadamente Angola e 
Brasil. Na última década, as despesas 
feitas por turistas angolanos em 
Portugal cresceram 330%. Subida, 
sem dúvida, impressionante mas 
que fica aquém dos 770% da Rússia 
e os 665% da China, embora o seu 
peso seja ainda reduzido. 
 

HOTELARIA
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Leitão da Bairrada,
com mão do Sr. Sarmento

UM CLIENTE, UM AMIGO
META DOS LEITÕES
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

Leitão é sempre bom mas quando se come na Meta dos Leitões somente se pode tornar 

melhor. É que ao segredo dos fornos e do tempero, os restaurantes de Gonçalo Sarmento 

juntam uma rigorosa produção agrícola e pecuária própria, pelo que o resultado final só 

poderia ser de excelência. Ou não fosse a Meta dos Leitões uma referência na arte 

de bem servir leitão. E não só.
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Ir à Bairrada comer um leitão é um hábito 
comum para muitos portugueses que fazem desta 
localidade da região Centro do nosso país um 
destino solicitado e bastante (re)conhecido. Ou não 
fosse a iguaria em causa um dos mais exclusivos, 
e apetecíveis, produtos nacionais, capaz de atrair 
comensais de todo o país. Ganha a economia, a 
região e os profissionais que continuam de portas 
abertas neste período difícil.
Um desses exemplos de tenacidade, mas de 
muito mais do que isso, é a Meta dos Leitões. 
Restaurante de Gonçalo Sarmento que continua 
a ser uma incontornável referência da Região 
Demarcada da Bairrada. História que remonta à 
década de 1980 com a criação deste espaço, um 
restaurante especializado na confeção de leitões assados que, em pouco 
mais de uma década, deu origem a uma cadeia de restaurantes. Fruto do 
trabalho contínuo de quem, com apenas 15 anos, em 1962, começou a 
laborar no Hotel das Termas, em Monte Real. Vida dedicada à restauração, 
a trabalhar para terceiros, que o levou a ambicionar, um dia, aventurar-se 
por conta própria. 
Longe no tempo mas não tanto na memória vai o ano de 1980, altura em que 
não teve medo da concorrência e apostou na abertura de um restaurante 
hoje conhecido por este prato típico. “Porque o leitão? Porque é um prato 
incomparável, único, que não pode ser copiado. É uma iguaria gastronómica 
que tem o seu dom. Posso dizer-lhe que comecei a assar leitões pouco antes de 
vir para aqui e até foi com outros pratos que demos início à nossa atividade”, 
recorda Gonçalo Sarmento.
Pelo caminho ficaram alguns conselhos que visavam demovê-lo de abrir 
um restaurante num local de intensa e experiente concorrência, mas no 
final acabou por vencer a vontade de singrar na vida e a convicção de quem 
“sabia o valor que tinha”.
Sonho concretizado com a Meta dos Leitões, e não só, pois aos restaurantes 
detidos hoje na Mealhada, Buarcos, Lisboa, Coimbra e Lousã, assim como 
a responsabilidade de exploração dos restaurantes de algumas estações de 
serviço da região envolvente, junta-se a produção de vinhos e espumantes 

de qualidade, sob a denominação Casa de Sarmento, com propriedades 
detidas na Mealhada e no Alentejo. 
Oferta própria e que pode ser encontrada nos restaurantes Meta e Metinha 
dos Leitões, além de outros pontos de venda, a que se junta toda a produção 
agrícola e pecuária, o que eleva, em muito, os parâmetros de qualidade da 
oferta da Meta dos Leitões, uma vez que todos os leitões comercializados 
nos seus restaurantes são de produção própria. Uma garantia de qualidade 
que transporta o prestígio da Meta dos Leitões até outros destinos, entre 
os quais Lisboa, com a presença em alguns centros comerciais da capital 
a ser uma forma de levar a Meta dos Leitões até todos aqueles que não se 
conseguem deslocar até à Mealhada com relativa regularidade.
Diferentes formas de consumir um saboroso leitão cujo segredo assenta 
num conjunto diversificado de fatores mas com um denominador comum 
a toda a boa cozinha: a qualidade intrínseca das matérias-
primas. Neste caso concreto, leia-se, um 
conjunto de tudo aquilo que é inerente 
ao animal em si, nomeadamente, uma 
boa genética, a alimentação ministrada 
e a respetiva idade, a que se juntam 
outros fatores associados a quem 
assa ou tempera tal manjar, como são 
exemplo o forno, a temperatura exterior 
ou o simples tempero. Diversos aspetos 
de uma mesma equação e que visa levar até ao seu 
prato o melhor leitão possível, ao nível da imensa 
fama que a região e os restaurantes que a compõem 
foram conquistando, individual e coletivamente, ao 
longo dos anos.
No caso concreto de Gonçalo Sarmento e da Meta dos Leitões o sucesso 
fala por si, com este profissional da restauração a não deixar créditos 
por mãos alheias e a chamar a si o controlo de toda a criação de leitões 
assados e servidos nos seus restaurantes. É que mesmo em tempos de 
menor prosperidade económica o que é servido à mesa continua a ser o 
mais importante cartão-de-visita de um estabelecimento de restauração. 
Desde o início até ao fim da refeição, onde não poderia faltar um bom café 
Delta para fechar a visita a uma das mais apetecíveis paragens do nosso 
Portugal gastronómico.
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CORAÇÃO DELTA
INICIATIVA
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS / D. R:

Coração 
Delta 
incentiva 
solidariedade 
social local

Campo Maior Vila Solidária da Europa (CMVSE), 
um modelo inovador de trabalho em rede que promove 

a participação ativa e o compromisso pela 
comunidade, tem como missão tornar Campo Maior 

na primeira Vila Solidária da Europa, transformando-
se num modelo de cooperação e integração 
entre todos os campomaiorenses e instituições. 

Quer ser, acima de tudo, um modelo que faça frente 

aos novos desafios que a atual situação impõe, que 
seja sustentável e replicável, e que conte com a 

participação ativa da população.
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social do Campo Maior – Vila Solidária da Europa: Promoção do Sucesso 
Escolar, Emprego, Empreendedorismo e Desenvolvimento Comunitário e 
Integração Social da Comunidade Cigana. “Assim, o CMVSE tem como metas 
o emprego, o empreendedorismo e o desenvolvimento comunitário. Como 
tal, vai implementar um conjunto de medidas dirigidas à população jovem 
à procura do primeiro emprego e a desempregados de longa duração, mas 
abertas a toda a população”, continua a coordenadora.
A estratégia das ações de Emprego, Empreendedorismo e Desenvolvimento 
Comunitário passa por desenvolver o empreendedorismo social como 
ferramenta de criação de novos postos de trabalho. Tal será possível através 
da Raia Mayor, a cooperativa de solidariedade social que trabalha para o 
desenvolvimento sustentável da sua comunidade e tem como objetivo a 
cooperação, e entreajuda, dos seus membros, ao satisfazer necessidades 
sociais e ao promover a integração das pessoas em mercado de trabalho; 
o “coworking”, que funciona como uma incubadora de empresas; o 
modelo empresarial de responsabilidade social cooperativa, onde as 
grandes empresas compram serviços/produtos a pequenas empresas; os 
estágios profissionais com uma visão empreendedora e o Movimento de 
Voluntariado Jovem como estratégia de inserção laboral.
Com a missão de promover o sucesso escolar, vai ser implementada nas 
escolas de Campo Maior a metodologia EPIS (Empresários para a Inclusão 
Social), assim como a metodologia empreendedora do Centro Educativo 
Alice Nabeiro (CEAN), que é uma referência de sucesso validada pela União 
Europeia como uma boa prática para todos os professores e educadores dos 
países membros.
O trabalho de parceria realizado entre o Coração Delta, Município de Campo 
Maior, CURPI, Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior, Lar e Centro 
de Dia N. Sr.ª da Graça dos Degolados, Conferência de São Vicente de Paulo 
e Associação das Festas do Povo é um verdadeiro exemplo de trabalho em 
rede, conseguindo gerir melhor os recursos existentes no concelho e dando 
as respostas mais adequadas à população de Campo Maior.

“Sou muito otimista e acredito nas instituições 
do nosso concelho. Vamos colocar em prática 
todas as ações a que nos comprometemos. Como 
tal, acreditamos que este projeto vai ser um 
exemplo a seguir por outros concelhos”, afirma 
a coordenadora. “Com a rede criada entre as 
instituições de solidariedade social, a ação social 
do nosso concelho é mais eficaz nas respostas às 
necessidades sentidas pela população de Campo 
Maior”, conclui Dionísia Gomes.
 

A Câmara Municipal de Campo Maior, ao tomar consciência das dificuldades 
do concelho a nível económico e social, causadas pela conjuntura atual, 
aceitou a proposta do Instituto da Segurança Social (ISS) de um Contrato 
Local de Desenvolvimento Social + (CLDS+). Contrato que visa promover 
a inclusão social dos cidadãos através de ações que contribuam para o 
aumento da empregabilidade, para o combate das situações críticas 
de pobreza, especialmente a infantil, da exclusão social em territórios 
vulneráveis, envelhecidos ou fortemente atingidos por calamidades, tendo, 
igualmente, especial atenção na concretização de medidas que promovam 
a inclusão ativa das pessoas com deficiência e incapacidade.
Durante uma reunião com a autarquia local, foi proposto que o Coração 
Delta – Associação de Solidariedade Social fosse a entidade coordenadora 
do CLDS+ de Campo Maior, uma vez que se trata da instituição de 
solidariedade social do concelho que mais projetos e serviços do Instituto 
da Segurança Social desenvolve.
O Coração Delta é uma instituição com nove anos de história, que apoia mais 
de 500 utentes e conta com 36 colaboradores e cerca de 300 voluntários, 
procurando sempre prestar serviços adequados às necessidades sentidas 
pela população e, até, encontrar soluções para situações para as quais 

ainda não existam respostas.
O Campo Maior - Vila Solidária da Europa é, assim, um dos serviços 
presentemente desenvolvidos pelo Coração Delta. Trata-se de uma iniciativa 
com um modelo inovador sustentável e que implementa um compromisso 
comunitário que quer incentivar a solidariedade social local, de forma a 
poder transferi-lo a outros contextos de Portugal e do resto da Europa, e 
que faça frente aos novos desafios da atual situação socioeconómica.
“A partir da informação adquirida de todos os projetos sociais realizados 
na localidade, bem como das instituições e 
entidades responsáveis pelos mesmos, foram 
identificadas algumas necessidades sociais: 
taxa de autoemprego pouco expressiva, nível de 
empregabilidade com clara tendência a diminuir 
e elevado número de jovens que exige resposta 
globais para a sua fixação em Campo Maior”, 
revela Dionísia Gomes, coordenadora do 
Coração Delta – Associação de Solidariedade.
De forma a fazer face a estas necessidades, 
foram definidos os três eixos de intervenção 
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sendo a maioria no âmbito de apoio a idosos. 
Parte das atividades também se basearam na angariação de fundos para 
apoiar a campanha, sendo que, da receita angariada, contabilizou-se em 
despesas cerca de 71.820 euros que se dividem em bens e equipamentos 
para as residências dos idosos; obras e reabilitação de casas dos idosos; 
apoio a instituições e famílias desfavorecidas; 1.985 cabazes e produtos 
alimentares oferecidos; e carregamentos dos telemóveis seniores 
anteriormente atribuídos.

Um ano pleno de iniciativas
e de sorrisos conquistados

CORAÇÃO DELTA
INICIATIVAS
texto BÁRBARA SOUSA fotos D. R.

O “Tempo para Dar”, da Associação Coração Delta, continua a lutar contra a solidão dos 
idosos. Mantendo firme o objetivo de colmatar e minimizar dificuldades e problemas de 
idosos de todo o país, os colaboradores do Grupo Nabeiro continuam a angariar valor e voluntários 
através de várias iniciativas, entre elas o Mealheiro Solidário, que surge através da deteção, 
por parte dos vários voluntários, das necessidades e dificuldades dos idosos visitados.

Foram vários os voluntários distribuídos pelos departamentos comerciais 
da Delta Cafés em Portugal, 22 ao todo, e pelas empresas do Grupo, que 
dedicaram o seu tempo à iniciativa. No total, a Delta Cafés colaborou 
com 4.047 horas de voluntariado empresarial no âmbito do projeto 
“Tempo Para Dar”. Estas horas tiveram como objetivo colmatar a solidão 
e as necessidades sentidas pelos idosos. Entre essas, foram passadas, 
no domicílio dos idosos, 623 horas para colmatar a solidão, enquanto as 
restantes 3424 horas de voluntariado aconteceram em ações pontuais, 
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cabazes, dos quais fazem parte produtos alimentares 
como bacalhau, arroz e leite, entre outros. No total, foram entregues 1.040 
cabazes no Alentejo e entregues 1985 cabazes a nível nacional. Tal como 
decorreu em anos anteriores, os cabazes foram entregues nos 22 concelhos, 
em cuja área geográfica a Delta Cafés tem departamentos comerciais, 
incluindo os arquipélagos da Madeira e Açores. O Grupo teve especial 
incidência no Alentejo sendo que foram entregues cabazes na totalidade 
dos concelhos alentejanos. Mais de uma centena de colaboradores da Delta 
Cafés estiveram envolvidos na operação de entrega dos cabazes de Natal 
nas residências dos idosos, em colaboração com municípios com os quais o 
programa “Tempo para Dar” tem parceria, e o valor total da oferta ascende 
a 52.000 euros, proveniente do contributo dos colaboradores.
Estas ações são realizadas no âmbito da rede interna de voluntariado 
estabelecida em parceria com 20 instituições locais de solidariedade 
social, de todo o país, que visa minimizar as dificuldades e solidão da 
terceira idade.
Mas o “Tempo Para Dar”, durante o ano de 2013, também dedicou tempo 
aos idosos de Portugal. Disto são exemplo as horas disponibilizadas em 
ações de voluntariado, a oferta de cerca de 2000 mil cabazes alimentares, 
a entrega de aparelhos de teleassistência, concedendo os mais diversos 
apoios à população idosa. Centra-se aqui o objetivo principal da iniciativa: 
continuar a apoiar os idosos de Portugal, tentando colmatar as necessidades 
mais específicas próprias desta faixa etária.

O ano 2013 foi também um ano profícuo na angariação de valor por parte 
dos colaboradores do Grupo Nabeiro/Delta Cafés através de diversas ações 
de caris lúdico social e desportivo a nível nacional, ao ser angariado o 

valor total de 65.765,39 euros 
que tem como objetivo colmatar 
as necessidades e impulsionar 
o mealheiro do “Tempo para 
Dar”. Não obstante a atual 
conjuntura socioeconómica do 
país, os colaboradores do Grupo 
superaram-se e a verba supera 
as verbas angariadas nos anos 
anteriores, sendo 22.000 euros no 
ano 2011, e 42.462,97 euros no ano 
2012.
A solidariedade dos colaboradores 
ficou, sobretudo, expressa no 
valor angariado para o Fundo 
Social dos colaboradores, com o 
valor angariado no ano 2013 a 
ser de 15.937,34 euros, que quase 

triplicou o do ano anterior, com 6.361,08 euros. 
Pelo segundo ano consecutivo, realizou-se, igualmente, a entrega dos 

8.º Edição da Semana da Leitura      
Em mais uma atividade, no âmbito da comemoração da 8ª 
edição da Semana da Leitura, a Associação Coração Delta, 
com o programa “Tempo para Dar”, organizou uma Feira do 
Livro Solidária. 
Em parceria com as Bibliotecas Escolares do Concelho, a 
Câmara Municipal de Campo Maior e o Centro Educativo Alice 
Nabeiro (CEAN) foi organizado conjuntamente esta iniciativa 
onde houve ainda lugar para sessões da Hora do Conto, 
oficinas, apresentação de livros e concertos. 
O evento contou com a presença de vários escritores e 
associações de Campo Maior.

Vamos ajudar       
Ajude quem mais precisa através da declaração de IRS. Vai ver que não custa nada. 
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dentro de um continente, e até mesmo de fazenda em fazenda.
O café é descarregado no armazém alfandegário em sacos de serapilheira. 
Antes de arrumados de acordo com o tipo de café e o país de origem, 
uma primeira análise olfativa e visual é imprescindível para apurar a 
integridade do produto recebido. “À medida que se recolhem as amostras, 
verifica-se se o café tem a cor normal que caracteriza o lote, devendo-se ter 
também o cuidado de observar se os sacos apresentam manchas de humidade 

Qualidade: 
desde as 
Origens
até à sua mesa

REPORTAGEM
LABORATÓRIO DELTA
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS

Um café Delta nasce de um complexo 
processo de produção e transformação 

associado a uma política de qualidade global 

inquestionável. A qualidade do seu produto 
é, para a Delta Cafés, um primado do 
negócio, desde a origem até ao consumidor 

final. Visão que engloba todo o ciclo do 

café, desde a aquisição das matérias-
primas, matérias subsidiárias, produção, 
comercialização, assistência pós venda e 
apoio ao cliente. Aqui convidamos a descobrir 

alguns aspetos que compõem o comércio 

desta bebida tão apreciada pelos portugueses, 

desde as fazendas onde cresce o grão 
verde até à sua mesa.

O ciclo tem início com a receção do café verde na Novadelta, em Campo 
Maior, em contentores selados. Todos os dias se repete este exercício que 
entrega a matéria-prima de todo o processo. Esta é originária de África, 
América do Sul, América Central e Ásia, reconhecidas como as melhores 
regiões para o cultivo do café. No entanto, nem todo o grão cresce igual e 
o continente onde o café é cultivado tem um efeito notável sobre o perfil 
do seu sabor. Esses perfis de sabor diferem também de região para região 
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ou algo de anormal. Deve-se, ainda, verificar se existe algum odor irregular, 
isto é, que não seja característico do café ou que seja desagradável”, indica 
Cristina Lourenço, coordenadora do Laboratório e Controlo da Qualidade.
Detetando-se alguma anomalia num saco, esse lote é, imediatamente, 
retirado. Passando a análise inicial, outra amostra é conduzida para 
o laboratório, para determinação dos parâmetros análise sensorial, 
exame olfativo e visual, determinação da perda de massa por secagem e 
determinação do crivo de café verde.

Produção
Cumpridos os preceitos iniciais, o café está finalmente pronto para 
passar para o armazém de matéria-prima, processo que apenas se conclui 
quando estiver embalado e pronto a chegar aos pontos de venda. O café é 
identificado com a origem, espécie, código do lote, data de entrada e o peso 
líquido, assim como com o nome do fornecedor e do transportador.
O grão verde é separado automaticamente dos sacos e depositado em 
passadeiras que o transportam até ao equipamento de limpeza. Esta é 
uma etapa vital, onde são removidos todos os corpos estranhos e grãos 
com imperfeições, assim como poeiras e matérias muito leves que iriam 
corromper a qualidade do produto final. Os grãos verdes são, então, 
transportados para os silos onde ficam armazenados, sob atmosfera 
controlada para evitar a deterioração e apodrecimento.
Dando início ao processo de torra, procedimento que vai salientar 
características mais intrínsecas da matéria-prima, o café é descarregado, 

pesado e enviado para os torradores. “A Nova Delta possui torradores 
completamente automatizados, com sondas de temperatura, registos 
percentuais de perda de peso, células controladoras das alterações de cor 
do produto e dos fumos libertados durante a torrefação e temporizadores, 
permitindo que todas as operações possam ser comandadas a partir de um 
painel de controlo, obtendo-se no final um produto mais homogéneo”.
Após a torrefação, é necessário um arrefecimento rápido do café torrado 
pois este continua a torrar mesmo sem adição de calor. “Para este processo, o 
torrador já está munido de um sistema de pré-arrefecimento com vaporização 
de água e um arrefecimento propriamente dito, por movimentação mecânica 
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de umas pás e por passagem de correntes de ar frio, até que o café torrado 
atinja a temperatura ambiente”, explica Cristina Lourenço.
Terminado este processo, o café é sujeito a uma limpeza final com o objetivo 
de retirar impurezas que ainda possam existir e que podem prejudicar 
a moagem e também a 
obtenção de um produto 
final de qualidade.

“Blends”
O café torrado aguarda 
agora ser transportado para 
uma das misturadoras, 
onde vai ser combinado 
com outros lotes no que, 
comercialmente, se designa 
de “blend”. O café torrado 
entra na misturadora em 
determinadas quantidades 
de cada variedade que vão 
dar origem a um “blend” 
único. “A formação dos “blends” é uma operação muito importante ao 
conjugar várias características próprias de cada café como, por exemplo, a 
acidez, o corpo e o aroma, entre outras. É muito importante saber conjugar 
estas e outras características para obter um bom “blend” de café”.
No caso do café moído, segue para um depósito e deste vai para o moinho. 
Nesta fase realizam-se dois tipos de moagem: a moagem fina ou moagem 
máquina e a moagem saco. Uma vez moído, aguarda cerca de 12 horas num 
depósito para desgaseificar e só depois é embalado.
O café é, então, transportado para os depósitos das máquinas 
empacotadoras. Na Delta existem dois tipos de empacotamento: sob 
vácuo, que permite uma boa proteção contra as influências exteriores, e 
empacotamento com injeção de um gás inerte, que reduz o teor de oxigénio 
no interior da embalagem e substitui esse por um gás inerte, normalmente 
o azoto. “A máquina de empacotamento é composta por uma balança, a qual 
vai fazer o controlo do peso de cada um dos pacotes que saem da máquina. 
Posteriormente existe uma encartonadora, que vai fazer o agrupamento de 
dez pacotes e introduzi-los numa caixa de transporte. A caixa é novamente 
sujeita a um controlo de peso e, ao passar na etiquetadora, é colocada 
uma etiqueta que identifica o produto que sai da máquina”, conclui a 
coordenadora do Laboratório e Controlo da Qualidade.
Processo rigoroso de controlo que é realizado desde a receção da matéria-
prima até à libertação do produto final para expedição e que assegura 
a qualidade e a homogeneidade da oferta. Um desafio e um objetivo da 
Novadelta, cujo sucesso e reconhecimento assenta nos esforços de uma 
vasta equipa de colaboradores.
A qualidade é uma forma de estar, de conviver e de atuar da Delta 
Cafés, razão pela qual a Novadelta mantém uma procura permanente da 
obtenção de melhores resultados a partir de um melhor desempenho de 
cada elemento interveniente no processo. Uma procura em todo o processo 
de fabrico para melhorar a qualidade dos seus produtos e oferecer uma 
experiência de compra marcante aos seus clientes e amigos.
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Campanha 
“Não perca tempo. 
Salve uma vida”

OPINIÃO
HÉLDER PEREIRA, Cardiologista

O enfarte agudo do 
miocárdio ocorre quando 
se dá a morte das células 
de uma parte do músculo 
cardíaco, na sequência de 

uma obstrução completa 

de uma artéria do coração, 

as chamadas artérias 
coronárias. Atualmente 

estão identificados 

fatores que potenciam o 

surgimento desta doença 

cardíaca. O tabaco, a 
hipertensão arterial, o 
colesterol elevado, a 
diabetes, a obesidade e 
antecedentes familiares 

constituem fatores de risco 

que podem conduzir a esta 

situação de emergência 

médica. No entanto, o 
maior desafio que se 
coloca é o facto da 
população portuguesa 

não reconhecer os sintomas 

de um enfarte e muitas vezes 

não saber agir perante o 

quadro de uma emergência 

médica.         
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Estes dois anos de 
trabalho permitiram 
identificar algumas 
falhas existentes, quer 
ao nível da necessidade 
de informar a população 
sobre a sintomatologia 
do enfarte quer ao nível 
hospitalar, melhorando 
a articulação entre os 
diversos profissionais 
de saúde envolvidos 
perante uma situação 
de emergência médica 
de enfarte. Estudos 
realizados pela iniciativa 
Stent for Life em 
Portugal, em 2011 e 
em 2012, permitiram 
identificar que, em 
média, uma pessoa 
demora cerca de duas horas, desde que sente os sintomas, até ao momento 
em que decide pedir ajuda médica através do 112. Esta situação agrava-se 
quando uma pessoa perante este quadro clínico opta, muitas vezes fruto de 
total desconhecimento, por se deslocar a um hospital pelos seus próprios 
meios, colocando a sua vida em risco. 
A iniciativa Stent for Life em Portugal conta com alguns apoios públicos 
e privados e tem desenvolvido um conjunto de atividades para transmitir 
as suas mensagens até à população final, entre as quais se destacam a 
realização de rastreios públicos e divulgação de informações e atividades 
via Facebook (www.facebook.com/StentforLifePortugal) e Youtube, 
bem como a realização de vídeos institucionais com figuras públicas. 
Com o intuito de difundir as mensagens da campanha “NÃO PERCA 
TEMPO. SALVE UMA VIDA” acerca dos sintomas e como agir em caso de 
emergência médica, contamos com o apoio de figuras públicas de diversos 
quadrantes da sociedade portuguesa que se mostraram sensíveis a esta 
causa e procuram deixar a sua mensagem à população. 

Acreditamos que estes testemunhos 
servirão para consciencializar a população 
portuguesa para os sintomas de um enfarte 
agudo do miocárdio, cumprindo, assim, os 
objetivos delineados pela iniciativa no nosso 
país.
O tempo é um fator decisivo no tratamento 
desta doença e, por isso, é importante 
reconhecer os perigos que todos podemos 
correr para estarmos ao alcance do melhor 
tratamento. Em caso de enfarte todos os 
segundos contam, por isso “NÃO PERCA 
TEMPO. SALVE UMA VIDA.”

A sintomatologia mais comum num enfarte é uma dor no peito (aperto, 
pressão, ardor) com irradiação aos membros superiores (braço esquerdo, 
costas e pescoço, dorso ou mandíbula), podendo ser acompanhada de suores, 
náuseas, falta de ar e dor abdominal. Perante estes sintomas, uma pessoa 
não deve hesitar em pedir a ajuda contactando, imediatamente, o Serviço 
Nacional de Emergência Médica (INEM) através do número 112. Uma 
equipa experiente do INEM é enviada ao local para transportar o doente 
para a unidade hospitalar equipada e especializada para o tratamento do 
enfarte agudo do miocárdio – a angioplastia primária, permitindo reabrir 
as artérias obstruídas e restaurar a circulação sanguínea no miocárdio. 
A angioplastia primária consiste na desobstrução de uma artéria através 
de um cateter que contém um balão na sua extremidade que, quando 
insuflado, permite o restabelecimento do fluxo sanguíneo. Geralmente, 
neste local obstruído da artéria, é implantada uma estrutura metálica na 
parede do vaso, denominado “stent”, um dispositivo médico composto 
por uma pequena malha metálica que mantém o vaso aberto e que visa 
diminuir o risco de obstruções futuras. Após a realização deste tratamento, 
a intensidade da dor diminui e os sintomas aliviam, de imediato, sendo o 
período de recuperação rápido e eficiente. 
Portugal possui uma rede de 20 hospitais especializados e uma boa rede 
de transporte pré-hospitalar em condições proporcionar este tratamento. A 
denominada Via Verde Coronária permite que as ambulâncias de Suporte 
Imediato de Vida (SIV) e as Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação 
(VMER) agilizem a fase pré-hospitalar, agindo precocemente no enfarte 
de miocárdio através da coordenação com a Rede Nacional de Urgências. 
Na maioria dos casos em que um doente chega a um hospital pelos seus 
próprios meios e com sintomas de enfarte, obriga à transferência para um 
hospital especializado, o que atrasa bastante o acesso ao tratamento mais 
eficaz. Implementar o tratamento, o mais rápido possível, desde o início dos 
sintomas, é fundamental para assegurar o bom funcionamento do coração 
e, assim, evitar futuras limitações e complicações.
Temos vindo a verificar que existe uma lacuna na falta de informação à 
população e esclarecimento acerca da sintomatologia de um enfarte, bem 
como o facto de muitos portugueses não agirem rapidamente ligando o 112. 
Convictos de que estes dois fatores contribuem bastante para o atraso desde 
que o doente sente os sintomas até que chega à unidade hospitalar com o 
tratamento adequado, para tentar colmatar este panorama, e com o intuito 
de informar e alertar a população, surgiu, 
em 2009, a iniciativa Stent for Life. Lançada 
pela coligação da European Association of 
Percutaneous Cardiovascular Interventions 
e do EuroPCR, esta iniciativa é constituída 
por uma plataforma de cardiologistas de 
intervenção, representantes de governos, 
parceiros da indústria de cateteres e 
farmacêuticas e grupos e associações de 
doentes, contando com a colaboração de 17 
membros e afiliados. Em Portugal, a iniciativa 
foi lançada em 2011 e adotou o nome “NÃO 
PERCA TEMPO, SALVE UMA VIDA”. 

OPINIÃO
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REPORTAGEM
ECONOMIA
texto CARINA RODRIGUES fotos D.R.

Espanha é o principal dinamizador 
da economia portuguesa

O tamanho importa. Pelo menos no comércio e no que às exportações diz respeito. Assim 
o confirma o 10.º estudo anual “A Península Ibérica em Números”, realizado pelos 

organismos oficiais de estatísticas de ambos os países. A maior dimensão de Espanha parece 
explicar as diferenças. Principal destino das exportações nacionais é também o país de onde 

Portugal mais importa. Uma situação de dependência elevada e que não se reflete do 
lado de lá da fronteira. 
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os pesos da balança, o 
saldo de Espanha face 
a Portugal é positivo 
na ordem dos 6,5 mil 
milhões de euros. Para 
Espanha, vendemos 
veículos automóveis, 
plásticos e vestuário. 
De lá para cá vêm 
reatores nucleares, 
combustíveis minerais 
e veículos. Para falar 
apenas dos mais 
significativos. 
Mas não é só nas trocas 
comerciais que se 
encontram diferenças 
assinaláveis entre Portugal e Espanha. O estudo mostra que a região 
norte de Portugal é a mais pobre, não só do país, mas de toda a Península 
Ibérica, com um rendimento de 9.174 euros. Em Espanha, a mais pobre é 
a região da Extremadura, com um valor de 10.787 euros. Lisboa é a região 
portuguesa que gera mais riqueza (13.647 euros), no entanto, fica 5.204 
euros abaixo do País Basco, a região espanhola com o rendimento mais 
elevado (18.851 euros)

As diferenças são também significativas em relação ao salário mínimo 
mensal. Em 2013, os espanhóis recebiam, em média, 752,9 euros. Perto de 
200 euros mais que os portugueses (565,8 euros). Em 2012 (o estudo foi 
realizado em 2013 com base em dados do ano anterior), o PIB per capita 
a preços correntes atingia os 22,3 mil euros em Espanha. Bem acima dos 
15,6 mil euros de Portugal. 
No final de 2012, a Península Ibérica tinha 57,2 milhões de habitantes. 
Menos 185 mil face a 2011. Portugal tinha 10.542 milhões de habitantes, 
em Espanha eram 46.196 milhões. Distintas dimensões que, em parte, 
explicam todas as outras diferenças entre os dois países que formam o 
espaço mais amplo da União Europeia.

Portugal faz 22,5% das suas vendas ao exterior a Espanha. Quase o dobro 
do que vende ao seu segundo maior mercado externo, a Alemanha (12,3%). 
Para Espanha, contudo, a importância de Portugal é bem menor: somente 
o quarto maior mercado de exportações e apenas o sétimo maior nas 
importações. O país vizinho vende mais para França (20,2%), Alemanha 
(13,1%) e Itália (9,2%) do que a Portugal (8,6%). 
Comparação semelhante pode ser feita em relação às exportações. 31,9% do 
que importamos vem de Espanha, mais que o dobro do que compramos à 
Alemanha (11,5%). Já do lado de lá da fronteira compra-se mais à Alemanha 
(11,7%). Antes de se comprar a Portugal, Espanha compra a França, Itália, 
China, Países Baixos e Reino Unido. Daqui partem apenas 3,6% das 
importações espanholas. 

Feitas as contas, o saldo da balança comercial de Portugal em relação a 
Espanha é negativo na ordem dos 7,5 mil milhões de euros. Invertendo 
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ROTEIRO DELTA
COIMBRA
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS 

Cidade do fado e do saber,
à beira do Mondego plantada

Ir a Coimbra num dia primaveril pode ser uma excelente terapia para recuperar forças. Agora 

que o inverno parece ter-se despedido em definitivo, a cidade estudantil à beira do Mondego 
plantada apresenta inúmeros motivos de interesse para uma breve, ou mais prolongada, visita. 

Com bons acessos, diversos pontos de atração e uma excelente gastronomia, ponto 

sempre valorizado por quem gosta de calcorrear novos destinos, são alguns dos motivos que o 

podem levar até uma das mais emblemáticas cidades do nosso país.
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de cartelas, em estilo maneirista, data de 1566 e foi executado por João de 
Ruão. O claustro, gótico, iniciou-se em 1218, destacando-se nele os capitéis 
naturalistas.
Mais para baixo, na Coimbra moderna mas onde, ainda hoje, é possível 
encontrar francos vestígios do passado, encontra-se o Mosteiro de Santa 
Cruz, nomeadamente na freguesia de Santa Cruz, fundado em 1131 pela 
Ordem dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, com o apoio de D. 
Afonso Henriques e de D. Sancho I, que nele se encontram sepultados. 
A qualidade das intervenções artísticas no mosteiro, particularmente na 
época manuelina, fazem deste um dos principais monumentos históricos 
e artísticos do país, sendo impossível não prender o olhar e registar o 
momento no nosso álbum de recordações.
Edifício contíguo à Câmara Municipal de Coimbra, numa das mais belas 
praças da cidade, onde muitos curiosos desfrutam de uma bonita e 
animada zona da cidade. Onde o comércio aparece em destaque como em 
tantas outras cidades portugueses, com a cerâmica a ser, desde longa data, 
a atividade artesanal que mais distingue Coimbra. São muito famosas as 
peças de faiança pintadas à mão, com castanhos, azuis esbatidos e roxos 
desbotados. Esta tradição desenvolveu-se nos séculos XVII e XVIII e, por 
essa altura, começou a ser exportada para Inglaterra. Apesar da crise que 
nos últimos anos afetou o sector, os artesãos mantêm viva a tradição.

E foi, precisamente, 
o que fizemos, pois 
Coimbra já merecia, 
e reclamava, uma 
visita há muito 
tempo. Pelo seu 
simbolismo, pela 
sua importância na 
dinâmica económica 
nacional mas, 
sobretudo, por 
todo um conjunto 
diversificado de 
aspetos que fazem 
com que seja uma das 
mais interessantes 
cidades portuguesas.

Num curioso diálogo entre passado e presente, latente no seu legado 
patrimonial e urbanístico, a capital da região Centro de Portugal é um 
importante agregador de pessoas e serviços, razão pela qual é considerada 
uma das mais importantes cidades portuguesas, devido a infraestruturas, 
organizações e empresas, para além da sua importância histórica e 
privilegiada posição geográfica no centro da espinha dorsal do país. 
Coimbra é também referência nas áreas do Ensino e da Saúde, cidade 
historicamente universitária, por causa da sua universidade, fundada a 1 
de março 1290 pelo rei D. Dinis e que foi elevada a Património Mundial pela 
UNESCO no dia 22 de junho de 2013. Classificação que reconhece ainda 
a ação central que a Universidade de Coimbra tem vindo a desempenhar 
na história da Humanidade, fazendo parte incontornável do riquíssimo 
património histórico, arquitetónico e cultural de que dispõe a cidade. 
Galardão que, mais do que o reconhecimento do valor arquitetónico do 
complexo universitário de Coimbra, sublinha o valor universal da cultura 
e da língua portuguesas e reconhece o papel central que Portugal teve na 
formação do mundo, sendo, ainda hoje, uma das línguas mais faladas no 
mundo.
Mas se a sua universidade é uma das mais antigas de Portugal e da Europa, 
uma palavra ainda para a sua Sé. Velha dizem, igualmente uma das mais 
antigas de Portugal e que pode ser encontrada não muito longe daquele 
que é o ex-libris da cidade: a universidade. Saiba que o templo atual data 
da segunda metade do século XII, tendo sido aberto ao culto em 1184, e 
segue o estilo românico coimbrão da segunda fase. 
Com projeto do francês Mestre Roberto, a igreja tem um exterior robusto, 
simétrico, com escassas aberturas e coroamento de ameias. O portal 
central apresenta uma decoração de clara influência islâmica, enquanto 
a porta lateral, dita “Porta Especiosa”, atribuída a João de Ruão, revela 
elegante decoração renascentista. No interior, ao longo das naves laterais 
distribui-se a galeria do trifório, com destaque especial para o retábulo da 
capela-mor, em gótico flamejante, datado de cerca de 1498. Já o retábulo da 
Capela do Santíssimo Sacramento, completado com uma elegante cúpula 
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Um homem feliz, é como se considera José Reis, que não obstante o menor 
fulgor da restauração não deixa de ter orgulho pela casa que construiu, 
visitada por muitos e célebres conimbricenses, de diferentes áreas sociais 
e que elegem o Cantinho do Reis como destino assíduo. “Sentem-se em 
casa, acredito. Trabalho há 58 anos na restauração em Coimbra. É um 
privilégio para mim ter os clientes que tenho, de todos os quadrantes e 
áreas sociais. São todos bem vindos nesta casa. É de todos eles”, comenta. 
Seduzidos, como nós, pela comida tradicional portuguesa, com o sabor 
de sempre que todos conhecemos e gostamos. Bacalhau com Grão, Arroz 
de Tamboril, Chanfana, Lombinhos de Porco na Telha, Peixe fresco 
diariamente são alguns dos petiscos e pratos que podemos encontrar neste 
espaço pitoresco de uma cidade predominantemente romântica.
Como o demonstra o sol na sua curva descendente sob a margem do 
rio Mondego, que convida a um café de final de tarde já mais perto da 
frescura do seu leito. Delta, claro está, pois muito ainda há para ver nesta 
cidade popularizada pela universidade, conhecimento e gastronomia, mas 
também pelo fado. Manifestação cultural intimamente ligada às tradições 
académicas e que recupera nomes como Adriano Correia de Oliveira e Zeca 
Afonso, cantores e poetas da resistência à ditadura, que revolucionaram 
a música tradicional portuguesa, entre muitos outros. É ainda ligado ao 
fado de Coimbra que temos uma das mais emblemáticas casas de fados 
da cidade, o Centro Cultural à Capella, numa antiga capela do século 
XIV, onde se reúnem todas as noites diversos músicos da atualidade 
fadística. Um excelente final para um dia repleto de novos conhecimentos 
e vivências e que encerra uma breve visita a uma das mais cativantes 
cidades portuguesas. E com muito mais para descobrir. Um dia só não 
chega...
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Gastronomia
O passeio já vai longo e para ver Coimbra 
como merece ser vista temos que aconchegar 
o estômago. É que a gastronomia local tem 
profundas raízes, sobretudo na área da doçaria, 
uma tradição secular que se deve, em grande 
parte, à influência de importantes conventos, e é 

um excelente motivo de viagem. 
E, embora a cidade de Coimbra não tenha um prato que a caracterize, 
nos restaurantes podem degustar-se excelentes iguarias e petiscos, assim 
como pratos típicos. Foi o que fizemos. Num restaurante não muito longe 

da Igreja de Santa 
Cruz, acessível a 
pé, e com todo o 
bem-receber das 
gentes coimbrãs. 
O nosso destino 
foi o Cantinho do 
Reis, onde pudemos 
ter o privilégio 
de conhecer e 
conversar com o 
seu proprietário. 

Figura de um carisma incontornável, José Reis abriu-nos as portas da 
sua casa e recordou alguns episódios de uma vida conquistada a pulso 
e que o conduziu até ter um restaurante próprio. Um dos mais típicos de 
Coimbra, conhecido por todo a cidade e visitado por todo o tipo de pessoas, 
de diferentes classes, cores políticas ou distintos 
graus de formação académica. “Uma casa de 
todos”, como partilha José Reis, enquanto recorda 
como veio para Coimbra, menino e moço, desde a 
freguesia de Portunhos onde nasceu, no concelho 
de Cantanhede. 
É no conforto e apoio da família que tem encontrado 
forças para levar o negócio em frente, sempre com 
a mesma honestidade e humildade com que se 
apresenta hoje. “A honra vale mais que o dinheiro”, 
recorda. A esposa Maria do Carmo, as filhas 
Virgínia e Anabela, assim como o genro Sérgio, 
são os pilares desta aventura iniciada aos 50 anos 
de idade, quando deixou o restaurante Cova Funda. 
“Parti para este negócio com muitas dificuldades 
financeiras, com dinheiro emprestado, fiadores 
e com 50 anos de idade. Felizmente, consegui ir 
levando a casa e melhorando as infraestruturas 
sempre que possível. Agora, com 70 anos, começo 
a pensar no futuro, felizmente a solução para a 
continuidade está dentro de casa”, partilha com um 
sorriso imenso.
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Novadelta no top 3 
do registo de patentes em 2013

A empresa do Grupo Nabeiro, Novadelta, juntamente com a Hovione e a PT Inovação, 

liderou o registo nacional de patentes em 2013. Num ano em que o número de registos cresceu 

8%, estas três empresas publicaram, cada uma, quatro pedidos de invenção nacional junto do INPI – 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Já em 2012 o Grupo Nabeiro se fazia representar no grupo de empresas 
com maior número de invenções registadas em Portugal, dessa vez com a 
Tecnidelta.
No ano passado, o INPI recebeu um total de 4.604 pedidos de registo de 
patente (867 no mercado nacional e 3.773 de validação europeia). 
A nível mundial, Portugal ocupa o 36.º lugar do ranking de registo de 
patentes, subindo quatro posições face a 2012. Os pedidos de patentes junto 
do Instituto Europeu de Patentes (IEP) vindos de Portugal têm crescido, 
em média, 11,3% ao ano nos últimos 10 anos, 
um crescimento que só é igualado pelos países 
asiáticos. 
Em 2013, as empresas e os inventores 
portugueses apresentaram naquele organismo 
199 pedidos de patentes, ao que corresponde um 
aumento de 34,5% relativamente ao ano anterior. 
Engenharia civil e tecnologia médica são as 
áreas onde foram submetidos mais pedidos de 
patentes por empresas portuguesas, com 15% e 
9%, respetivamente, seguindo-se a engenharia 
química e dos transportes, cada uma com 6%. 
Relativamente a 2012, verificou-se um aumento 
considerável nos pedidos de patentes na área da 
química alimentar e o surgimento de pedidos na 
área do controlo.
A Oliveira & Irmão (sete), a operar no ramo dos 

artigos sanitários para o sector de construção, a farmacêutica Bial-Portela 
(quatro), a Universidade do Minho (quatro), a Biosurfit (três), na área do 
desenvolvimento de tecnologia para diagnósticos médicos, a Consumo em 
Verde – Biotecnologia das Plantas (três), na área agrícola, a Gowan Comércio 
Internacional e Serviços (três), na área das tecnologias da informação, 
a Internet Business Technologies – Informática (três) e, uma vez mais, 
a Novadelta – Comércio e Indústria de Cafés (três) foram as empresas 
portuguesas que mais pedidos de patente apresentaram junto do IEP.
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