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O Natal é uma época mágica e inspiradora. Desperta sentimentos que, no corrupio do dia a dia, ficam adormecidos e menos exteriorizados.

À volta do Natal há sempre uma mesa cheia de amor, carinho, compreensão, amizade e partilha. É a festa da família, onde o ato de dar e 
receber vai mais para além das prendas. O Natal é a celebração do amor, da paz e da fraternidade.

 

Na Delta esta quadra tem um sabor especial. Desde 1961 que partilhamos consigo o espírito do Natal.

Vivem-se tempos difíceis, mas na Delta acreditamos que é possível contrariar as adversidades. Colocando a imaginação, a força do 
trabalho e empenho em tudo aquilo que fazemos.

2013 já é história. Vive-se agora o 2014. Mais um ano em que vamos ter de continuar a lutar pelas nossas famílias, pelas nossas empresas 
e pelo nosso país. Na Delta é o que faremos, pois essa tem sido a nossa atitude desde sempre.

Vive-se, sem dúvida, uma conjuntura económica difícil, mas a capacidade de trabalho e de sacrifício dos portugueses será recompensada.

É preciso encarar o novo ano com otimismo, ambição, coragem, muita imaginação e talento. Basta acreditar!

Os nossos votos mantêm-se inalteráveis na sua mensagem...

Um Natal cheio de Amor! E um 2014 repleto de Esperança!

COMENDADOR 
RUI NABEIRO 
destaca a capacidade de 
crença e superação individual 
como meios para contornar a 
atual conjuntura económica

CELEBRAÇÃO DO AMOR, PAZ E FRATERNIDADE
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JOÃO MANUEL NABEIRO, 
administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, 
deseja um Feliz Natal e um próspero 2014 a 
toda a família Delta

No último mês de cada ano todos nos preparamos para dias de convívio em família 

celebrando o Natal.

A família Delta quer partilhar com todos o desejo de acreditarmos que esta época nos traz 

mais força para valorizar a vida em comunidade e que o amor e a paz, como valores agora 

mais visitados, sejam uma partilha ao longo do próximo ano de 2014.

Neste mês, também as empresas fazem as suas contas anuais e projetos para o ano 

seguinte. É com essa vontade de melhoria que a Delta Cafés coloca todo o seu empenho, 

para que a nossa sociedade conforte todos aqueles que durante a sua vida são alicerces de 

fazer bem em todas as práticas da vida humana, das empresas e instituições.

Um pensamento ainda para aqueles que nos deixaram, como aconteceu recentemente com 

a grande figura do século passado, e deste século XXI, que foi Nelson Mandela.

Madiba lhe chamavam como apelido carinhoso. Individualidade que nos deixou um legado 

de humanidade e que, como François Piennar, capitão da equipa de râguebi sul-africana, o 

classificou “foi o mais extraordinário e incrível” ser humano.

Que o seu legado e o seu exemplo perdurem para sempre e para todos é o nosso desejo!

Votos de Boas-Festas e de um Excelente Ano de 2014.
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Delta Cafés entre as empresas 
portuguesas mais reputadas a nível 
internacional

São 23 as empresas portuguesas das quais os inquiridos pelo Reputation 
Institute têm uma imagem positiva, grupo restrito com melhor reputação a 
nível internacional do qual a Delta Cafés é parte integrante.
Esta distinção surge no âmbito de um inquérito feito pelo Reputation Institute 
que tem como objetivo avaliar a imagem, atividade e respetivo desempenho 
das mais variadas marcas, em Portugal e igualmente além-fronteiras. Sobre 
a empresa líder nacional no mercado de cafés, o estudo em causa refere que 
“na área de consumo, a Delta é a empresa que se destaca a nível internacional 
e isso é de alguma forma surpreendente. A marca tem, de facto, conseguido 
competir ao mais alto nível no mercado internacional”.
Este estudo volta a posicionar a Delta Cafés como uma referência e um 
exemplo a seguir em Portugal e no estrangeiro.
Presente em 35 países, a Delta Cafés é, ainda, a empresa mais reputada 
a nível interno, liderando o ranking das empresas com melhor reputação 
no país, segundo o estudo RepTrak Pulse 2013, realizado pelo Reputation 
Institute, consultora líder a nível mundial de Gestão de Reputação. 

27º Master Café Delta em Campo Maior

A escola barista Grão Maior acolheu, em outubro último, a 27.ª edição do Master Café Delta, iniciativa promovida através do Centro Internacional de Pós-
graduação Comendador Rui Nabeiro, que organiza, desde 2005, a formação Master Delta Cafés. 
Já na 27.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 e destina-se aos clientes e colaboradores do Grupo Delta.
A formação é composta por três níveis: cultura do café, desenvolvimento de negócio e gestão de negócio, sendo o último nível lecionado por docentes do 
departamento de Gestão.

Boutique do Café assinala 25.º aniversário

A boutique de café comemorou o 25.º aniversário e assinalou este dia 
especial juntamente com todos os seus clientes. Celebração que contou com 
a presença do comendador Rui Nabeiro nesta efeméride deste importante 
espaço de Badajoz.
Além da oferta de café e bolos, a Boutique do Café reconheceu a fidelidade 
desses mesmos clientes, com a entrega de uma edição especial de canetas 
e espelhos de bolso. Parabéns à Boutique do Café, que essência Delta siga 
presente neste espaço por mais 25 anos.
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Delta Q lança Qontrast 

A Delta Q lançou o lote Qontrast, uma edição limitada que se diferencia ao 
apresentar duas versões de torra do mesmo café: Qontrast Dark Roast e 
Qontrast Light Roast.
A gama Qontrast apresenta um único blend, com duas torras diferentes e 
100% naturais. O Qontrast Dark Roast apresenta uma torra intensa, dando 
origem a um café de sabor mais forte e amargo, com menor grau de acidez; 
por sua vez o Qontrast Light Roast apresenta uma torra mais clara, que 
proporciona um aroma suave e delicado, com um suave toque de acidez. 
Com o lançamento da nova gama Qontrast, a marca portuguesa de café em 
cápsulas pretende reforçar a ligação com os verdadeiros apreciadores de 
café, apostando na diferenciação. “O lançamento do Qontrast é o mais recente 
resultado da nossa forte aposta em inovação e da constante preocupação em 
oferecer diversidade aos amantes de café, onde mostramos e transmitimos o 
conhecimento aos nossos clientes sobre aquilo que de melhor sabemos fazer: 
café com qualidade”, sublinha Rui Miguel Nabeiro, administrador da Delta 
Cafés. 
A gama “Qontrast” já está disponível em todos os pontos de venda habituais 
e o seu lançamento é acompanhado por uma campanha multimeios.

Clínica Santa Madalena e 
Grupo Nabeiro estabelecem parceria 
O Grupo Nabeiro – Delta Cafés estabeleceu uma parceria com a clínica Santa 
Madalena. No âmbito deste acordo, todos os colaboradores do grupo não 
abrangidos pelo seguro e o seu agregado familiar, nomeadamente cônjuges 
e filhos menores, poderão utilizar da tabela Multicare e usufruir de todos 
os seus benefícios nas suas consultas e tratamentos dentários. A Clínica de 
Santa Madalena oferece, ainda, uma primeira consulta de diagnóstico e de 
uma higienização oral gratuitas. 
A Clínica Santa Madalena possui clínicas em Lisboa, incluindo uma no 
Parque das Nações, no AlvercaPark, no Tagus Park, no Sintra Retail Park, 
no Forum Montijo, no Barreiro Retail Planet, no Forum Coimbra, no Braga 
Parque e em Badajoz, no centro comercial El Faro. 
Aberta também aos sábados, a Clínica Santa Madalena tem serviço de 
urgências e, entre outras, as especialidades de implantologia avançada e 
ortopantomografia. 
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Hospital Garcia de Orta
recebe equipamento hospitalar

O Grupo Nabeiro/Delta Cafés, a Fundação EDP e a Fundação Claude e Sofia Marion formalizaram 

a doação de equipamento de última geração no âmbito do Acordo de Cooperação com 

três hospitais da Península de Setúbal, numa cerimónia realizada a 12 de outubro no 

Departamento de Formação do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

texto BÁRBARA SOUSA fotos FUNDAÇÃO EDP
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Este encontro teve como objetivo reunir representantes dos três centros 
de tratamento hospitalar da Península de Setúbal: o Hospital Garcia de 
Orta, E.P.E, o Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E e o Centro Hospitalar 
Barreiro-Montijo, E.P.E. para assinar um protocolo de colaboração entre os 
mesmos para a criação do Centro de Tumores Cerebrais da Península de 
Setúbal (CTCPS).
O CTCPS, que estará sediado no Hospital Garcia de Orta, será um centro 
integrado de diagnóstico e terapêutica e de acompanhamento dos doentes 
com tumores benignos ou malignos do sistema nervoso. O objetivo 
principal do centro será melhorar as atuais práticas de tratamento, 
facilitando circuitos, rentabilizando os recursos disponíveis e aumentando 
a eficácia na referenciação, tratamento e acompanhamento dos doentes.
A cerimónia oficial, moderada por Margarida Pinto Correia, contou, 
entre outras individualidades, com a presença de Paulo Macedo, ministro 
da Saúde, do comendador Rui Nabeiro, presidente do Conselho de 
Administração do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, de Manuel Cunha e Sá, 
diretor do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Garcia de Orta, de Daniel 
Ferro, presidente do Conselho de Administração da mesma unidade 
hospitalar, e de António Almeida, presidente da Fundação EDP.
Um outro ponto alto da ocasião prendeu-se com a formalização da doação 
do Sistema de Imagem O-Arm, equipamento essencial para o tratamento 
da patologia oncológica do sistema nervoso central e que representa uma 
doação da Fundação EDP, da Fundação Claude e Sofia Marion e do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés. Esta doação enquadra-se no âmbito de um Protocolo 
de Parceria que as fundações em causa estabeleceram com o Hospital 
Garcia de Orta e com a Liga de Amigos desta mesma unidade hospitalar da 
margem sul do Tejo, no seguimento de um projeto da Fundação EDP que 
consiste na doação de equipamentos hospitalares e ações de humanização 
nas áreas oncológicas.
O tratamento cirúrgico do Hospital Garcia de Orta, que já se distingue 
pelo seu Serviço de Neurocirurgia, beneficiará do novo sistema de imagem 
e de neuro navegação, que permitirá um rigor operatório acrescido em 
tumores cerebrais e cirurgias da coluna, através da imagiologia cirúrgica 
multidimensional, uma melhoria na exatidão da localização de tumores e 
na consequente diminuição da morbilidade associada aos atos cirúrgicos 
para a sua excisão, através do neuro navegador de última linha. O que 
possibilitará alcançar um patamar de maior excelência na prestação de 
cuidados aos doentes pertencentes à área de referência do Hospital Garcia 
de Orta e ainda dos restantes hospitais da Península de Setúbal e Litoral 
Alentejano.

Serviço em crescendo     
O Hospital Garcia de Orta, E.P.E iniciou a sua atividade em setembro de 1991, com a designação 
de Hospital Distrital de Almada. Em 2003, como consequência do seu desenvolvimento e grau de 
diferenciação criado, foi classificado como Hospital Central, o único na margem sul do Tejo.
O Hospital Garcia de Orta serve hoje em dia uma população estimada em cerca de 340 mil habitantes 
dos concelhos de Almada e Seixal, sendo que em algumas valências a sua zona de influência extravasa 
largamente estes dois concelhos, estendendo-se a toda a Península de Setúbal, nomeadamente nas 
áreas de especialidade de Neonatologia e Neurocirurgia.
Este hospital  dispõe  de  uma  lotação  de  545  camas,  distribuídas  por  várias  especialidades  e 
serviços   de   referência  que   apoiam  regularmente   outros   hospitais   como  a   Pediatria, Obstetrícia,  
Cirurgia  Vascular,  Cardiologia,  Hematologia,  Endocrinologia, Medicina  Nuclear, Reumatologia, Ortopedia, 
Neurorradiologia, Nefrologia, entre outros, e conta, atualmente, com cerca 2.500 funcionários.
O Hospital Garcia de Orta é desde 2011 Hospital Acreditado pelo Caspe Healthcare Knowledge Systems 
(CHKS), um dos organismos internacionais de maior prestígio na área da Qualidade em Saúde, ao abrigo 
do Programa de Acreditação Internacional para Organizações de Saúde do CHKS.
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Delta Cafés reeleita 
“Escolha do Consumidor” 2014

A Delta Cafés foi eleita, pelo segundo ano consecutivo, “Escolha do Consumidor” 2014, 

no segmento de café fora-do-lar. Distinção de relevo que está já a tornar-se uma tradição 

para a Delta Cafés, líder incontestável no mercado nacional de cafés que viu, de novo, a 

sua qualidade ser reconhecida pelos consumidores nacionais.

texto BÁRBARA SOUSA

A iniciativa “Escolha do Consumidor” visa conhecer e avaliar o grau de 
satisfação e aceitabilidade dos consumidores em relação a um determinado 
produto ou serviço. Este selo, um dos mais credíveis e acreditados no nosso 
país, distingue as empresas que recolhem as preferências dos portugueses, 
não privilegiando variáveis influentes como a marca e o preço.
O sabor, o aroma e o grau de satisfação foram as qualidades mais 
valorizados pela maioria dos consumidores que reconhecem o café Delta, 
da marca líder no mercado nacional de cafés, um produto único e de 
excelente qualidade.
Rui Miguel Nabeiro, administrador da Delta Cafés, sublinha que “ser 
reconhecida pela segunda vez consecutiva como marca de qualidade pelos 
consumidores é para nós um motivo de grande orgulho. Pretendemos 
sempre oferecer produtos inovadores e de qualidade a todos os verdadeiros 
apreciadores de café. Continuar a ser a marca preferida dos portugueses é o 
grande objetivo da Delta Cafés”. 
A Delta Cafés, além de ser um produto de confiança junto dos portugueses, 
também faz parte de um grupo restrito de empresas nacionais com melhor 
reputação internacional. Este reconhecimento surge na sequência de um 
inquérito feito pelo Reputation Institute que consiste em avaliar a imagem, 
atividade e desempenho das mais variadas marcas, em Portugal e além-
fronteiras. 
Sobre a Delta Cafés o estudo refere que “na área de consumo, a Delta é 
a empresa que se destaca a nível internacional e isso é de alguma forma 
surpreendente. A marca tem, de facto, conseguido competir ao mais alto nível 
a nível internacional”, posicionando a Delta Cafés como uma referência, e 
um exemplo a seguir em Portugal e no estrangeiro.
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Adega Mayor 
no primeiro 
“Portugal 
Wine Ladies 
Tasting”

A Adega Mayor participou no primeiro “Portugal Wine Ladies Tasting”, iniciativa que contou 

com a presença de Rita Nabeiro, administradora da Adega Mayor, no grupo de 12 produtoras de 

vinho portuguesas que estiveram no evento realizado no Hotel Altis Belém, em Lisboa, nos dias 

25 e 26 de outubro. Na tarde do dia 26, o público pôde participar na iniciativa que contou com a 

prova de cerca de 60 vinhos em degustação provenientes de várias regiões do país.

texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
INICIATIVA
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As 12 produtoras conheceram-se previamente no âmbito 
da reportagem “Princesas do Vinho” (publicada no Diário 
de Notícias, de autoria do jornalista e crítico de vinhos 
Fernando Melo) e, também, por meio de um primeiro jantar 
vínico intitulado “Jantar das Princesas”, que teve lugar no 
Hotel InterContinental, no Porto, em fevereiro, e que reuniu 
mais de 100 pessoas.
Após várias conversas, as produtoras entenderam unir-se 
para a promoção dos seus vinhos no evento “Portugal Wine 
Ladies Tasting”, que fica marcado como a primeira prova 
organizada por este grupo de produtoras portuguesas e que servirá como 

modelo para futuras iniciativas fora do país, tendo em vista a promoção dos 
vinhos portugueses nos mercados internacionais.
O Portugal Wine Ladies é formado por profissionais do sexo feminino, 

de diferentes áreas da produção e comercialização do vinho. Juntamente 
com Rita Nabeiro, administradora da Adega Mayor, o grupo conta com 
Catarina Vieira (Herdade do Rocim), Francisca van Zeller (Quinta 
Vale D. Maria), Luísa Amorim (Quinta Nova da Nossa Sra. do Carmo), 
Madalena Sacadura Botte (Quinta da Bica), Mafalda Guedes (Herdade 
do Peso, Sogrape), Maria Castro (Quinta da Pellada), Maria Manuel 
Maia (Poças), Rita Cardoso Pinto (Quinta do Pinto), Rita Fino Magalhães 
(Monte da Penha), Sandra Tavares da Silva (Quinta de Chocapalha) e 
Teresa Barbosa (João M Barbosa Vinhos).
O objetivo da prova desenvolvida é apresentar o conceito do grupo e 
os vinhos de cada uma das produtoras, tanto a profissionais do sector, 
como para o público em geral. As Portugal Wine Ladies pretendem 
trabalhar em conjunto, já que as une o facto de serem mulheres da 
mesma faixa etária. Mas, por serem mulheres, não definem esse como o 
seu público-alvo. “Não fazemos vinhos para mulheres”, diz Rita Nabeiro, 
que acrescenra: “os eventos de promoção de vinhos pretendem captar a 
atenção de todos, não diferenciando entre o feminino e o masculino”.
A iniciativa é original e única e convida a conhecer as mulheres 
ligadas ao sector vínico e que representam as várias áreas da 
produção, marketing e promoção do vinho em Portugal, de várias 

regiões vitivinícolas do país e que, ao contrário de todas as aparências, 
“já existiam, estavam eram escondidas”, como afirma a administradora da 
Adega Mayor.
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LANÇAMENTO

Brinde à Adega Mayor 
ao som de Vitorino

O que fazem Jorge Palma, Tim, Luís Represas, João Gil, Manuel João Vieira, Rui Veloso, 

J.P. Simões, Janita, entre outros, com o amigo Vitorino Salomé? Brindam, pois claro! À 

música e à harmonia com o vinho, reforçada com o mais recente lançamento da Adega Mayor, o 

vinho Vitorino. Uma edição especial da Adega Mayor que apresenta mais uma edição 

especial, plena de equilíbrio entre as notas musicais e vínicas.

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
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Do improviso nasce magia e da arte de quem sabe com pouco se faz muito. 
O lançamento do vinho Vitorino, a mais recente proposta da Adega Mayor, 
conheceu, assim, um toque especial, quando às notas vínicas deste néctar 
nascido de Aragonez, Trincadeira e Alicante Bouschet se juntam as notas 
melodiosas do “homem da boina preta”, Vitorino Salomé, que empresta o 
nome nesta homenagem à música, à cultura e às tradições alentejanas por 
parte da Adega Mayor.
“A associação à música enquadra-se com o posicionamento da Adega 
Mayor de associação às artes e à cultura e com o envolvimento em áreas 
que ultrapassam o universo vitivinícola. Pretendemos sempre valorizar 
e enaltecer uma vez mais o que Portugal tem de melhor”, sublinha Rita 
Nabeiro, administradora da Adega Mayor. 
Um vinho exclusivo cuja produção se apresenta disponível ao grande 
público através de uma edição especial limitada composta por um pack 
de duas garrafas do vinho Vitorino Salomé, a que se junta, ainda, um CD 
exclusivo com seis canções de Vitorino, entre as quais se encontra as 
“Saias de Monte Mayor”, inédito composto para este projeto. “Houve um 
primeiro contacto e a primeira reunião acabou por acontecer. Não estava à 
espera de encontrar o Vitorino. Trouxeram-me esta ideia. Porque não associar 
o vinho à música? Já anteriormente havíamos feito essa ligação com outro 
vinho”, recorda Rita Nabeiro, acrescentando que “este é mais um passo no 
nosso caminho que nos orgulha bastante”.
“A música e o vinho têm caminhado, sempre lado a lado, ao longo de toda 
a minha vida. Sou cantor e compositor, na música, e produtor e bebedor, 
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no vinho. O Alentejo fica mais rico com estas parcerias. É com grande 
satisfação que pude desenvolver este projeto com a Adega Mayor que, desde 
início demonstrou uma sensibilidade inigualável”, afirma, por sua vez, o 
músico Vitorino Salomé. “O meu avô ensinou-me a beber desde os 11, 12 
anos, mas calmamente. O vinho foi escolhido por mim mas a panóplia que 
me foi exposta tornou a tarefa um pouco difícil. Mas estou muito seguro do 
vinho escolhido”, confidencia o cantor alentejano.
A Vitorino Salomé que, claro está, cantou na apresentação do vinho juntou-
se, ainda, um conjunto diversificado de personalidades ilustres associadas 
ao mundo da economia e da banca, da televisão e do teatro e, ainda, 
claro está, da música, casos de Janita Salomé, Tim, Luís Represas, João 
Gil, Rui Veloso, Luís Represas, J.P. Simões, e Jorge Palma, entre outras, 
com o autor de “Dá-me Lume” a presentear todos os presentes com um 
concerto improvisado, acompanhado por Manuel João Vieira na guitarra 
portuguesa, Vitorino na voz e Tim na guitarra baixo. Mais tarde, seguiu-se 
João Gil, J.P. Simões, entre outros, e a festa continuava.
Momentos de uma noite muito especial, onde a Adega Mayor apresentou 
mais um vinho distintivo. Elaborado a partir das castas Trincadeira, 
Aragonez e Alicante Bouschet. De perfil envolvente, com taninos maduros 
e sedosos que se conjugam numa estrutura repleta de frutos vermelhos, 
associados a ligeiras notas de balsâmico e tosta. Está disponível em 
restaurantes selecionados, nas lojas Delta Q e na loja online da Adega 
Mayor.

Adega Mayor lança 
Espumante Monte Mayor

A Adega Mayor reforça o seu portfólio e entra num novo 
segmento de negócio, com o lançamento do Espumante 
Monte Mayor.
A Adega Mayor tem apostado, cada vez mais, na inovação, 
qualidade, “expertise” e diversidade dos seus produtos e, 
é nesse sentido, que acaba de lançar o Vinho Espumante 
Monte Mayor. A marca vitivinícola nacional “pretende 
sempre surpreender e satisfazer os consumidores, com 
a oferta de produtos de qualidade”, afirma Rita Nabeiro, 
administradora da Adega Mayor. 
De cor citrina, aroma fresco e frutado com nuances de 
frutos secos, o Espumante Monte Mayor vai surpreender 
todos os que gostam de comemorar e assinalar grandes 
momentos. No paladar é persistente, sedoso e com acidez 
proeminente o que lhe confere uma agradável frescura. 
O Espumante Monte Mayor pode servir-se como aperitivo. 
É também uma excelente companhia para pratos de peixe 
gordo, salmão grelhado ou mesmo pratos de carne gorda, 
como leitão assado.
O espumante está disponível na loja online da Adega 
Mayor, nas lojas Delta Q, nas principais superfícies 
comerciais e lojas da especialidade com um PVP de 9,25€. 
Também se poderá optar pelo pack Desejo Mayor, que 
inclui oferta de passas e bloco de notas onde poderá 
apontar todos os seus desejos para 2014.
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À volta de um Delta 
é sempre Natal

Um grão de café, uma origem, uma história para contar. Muitos grãos de café, distintas 
origens, ainda mais histórias para contar. Em cada chávena um segredo, em cada “blend” um mundo 
de sensações suscitadas por alguns dos melhores lotes de café do mundo, combinados pela maior 
empresa portuguesa especialista na compra, torrefação e comercialização de café.

Torra ligeira ou torra intensa, com mais Arábica ou Robusta, do fruto delicado do cafeeiro, proveniente 
das origens remotas do café verde à sua chávena, o melhor da cultura do café resumida num gesto 
quotidiano, replicado por milhares de pessoas todos os dias.

Motivo de convívio, objeto de tertúlia, pura prosa ou poesia, inspirou poetas, dá alento à mente e ao 
corpo, aquece almas e corações, tudo é mais especial em torno de um café.

Do gesto matinal de preparar o próprio café, ao pedir, naquele jeito tão português, “um cafezinho, por 
favor!”, os aromas do café acompanham-nos nos hábitos mais usuais e mundanos, dentro ou fora do 
conforto do lar. 

Energia extra ou conforto d’alma, foi assim com Fernando Pessoa na quadra “Moinho de Café”, com 
Bob Dylan em “One More Cup of Coffee”, ou com Vinícius de Moraes no samba bem cafeinado, “Samba 
do Café”, entre muitos outros.

A composição química do grão verde de café é complexa e varia de acordo com sua espécie, numa 
inebriante descoberta em cada chávena, seja ela de cimbalino ou de bica. Expresso ou galão. Italiana 
ou cappucino. 

Estimulante para as horas de leitura, agregador de pessoas e de saborosas conversas, o café é filosófico 
e não pode faltar até nas reuniões mais importantes.

Mas tudo é ainda mais especial em torno de um Delta. Até o Natal... Celebração de paz, amor e 
fraternidade, efeméride que assinala o cruzamento de diferentes épocas no tempo, período de 
renovação, de celebração da humanidade, do existencialismo defendido por Sartre, recordado em 
mais uma campanha publicitária da Marca de Confiança dos consumidores nacionais, Escolha do 
Consumidor, que celebra o Natal com todos os portugueses desde 1961. Afinal, à volta de um Delta é 
sempre Natal. Todos os dias.. com o café da sua vida!...
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Querido.. mudei a sala
com Delta Q

DELTA Q

A marca exclusiva de café em cápsulas Delta Q voltou a associar-se ao programa “Querido 
Mudei a Casa” através de um passatempo disruptivo e muito concorrido. O que a marca 
líder do mercado de café em cápsulas propunha era, nada mais nada menos, do que a 

possibilidade de o vencedor deste concurso associado ao Dia da Mãe ter a sala de sua 
casa completamente renovada. Tão simples de concorrer como beber um Delta Q.

texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
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“Se já é difícil sair de casa, tendo uma máquina Delta Q sempre à mão, imagine 
como será depois de remodelarem a sua sala”, foi a proposição com que a 
Delta Q apresentou um novo passatempo que realizou em parceria com a 
equipa do programa “Querido Mudei a Casa!”.
O passatempo “Querido, Mudei a Sala com a Delta Q” realizou-se entre o dia 
15 de abril e o dia 19 de maio deste ano, coincidindo com o Dia da Mãe, e aos 
consumidores que comprassem uma Máquina Delta Q dentro deste período 
de tempo era dada a possibilidade de participar em mais uma disruptiva 
iniciativa promovida pela marca líder no mercado nacional de café em 
cápsulas.
A participação no passatempo era possível por meio de um cupão que se 
encontrava nas lojas, juntamente com uma frase criativa, a cópia do talão 
de compra da máquina comprada e duas fotografias da sala a remodelar. Ou 
ainda, online através da inscrição no site da Delta Q.
Os participantes habilitavam-se a ganhar um prémio que, não podia deixar de 
ser, pela parceria com o programa “Querido Mudei a Casa!”, a remodelação 
de uma divisão da casa, neste caso, da sala. 
Um júri composto por elementos do programa “Querido, Mudei a Casa!” e 
Delta Q selecionou um vencedor até ao dia 15 de julho, que foi contactado e 
viu o seu nome divulgado em www.mydeltaq.com e na página de Facebook 
da marca.
As fotos documentam o resultado final e o entusiasmo com que foi acolhido 
pelos felizes vencedores.
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ANDRÉ LEONARDO, EMPREENDEDOR
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS

André Leonardo Tour:
a volta ao mundo do empreendedorismo

Ser intrépido como Garrett McNamara, 

ou visionário com Fernão de Magalhães, são 

ideias simples na sua génese mas nem sempre 

fáceis de colocar em prática. Dar ao volta ao 

mundo, visitar 18 países em nove meses, 

aprender o que é empreendedorismo nas 

suas diversas facetas contado por pessoas 

com vivências distintas, procurar soluções 

e divulgar o país e o seu potencial 

são algumas ideias contidas no André 

Leonardo Tour. Iniciativa pioneira deste jovem 

terceirense de 24 anos que procurar aliar o que 

aprendeu nos livros de gestão do ISCTE ao 

exemplos feitos do mundo real.

Delta Magazine – Em que consiste o André Leonardo Tour? Como 
é que surgiu esta ideia de dar uma volta ao mundo e, sobretudo, o 
que é para si ser empreendedor?
André Leonardo – Venho a preparar este projeto já há cerca de dois anos, 
na sequência de alguns outros projetos que fui fazendo. Há dois anos atrás 
organizei uma Conferência Internacional do Empreendedorismo na ilha 
Terceira, com 600 participantes num destino que tem 53 mil pessoas, ou seja, 
1% da população. Tivemos lá oradores muito bons como o Luís Filipe Vieira, 
presidente do Benfica, vários empresários, professores catedráticos, etc. No 
segundo ano, repeti também a conferência e esteve lá o Garrett McNamara, 
mais uma vez 600 pessoas, esgotado 15 dias antes, trabalhou-se muito a 
motivação.
Depois disso, já com este projeto em pensamento, fiz um projeto piloto em 
que fui a quatro países. Fiz uma análise do que existia de bom e de mau 
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nos Açores, isto é, quatro áreas de maior potencial para se empreender, e fui 
aos quatro melhores lugares do mundo de cada uma dessas áreas, estive em 
Silicon Valley, nas Astúrias, e trouxe uma série de soluções para os Açores. 
E tudo isto permite-me agora, depois de ter trabalhado três ou quatro anos 
em motivação, inspiração e empreendedorismo, passar para este projeto. O 
objetivo deste projeto é simples, dar a volta ao mundo a relatar histórias 
inspiradoras de empreendedorismo e a promover Portugal nos quatro cantos 
do mundo. 

DM – Mas por que o faz?
AL - Porque na atual situação as pessoas estão, naturalmente, desmotivadas 
e mais do que isso estão fartas das palavras bonitas e vazias de conteúdo, 
mas afinal nada acontece. Então o objetivo é mesmo dar a volta ao mundo, é 
ir a países muito evoluídos a nível do empreendedorismo como seja os EUA, 
Canadá, e menos bons como a Tanzânia ou o Camboja, e mostrar como é 
que as pessoas ultrapassam dificuldades em todo vão à frente, ultrapassam 
barreiras e conseguem lá chegar e atingir o objetivo.
O objetivo não é tanto explicar qual é a ideia que surgiu na Tanzânia, mas 
explicar como é que na Tanzânia, por exemplo, o empreendedor vai do ponto 
A ao ponto B, entenda-se o ponto B como o sucesso. E acho que mostrar o 
caminho dos empreendedores em todo o mundo, permite depois a inspirar as 
pessoas a fazerem mais.
A parte de Portugal, eu vou estar com centenas de empreendedores em 
todo o mundo, eu sou português, o mercado interno não está bom e só faz 
sentido ter uma série de empresas de referência em Portugal, levá-las comigo 
e apresentar-lhes e trazer contatos para Portugal, promovê-las fora e quem 
sabe daqui não podem surgir uma série de sinergias, de abertura de novos 
mercados e de novas vertentes.

DM – Como é que está a organizar o projeto?
AL – Encontro-me a preparar isto há cerca de dois anos, embora mais 
intensivamente há aproximadamente um ano. O que é que acontece, o que é 
que eu fiz, tive que escolher os países, e haviam várias fatores, um deles seria 
o interesse, outros deles seria o não-interesse, ou seja, “o país é muito bom 
a nível de empreendedorismo, então vamos lá” mas também “o país é muito 
mau, também vamos lá”. Também há custos e uma série de fatores que me 
fizeram ir a um país e não a outro.
E o que é que tenho feito? Vou estar com três tipos de personalidades. Primeiro, 
empreendedores em “start-ups”, pessoas que estão agora a começar a sua 
aventura e que me explicam como é que puseram a aventura de pé e que 
perspetiva têm para o futuro. Número dois, empreendedores reconhecidos, 
alguém que já teve sucesso, pode olhar para trás com alguma distância 
e dizer “Olha, aquele ali foi um ponto-chave”. E terceiro, vou estar com 
professores de empreendedorismo, universidades, incubadoras, programas 
de aceleração, para perceber um bocadinho o contexto do empreendedor que, 
como nós já estamos aqui a ver, é muito diferente de país para país.

DM – Qual tem sido a reação e a aceitação das pessoas quanto a 
este projeto?

AL – Do público, a reação ultrapassou todas as minhas expetativas. E 
explico porquê, eu ainda nem saí de Portugal, só saio em finais de janeiro, já 
fui entrevistado por praticamente todos os media nacionais. E internacionais 
já me convidaram para escrever para o Under30ceo que é um site que tem 
milhões de visualizações mensais e quando o artigo saiu fui contatado por 
muitas pessoas que elogiaram o projeto.
A reação tem sido muito boa, junto dos parceiros também, obviamente 
que isto é uma luta constante e já fui a mais de 50 reuniões apresentar o 
projeto. Claro está, se uma das razões que o faço é para tentar promover 
Portugal lá fora porque o mercado interno não está tão bom, isso também 
joga contra mim ao tentar angariar patrocinadores portugueses. É uma luta 
constante de apresentar o projeto e vender o que tenho, mas é um projeto com 
muita visibilidade e qualquer parceiro por um custo muito pequeno tem a 
possibilidade de ter promoção durante nove meses.

DM – E sobretudo, leva uma mensagem muito forte que os 
portugueses conseguem fazê-lo tão bem ou melhor que os outros…
AL – Exatamente. E mais do que isto, nós às vezes estamos muito agarrados 
ao passado, ao Fernão Magalhães e ao Vasco da Gama e realmente eles 
foram pessoas de excelência, foram visionários e empreendedores. Mas a 
verdade é que já basta de estar preso ao passado. Há pessoas que hoje em 
dia fazem coisas tão boas ou melhores do que eles fizeram e na Delta temos 
o exemplo do Comendador Rui Nabeiro.
Para além dos parceiros, que são todas empresas de referência em Portugal 
nas mais variadas áreas, tenho cinco padrinhos do projeto: Ricardo Diniz, que 
é navegador solitário, o Miguel Gonçalves, de Braga, que também tem feito 
muito pelo empreendedorismo, o Miguel Queimado, presidente da Acredita 
Portugal, a Sandra Correia, melhor empresária portuguesa da Europa em 
2011, e Manuel Forjaz que também é um guru do empreendedorismo. São 
pessoas que estão comigo e fico muito contente que assim seja porque eles 
são os Magalhães e os Vasco da Gama de hoje em dia.

DM – E como é que vai documentar este projeto? Sei que tem um 
website próprio. Como é que isso vai funcionar?
AL – No meu site, todas as semanas, saem duas conversas com 
empreendedores. Para além disso, nas redes sociais, Facebook, Twitter, podem 
acompanhar-me na aventura toda porque isto não é só o empreendedorismo 
é também a aventura. Dezoito países em nove meses, sozinho, e os altos e 
baixos que hão de acontecer. 
Para além disso, também me vão poder acompanhar na media nacional 
graças a parcerias que já foram fechadas.  

DM – Sei que é prematuro, estamos a falar um ano antes, mas 
deixo já a pergunta: e depois, André?
AL – Já muita gente me perguntou isso, vão acontecer tantas coisas, vou estar 
com tanta gente ainda nem saí de Portugal e já aconteceu tanta coisa que 
não me posso sequer atrever a tentar prever. Mas posso dizer já que quando 
acabar a viagem daqui vai resultar o livro e este livro vai reverter em parte 
para a Acredita Portugal.
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Visabeira Turismo & Imobiliária: 
Visão integrada de oferta e serviço

VISABEIRA TURISMO & IMOBILIÁRIA

Hotéis, conforto, serviço e simpatia mas também a gastronomia são alguns dos atributos 

que se podem usar na descrição da Visabeira Turismo & Imobiliária, uma das cinco “sub-
holdings” do Grupo Visabeira. A Visabeira Turismo & Imobiliária destaca-se como um entidade 

de referência no mercado nacional e internacional, integrando um conjunto de infraestruturas 

distintas, mas complementares, como as suas unidades hoteleiras, resorts, restaurantes, 
empreendimentos de lazer e espaços de desporto e bem-estar. Uma noção integrada de 

serviço, qualidade e valor acrescentado. Com toda a identidade nacional.

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS/D.R.
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Entre os principais ativos detidos pela Visabeira Turismo, uma das cinco 
sub-holdings do Grupo Visabeira, um dos mais representativos grupos 
empresariais nacionais, encontram-se, em Portugal, a marca Montebelo 
Hotels & Resorts, que integra, no centro do nosso país, as unidades de 5 
estrelas Montebelo Viseu Hotel & Spa, Montebelo Aguieira Lake Resort & 
Spa, Casa da Ínsua, e, de 4 estrelas, o Hotel Príncipe Perfeito e Palácio dos 
Melos. 
Conscientes da importância do turismo, quer para o Grupo quer para a 
própria economia nacional, o Grupo Visabeira tem vindo a diversificar a 
sua presença a nível internacional, apresentando uma dinâmica muito 
significativa em várias áreas.  “De forma a aumentar a quota de mercado 
no Grupo Visabeira, a Visabeira Turismo & Imobiliária tem em vista uma 
reestruturação que tem objetivos na consolidação da operação, nacional e 
internacional, e ampliação da sua atividade. A ampliação da operação do 

turismo está presente nos planos da Visabeira Turismo que apresenta dois 
novos projetos para construção nas suas propriedades. O primeiro dos quais 
passa pela nova unidade em Ílhavo, que é uma operação hoteleira associada à 
marca Vista Alegre e visa transformar a fábrica da fabricante de porcelana num 
hotel. As previsões mais realistas para que inicie atividades em pleno são para 
o final do trimestre de 2015, embora façamos os impossíveis para antecipar as 
datas estimadas”, explica Frederico Costa, presidente da Visabeira Turismo 
& Imobiliária.
Já o segundo projeto desvia-se, um pouco, do caminho até agora traçado pela 
Visabeira Turismo na sua presença na hotelaria nacional que se definiu 

pela sua localização no centro no país. O novo hotel orienta a expansão 
para o sul, em Lisboa, especificamente para o Chiado, uma propriedade da 
Visabeira onde estavam os escritórios da Vista Alegre. Novo espaço, que 
ainda está em fase de projeto, de menor dimensão em comparação com o 
de Ílhavo, mas que se apresenta como um desafio que é construir numa 
zona protegida como o Chiado. Apesar de esperarem ter uma operação o 
mais breve possível na capital, a infraestrutura estará montada apenas, 
espera-se, em inícios de 2016. “A expansão para Lisboa reflete a realidade 
do turismo que está, sobretudo, no sul, que funciona e tem bastante procura 
internacional com os seus inúmeros espaços de lazer e, presentemente, os 
voos “low cost”. Pois, apesar do Grupo Visabeira partir de Viseu, trata-se de 
um grupo internacional com presença em particular no sector do turismo em 
Moçambique, representado pela Girassol através dos seus quatro hotéis de 4 
estrelas. Dessa forma, o passo de expansão para Lisboa é um passo natural, 

nomeadamente dentro do país, visto que o mercado da capital 
também é um mercado internacional”, reforça o responsável.
Atualmente, o turismo está também a tornar-se uma experiência 
muito mais transversal, visto que os turistas não pretendem 
apenas dormir num hotel de eleição, mas desejam experimentar 
a cultura do local/região onde se encontram. Dimensão que 
passa, em muito, pela experiência gastronómica que é parte 
da identidade do lugar e é um ponto de partida para tudo o 
resto. Por essa razão, além da hotelaria, também a restauração 
é fundamental para a Visabeira Turismo & Imobiliária, ao 
encontrar na gastronomia um anzol para os que visitam tanto 
os restaurantes que estão nas unidades hoteleiras ou os que 
são voltados para grandes eventos e catering, como para quem 
come nos restaurantes autónomos dos hotéis, voltados para 
a gastronomia tradicional.  “A parceria com Moçambique, uma 
boa experiência no percurso do grupo, também entra na sua visão 
de alargamento na restauração. Exemplo disso, é o restaurante 
Zambeze, localizado na baixa pombalina de Lisboa, e que foi um 
primeiro passo de sucesso na expansão na restauração nacional 
tanto pela vista sobre a Baixa lisboeta e o Tejo que faculta, como 
pela imaginativa combinação do que a tradição gastronómica beirã 
tem para oferecer junto com surpreendentes sabores africanos”, 
sustenta Frederico Costa.
Tal como acontece com a Vista Alegre, uma referência a nível 
nacional, a associação a grandes marcas é um percurso natural 
de progressão da Visabeira Turismo & Imobiliária a nível da 
hotelaria e restauração. Neste sentido, a Delta Cafés é um 
parceiro privilegiado no movimento de expansão e no processo 

de diversificação, exclusividade, crescimento, expansão e, sobretudo, 
diferenciação, como pretendido em toda a vertente de serviço associada à 
operação do Grupo. Razão pela qual o interesse da Visabeira Turismo & 
Imobiliária está em conservar uma associação a marcas importantes que 
fazem parte da construção de identidade do grupo, de profundas raízes 
portuguesas, mas com os olhos pontos na expansão e na internacionalização. 
Visão onde a Delta Cafés se encaixa como “uma marca de excelência e 
um grande parceiro de referência com o grupo, ao invés de um fornecedor 
indiferente, e que, na evolução, manter-se-á com o Grupo Visabeira”, conclui 
o responsável.
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ACD - O planeamento e parcerias têm sido uma constante também nas 
outras áreas de competência da CCDRA, onde se tem procurado um 
desempenho inovador e, consequentemente, mais responsabilizador, tendo 
como referencial o conceito de administração empreendedora, que estabelece 
princípios e orientações mas que também equaciona e operacionaliza 
soluções para dar resposta às solicitações que lhe são colocadas. A redução 
de prazos de resposta com o necessário aumento da transparência nos 
processos, a adaptação dos recursos humanos e a adaptação da estrutura 
organizacional da CCDRA ao novo paradigma de licenciamento são desafios 
que temos empreendido.
A reorganização dos serviços, com a preocupação de manutenção do 
trabalho desenvolvido pelos anteriores responsáveis da instituição mas com 
introdução da visão da atual presidência e de cumprimento das orientações 
superiores, com o apoio da equipa da CCDRA / INALENTEJO que é dedicada 
e competente, será positivo e terá impacto positivo na relação de serviço 
público.
A proximidade muito grande estabelecida com todos os agentes regionais: 
municípios, instituições de ensino superior e tecnológico, organizações 
públicas, IPSS, associações empresariais e sindicatos, tem proporcionado um 
trabalho conjunto frutuoso em prol do desenvolvimento da região, em que 
nos ouvimos, nos entendemos no que é importante.

DM - No seu entender, o que é que distingue a região do Alentejo 
face a outras existentes no espaço nacional?
ACD - A sua identidade cultural, o seu vasto e diversificado património 

“Importa manter a região unida 
em torno do que é prioritário”

Com objetivos perfeitamente definidos, António Costa Dieb, presidente da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA), faz um balanço positivo do 

período que leva na liderança desta entidade regional. Com olhos postos no próximo lustro, 

importante para a região e para o país, o responsável da CCDRA antecipa um Alentejo mais coeso e 

desenvolvido no futuro, unido em torno do que é prioritário para a região.

ANTÓNIO COSTA DIEB
presidente da CCDRA

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

DM - Foi eleito em fevereiro de 2012 como presidente da CCDRA. 
Que balanço pode fazer do período de tempo à frente desta 
entidade?
ACD - Tínhamos vários desafios pela frente, a que foi sendo dado resposta. 
Destaco a recente dinamização de um processo técnico e de participação 
e consulta pública na região, para efeitos de preparação do novo ciclo de 
fundos comunitários para o período 2014-2020. Tratou-se de um processo 
de planeamento exigente e complexo, em que a colaboração e a parceria 
empenhada dos atores regionais representativos das diferentes dimensões 
(política, económica, social, ambiental e associativa) foi um elemento 
determinante, tendo culminado na aprovação do “Documento de referência 
para o Plano de Acção Regional Alentejo 2020” pelo Conselho Regional da 
CCDRA, em setembro de 2013.
A nível do INALENTEJO – Programa Operacional Regional do Alentejo 
2007-2013, simplificaram-se procedimentos, reorganizaram-se as equipas, 
estabeleceu-se contacto direto com os potenciais promotores estimulando-os a 
recorrer ao programa, partilhando prioridades de investimento, garantindo 
que os promotores executam adequadamente as suas operações e a equipa 
do INALENTEJO os apoia, verifica e concretiza os procedimentos com rapidez. 
Aumentou a execução, cumpriram-se prazos, racionalizaram-se as operações 
e os apoios, com maior abrangência de intervenções, território e diversidade 
de agentes; já não nos olham com dúvidas.

DM - O que se deve, também, ao planeamento e parcerias 
desenvolvidas?
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arquitetónico e ambiental, as suas potencialidades turísticas, ambientais, 
culturais, económicas  e os seus recursos humanos e de conhecimento. O 
capital simbólico.

DM - A região encontra-se próxima da plena utilização do seu 
potencial, na sua posição de charneira no espaço nacional, ibérico 
e até europeu?
ACD - O Alentejo está a mudar, há hoje uma maior capacidade de incentivar 
o dinamismo empreendedor e de potenciar a valorização dos recursos 
endógenos, incluindo algo que é fundamental para o desenvolvimento de 
qualquer região que é a qualificação e competências, tudo isto somado fará 
com que o Alentejo junte aquilo que fez no passado e foi bom, aos novos 
desafios que estão à nossa frente. Importa manter a região unida em torno 
do que é prioritário.

DM - O que pode proporcionar o Alentejo às empresas que se 
queiram fixar na região e, assim, gerar novos postos de trabalho? 
Há hoje mais interesse do tecido empresarial em fixar-se no 

Alentejo, ou ter atividade na região, face a um passado recente?
ACD - O Alentejo pode proporcionar às empresas que aqui se queiram 
instalar uma localização privilegiada, boas infraestruturas e equipamentos, 
nomeadamente acessibilidades e espaços de localização empresarial. 
Estamos em crer que estas razões, aliadas à qualidade de vida que aqui se 

desfruta, estão a motivar os empresários a instalarem-se na região. A Delta 
Cafés é um bom exemplo de competitividade e inovação empresarial com 
responsabilidade social, mostrando como é possível as empresas fixarem-se 
no Alentejo e aqui desenvolverem a sua atividade em pleno, criando riqueza 
e postos de trabalho.

DM - Em que incide o “Plano Regional Alentejo 2020”? O 
documento já se encontra fechado?
ACD - O Plano Regional ‘Alentejo 2020’ é o documento de referência para a 
preparação do próximo período de fundos comunitários 2014-2020, tendo sido 
aprovado por unanimidade pelo Conselho Regional da CCDRA, em setembro 
de 2013, e deve ser entendido como um quadro de referência para: (i) a 
identificação de prioridades estratégicas de intervenção por parte dos atores 
regionais (públicos, associativos e privados); (ii) a integração regionalmente 
estruturada de opções estratégicas de intervenção sub-regionais, a formatar 
no âmbito dos respetivos instrumentos operacionais de desenvolvimento e 
programação; (iii) a coordenação regional das diferentes políticas públicas 
de natureza sectorial, horizontal ou territorial; e (iv) o acesso orientado a 

recursos de financiamento com 
origem nos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento.
A qualidade e a dinâmica dos 
valores e argumentos competitivos 
identificados molda a visão 
estratégica de desenvolvimento 
para o Alentejo.

DM - Que mais-valias irá 
aportar essa visão estratégica 
a toda a região?
ACD - Tal como o documento 
identifica: “um Alentejo com capital 
simbólico e identidade distintiva, 
num território dotado de recursos 
materiais, de conhecimento e 
competências e de amenidades, 
aberto para o mundo e capaz de 
construir uma base económica 
renovada sobre a sua mais valia 
ambiental, atraindo residentes, 
investimentos e atividades 
geradoras de emprego e coesão 
social”.
Neste contexto, o modelo de 

desenvolvimento e de especialização regional deve combinar uma vertente 
económico-produtiva (geradora de valor e emprego) com as vertentes da 
sustentabilidade e deve centrar-se nas seguintes prioridades de intervenção: 
consolidação do sistema regional de inovação e competências; qualificação 
e internacionalização de ativos do território; renovação da base económica 

ANTÓNIO COSTA DIEB
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sobre os recursos naturais e a excelência 
ambiental e patrimonial da região; 
qualificação do território: redes de suporte e 
novas dinâmicas territoriais; qualificações, 
empregabilidade e coesão social. 
Para que a estratégia de desenvolvimento 
regional agora preconizada seja bem sucedida, 
num contexto em que o país e a região terão 
de recorrer de forma intensa no horizonte 
2020 aos fundos comunitários como suporte 
ao seu desenvolvimento económico e social, 
os instrumentos de financiamento que se 
encontram ainda em fase de preparação, 
nomeadamente o futuro Programa Operacional 
Regional, serão um elemento-chave.
Embora ainda em preparação, sabemos já que 
o Programa Operacional Regional 2014-2020 
será plurifundos (FEDER e FSE) e irá promover, 
fundamentalmente, a competitividade do 
tecido económico regional e a criação de 
emprego, num quadro de crescimento que se 
pretende tecnologicamente mais avançado e 
inovador, sustentável e inclusivo.

DM - Nesse sentido, o itinerário 
ferroviário Sines-Elvas-Caia-Madrid 
é de importância estratégica para Portugal e para a região em 
particular?
ACD - Sem dúvida. Este é o eixo estratégico de ligação ferroviária a Espanha 
e a toda a Europa, permitindo a ligação do porto de Sines e potenciando 
a sua capacidade. Este é um porto de águas profundas, com terminais 
especializados que permitem o movimento de diferentes tipos de mercadorias, 
para além de ser o principal porto na costa atlântica de Portugal e porta 
de entrada de abastecimento energético de Portugal, nomeadamente, gás 
natural, carvão, petróleo.

DM - A que é que se deve o protocolo recentemente assinado com 
o Turismo do Alentejo?
ACD - Com a celebração deste protocolo, a Entidade Regional do Turismo 
do Alentejo passa a ser parceiro sectorial na representação institucional 
da CCDRA, no âmbito da organização NECSTour, que é a rede de regiões 
europeias para o turismo sustentável e competitiva. O Turismo do Alentejo 
vai executar as ações que considere mais adequadas e eficazes à obtenção 
dos objetivos que venham a ser definidos pelos órgãos da NECSTouR, no 
âmbito da sua atividade, com prévia articulação de posições com a CCDR 
Alentejo.
Este protocolo surge numa altura em que o turismo assume, progressivamente, 
importância ao nível da política regional e de coesão e a CCDRA assume-
se, cada vez mais, como interlocutora da região nos diversos fóruns e 

ANTÓNIO COSTA DIEB
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plataformas da política europeia, oficiais ou associativas e nas organizações 
interregionais.
Cabe-me deixar aqui uma “palavra” de reconhecimento à Entidade Regional 
de Turismo do Alentejo pelo trabalho que tem vindo a desenvolver em prol da 
promoção da região.

DM - É pela criação de mais e melhores sinergias que passa o 
desenvolvimento da região na sua globalidade?
ACD - Sim, costuma dizer-se que ‘a união faz a força’, na região temos que 
encontrar cada vez mais formas de organização e de criação de sinergias, 
que permitam alcançar os nossos objetivos de desenvolvimento. Tem que 
existir uma aposta mais forte na competitividade das empresas para criar 
mais riqueza, mais valor acrescentado, conciliar a especialização da vertente 
económica-produtiva com sustentabilidade. Não precisamos de discriminação 
positiva, devemos buscar a diferenciação competitiva.
No Alentejo temos algumas das  maiores empresas industriais e do sector 
agrícola, projetos estruturantes (porto de Sines, Alqueva e outros) e 
instituições de ensino superior e tecnológico com excelência para apoiar as 
empresas no seu processo de competitividade e inovação.

DM - O Alentejo é hoje um destino turístico? Ou continua a faltar 
capacidade hoteleira instalada para que a região possa “dar um 

pulo” nessa matéria?
ACD - O Alentejo é hoje um destino turístico, referenciado enquanto tal pelos 
agentes turísticos de todo o mundo. Em termos de capacidade hoteleira, nos 
últimos anos, esta aumentou consideravelmente e estamos em crer que já 
permite dar resposta à altura, encontrando-se ainda diversos projetos em fase 
de implementação, inclusive com apoio comunitário através do INALENTEJO. 
Há que potenciar esta capacidade hoteleira com a dinamização de iniciativas 
de animação turística, que permitam diversificar a oferta e aumentar o 
número de dias de estadia dos visitantes na região e continuar a qualificar 
os recursos humanos.

DM - Como antecipa a realidade da região dentro de cinco anos, 
tendo em conta os argumentos apresentados ao abrigo do “Plano 
Regional Alentejo 2020” e, claro está, as próprias condicionantes 
de índole social e económica do País?
ACD - Perspetivo um Alentejo mais coeso, com um desenvolvimento mais 
alicerçado nos grandes empreendimentos existentes na região, mas também 
com acréscimo da competitividade das pequenas e médias empresas regionais 
para a criação de riqueza e de postos de trabalho qualificados. 
Devemos ter a arte e o engenho para tirar o melhor das oportunidades. 
Um Alentejo distinto, competitivo e responsável.

ANTÓNIO COSTA DIEB
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Cozinha de identidade
que desperta sentidos

Laffan de apelido, Miguel de nome próprio. Natural de Cascais, este chef português foi 

o primeiro a conquistar uma Estrela Michelin para um restaurante alentejano, nomeadamente o 

L’and, do resort L’and Vineyards, em Montemor-o-Novo. Surpreendido por ter conseguido 

uma distinção desta natureza num projeto tão recente, Miguel Laffan considera que o 

resultado do sucesso tem por base a pureza dos ingredientes e das tradições locais, 

cujas memórias lhe remontam desde a juventude. E que se traduzem numa cozinha moderna e 

criativa, que reflete toda a identidade e cultura gastronómica.

MIGUEL LAFFAN – CHEF EXECUTIVO L’AND

De trato simples e um sorriso pronto nos lábios, Miguel Laffan junta à 
qualidade enquanto executante uma forma ímpar de ser que somente 
vem reforçar tudo o que de bom se tem dito acerca de si, nos tempos mais 
recentes. Desde 2011 no restaurante L’and do L’and Vineyards Resorts, 
em Montemor-o-Novo, Miguel Laffan ganhou para o empreendimento 
da família Sousa Cunha a primeira Estrela Michelin atribuída a um 
restaurante no Alentejo, com este jovem de 34 anos e pai de dois filhos a 
integrar a nova geração de chef’s que se encontram a trilhar um renovado 
percurso gastronómico para Portugal.
Com a criatividade e a elegância com que pauta a sua cozinha a serem a 
melhor assinatura da sua abordagem profissional, Miguel Laffan recorda 
que o conceito do restaurante L’and procura afirmar a nova cultura 
gastronómica portuguesa, “refletindo a nossa história e a nossa cultura”. 
Numa verdadeira viagem gastronómica, a cozinha de Miguel Laffan inspira-
se na envolvente natural que rodeia o L’and Vineyards para criar pratos 
de influência alentejana, mas com uma interpretação contemporânea. 
Onde o rigor e a excelência se encontram de mãos dadas, numa cozinha 
que resulta da combinação da frescura dos alimentos, com a abertura de 
espírito, para novas técnicas e sabores, de quem os transforma. Equilíbrio 
que é a sua grande referência, sendo a partir desta filosofia que cria as 
suas equipas, das quais é o seu rosto mais premente.
Honrado com a distinção que lhe foi, recentemente, atribuída, Miguel 
Laffan partilha o mérito do prémio com toda a equipa, assim como com 
família Sousa Cunha, proprietária do L’and Vineyards, “que acreditou 
em mim e reconheceu que tinha qualidades para o que era pretendido 
implementar aqui. Mas, acima de tudo, este é um prémio ganho no Alentejo 

e para o Alentejo”.
Região que vai ganhar ainda mais quando os proprietários do L’and 
Vineyards abrirem a sua segunda unidade hoteleira, nomeadamente, em 
Mourão, Alqueva, com Miguel Laffan a ser o responsável pela cozinha.
No seu curriculum de aprendizagem constam algumas das referências que 
já provaram ser “escolas” de sucesso, formando muitos dos melhores chef’s 
atuais. Nomeadamente, a Fortaleza do Guincho com a cozinha do Antoine 
Westermann 3 * Michelin (Relais&Châteaux); Le-jardin-des-remparts com 
a cozinha de Roland Chanliuad 1* Michelin em Beune/França; Le Clous 
de la violette com a cozinha de Jean-Marc-Banzo 2* Michelin em Aix-en-
Provence/França. Para além disso, o chef Miguel Laffan chefiou equipas 
em hotéis de referência, tais como o Hotel Casa Velha do Palheiro no 
Funchal (Relais&Châteaux) e o Hotel Quinta da Casa Branca, uma boutique 
Hotel com assinatura da Small Luxury Hotels, na Ilha da Madeira.
Fundamento de uma técnica particular de um homem apaixonado pela vida, 
pela família, pelas atividades ao ar livre e que, depois de ser empregado 
de mesa, percebeu que era da responsabilidade, e pressão associada, da 
gestão de uma cozinha que queria fazer carreira.
Mais do que uma paixão, a cozinha foi algo que nasceu consigo, acalentando 
desde pequeno vontade em ser cozinheiro, “um modo de vida” nas suas 
palavras. Uma profissão que exige dos seus praticantes “muito mais do que 
aquilo que se pensa”, uma arte como bem espelha a sua cozinha. Simples, 
de inspirações tradicionais, com base nos bons produtos, em particular o 
bom pescado da costa portuguesa – que o seduz e entusiasma – mas com 
toda a identidade. De um país e de uma região, de alma cheia, imensa como 
o Alentejo que desponta de Montemor-o-Novo por aí abaixo...

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
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Paladares de sempre,
cozinha contemporânea

MIGUEL LAFFAN – CHEF EXECUTIVO L’AND
fotos SARA MATOS

Recentemente galardodado com uma estrela Michelin, o restaurante L’and, do 

empreendimento L’And Vineyards reforçou, ainda mais, os motivos de visita. O motivo desta 

importante distinção é, nem mais, nem menos, do que a cozinha do chef Miguel Laffan, que 

nos deixa a sua proposta de refeição. Do Brulée de Cogumelos com Presunto de Barrancos, 

ao sempre saboroso Salmonete de Setúbal com Açorda de Coentros e a terminar com 

Tiramisu de Pistachio com Gelado de Café.
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BRULéE DE COGUMELOS E 
PRESUNTO DE BARRANCOS 
EM TERRA DE ESPARGOS 
TRIGUEIROS E AZEITE 

CREME BRULé DE COGUMELOS

INGREDIENTES:  
100gr bacon
20gr alho
2gr tomilho
100gr cogumelo shitake
5gr vinagre de vinho
10gr pó de cogumelo
700ml natas de cozinha
300ml caldo de aves

PREPARAÇÃO:
Numa panela em lume brando corar levemente o bacon o 
alho os cogumelos e o tomilho. Refrescar com o vinagre 
acrescentar o caldo as natas e o pó de cogumelos. Deixar 
fazer uma infusão sem ferver durante uma hora. Deixar 
arrefecer para juntar as gemas, envolver bem encher até 
meio formas tipo pudim flã. Levar ao forno em banho maria 
a 100.º durante 50 minutos. Deixar arrefecer e levar ao 
frigorifico pelo menos 12 horas.

TELHA DE COGUMELO

INGREDIENTES: 
125gr shitake
50 a 55gr farinha trigo
50gr farinha de amêndoa
100ml azeite
Sal e pimenta q.b.

PREPARAÇÃO:
Juntar os cogumelos, a farinha de trigo e de amêndoa. 
Na bimby colocar a lâmina na força máxima até criar 
uma pasta. Reduzir a velocidade da lâmina para metade 
e comece acrescentar o azeite como se uma emulsão se 
tratasse. Leve ao frigorifico durante 3 horas. Num tabuleiro 
antiaderente espalhe parte do preparado com ajuda de uma 
espátula. Deverá ser o mais fino possível. Levar ao forno a 
170.º durante 7 minutos.

SALMONETE DE SETúBAL NA 
SALAMANDRA, AÇORDA DE PISO 
DE COENTROS E BERBIGÃO, 
CALDO DE CALDEIRADA E LULINHA 
SALTEADA

SALMONETE

INGREDIENTES: 
150gr em filete

PREPARAÇÃO:
Grelhar os filetes numa salamandra cerca de 3 minutos. 
Temperar com flor de sal e pimenta branca esmagada.

MIGA DE COENTROS E BERBIGÃO: POR PAX

INGREDIENTES: 
50gr pão de cabeça
100gr miolo de berbigão
5gr de piso de coentros

PREPARAÇÃO:
Triturar o pão em utensílio próprio. Numa caçarola quente 
juntar o piso com o pão e o caldo que sobrou da cozedura do 
berbigão. Cozer até formar a miga, acrescentar o miolo de 
berbigão os coentros e um fio de azeite.

LULAS

INGREDIENTES:
80gr de lula limpa salteada em azeite e alho

PREPARAÇÃO:
Numa frigideira bem quente saltear as lulas cerca de 1 
minuto. Acrescentar o alho picado a gosto.

CALDO DE CALDEIRADA

INGREDIENTES:
30gr por pessoa

PREPARAÇÃO:
Fazer uma caldeirada tradicional com as espinhas do sal-
monete e deixar reduzir para metade.

TIRAMISU DE PISTACHIO COM 
CHOCOLATE BRANCO E CEREJAS 
CONFITADA, GELADO DE CAFé 
E CROCANTE DE CHOCOLATE  
TAINORI 

CREME MASCARPONE E CREME PISTACHIO

INGREDIENTES:  
45gr gemas
60gr açúcar
125gr mascarpone
125gr natas
2 folhas de gelatina

PREPARAÇÃO:
Bater as gemas com o açúcar até obter um creme 
esbranquiçado e, em seguida, adicionar o mascarpone.
Aquecer 50gr de natas e juntar as folhas de gelatina. Em 
seguida juntar ao preparado anterior. Bater as restantes natas 
e adicionar ao creme preparado.
Para o creme de pistachio o processo é o mesmo ao qual se 
junta 40gr de pasta de pistachio verde.
Duas placas de chocolate temperado sendo uma delas de 
chocolate negro e outra de chocolate branco

GRIOTES E GELATINA DE GRIOTES

PREPARAÇÃO:
Leva-se os griotes ao lume com açúcar, amareto, cognac, 
vinho madeira até confitarem. Reserva-se a calda para fazer 
a gelatina

GELADO DE CAFé

INGREDIENTES:
125gr leite
125gr natas
12gr glucose
75gr açúcar
20gr estabilizante
60gr gemas
30gr pasta de cafe
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Após a tempestade a bonança, diz a sabedoria popular. Ora, após um 
arranque menos positivo, um fecho de ano acima das expectativas. Ideia 
que resume aquele que foi o primeiro ano da operação do Brasil para Delta 
Q, que encerra o exercício de 2013 com resultados operacionais acima do 
esperado. 
Dinâmica de crescimento que, seguramente, a marca portuguesa de café em 
cápsulas irá levar para 2014, com uma presença já muito cimentada em São 
Paulo, em mais de 70 pontos de venda, e em muitos dos melhores retalhistas, 
como sejam o Grupo Pão de Açúcar, Empório Santa Luzia, Mambo, Saint 
Marché e OBA,  o que diz bem do nível de aceitação do consumidor local 
à inovação trazida deste lado do oceano. Esta abertura de mais clientes, 
em conjunto com o volume de vendas conseguido acabou por se traduzir 
num segundo semestre em pleno. “No primeiro semestre conseguimos vender 

ligeiramente acima das mil máquinas e acabamos o ano com dez mil, e isto 
apenas em São Paulo. O objetivo foi plenamente cumprido, o que quer dizer 
que o segundo semestre no Brasil, e concretamente em SP, foi fantástico”, 
introduz Rui Miguel Nabeiro, administrador da Delta Cafés.
Momento alto do exercício de 2013 a que se junta a entrada da Delta Cafés 
no canal Horeca, igualmente no estado de São Paulo. O arranque coincidiu 
com a visita da administração do Grupo Nabeiro/Delta Cafés e leva para 
outro patamar a relevância da marca portuguesa no mercado brasileiro. 
“Neste momento, quando falamos de canal Horeca e de retalho, estamos a 
falar somente de Delta Q. Mas com muito entusiasmo, com a operação neste 
canal a ser feita por intermédio de um distribuidor que tem hoje mais de sete 
mil clientes em São Paulo”, sustenta Rui Miguel Nabeiro.
A operação, que arrancou em outubro último, envolveu a implementação 

No Brasil, com a mesma
dinâmica de Portugal

Delta Q assinala em finais de 2013 o primeiro ano completo da operação detida no 
Brasil. Mercado internacional de reconhecido potencial e interesse, onde a marca de cafés 
portuguesa encerrou o exercício de 2013 com resultados em linha com as expectativas e 

com a entrada no canal Horeca no estado de São Paulo. Fruto de uma estratégia comercial 
assertiva, de parceiros valiosos e, claro está, da qualidade inegável do produto, que conquista 

cada vez mais consumidores. Também do lado de lá do Atlântico.

DELTA Q
texto BRUNO FARIAS fotos D.R
DELTA Q

texto BRUNO FARIAS fotos D.R.
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de um conjunto vasto de ações de formação, levando equipas de Portugal, 
que se materializou no surgimento imediato de bons resultados. “Ao fim de 
um mês e meio de operação de Horeca já detemos mais de 70 clientes em São 
Paulo, o que supera todas as nossas melhores expectativas para este arranque. 
Para isso contribuiu um grande esforço de equipas da Delta no terreno a 
ajudar o nosso parceiro, que tem colocado o mesmo nível de empenho e esforço 
nesta parceria”, enaltece o administrador da Delta Cafés. 
Posição de destaque que se junta a outra detida no estado de Espírito 
Santo, através da Q Brasil. Um estado pequeno, mas onde Delta Q é líder 
do mercado de cápsulas, natural motivo de orgulho e, simultaneamente, 
de maior responsabilidade. Traduzida nas mais de quatro mil máquinas já 
instaladas, cinco mil até final do exercício, o que significa que os objetivos 
inicialmente traçados foram, igualmente, superados. Uma vez mais. “Já 
detemos perto de 200 clientes no canal Horeca, portanto fazemos uma 
implementação total da nossa estratégia comercial. Aqui temos o trabalho de 
equipas diretas, não há qualquer distribuidor no meio, e temos uma loja Delta 
Q própria. É uma operação pequena mas que consegue atingir os resultados e 
que este ano cresceu exponencialmente face ao que vinha detrás. Só o facto de 
termos assumido a estrutura trouxe imediatamente resultados”. 
Já no Nordeste, não deixa de ser importante o trabalho que tem vindo a 
ser desenvolvido pela EuroBrasil, estrutura que, a partir deste ano, passa 
a contar com acompanhamento local, pelo que antecipa-se um crescimento 
dos resultados nos próximos anos. “Este é um parceiro que trabalha connosco 
na distribuição do café Delta, mas também através da exploração de uma rede 
de cafetarias, chamadas Deltaexpresso, que em 2013 vai fechar já com perto de 
30 lojas abertas a vender todos os produtos da Delta. No que concerne Delta Q, 
este ano deveremos ter vendido entre mil a duas mil máquinas, números muito 
positivos e que já colocam Delta Q com uma quota interessante também no 
Nordeste”, explica Rui Miguel Nabeiro. 
No Nordeste e no Brasil. É que, segundo dados GfK, o mercado brasileiro 
vai representar, este ano, a venda de cerca de 220 mil máquinas de café 
em cápsulas, o que significa, em termos práticos, uma quota de mercado 
de 7% para Delta Q, cifra extremamente interessante para o primeiro ano 
de operação. “Temos um primeiro ano que nos faz acreditar muito no projeto 
Brasil. O arranque foi difícil mas é um primeiro ano de sucesso. Cumprimos e 
superámos os objetivos e fechámos o ano com todas as máquinas disponíveis 
no Brasil vendidas, o que nos fez rever para cima a previsão de máquinas para 
2014”, congratula-se o administrador da Delta Cafés.
Na base destes resultados está, acima de tudo, a qualidade inegável do 
produto, a que se junta uma boa pitada de persistência e capacidade de 

adaptação a um 
mercado que tem 
tanto de promissor 
como de desafiante. 
“Somos especialistas a 
fazer café expresso e 
fazemo-lo muito bem. 
E fomos flexíveis e 
inteligentes o suficiente 
para perceber o que 
não estávamos a fazer 
tão bem e o que havia 
para fazer de diferente 
para conseguirmos 

alcançar os objetivos que 
atingimos. Houve aqui uma 
estratégia muito bem definida 
que nos ajudou a cumprir as 
metas que tínhamos definido 
para este ano e que nos dá, 
sobretudo, uma base muito 
interessante para arrancar 
no ano de 2014”, detalha Rui 
Miguel Nabeiro.
E para 2014 a ambição é tão 
somente  crescer, mas de 
forma sustentada. Mantendo 
toda a prudência que lhe é 
tão característica, as metas 
serão conquistadas passo 
a passo, subindo degrau a 
degrau de forma a consolidar 
todo o bom trabalho que foi feito para trás. E é com esta filosofia que Delta 
Q vai partir à conquista de novos clientes, que lhe permitam oferecer a 
novos consumidores toda a experiência de um café Delta Q.  “Já estamos 
nas mais importantes lojas de retalho alimentar em São Paulo. Das grandes 
multinacionais, falta-nos Walmart e Carrefour porque a nossa estratégia foi 
privilegiar os grupos com lojas de bairro, conceito muito forte no Brasil e cujos 
pontos de venda são muito próximos dos consumidores, sobretudo dos de classe 
A, claramente o nosso “target”. No ano que vem, iremos trabalhar para estar na 
Walmart e Carrefour, porque são dois grupos com muitos ativos e logo muito 
apetecíveis, mas não sofregamente. O nosso objetivo será cumprir as metas 
em termos de vendas de máquinas e caminhar passo a passo”, confirma. Até 
porque em São Paulo, Delta Q conseguiu algo que nem em Portugal tinha 
atingido: todas as ações no ponto de venda iniciadas resultaram na venda da 
totalidade das máquinas alocadas por loja.
Nesta medida, em 2014, o objetivo é crescer 50% e vender 15 mil máquinas 
em São Paulo. Além disso, está também prevista a disponibilização da 
máquina Qorum no canal Horeca, que está hoje a ser trabalhado apenas com 
máquinas de segmento doméstico. “O que nos vai dar um fôlego completamente 
diferente, até na relação com o nosso parceiro do canal Horeca, e permitir 
chegar a clientes de maior dimensão. Adicionalmente, e vendo a receptividade 
que estamos a ter nos clientes atuais, e termos conseguido estar presentes em 
mais de 70 pontos de venda de retalho e tendo São Paulo a dimensão que tem, 
consideramos termos aqui uma oportunidade muito interessante”, avança Rui 
Miguel Nabeiro.
Mas o crescimento esperado não é exclusivo de São Paulo e, também para o 
ano, antecipa-se que o estado de Espírito Santo tenha um grande aumento em 
volume de máquinas, assim como um crescimento de 50% na faturação. Ao 
que se junta a vontade de entrar num novo estado, apesar do administrador 
da Delta Cafés não esconder uma maior ambição. “Não queremos dar passos 
maiores do que as pernas, mas a nossa ambição é abrir dois. O trabalho do 
primeiro semestre vai incidir, sobretudo, na concretização da abertura de novos 
estados onde estaremos a operar via parceiros ou diretamente. Olhamos para 
o Brasil como um continente e queremos trabalhar estado a estado. Poderá 
haver casos em que estaremos através de um distribuidor e outros com uma 
opção mista. Teremos de perceber qual o modelo que melhor se adapta a cada 
caso”, conclui.
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É Tempo para Atuar levou 1.900 
pessoas à Arena de Évora

TEMPO PARA DAR
texto: CARINA RODRIGUES fotos SARA MATOS

1.900 pessoas assistiram ao espetáculo solidário É Tempo de Atuar, que teve lugar na 

Arena de Évora. Para além dos eborenses, marcaram ainda presença grupos de outros concelhos 

alentejanos, casos de Arronches, Beja, Campo Maior, Elvas, Monforte, Vendas Novas 

e Viana do Alentejo. Além de uma imensa moldura humana que se disse presente nesta iniciativa 

com um fim muito concreto e de reconhecida importância de cariz social.
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Pelo palco passaram mais de 400 pessoas que, de forma voluntária e 
gratuita, levaram a cabo um espetáculo diversificado, que contou com 
música ligeira, canto coral, música tradicional, dança contemporânea, 
flamenco e sevilhanas, tunas académicas e o momento de humor 
protagonizado pelos conhecidos atores Fernando Mendes, padrinho da 
iniciativa, e Cristina Areias. 
Diferentes prestações, entre as quais a da banda do Centro Educativo Alice 
Nabeiro (CEAN), sob a direção do professor Sérgio Moura, que, no conjunto, 
deram cor, alma e calor humano à Arena de Évora, numa manifestação 
clara de solidariedade ao abrigo da iniciativa de voluntariado do Grupo 
Nabeiro, Tempo Para Dar.
Mas o momento alto do É Tempo para Atuar foi mesmo a assinatura do 
protocolo de cooperação que irá permitir a entrega, e respetiva instalação, 
de um total de 120 telefones de teleassistência a idosos isolados do concelho 
de Évora. Formalidade registada por Rui Nabeiro, presidente da Associação 
Coração Delta, Élia Mira, vice-presidente da Câmara Municipal de Évora, 
e Graça Rebocho, diretora da Fundação PT, que materializaram, assim, 
mais uma importante iniciativa de solidariedade social que se propõe a 
quebrar o isolamento e a apertar as malhas da rede de cuidados aos idosos 
do Alentejo. “Estamos aqui com uma missão: pensar em tempo para dar e 
pensar também nas pessoas que estão carentes”, destacou o comendador Rui 
Nabeiro. “Ainda bem que as associações quiseram partilhar connosco esta 
tarde maravilhosa, numa gala repleta que vai fertilizar a alegria dos que 
estão mais isolados”.
O que leva a que o balanço final tenha que ser necessariamente positivo, 
tendo, ainda, envolvido mais de 60 voluntários da Associação Coração 
Delta e da Câmara Municipal de Évora. 
A próxima ação já está em marcha e tem por fim a entrega de cabazes 
de Natal a nível nacional, nos concelhos onde a Delta Cafés tem os 
departamentos comerciais.
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A economia social 
nos desafios do século XXI

MANUEL DE LEMOS
Presidente da União das Misericórdias Portuguesas 



DELTA MAGAZINE
OUTUBRO/DEZEMBRO’13 41

Em primeiro lugar, quero agradecer o amável convite para participar 
nesta revista tão interessante. E como me foi permitido escolher o tema, 
escolhi a economia social que me parece pertinente, não só porque 
Portugal, pela via das Misericórdias, tem uma larga tradição neste sector, 
mas também porque este ano foi finalmente fixada uma Lei de Bases da 
Economia Social. 
Vale a pena começar por dizer que a República Portuguesa reconhece o 
sector social, desde logo, na norma constitucional. E do ponto de vista 
conceptual, neste sector, tudo é das instituições que permanecem para 
além das pessoas que, a cada momento a integram, assim se distinguindo 
do sector público, onde tudo é de todos, e do sector privado, onde tudo é 
de cada um. 
Acresce que se pode sustentar também que, do ponto de vista estritamente 
jurídico, o que está em causa é o verdadeiro objeto “societário” que é 
obviamente diverso. No sector privado, o objeto é sempre a remuneração 
do capital, ao passo que no sector social o objeto é o cumprimento de 
uma missão. 
O sector social não visa a remuneração do capital, como o procura fazer, 
legitimamente, o sector privado. Por isso, atrever-me-ia a dizer que, 
como não há remuneração do capital não há lucro mas apenas resultado 
positivo da atividade, e recordo Peter Drucker, que centra a importância 
do sector social na circunstância de “o lucro revestir a natureza de meio 
e não de fim”.
Ora, perante a crise que já vivemos e, sobretudo, a que vamos viver, a 
economia social, que nos restantes países europeus já representa mais 
de 10% do produto nacional bruto, mas que, em Portugal, não ultrapassa 
os 5,5%, deve ser acarinhada, protegida e compreendida. 
E esta recomendação veio do mais alto nível, quando, no dia 11 de fevereiro 
de 2009, o Parlamento Europeu votou, por unanimidade e aclamação, 
uma recomendação aos Estados Membros para que desenvolvessem 
todos os esforços no sentido de apoiar a economia social.
E que grande esforço a economia social desenvolveu para ser aceite e 
reconhecida como um ramo autónomo da economia que as instituições 
sem fins lucrativos praticam e que são geradoras de emprego sustentado 
e criadoras de riqueza e desenvolvimento.
É assim que nos últimos 40 anos, o sector social em Portugal assegura 
as respostas da terceira idade (centros de dia, centros de noite, lares 
de idosos, apoio domiciliário etc.), da deficiência (centros de dia, lares 
residenciais, etc.) e da infância e juventude (creches, jardins de infância, 
centros de apoio a crianças em risco, etc.). Mais recentemente, este sector 
tem vindo também a recuperar a sua tradição na área da saúde, sendo 
já o maior parceiro do Estado no desenvolvimento da Rede Nacional 
dos Cuidados Continuados Integrados (cerca de 66% de respostas) e 
promovendo, de novo pela via das Misericórdias, um incontornável 
regresso a todos os sectores da saúde.
Paralelamente, no caso concreto das Misericórdias, praticamente desde 
a sua origem, que se assumiram como instituições de economia social e 
que, por esta via, permitiram, mesmo antes da criação do Estado Moderno, 

angariar recursos que lhes permitiram cumprir a sua missão. E foi 
neste quadro que vimos as Misericórdias fundar e gerir universidades, 
desenvolver explorações agrícolas e mesmo instituições financeiras, de 
que a Caixa Económica de Angra do Heroísmo é ainda hoje um exemplo 
vivo e palpável nesta região do território nacional.
Portugal atravessa a sua maior crise, pelo menos desde o 25 de abril 
de 1974. Nunca o desemprego foi tão elevado, nunca o Estado se viu 
na necessidade de diminuir as respostas sociais, nunca houve uma 
percentagem tão elevada de empresas a fechar, nunca tivemos um 
fenómeno tão generalizado relativo à falência de famílias, nunca se 
registou uma depressão tão grande no tecido social português.
É neste quadro que o sector social assume uma importância decisiva não 
só para ser a “almofada social” que tem sido, visto que, para além de ainda 
mantermos uma elevada taxa de emprego, temos socorrido a população 
em geral de uma forma exemplar, quer abrindo cantinas sociais, quer 
aguentando em funcionamento as respostas tradicionais, mesmo para 
os que não conseguem cumprir com as suas comparticipações, quer, 
finalmente, porque ainda vamos animando as economias locais.
Em Portugal, tem-se falado muito em crescimento, mas como muito bem 
Paul Krugman realça no seu mais recente livro “End this depression 
now!”, o que está verdadeiramente em causa é o desenvolvimento, eu 
diria mesmo, o desenvolvimento sustentado, e esse assenta, em primeiro 
lugar, nas instituições de economia social porque assenta nas pessoas e 
não no capital. 
E por isso também não tenho a menor dúvida que a saída da crise só se 
fará por esta via. Outra vez Drucker: “o século XX foi o século do Estado 
e das empresas, o século XXI será o das instituições sem fins lucrativos”.
O falhanço dos modelos económicos deste século, de Portugal à Grécia, da 
Itália à Espanha, a própria taxa de desemprego nos EUA e as primeiras 
nuvens nas economias emergentes, do Brasil à Turquia, talvez tenham 
a ver com a insistência nos paradigmas que justamente conduziram à 
crise.
Neste contexto e com este pano de fundo, como vemos o papel da 
economia social no futuro próximo? Por mim só a consigo ver de uma 
forma, ou seja, como os governos quiserem.
Na verdade, a este propósito há dois caminhos a percorrer: o caminho de 
tomar a Lei de Bases da Economia Social, aprovada (em março deste ano) 
por unanimidade pela Assembleia da República, como um instrumento 
estratégico e incentivar as instituições de economia social e, logo, contar 
com elas para construir um Portugal competitivo, moderno e autónomo; 
ou fazer dois ou três números interessantes sobre a Lei de Bases e 
depois desincentivar, na prática, as instituições de economia social de se 
envolverem na sua aplicação e desenvolvimento.
Os próximos tempos dirão qual foi o caminho escolhido. Mas quero 
acreditar que as Misericórdias, que já existem há mais de cinco séculos, 
continuarão, com determinação e serenidade, a dar cumprimento à sua 
missão de apoiar os portugueses em dificuldades.
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BARISTA
texto BÁRBARA SOUSA fotos D. R.

Escola Barista chega 
ao Departamento de Coimbra
A Delta Cafés inaugurou uma terceira Escola Barista no espaço nacional, desta feita 

em Coimbra, espaço criado à semelhança dos projetos anteriores de Campo Maior e Porto. Com 
uma equipa que procura difundir a cultura do café e estimular o seu consumo através de 

alternativas inovadoras com base na mistura de diversos ingredientes, esta escola tem ainda 
como objetivo a formação de profissionais e divulgação do conceito de barista. Com 

todo o rigor e qualidade reconhecidos.
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A escola barista teve já um balanço interessante na sua fase inicial que se 
desenvolveu com ações de formação específica a todos os colaboradores da 
zona envolvente. Os workshops existentes destinam-se à gestão hoteleira 

ou a escolas com componente de hotelaria, mas mais tarde vão-se 
estender também a diretores de hotéis da zona de abrangência.
A profissão de barista ainda não é reconhecida em Portugal pelo 
que, o objetivo fundamental da escola é o de combater a falta de 
informação que existe no que diz respeito à cultura do café e de 
passar conhecimentos práticos, que podem ir desde tirar o café 
expresso perfeito à inovação na indústria. O interesse do Grupo Delta 
Cafés que se anuncia na criação de uma escola de baristas, surge 
no seguimento da constante preocupação em formar profissionais e 
clientes, de modo a fomentar boas práticas associadas à preparação 
e serviço de café, assim como de outras bebidas com base no “grão 
que mudou o mundo”.
Recorde-se que o Grupo tem formadores certificados pela SCAE – 
Speciality Coffee Association of Europe - e está habilitado a passar 
certificados da instituição que são reconhecidos a nível mundial.

A chegada da Escola Barista ao Departamento Comercial de Coimbra é 
mais um passo da Delta Cafés rumo ao aperfeiçoamento e à excelência de 
serviço no sector da Hotelaria e Restauração. Pela crença na máxima que 
uma boa chávena de café atrai e fideliza um consumidor, e que fazer a 
diferença e inovar nunca é demais, a marca Escolha do Consumidor 2014 
oferece mais oportunidades de aprendizagem a quem não é indiferente ao 
tema.
Tal como nos projetos anteriores, a nova escola barista visa reforçar os 
laços com os clientes de toda a região envolvente do departamento, assim 
como difundir, de forma ativa, a cultura do café inovando, especificamente, 
em torno do café expresso. A formação procura fomentar inovação em 
termos de novos formatos de bebida, café com outros produtos ou outras 
formas apelativas de consumo e apresentação. Mas também pretende criar 
uma cultura de café sustentável, criando, assim, novos “inputs” de forma 
a valorizar a atividade comercial, despertando os sentidos olfativo e visual 
que são fatores emocionais indutores do consumo. Desta forma, sensibilizar 
para a importância do expresso perfeito e da técnica e manuseamento dos 
equipamentos mantém-se como prioritário na formação aqui ministrada.
A formação na Escola Barista em Coimbra está sobre a orientação de 
Ricardo Lima, um colaborador, com formação técnica, do Departamento 
Comercial de Coimbra há já 10 anos. Tendo iniciado as suas funções na 
escola em finais de outubro, Ricardo Lima está apetrechado com CAP e 
toda a formação pedagógica e técnica para dar todo o apoio possível a 
clientes e possíveis interessados na arte barista. O projeto está replicado 
nas instalações do Departamento Comercial da Delta Cafés em Coimbra, 
de modo a dar apoio das zonas de Coimbra, Viseu, Castelo Branco, Leiria 
e Santarém.
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AMIEIRA MARINA
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

Marina da Amieira, 
de Portugal e do mundo

Os 150 quilómetros de vias navegáveis, as vilas fortificadas ao longo das margens e a 

certificação como reserva mundial Dark Sky, sem esquecer a gastronomia típica da região, 

fazem do lago Alqueva um destino ideal para quem pretende um conceito de férias diferente do 

tradicional. A Amieira Marina, a maior infraestrutura náutica do Alqueva, oferece um 
conceito novo em Portugal, os barcos casa, para quem pretende gozar o bom tempo, navegar 
por sua conta e explorar as margens sinuosas e os vestígios do passado que se encontram 

em redor do Grande Lago. Uma experiência inesquecível, aqui mesmo, no imenso Alentejo.
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A Amieira Marina, localizada perto da aldeia da Amieira, é a maior 
infraestrutura náutica do Alqueva e é o local de partida da maior parte dos 
barcos que percorrem o Alqueva. O conceito de barcos casa que oferecem 
em Portugal, há já sete anos, é inovador por cá mas é algo comum em 
países como os Estados Unidos da América e em França, destino último do 
qual mais se aproxima este conceito pioneiro no nosso Portugal.
“O barco casa permite aos clientes da Amieira Marina pegar no seu barco e 
decidirem sozinhos para onde vai, quando vai e como vai ao longo do Grande 
Lago. Tal como acontece em França, e no resto da Europa, a legislação do 
nosso país já não obriga à necessidade de licença de navegação no caso 
do aluguer deste tipo de embarcação, possibilitando a condução do barco 
a qualquer pessoa. Nesse sentido, as embarcações foram concebidas para 
a navegação de recreio, não sendo necessário ter nenhuma competência 
específica para a sua condução”, explica Eduardo Lucas, administrador da 
Amieira Marina. 
E de modo a assegurar toda a segurança possível aos seus clientes, a 
Amieira Marina garante um seguro contra todos os riscos e condições 
ideais do ponto de vista técnico, com a existência de material auxiliar que 
facilita a navegação, como é o caso da sonda/sonar, do GPS com cartografia 
específica e do telefone de 8W. “Além disso, o cliente também tem direito 
a formação, que tem a duração média de 2 horas, tanto em sala, como no 
barco, ficando, assim, apto a conduzir a sua embarcação no Grande Lago 
e durante o período de aluguer”, reforça o responsável.
O objetivo principal por detrás do progresso das embarcações da 
Amieira Marina é no sentido de as dotar sempre de maior autonomia. 
Atualmente, são várias as alterações sofridas pelos barcos que vão 
desde baterias de qualidade superior a painéis solares de forma a 
recarregá-las mais fácil e rapidamente. Desde que andem entre 3 a 4 
horas por dia no seu barco o sistema recarrega e os utilizadores terão 
sempre energia. O reservatório de combustível é suficiente para 15 
dias, o período máximo de aluguer, a passear no lago sem necessidade 
de voltar a encher e todos os barcos possuem reservatórios de águas 
negras tal como é obrigatório por lei. A água potável nos barcos tem 
duas fontes de alimentação, uma fonte através da água do rio e a 
segunda, um reservatório no próprio barco.
“A Amieira Marina pretende, acima de tudo, garantir que os clientes não 
tenham necessidade de acostar o barco para qualquer necessidade e que 
possam desfrutar de um tempo isolados a dormir junto a uma ilha ou 
a admirar um céu noturno que, dada a baixa poluição ambiental, lhes 
permite visualizar os astros, um património único da região”, considera 
Eduardo Lucas.
Parte das estruturas de apoio aos barcos casa, passam também pela 
gastronomia, em particular pelo Restaurante Panorâmico da Amieira 
Marina, que se encontra sobre as calmas águas do Grande Lago do 
Alqueva e oferece o melhor da cozinha tradicional alentejana, disponível, 
ainda em take-away para os barcos. A Amieira Marina também possui 
acordos com diversos restaurantes existentes nas aldeias ribeirinhas que 
oferecem uma gastronomia tradicional da região pois tomar contato com 
toda a envolvente do lago e conhecer as aldeias ribeirinhas e a sua cultura 
rica, passa muito por experimentar a cozinha típica. Dentro e fora do 

barco, pois como valor acrescentado deste empreendimento conjunto das 
famílias Lucas e Leal da Costa existe, ainda, a possibilidade de fazer uma 
encomenda prévia dos artigos alimentares e bebidas que gostaria de ter à 
sua espera no barco antes de rumar à aventura. Para que não perca tempo 
com estes pequenos pormenores logísticos, uma vez que não é sempre que 
se vai ao Alqueva. Vai ver que fazer uma refeição íntima com a família ou 
amigos a bordo de um barco, no Grande Lago será uma experiência.
Com um total de 15 embarcações disponíveis, em sete modelos diferentes 
que variam a capacidade entre duas e 12 pessoas, os barcos casa são uma 
forma diferente de tomar contacto com o Grande Lago e usufruir, deste 
modo, de um período de férias altamente regenerador e recompensador. 
Seja para uma estadia curta de uma noite, ou um fim de semana, ou para 
permanências mais longas de uma semana ou quinze dias, a experiência 
do barco casa é verdadeiramente única.
Mas a oferta da Amieira Marina não se fica aqui, com outra alternativa ao 
dispor de todos os que a vistam a ser os barcos cruzeiro, uma atividade 
normalmente dirigida a empresas, de grupos entre 20 a 120 passageiros 
e com passeios que duram entre 1 hora e 2 horas e meia. Estas incluem 
atividades complementares, focadas em “team building” que vão desde 

passeios a cavalo, pesca, caça, vela e passeios a balão nas localidades 
vizinhas. Fruto de um conjunto de diversas parcerias com entidades 
turísticas locais que permite elevar a experiência da Amieira Marina 
muito mais longe do que a sua oferta náutica-base. Afinal, a imaginação 
é o limite e o convívio possibilitado pelo transporte marítimo a muitas e 
novas experiências convida.
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BARRAGEM DO ALQUEVA
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS

O Grande Lago português, 
pleno de atração

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.
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Se algum dia o convidarem a experimentar um dos barcos-casa disponíveis 
na Marina do Alqueva não hesite. É que seja apoiado pelo sonar e GPS, ou 
simplesmente a navegar à vista (atenção com os baixios) de cabelo ao vento 
e ar fresco da água no rosto, saiba que a experiência é verdadeiramente 
inesquecível. Seja acompanhado pela família, pela “cara-metade”, ou por 
um grupo de amigos, a experiência de subir a bordo tanto agrada a marujos 
experientes como a outros de águas mais rasas, pois estas embarcações 
dispensam a licença de navegação. Em suma, senhores do nosso destino, 
por esse lago fora.
A Barragem de Alqueva é a sétima maior barragem de Portugal, com 96 
metros de altura e com um comprimento de 458 metros quadrados, e está 
situada no rio Guadiana, no Alentejo interior, perto da aldeia de Alqueva 
e da fronteira espanhola. A barragem foi construída com o objetivo de 
regadio para toda a zona do Alentejo e para a produção de energia elétrica, 
além de outras atividades complementares. Já se encontram construídas 
diversas infraestruturas do sistema global, como a barragem de Pedrógão, 
a infraestrutura 12 e a Aldeia da Luz, mas muitas outras estão ainda em 
fase avançada de projeto. A construção desta barragem levou à criação do 
Grande Lago que, com 4.150 hectómetros cúbicos, conquistou o título de 
maior reservatório de água português. O Grande Lago também é o maior 

lago artificial da Europa, com uma albufeira com 
250 quilómetros quadrados de superfície e mais de 
1.100 quilómetros de margens. O lago abrange cinco 
concelhos do Alentejo, Portel, Moura, Reguengos de 
Monsaraz, Mourão e Alandroal, e ainda os municípios 
raianos de Olivença, Cheles, Alconchel e Villanueva 
del Fresno.
O extenso período que decorreu entre os primeiros 
estudos e a construção da barragem, cerca de 50 anos, 
tornaram a barragem de Alqueva quase um mito entre 
a população. O projeto tinha como objetivo inicial 

irrigar o Alentejo e desenvolver 
a agricultura, o que permitiria 
combater a desertificação e o 
subdesenvolvimento da região.
Por outro lado, a albufeira 
de Alqueva veio criar novas 
possibilidades de desenvolvimento 
turístico, que junta agora o Grande 
Lago a uma região que já conta 
com uma longa história, patente 
no seu rico património cultural e 
de artesanato.
Há certas maravilhas da região 
que só são evidentes se explorarmos as zonas ribeirinhas do Grande Lago 
e nos passeios, ou roteiros pela região, torna-se indispensável a visita às 
aldeias por todos os que pretendam conhecer o essencial do Alqueva. A 
cidade de Reguengos de Monsaraz, uma das que mais  se desenvolveu 
nos últimos anos na região devido à sua localização privilegiada perto da 
barragem de Alqueva, é um ponto inicial fácil de encontrar pelos bons 

acessos rodoviários a partir de Lisboa. E perto de 
Reguengos está São Pedro do Corval, localidade com a 
maior concentração de artesãos de barro do país com 
cerca de 35 olarias, um local pacato onde pode comprar 
“souvenirs” tradicionais, pois lojas são o que não falta. 
A Rocha dos Namorados é um dos monumentos 
naturais famosos da região. Trata-se de uma rocha 
que está associada a um ritual pagão de fertilidade 
onde as raparigas solteiras a consultam para saber 
quanto tempo falta para se casarem. Para descobrirem 
atiram uma pedra para cima da rocha e se esta cair ao 
chão significa que têm que esperar mais um ano pelo 
casamento. Perto de Antas do Olival da Pega podem 
encontrar-se monumentos edificados entre o quarto 
e o terceiro milénio antes de Cristo que são uma das 
evidências da ocupação desta região desde tempos pré-
históricos.
Mas a região do Alqueva é mais do que monumentos e 
lojas de artesanato. A região também é conhecida pelas 
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margem do rio Guadiana, 
próxima da fronteira com 
Espanha, exibe a grande 
beleza natural da região com 
terrenos férteis circundantes 
onde crescem oliveiras, bem 
como diversas outras árvores 
de fruto, e que tornam a 
paisagem caraterística. 
Implantado num ponto 
elevado e fronteiriço, o 
castelo de Mourão conheceu, 
ao longo dos tempos, as 
investidas de forças inimigas 
que levaram por diversas 
vezes à sua reconstrução e 
redimensionamento e atualmente é composto por uma muralha medieval, 
que combina pedras de xisto, mármore e granito, reforçada por seis torres. 
Sabe-se que após a reconquista Cristã da Península Ibérica foi entregue 
à Ordem dos Hospitalários e que, durante a Idade Média, assim como na 
Guerra da Restauração, foi palco de conflitos violentos entre portugueses 
e castelhanos.
Já a nova Aldeia da Luz, construída para alojar os habitantes da antiga Luz, 
é uma aldeia com um aspeto que nos faz lembrar de certa forma o cenário 
de um filme, com as casas muito homogéneas e parecidas, fruto da forma 
como foi construída.
Mas não se fique por conhecer a região por terra. A Marina da Amieira é 
o local de onde partem os cruzeiros pelo Alqueva e também tem também 
barcos-casa para alugar e que qualquer pessoa pode pilotar mesmo sem 
carta de marinheiro. Uma forma diferente de ficar alojado na região e para 
aproveitar e dar uns mergulhos.
E a história acaba como começou. De volta ao Grande Lago, a bordo de um 
barco-casa. Você, o leme do barco, tempo para desfrutar e uma imensidão 
por descobrir.

planícies alentejanas que são dignas de um registo fotográfico, sobretudo 
do alto da vila de Monsaraz, que repousa junto ao Guadiana no cimo de uma 
colina que se ergue na planície. A vila medieval de Monsaraz, protegida 
pelas suas muralhas, é uma pequena povoação, com ruas estreitas de xisto 
e repletas de recantos. 
Para quem aprecia os lugares históricos apinhados de ruas adelgaçadas e 
íngremes, que fazem esquecer que estamos no século XXI, e assim sentir 
algo de místico, existem várias vilas e castelos ao longo das margens do 
Grande Lago para visitar. Assim como para refletir sobre como teria sido a 
vida há muitos anos atrás quando os Cristãos tomaram terras aos Mouros.
Sabia que o castelo de Monsaraz desempenhou durante séculos o papel 
de posto de vigia do Guadiana, de onde se podia observar a fronteira com 
Castela? Da torre de menagem a vista é magnífica e é possível avistar a 
albufeira do Alqueva, várias povoações com as típicas casas caiadas de 
branco e ainda, no horizonte, Espanha. É difícil desviar o olhar da vista que 
se estende até ao infinito e nos transmite uma sensação de enorme paz.
Também o castelo de Mourão, outra vila acastelada que fica situada na 
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Rui Nabeiro distinguido 
pelo COP, APG e Universidade Nova

O Comité Olímpico de Portugal (COP) e a Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas 

(APG) distinguiram o comendador Rui Nabeiro que viu, ainda, o seu nome inscrito no livro “Portugal 

Empreendedor”, da autoria da Universidade Nova de Lisboa e da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 

e coordenado por José Eduardo Franco, diretor do CLEPUL, e Jacinto Jardim.

No dia 28 de novembro, o Comité Olímpico de Portugal celebrou o 104.º 
aniversário com uma gala comemorativa no Auditório da Fundação 
Champalimaud, em Lisboa. Na gala que pretendeu celebrar o olimpismo e 
o desporto nacionais ainda houve espaço para momentos de magia, a cargo 
do ilusionista Mário Daniel, de música e dança, bem como foi possível 
saber, através de apresentações multimédia, mais sobre os galardoados 
e sobre os próximos jogos olímpicos em Sochi, na Rússia, e no Rio de 
Janeiro, no Brasil. Entre os distinguidos nesta iniciativa deste 
importante organismo do desporto nacional encontrou-se o 
comendador Rui Nabeiro, homenageado com o Prémio 
Prestígio.
Mas também a Associação Portuguesa 
de Gestão das Pessoas (APG) decidiu 
atribuir o “Prémio APG Mérito” de 
2013 ao comendador Rui Nabeiro, 
fundador  da Novadelta e do Grupo Nabeiro, 
transformando esta distinção numa homenagem 
a individualidade com uma vida inteira dedicada as 
pessoas. Recorde-se que o “Prémio APG Mérito” destina-
se a galardoar a personalidade que tenha cumprido, com 

reconhecido sucesso, uma carreira profissional na área da gestão e do 
desenvolvimento das pessoas.
Por último, o empresário campomaiorense viu, ainda, o seu nome inscrito 
na obra “Portugal Empreendedor - 30 figuras empreendedoras da cultura 
portuguesa” promovido pela Universidade de Lisboa  e a Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, coordenada por José Eduardo Franco, diretor do 
CLEPUL, e Jacinto Jardim.

Na obra foram homenageadas algumas  figuras  que se destacam, e 
destacaram, na  nossa  cultura coletiva pelo seu inequívoco 

espírito empreendedor, como é claro exemplo o 
comendador Rui Nabeiro.

A apresentação da obra ficou a cargo 
de Viriato Soromenho-Marques, 
tendo ainda intervindo algumas  
das  figuras empreendedoras, 
do  Portugal de  hoje, 
retratadas igualmente no  

livro, como  Filipe  La  Feria, Fátima  
Lopes, Guilherme d’ Oliveira Martins, 

Vitor Feytor Pinto e Adriano Moreira.
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