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A Adega Mayor celebra o solstício de Verão 
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RUI MIGUEL NABEIRO, 
administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, 
destaca a importância das parcerias na 
construção do portfólio único da Delta Cafés

Temos assistido, nos últimos tempos, a uma crescente exigência por parte dos nossos clientes e consumidores. Uns e outros 
exigem, cada vez mais, inovação  e alternativa na escolha. A qualidade é prioritária mas a diferenciação assume, cada vez mais, 
destaque no momento de se adquirir um produto, uma marca.
 
Desde muito cedo que sabemos que uma empresa como a Delta Cafés teria de ter um bom portfólio, que fosse apelativo, 
diferenciador e que chegasse a um número alargado de clientes e consumidores. Hoje esse portfólio existe, com uma oferta 
variada e de qualidade.
 
Água, sumos, chás, refrigerantes e cervejas, são hoje categorias que complementam a nossa oferta, que já se tornaram 
essenciais dentro da nossa empresa e indispensáveis para muitos dos nossos clientes e consumidores.

A nossa resiliência, o trabalho que temos desenvolvido, a vontade de termos, desde sempre, “querido muito”,  permitiu-nos 
alargar, substancialmente, a oferta que disponibilizamos ao mercado.

 

Foi nesse sentido que estabelecemos uma parceria única com o grupo Refriango, que nos tornará, em breve, distribuidores 
oficiais da marca  Blue em Portugal.
 
Mas não só. Somos o primeiro país do mundo  onde a Tetley relança o Ice Tea, desenhado para se adequar ao perfil do 
consumidor português. Muito nos orgulha, como parceiro exclusivo da marca em Portugal, ser os primeiros. É o reconhecimento 
da nossa capacidade e competência.
 
Nas cervejas alargámos, significativamente, as marcas internacionais que oferecemos ao mercado, abrindo o “Mundo da Cerveja” 
aos nossos clientes e consumidores e contribuindo para dar a conhecer mais da cultura desta bebida tão apreciada entre nós.  
 
Para a Delta Cafés é extremamente importante continuar a apostar na diversidade e, ao mesmo tempo, manter e desenvolver as 
nossas competências e a qualidade do serviço no produto de sempre: o nosso café.
 
Acredito que as operações e parcerias que temos desenvolvido, aliadas ao nosso “know-how”, têm sido uma mais-valia.
 
Somos um grupo de destaque, com produtos de qualidade ímpar, os quais queremos reconhecidos, de norte a sul do país.
 
Brindemos com os nossos produtos ao verão que se avizinha!

BRINDE A UM VERÃO DELTAMENTE
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As parcerias constituem-se como elemento chave para o crescimento das marcas.
Qualquer que seja o modelo estratégico, todo o processo deve ter um acompanhamento efetivo, 
assegurando, assim, a transformação dos esboços considerados inovadores em projetos de negócios 
sustentáveis. Foi o que fizemos juntamente com algumas empresas e instituições.
 
No fundo, estas parcerias representam uma união de esforços e vontades. Aliámos o nosso “know-how”, 
a nossa tradição, qualidade, capacidade de distribuição e, fundamentalmente, a nossa nacionalidade.  
 

Acredito no trabalho de equipa, nas parcerias e junção de valências de trabalho. Por isso mesmo, apresentamos aos 
nossos clientes, e amigos, produtos complementares que consideramos de extrema qualidade.
 
Destacamos a parceria com o Grupo Refriango, onde assumimos a distribuição oficial da marca Blue em Portugal. 
Estabelecemos uma estratégia comercial de acordo com as expectativas de todos os envolvidos.
 
A Delta oferece aos seus clientes e consumidores uma vasta gama de produtos complementares, de forma a responder 
às incessantes exigências e alterações dos mercados.

A nossa força está na permanente aposta na inovação e qualidade.
 
É importante que tenhamos uma atitude “sempre” optimista.
Estabelecer parcerias e traçar objetivos conjuntos é contribuir para o melhoramento progressivo da economia.

COMENDADOR 
RUI NABEIRO 
destaca a importância das 
parcerias para o atingir de 
objetivos comuns

ELEMENTO CHAVE 
PARA O CRESCIMENTO
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Bares de praia com autorizações 
de funcionamento revistas  

O Governo aprovou medidas para simplificar as autorizações de 
funcionamento dos concessionários de praia fora dos períodos estabelecidos 
para a época balnear, informou o gabinete do secretário de Estado do 
Turismo, Adolfo Mesquita Nunes. De acordo com a mesma fonte, o decreto-
lei, aprovado em Conselho de Ministros, visa simplificar os procedimentos 
e prevê isenção de taxas e de procedimentos para que os concessionários 
de praia possam requerer autorização de funcionamento fora dos períodos 
estabelecidos para a época balnear.
O diploma estabelece “um conjunto de alterações regulamentares que visam 
uma simplificação administrativa significativa, nomeadamente através 
do estabelecimento de um prazo procedimental de resposta de 10 dias” ao 
requerimento dos concessionários para prolongamento do período de 
funcionamento, ao fim dos quais, caso não exista resposta dos serviços, 
considera-se que o pedido foi deferido tacitamente.
O novo diploma deverá entrar em vigor muito em breve, o que “permitirá 
que todos os seus efeitos positivos se façam já valer e sentir na presente época 
balnear e, mais importante para os operadores, finda a mesma”, acrescenta 
o Governo.

NOVIDADES

Governo cria nova linha 
de apoio ao comércio 

O Governo quer lançar, ainda este ano, uma nova fase do Comércio Investe, 
com uma dotação global de 40 milhões de euros, 20 milhões dos quais 
concedidos como incentivos e os restantes através de uma linha de crédito. 
Este programa de apoio ao sector tradicional, que veio substituir o Modcom, 
já atribuiu este ano 25 milhões de euros a 836 projetos, complementados por 
uma linha de crédito de 25 milhões de euros. 
Sem apoios dedicados desde 2010, o comércio conquista, assim, incentivos 
financeiros na ordem dos 90 milhões de euros em dois anos. A nova fase 
do Comércio Investe é uma das 36 medidas previstas na Agenda para a 
Competitividade do Comércio, Serviços e Restauração para 2014-2020.

Lisboa com mais de 5 mil milhões 
de euros de receitas em 10 anos 

Nos últimos dez anos, mais de 37 milhões de turistas passaram pela cidade 
de Lisboa, a maioria proveniente de Espanha, França e Brasil. No total, 
geraram receitas para o sector hoteleiro de mais de cinco mil milhões de 
euros.
Segundo dados do Observatório do Turismo de Lisboa, desde 2004 até 2013 
registou-se um aumento do número de turistas na capital, com exceção dos 
anos de 2008 e 2009.
Em 2013, o número de turistas que pernoitaram em Lisboa foi superior a 4,3 
milhões, dos quais quase 1,4 milhões nacionais e 2,9 milhões estrangeiros. 
Em 2004 o número de dormidas era de apenas três milhões.
Também o Porto regista um aumento do número de turistas. Em 2004, 
os hotéis do concelho registaram pouco mais de um milhão de dormidas. 
Em 2013, segundo dados da Associação de Turismo do Porto e Norte, esse 
número era de quase 2,5 milhões.

GRESILVA com 
nova imagem

Comprometida com a qualidade, 
a GRESILVA concebe, produz, 
comercializa e presta serviço 

de assistência técnica e pós venda sempre com vista à plena satisfação do 
cliente, apresentando, agora, uma nova imagem comercial. 
“A acompanhar a nossa tendência evolutiva, sentimos que este é o momento 
certo para um rebranding. A modernização e a internacionalização são as 
responsáveis por esta mudança, porque queremos que a nossa marca seja 
facilmente reconhecida por todos”, explica a empresa.
A GRESILVA identifica-se com conceitos como a inovação, a eficiência, a 
imagem, a qualidade, o rigor e a confiança e é nesse sentido que assenta 
este rebranding, atribuindo ao logótipo uma maior legibilidade do nome 
GRESILVA e mantendo a sua identidade visual com a presença do hexágono, 
que representa a solidez quer da empresa quer dos seus produtos. 
A assinatura “Inovação em Grelhadores”, que faz parte integrante da marca 
e contribui para a identificação da sua atividade, mantém-se mesmo que 
traduzida noutros idiomas.



DELTA MAGAZINE
ABRIL/JUNHO’14 7

em que se incentiva a recolha e partilha de testemunhos sobre o destino.
Cotrim de Figueiredo sublinhou ainda que a “estratégia contribuiu para o 
aumento da exposição do Destino Portugal nas plataformas digitais, visível 
no número de fãs do VisitPortugal no Facebook - 560 mil -, 81% dos quais 
estrangeiros, quando em 2012 eram 75% nacionais”. 
Por outro lado, de abril de 2013 a abril de 2014, o número de visitas ao 
site “visitportugal” cresceu 92,5%, para seis milhões de visitantes, quase 
duplicando o número de visitantes diários. Já as visualizações no canal 
Youtube do Turismo de Portugal aumentaram mais de dez vezes.

NOVIDADES

«Pão especial» passa 
a pagar só 6% de IVA 

O IVA do pão com chouriço, com nozes, passas ou torresmos locais está mais 
baixo, com a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) a reduzir o imposto 
desses produtos regionais de 23% para 6%.
O ofício, emitido pelo subdiretor geral da AT, Miguel Silva Pinto, determina 
uma revisão em baixa da taxa de IVA daqueles produtos que, desde janeiro, 
estavam a ser tributados à taxa normal de 23%, acima da taxa intermédia a 
que eram tributados antes.
O subdiretor geral explica que esta revisão se deve à interpretação de uma 
portaria que define e classifica os diferentes tipos de pão e os produtos afins 
do pão, e que considera “pão especial” o pão fabricado com produtos locais, 
como o chouriço dos fumeiros de lamego ou com nozes da região centro.

Turismo de 
Portugal 
reforça 
promoção 
digital 

Para 2014, a estratégia de promoção turística internacional do Turismo de 
Portugal reforça o que foi posto em marcha em 2013. Assente, de forma quase 
exclusiva, no online, a estratégia terá como foco o apoio à comercialização e 
venda, reduzindo-se a presença em feiras e o apoio à organização de eventos.
Centrando-se nos canais online, como o Google (Google AdWords e Google 
Display), com destaque para redes sociais como o Facebook, a estratégia 
passa pelo apoio a operadores turísticos ou novas rotas aéreas para Portugal, 
pela realização de workshops no exterior, direcionados para empresas, e 
convidando o “trade” local, e pela realização de “press trips”.
A aposta no digital permite “fazer mais com menos”, com o Turismo de 
Portugal  a realizar “mais de 400 campanhas online” adaptadas a cada 
mercado e segmento, em 13 mercados-alvo e 11 idiomas – Alemanha, Brasil, 
Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Irlanda, Itália, Polónia, Reino Unido, 
Rússia, Suécia e Estados Unidos da América.
Segundo fontes noticiosas, o presidente do Turismo de Portugal, João Cotrim 
de Figueiredo, afirmou que esta aposta permite acompanhar o consumidor nas 
várias fases da sua decisão, ou seja, desde o “sonho” em que o objetivo é estimular 
a vinda a Portugal através de conteúdo motivacional; na fase do “planeamento”, 
canalizando o visitante para o portal VisitPortugal; e nas fases de experiência 
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INFODELTA

Poiares Maduro visita Campo Maior

O ministro-adjunto e do Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares Maduro 
esteve, no dia 5 de maio, em Campo Maior.
A visita do ministro a Campo Maior surge na sequência de um conjunto de 
Roteiros pelos Territórios de Baixa Densidade que o levaram numa visita 
ao Alentejo durante os dias 2, 3 e 5 de maio.
Poiares Maduro marcou presença com uma visita ao Centro Escolar de 
Campo Maior, ao espaço museológico Centro de Ciência do Café (CCC), em 
Campo Maior, e, no final, com um almoço na Adega Mayor.

Realizou-se, no dia 12 de abril, a entrega de diplomas por parte da Delta 
Cafés e da Universidade de Évora aos participantes das edições “Master 
Café Delta” em 2014. 
Os clientes e suas famílias foram recebidos em Campo Maior pela manhã 
do dia que se iniciou com uma visita guiada pelo Centro de Ciência do Café 
e Adega Mayor. 
No espaço exterior da quinta, a animação contou com jovens cantores, como 
Tiago Neto e Ruizinho Fragoso, que também animaram as mesas durante 
o almoço organizado pela Delta Cafés para os participantes. Ao espetáculo 
principal de dança e música, com flamenco e fado, a meio da tarde, seguiu-

se a entrega de diplomas de Master Café Delta. O evento contou com a 
presença do presidente do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, comendador Rui 
Nabeiro, e com o pró-reitor da Universidade de Évora, João Nabais.
Recorde-se que a Delta Cafés, através do Centro Internacional de Pós-
graduação Comendador Rui Nabeiro, organiza, desde 2005, o “Master 
Delta Cafés”. 
Programa de formação de cariz regular destinado aos clientes e 
colaboradores do Grupo Delta que visa proporcionar aos participantes 
uma educação adaptável às exigências comerciais e profissionais e a 
oportunidade de testarem a aplicação dos conhecimentos.

Entrega de diplomas da Master Café Delta
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“Ser Espiritual - da Evidência à Ciência” 
no Centro de Ciência do Café 

O novo livro de Luís Portela, “Ser Espiritual - da Evidência à Ciência” 
foi apresentado, no dia 9 de maio, no Centro de Ciência do Café (CCC), 
em Campo Maior. Mário Simões, psiquiatra e professor da Faculdade de 
Medicina de Lisboa, fez a apresentação da obra. 
Luís Portela é fundador e presidente da fundação Bial, médico, professor 
universitário e distinguido pela investigação na área da neurociência, com 
mais quatro obras publicadas.
O autor explica que este livro se trata do resultado final do trabalho de 
“alguém que gosta dos caminhos da ciência e que acha que cabe à ciência 
e ao rigor do método científico desbravar terreno também na área da 
espiritualidade”.
A iniciativa foi organizada no Centro de Ciência do Café em conjunto com 
a Delta Saúde, na pessoa de Fátima Ferreira.

INFODELTA

Rui Nabeiro recebe 
Prémio João Pereira da Rosa

O comendador Rui Nabeiro foi distinguido com o Prémio João Pereira da 
Rosa na categoria de Mérito, pelo conjunto de iniciativas de apoio social 
que o empresário tem promovido, ao longo dos anos, em paralelo com a 
sua atividade.
Ao comendador Rui Nabeiro juntou-se o Grupo Impresa/SIC Esperança, 
na categoria Empresarial, e a Entreajuda, na categoria Institucional, 
como os vencedores do prémio que foi entregue durante o Jantar de Gala 
Beneficente da Fundação “O Século”, que decorreu no Salão Preto e Prata 
do Casino do Estoril, numa iniciativa que reuniu perto de 400 pessoas.
O Prémio João Pereira Rosa, entregue pela Fundação “O Século”, visa 
reconhecer o trabalho meritório desenvolvido por pessoas, empresas ou 
instituições que, pela atividade desenvolvida em 2013, mais se tenham 
destacado na área de solidariedade social.

Rui Nabeiro homenageado 
em Castelo de Vide

O comendador Rui Nabeiro foi homenageado, no dia 6 de junho, numa 
cerimónia que teve lugar no Convento S. Francisco, em Castelo de Vide. Esta 
homenagem partiu da Fundação Nossa Senhora da Esperança, em conjunto 
com a União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social 
(UDIPSS) de Portalegre e o Secretariado Regional de Portalegre da União 
das Misericórdias Portuguesas. 
O impulsionador da homenagem, João Palmeiro, presidente da Fundação 
Nossa Senhora da Esperança, afirmou que esta serve para reconhecer “o 
espírito de ajuda do comendador”. João Palmeiro lembrou a sua “postura 
social e empresarial” e o valioso contributo que tem dado ao longo da 
vida, devido à sua capacidade inata pelo bem-estar social, a luta contra a 
desigualdade e empenho na melhoria das condições dos seus trabalhadores.
Para marcar a cerimónia, foi oferecido a Rui Nabeiro um busto em madeira, 
feito pelo artesão algarvio a residir em Castelo de Vide, Nélson Ramos. A 
homenagem foi acompanhada por vários momentos musicais e pelo coro 
da Santa Casa da Misericórdia do Crato.
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X Rota dos Cafés Delta - 
Passeio de Veículos Clássicos

Campo Maior viu, pela décima vez, o tradicional passeio de 
Veículos Clássicos “Rota dos Cafés Delta”. A iniciativa, que tem 
como principal impulsionador o elvense Eduardo Cristiano, 
conta desde o início com o patrocínio especial da empresa Delta 
Cafés. 
A décima edição da rota foi internacional e teve como novidade 
uma exposição de miniaturas de automóveis clássicos no Museu 
Municipal da Fotografia João Carpinteiro, em Elvas. Para este 
passeio, mais de 100 viaturas marcaram presença na Av. dos 
Combatentes da Grande Guerra, em Campo Maior.

INFODELTA

Rui Nabeiro celebra aniversário 
nas Lojas do Alentejo de Elvas

Os funcionários das Lojas do Alentejo, em Elvas, assinalaram o 83.º aniversário 
do comendador Rui Nabeiro e o sétimo aniversário desde a abertura deste 
estabelecimento comercial do Grupo Nabeiro na Avenida de Badajoz.
Rui Nabeiro marcou presença junto dos funcionários e clientes da loja e foi 
acarinhado pela população. Ofertas, promoções e um bolo de aniversário 
de grandes dimensões foram algumas das iniciativas realizadas junto 
dos clientes que tornaram o local um ponto de encontro, de convívio e de 
compras na cidade de Elvas.
As Lojas do Alentejo são um estabelecimento especializado que apresenta 
produtos frescos, espaço gourmet, eletrodomésticos, reparação de sapatos, 
lavandaria, multimédia, cafetaria e combustíveis.

Comitiva alentejana para Campeonato 
das Profissões no CCC

A comitiva, entre concorrentes, jurados e empresas, que vai representar o 
Alentejo no Campeonato das Profissões SkillsPortugal, foi apresentada num 
encontro no Centro de Ciência do Café (CCC), em Campo Maior. Composta 
por 45 jovens concorrentes, a comitiva demonstra ao país a excelência da 
formação profissional desenvolvida na região, em 26 profissões.
O encontro de lançamento da participação no Campeonato das Profissões 
SkillsPortugal – Porto foi promovido pela Delegação Regional do Alentejo 
do IEFP, no dia 14 de maio, onde também se articulou as condições de 
participação dos concorrentes e jurados.
O encontro contou com a presença do comendador Rui Nabeiro e de 
Jorge Gaspar, presidente do IEFP, I.P., os quais consideraram inspirador 
o empenho participativo dos concorrentes do Alentejo no SkillsPortugal.
O Campeonato das Profissões SkillsPortugal, que se realizou de 25 a 30 de 
maio, no Porto, recebeu a visita de milhares de jovens de todo o país, na sua 
maioria estudantes, e envolve a participação de cerca de 400 concorrentes 
e 264 jurados, em 50 profissões, oriundos das setes regiões de Portugal.
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INFODELTA

A Quinta das Argamassas acolheu, na noite de 1 de junho, a primeira Gala 
Anual da Associação de Futebol (AF) de Portalegre. O presidente do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés, comendador Rui Nabeiro, foi o anfitrião do evento 
que também contou com a presença do presidente da direção da Federação 
Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes. Rui Nabeiro, referiu que 
recebeu os presentes “com muita satisfação”, pois estavam ali “muitos 
responsáveis pela prática desportiva de milhares de crianças e jovens”, ao 
nível do futebol distrital. Fernando Gomes felicitou a AF de Portalegre  
por ter sido, há cem anos, uma das três associações que deram origem à 

Rui Nabeiro deu nome a 
troféu de futebol infantil 

Cerca de meio milhar de crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 
13 anos, em representação de duas dezenas de clubes de Portugal e Espanha, 
participaram, a 14 e 15 de Junho, no 3.º Torneio Internacional Cidade de 
Elvas em futebol infantil. A organização da prova atribuiu o nome de Rui 
Nabeiro ao troféu em disputa nos seis escalões etários em competição, como 
reconhecimento ao apoio da Delta Cafés desde a primeira edição da prova.
Os jogos decorreram nos relvados sintéticos dos campos Patalino e Pedro 
Barrena do Estádio Municipal de Elvas, sob grande entusiasmo dos jovens 
futebolistas e do muito público que presenciou o torneio. Além de “O Elvas” 
Clube Alentejano de Desportos como anfitrião, o 3.º Torneio Internacional 
Cidade de Elvas contou com a participação de emblemas oriundos de 
vários pontos do país – Sporting Campomaiorense, Lusitano de Évora, 
Entroncamento, Coruche e Académica de Coimbra, entre outros -, a par de 
clubes da cidade de Badajoz e do Rayo Vallecano, de Madrid.
A prova culminou ao final da manhã de domingo 15, no Pavilhão Desportivo 
Municipal de Elvas, com a entrega de troféus e medalhas a todas as equipas 
intervenientes. O comendador Rui Nabeiro esteve presente no ato, ao qual 
se juntaram também o presidente da Câmara Municipal de Elvas, Nuno 
Mocinha, e Lito Vidigal, treinador da equipa sénior do Clube de Futebol “Os 
Belenenses”, que apadrinhou o torneio.

Prémio Grada de 
Empreendedorismo Social

O presidente do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, comendador Rui Nabeiro, 
recebeu do presidente da Fundação Caja de Badajoz, Francisco García 
Peña, um prémio pelo recém-inaugurado Centro de Ciência do Café, que 
edifica um grande centro nacional e internacional para a difusão da cultura 
científica, tecnológica e social do café.
O Palácio de Congressos de Badajoz recebeu, no passado dia 30 de maio, 
a sexta edição dos prémios Grada, que foram apresentados numa festa de 
gala organizada pela Primera Fila e que foi apresentada por Lola Trigoso, 
do Canal Extremadura Televisión, e Josep Lobató, da Europa FM, sob a 
direção musical do maestro Peter Monty, no piano de cauda doado pela 
Orquesta de Extremadura. Esta foi uma gala de solidariedade, já que o valor 
simbólico dos convites se destina ao arranque de um centro de reabilitação 
para pessoas com paralisia cerebral e outros distúrbios neuromotores.
Estes prémios coincidem com o sétimo aniversário da publicação e 
reconhecem os indivíduos que mais se destacam na cultura, no desporto, 
na integração social, em negócios e lazer da Extremadura. Este ano foram 
entregues mais três prémios, o empreendedorismo social, impulsionado 
pela Fundação Caja de Badajoz, a inovação social, impulsionado pelo 
SEXPE, e a trajetória, impulsionada pelo Parlamento da Extremadura e 
pela própria Fundação Primera Fila.

Federação Portuguesa de Futebol, juntamente com Lisboa e Porto.
A Associação de Futebol de Portalegre (AFP) também realizou, no mesmo 
dia, a final da Supertaça “Comendador Rui Nabeiro”. Esta teve lugar no 
Estádio Capitão César Correia, em Campo Maior ,e opôs o Mosteirense ao 
Eléctrico Futebol Clube, de Ponte de Sôr.
Este evento contou com cerca de 200 pessoas e estiveram presentes dirigentes 
da FPF, o deputado Cristóvão Crespo, os presidentes das câmaras municipais 
de Portalegre e Ponte de Sôr e outros autarcas do distrito, assim como 
dirigentes de clubes e praticantes de futebol e futsal, nos diversos escalões.

Delta Cafés recebe primeira Gala Anual da AF de Portalegre
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GRACE e Forética assinam protocolo
de parceria em Campo Maior

O primeiro Workshop Transfronteiriço de RSC, organizado pelo GRACE, 
em parceria com a Delta Cafés, culminou na assinatura de um protocolo de 
parceria ibérica entre o GRACE e a Forética. 
O presidente e fundador da Delta Cafés, comendador Rui Nabeiro, 
inaugurou o evento e deu as boas-vindas aos presentes com um discurso no 
qual falou sobre a sua missão de vida de ajudar a comunidade envolvente.
Após a mostra da evolução e importância da RSC em Portugal e Espanha, 
Paula Guimarães, presidente do GRACE, e Tomás Sercovich, diretor de 
Comunicação e Relações Institucionais da Forética - a congénere espanhola 
do GRACE –, assinaram um importante protocolo de cooperação, que ambas 
as associações creem que promoverá e impulsionará a responsabilidade 
social corporativa nos dois países.
O objetivo deste workshop transfronteiriço foi promover e fomentar a 
responsabilidade social corporativa e boas práticas das empresas na 
Península Ibérica. Mais de 80 convidados tiveram a oportunidade de ouvir 
empresas portuguesas e espanholas a apresentar os seus testemunhos. 
A Delta Cafés partilhou o seu projeto Centro Educacional Alice Nabeiro, 
cujo objetivo é educar e promover o empreendedorismo entre as crianças, 
e também o “Campo Maior Vila Solidária da Europa”, uma iniciativa 
dedicado à promoção da educação, empregabilidade e empreendedorismo, 
bem como à integração da comunidade de etnia cigana.

Cartão Cliente levou clientes 
ao Mundial do Brasil

O Mundial de Futebol do Brasil teve um cunho especial para todos aqueles 
que foram premiados com uma ida a terras de Vera Cruz para assistir ao 
desafio entre Portugal e Alemanha. Partida que teve lugar em Salvador da 
Baía, no dia 16 de junho, e que, apesar do resultado final da mesma, não 
retirou ânimo aos seis vencedores desta iniciativa promovida pela Delta 
Cafés. 
É que além da possibilidade de convívio e do ótimo ambiente vivido, a 
cidade de Salvador da Baía é de muitos encantos, pelo que valeu bem a 
pena participar na campanha do Cartão Cliente.
 
Lista de vencedores 
Tasqueiro, Actividades Hoteleiras, Lda. - Lisboa
António Soares da Costa – Vila Verde
Casa do Marquês - Lisboa
Manuel e Vera, Lda. - Setúbal
Santidoce - Santiago de Cacém
Maryna Kalyada - Faro
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“Os Aventureiros - Na Cidade Flutuante” 
apresentado no CCC

No Centro de Ciência do Café (CCC), na manhã do dia 11 de junho, foi 
apresentado às crianças do 4.º ano do Agrupamento de Escolas de Campo 
Maior a obra “Os Aventureiros - Na Cidade Flutuante”, de Isabel Ricardo.
Este é já o 11.º volume de uma coleção que Isabel Ricardo começou a 
escrever em 1999. A autora assegura que esta publicação tenta transmitir 
aos mais pequenos alguns valores mas sem deixar de parte o humor que 
os cativa, para que os consiga prender à leitura.
Isabel Ricardo também adiantou que tenciona escrever a próxima aventura 
desta coleção tendo como pano de fundo o Centro de Ciência do Café.
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Adega Mayor lança Vinho Siza 
e reforça ligação à arte

A Adega Mayor reforçou a ligação ao universo das artes ao lançar uma edição exclusiva de 

2.500 garrafas em tributo ao arquiteto Siza Vieira: o vinho Siza. Autor da Adega Mayor agora 

homenageado neste monocasta Alicante Bouschet, um grande vinho que celebra uma grande 

obra. Ambas nascidas do génio humano.

ADEGA MAYOR
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
LANÇAMENTO SIZA



DELTA MAGAZINE
ABRIL/JUNHO’14 15

Foi da mão do prestigiado arquiteto 
Siza Vieira que, em 2007, surgiu a 
Adega Mayor. Agora, a primeira 
adega de autor em Portugal 
retribui o gesto e lança um vinho 
inspirado no traço do arquiteto. 
Siza é uma homenagem à arte de 
fazer o vinho. Um monocasta, 100% 
Alicante Bouschet, intenso, de cor 
granada profunda com o aroma 
complexo e concentrado da casta, 
que sugere notas de pimenta, 
fumado e chocolate e termina de 
uma forma longa e persistente 
onde se confirmam e acentuam as 
notas de café e chocolate negro. 
Um vinho inédito e surpreendente, 
com boas perspetivas de evolução.
Evolução ao longo do tempo, como 
uma requintada obra de arte, 
desenhado para ser apreciado, 
como os belos jardins de Serralves 
palco escolhido para acolherem 
o lançamento deste vinho de 
autor “nascido da melhor vinha 
de 2009”, como explicou Rita 
Nabeiro, administradora da Adega 
Mayor. “Trata-se de um néctar de 
exceção, um monocasta de Alicante 
Bouschet com estágio de 20 meses 
de madeira, inspirado no que a 
arquitetura de Siza tem de melhor”, 
acrescentou.
Vinho de exceção descortinado num espaço, também ele, de eleição, conhecido 
pelos seus imensos e requintados jardins, desenhados a régua e esquadro, 
com método e disciplina, próprios de quem desenha e cria. “A associação 

Siza 2009   

Siza, um vinho irrepetível que 
homenageia o arquiteto e a paisagem 
que o inspirou. Uma abordagem à arte 
de fazer vinho. Um monocasta 100% 
Alicante Bouschet, intenso, de cor 
granada profunda com o aroma completo 
e concentrado da casta, sugere notas de 
pimenta, fumado e chocolate.
Na boca é denso e rico, com taninos 
vincados, maduros e perfeitamente 
integrados no conjunto.
Termina de uma forma longa e 
persistente onde se confirmam e 
acentuam as notas de café e chocolate 
negro. Um vinho inédito e surpreendente, 
com boas perspetivas de evolução.
Edição exclusiva de 2.500 garrafas.

CASTAS
Alicante Bouschet

A PROVA
100% Alicante Bouschet, este vinho é o 
culminar da relação da Adega Mayor com 
o arquiteto Siza Vieira. Intenso, de cor 
granada profunda com o aroma complexo 
e concentrado da casta, sugere notas de 
pimenta, fumado e chocolate. Na boca 
é denso e rico, com taninos vincados, 
maduros e perfeitamente integrados no 
conjunto. Termina de uma forma longa 
e persistente onde se confirmam e 
acentuam as notas de café e chocolate 
negro. Algo inédito e surpreendente, com 
boas perspetivas de evolução.

ACOMPANHA COM...
Na mesa revela-se um excelente 
complemento para pratos de carne 
vermelha bem condimentados, borrego 
ou cabrito assados, pratos de caça ou 
doces conventuais e queijos de pasta 
dura e paladar forte, como o queijo da 
ilha ou queijo de Castelo Branco picante.

à arquitetura 
enquadra-se com 
o posicionamento 
da Adega Mayor e 
com o envolvimento 
em áreas que 
ultrapassam o universo vitivinícola. Pretendemos sempre valorizar e enaltecer 
o que Portugal tem de melhor. A Adega Mayor é uma adega singular onde 
o vinho e a arte formam o encontro perfeito. Uma adega que se pauta pela 
qualidade distinta dos seus vinhos”, sublinhou Rita Nabeiro.
E a apresentação do Vinho Siza foi um momento singular, uma verdadeira 
mão cheia de sal na rotina, em que dois homens de obra feita, e reconhecida, 
que merecem o nosso respeito e dedicação, estiveram em amena tertúlia. 
Um momento especial para assinalar o nascimento de mais um vinho da 
Adega Mayor, ou o passaporte para uma conversa agradável, numa tarde 
bonita e singular.
Como diz Chico Buarque, “é sempre bom reparar que um copo de vinho está 
cheio de ar” e foi em torno do vinho que se contaram histórias, trocaram 
ideias, fez-se uma rápida viagem entre o passado e o presente, comparando 
hábitos, realidades, encontros e desencontros, assimetrias e dissimetrias. 
Desde os desenhos feitos, na infância, por Siza Vieira ao colo do tio, ao 
primeiro esboço da Adega Mayor feito na prata de um gasto maço de 
tabaco. Ou a génese de uma ideia que havia que ser aprimorada em tudo 
o que era necessário, desde “as máquinas, funções, coordenação e, claro 
está, falar com quem de direito”, como recordou o prestigiado arquiteto 
português. Tertúlia que decorreu com uma paisagem maravilhosa por pano 
de fundo, igualmente bela como aquela onde viria a nascer a Adega Mayor. 
“O pano de fundo era uma paisagem maravilhosa. Momento interessante o 
da construção, um processo feliz. Assim como ver aparecer a vinha ao longo 
dos trabalhos da adega, transformando a paisagem como o homem faz no 
meio onde se insere”, reforçou Álvaro Siza Vieira.
Do betão ao sonho, tudo começa como tem que começar, com a ideia da 
adega a vir do passado, pois o Alentejo e Campo Maior sempre tiveram 
vinho. “Havia espaço para cultivar vinha e olival, assim como para trigo e 
cevada. Com as obras da barragem lá se foi esse espaço comum. E fiquei com 
este sonho. É um projeto de todos, netos e filhos, com sete anos de adega e 
dez de vinha. A história começa com uma chávena de café. A nossa relação 
começou aí. O primeiro desenho foi num maço de cigarros. Esse “boneco” 
começou a ter a perspetiva. A confiança era total. Quem faz uma chávena faz 
uma adega”, atalhou o comendador Rui Nabeiro, administrador do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés.
Neste vai e vem entre o passado e o presente falou-se da primeira 
tentativa de ir de avião a Campo Maior, do primeiro emprego de cada 
um, dos exames escolares e do reconhecer de capacidades, de contextos 
familiares e realidades, dos desenhos feitos à mão que hoje passam para os 
computadores, disto e daquilo, da vida, do sonho e do trabalho. Memórias, 
testemunhos, registos pessoais e sentidos, gravados nas lembranças e na 
alma, recuperadas de forma harmoniosa por duas referências vivas do 
nosso país. Iniciativa diferenciadora da Adega Mayor que terminou, claro 
está, com um brinde com esta proposta. Um monocasta de alma cheia e que 
vem demonstrar toda a diversidade e qualidade reconhecida da produção 
desta jovem adega alentejana.
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Adega Mayor celebra 7.º aniversário
com passeio BTT

A Adega Mayor assinalou no dia 22 de junho o seu sétimo aniversário. Sete anos de intensa 
atividade e que têm conduzido a adega de Campo Maior à ribalta da produção vitivinícola nacional. 
De modo a assinalar este dia, a Adega Mayor organizou o III Passeio de BTT pela Herdade 
das Argamassas, evento que começa a ser já habitual e que contribui para levar muita gente até ao 
interior do Alentejo para um dia bem passado, em pleno convívio e contacto com a natureza.

ADEGA MAYOR
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
ANIVERSÁRIO 
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No dia em que comemorou o seu sétimo aniversário, a Adega Mayor 
proporcionou a todos uma oportunidade para conhecer a raia alentejana. E o 
dia 22 de junho foi clemente para com todos os participantes, os muitos que 
se deslocaram a Campo Maior para conhecer novos trilhos e experimentar 
novas sensações em salutar convívio e com latente boa disposição. Um 
amanhecer que se manifestou fresco para uma jornada que iria ser muito 
intensa e exigente, com o desafio colocado este ano a ser uns rigorosos 39 
quilómetros tendo como pano de fundo a Adega Mayor e as suas vinhas.
Animação e boa disposição não 
faltaram num dia que começou 
cedo, onde o café acabado de 
tirar na máquina da adega servia 
de conforto à alma e estímulo aos 
sentidos, antes de começar uma 
prova que se viria a desenvolver 
a diferentes ritmos mas sempre 
com boas energias. Mesmo 
antes do arranque da prova, foi 
tirada a “selfie” que se impunha, 
resgatando sorrisos no retângulo 
mágico da máquina que 
capturava mais uma iniciativa da 
Adega Mayor.
Tudo a postos, trajados a rigor, 
força no pedal que a prova 
começou, com as muitas equipas 
presentes a arrancar acesso fora, 
rumo ao percurso estipulado. 
Homens, mulheres, crianças, 
participantes de diferentes 

idades e origens, reunidos numa imensa 
manifestação de convivialidade. Primeira 
vez para uns, repetição para outros, 
certo é que o passeio de BTT da Adega 
Mayor começa a tornar-se numa prova de 
presença regular para muitos entusiastas 
da modalidade. 
Celebração que se realizou no primeiro 
dia a seguir ao solstício de verão, com o já 
habitual almoço e visitas guiadas à Adega 
Mayor a completarem mais um aniversário 
da adega raiana. Iniciativas que contribuem, 
de forma ativa, para a notoriedade da marca, 
cuja proximidade com os consumidores 
se tem vindo a construir a cada etapa. Em iniciativas, por exemplo, como 
o já habitual passeio de BTT ou com novos lançamentos, casos das novas 
colheitas ou do Vinho Siza (ver peça à parte). Prestígio construído através 
do reforço da presença, e das vendas, no mercado interno mas também 
além-fronteiras, ao qual não é alheio todo o trabalho desenvolvido na vinha 
e na produção, com as inúmeras distinções, menções e prémios nacionais e 
internacionais a conferirem alento a toda a equipa que dá vida a este projeto.
O passeio de BTT deste ano foi muito concorrido, com participantes 
de diferentes idades e proveniências, mas no final todos partilharam a 
satisfação comum de um dia recheado de emoções e boa disposição. As 
fotografias assim o registam e confirmam. Para o ano há mais. Contamos 
consigo!

Celebração do Dia Mayor

A Adega Mayor celebrou a chegada do 
verão, e o dia mais longo do ano, a 21 
de junho, com um brinde com todos 
os consumidores, transformando um 
dia grande num “Dia Mayor”. Dia de 
celebração em que foi lançada a nova 
colheita de Monte Mayor Reserva Tinto 
2012, entretanto premiada com o Prémio 
Excelência Uva D´Ouro 2014.
E de modo a brindar ao sol, ao calor, aos 
amigos e a todos as coisas boas da vida, 
e a celebrar esse mesmo dia em que o 
sol se deixa ficar mais tempo na nossa 
companhia, a Adega Mayor ofereceu 
uma garrafa desta nova colheita (0,37L) 
com um rótulo especial e alusivo a este 
dia na compra de qualquer um dos seus 
vinhos, nos pontos de venda aderentes, 
assinalando, assim, o solstício de verão.

Adega Mayor 
traz Ouro de Bruxelas     

A Adega Mayor foi premiada com duas 
Grandes Medalhas de Ouro numa 
das mais prestigiadas competições 
internacionais: o Concours Mondial 
de Bruxelles, que distingue 
os melhores vinhos a nível 
mundial.
A adega pertencente ao Grupo 
Nabeiro foi a única marca 
portuguesa distinguida com 
dois galardões máximos numa 
lista de 16 Grandes Medalhas 
de Ouro.
O Reserva do Comendador 
2009 e o Monte Mayor 
Reserva Tinto 2011 venceram 
a Grande Medalha de Ouro, o 
que revela, mais uma vez, o 
reconhecimento da qualidade 
e do “expertise “da Adega Mayor na 
produção de vinhos singulares e 
memoráveis.
Com este resultado, a Adega Mayor 
contribuiu, também, para que Portugal 
fosse o segundo país com maior número 
de vinhos premiados neste concurso, 
ficando apenas atrás de França. 
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Centro de Ciência do Café acolheu
simpósio “Café, Saúde & Sociedade”

O Centro de Ciência do Café (CCC), localizado na Herdade das Argamassas, em Campo Maior, 
acolheu o simpósio “Café, Saúde & Sociedade”, efeméride que teve lugar nos dias 23 e 24 de 
maio. Este foi o primeiro evento incluído na programação científica da infraestrutura inaugurada 
recentemente e de perfil único a nível nacional.

REPORTAGEM
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
SIMPÓSIO
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Este espaço pioneiro a nível nacional tem como razão de ser, entre outros 
aspetos, o “desenvolvimento de ações de educação para a ciência com 
crianças, jovens e/ou adultos”, assim como a “divulgação do conhecimento 
científico atual na área de estudos do café”. E na persecução dos objetivos 
para o qual foi criado, o CCC acolheu o simpósio “Café, Saúde & Sociedade”, 
ou o primeiro passo dado no sentido “constituir uma rede de investigação 
científica na área de estudos do café, multidisciplinar, tendo como parceiros 
instituições, universidades e centros de investigação, de carácter público ou 
privado, bem como empresas e associações”.
Iniciativa que trouxe até Campo Maior um conjunto alargado de oradores 
que, com o seu conhecimento prático e científico, contribuíram de forma 
ativa para a relevância desta iniciativa. Entre os quais o ministro da Saúde, 
Paulo Macedo, que marcou presença na sessão de abertura do simpósio que 
contou, ainda, com a presença do presidente da Administração Regional 
de Saúde (ARS) do Alentejo, José Robalo, e da presidente do Conselho de 
Administração da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), 
Dorinda Calha. 
Coube ao ministro da Saúde, Paulo Macedo, a honra de abrir o primeiro 
encontro científico do CCC, com o simpósio “Café, Saúde & Sociedade” 
a ter como principais painéis “Os Atributos do Café”, “Café, Saúde & 
Sociedade”, “Efeitos do Consumo do Café” ou “O Café na Sociedade”. “É um 
gosto particular estar no primeiro evento científico deste centro de ciência, 
local de conhecimento, interação, crescimento e, sobretudo, de querer. O 
café é uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo. Está ligado à 
história de Portugal. É uma mistura complexa de mais de mil compostos. 
É natural que o estudo das 
suas propriedades seja também 
complexo e ainda em evolução. 
A ciência indica-nos que, de 
modo geral, quando bebido com 
moderação, o café é uma bebida 
que pode ser integrada na nossa 
alimentação diária, em especial 
sem a adição de açúcar. Tem a 
capacidade de aumentar o nosso 
estado de alerta, que contribui 
para a melhoria da performance 
intelectual, sensação de bem-
estar, melhoria do rendimento 
desportivo e aumento da 
capacidade respiratória. A Delta 
Cafés tem sido um parceiro de 

valor no que à saúde diz respeito. Os exemplos de amizade e generosidade 
que esta empresa tem dado aos portugueses são diversos”.
No lote de oradores estiveram, entre outros, os catedráticos Castro Caldas 
e Fernando Rodrigues, os professores universitários Ana Miranda e 
Daniel Caldeira e os médicos Vaz Carneiro e Armando Massalana. Em 
destaque esteve, igualmente, o projeto “Café Memória”, dedicado à 
prevenção e combate à doença de Alzheimer. “Esta iniciativa é o início 
de uma caminhada. A inauguração do CCC representou a concretização 
de um sonho. O Museu do Café, uma sala pequena que testemunhava 
aquilo que tínhamos trazido ao mundo, foi a origem de tudo isto. Esta é 
uma obra feliz, no seio de uma paisagem maravilhosa, importante para 
a nossa região. Com a abertura do CCC entrámos no mundo do produto 
que me habituei a conhecer, o café. Um local interativo e onde impera 
o conhecimento. Somos ambiciosos e ter ambição não é um defeito, 
é uma virtude, principalmente quando pensamos nos outros. Este 
espaço pretende ser um marco no mundo do café, no estudo da cultura, 
transformação e aconselhamento ao consumo deste produto. É importante 
aprender, debater e crescer com conhecimento. Queremos que o CCC seja 
útil à sociedade”, destacou o comendador Rui Nabeiro.
Utilidade latente no muito conhecimento disponibilizado nas várias áreas 
deste moderno equipamento científico e cultural que, ao longo dos seus 
3.426 metros quadrados de superfície total, convida a uma viagem pelo 
tempo, assim como a conhecer os mitos em redor do café, a história das 
naus portuguesas e o comércio do café e o contrabando deste produto, 
conhecido a nível mundial.

“O CCC é um equipamento 
de excelência pelo contributo 
que pode dar ao mundo da 
investigação científica. Campo 
Maior está a preparar as 
Festas do Povo a Património 
Imaterial da Humanidade e 
se José Niza visitasse Campo 
Maior e as Festas do Povo, 
em 2014, ficaria ainda muito 
mais impressionado e feliz”, 
destacou Ricardo Pinheiro, 
presidente da Câmara 
Municipal de Campo Maior, no 
lançamento de uma jornada de 
trabalho que se veio a revelar 
como muito positiva.
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Café: a matéria-prima 
que desperta os sentidos

Nascido de um complexo processo 
de produção e transformação, desde as 

origens até à sua chávena, o café, isto é, a semente 
no interior do fruto frágil do do cafeeiro, é uma das mais 

apaixonantes matérias-primas do mundo. E são muitos os 
preceitos e os procedimentos que podem determinar a qualidade 

do café. Saiba quais são os principais aspetos que podem 
determinar um bom café.

DESTAQUE
texto BRUNO FARIAS fotos D.R. ilustração ANA PENHA

CAFÉ

Um café de qualidade é, frequentemente, descrito como “equilibrado 
no que diz respeito a “flavour”, corpo, aroma e ausência de defeitos”. 
Características habitualmente associadas a um café que nos enche a alma 
e desperta os sentidos, como o Delta que o acompanha no seu dia a dia 
desde 1961. Mas a descrição de um bom café vai muito mais além do que 
o acima contado. Nesta abordagem iremos procurar dar-lhe a conhecer 
alguns elementos para o ajudar a compreender toda a complexidade e 
requinte associado ao mundo do café.
Um desses elementos é o “flavour”, expressão final de uma longa cadeia 
de transformações que ligam a semente - o grão verde de café - à bebida. 
Quando esta é consumida, a interação entre sabor, cheiro e textura 
constitui uma sensação única que é definida pela palavra inglesa “flavour”. 
Do qual o aroma é o componente mais importante, uma vez que muitos 
consumidores percecionam e comentam o sabor da bebida com base no 
olfato. No total, em causa podem estar 10 mil odores diferentes e cinco 
sensações distintas em termos de sabor: doce, amargo, ácido, salgado e 
“umami” (apetitoso). Saiba, ainda, que a constituição do aroma tem lugar  
na planta do café – o cafeeiro –, uma vez que os compostos químicos 
que dão origem ao aroma são biossintetizados durante o período de 
desenvolvimento do grão de café. O clima local determina a ecofisiologia 
da planta do café, influenciando o seu metabolismo primário e secundário 
e, desta forma, a composição química do grão verde de café.
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Matéria-prima de alargada diversidade 
biológica que pode ser categorizada em 

duas variedades,  Arábica (65% da 
produção total) ou Robusta (35% da 
produção total), oriundas de regiões 

distintas do globo - ainda que 
haja regiões que cultivam ambas 
-  e apresentando, igualmente, 

características díspares, casos 
da altitude a que é plantada, 
dos tempos de maturação 
associados, do teor de 

cafeína, do aspeto visual, da 
resistência a doenças e, por 

último, das características 
sensoriais. Havai (EUA), 
México, Guatemala, Panamá, 

Jamaica, Costa Rica, Colômbia, 
Brasil, Angola, Quénia, Zâmbia, 
Etiópia, Timor Leste e Nova Guiné 
são alguns dos mais conhecidos, e 
reconhecidos, países produtores, 
situados na Zona de Produção de 
Café (25ºS a 25ºN) apresentando 
a sua produção características 
distintas que, combinadas 
entre si, resultam nalguns dos 
melhores “blends” do mundo, 
representativos de toda a magia e 
complexidade deste apaixonante 
universo.
Suave, aromático, encorpado,  

   ácido, amargo, floral ou frutado             
   são algumas das expressões que compõem 
o léxico sensorial do café, habitualmente utilizadas para descrever um bom 
café e as mesmas são empregues para apresentar as respetivas origens de 
onde é proveniente. Diferentes origens geográficas e variedades genéticas 
que, em conjunto com o clima local, contribuem para a denominada 
ecofisiologia da planta do café, composta pelo metabolismo primário e 
secundário da planta.

Cultivo
Mas também o processo produtivo pode influir 
na qualidade do café. Seja ele de lavoura ou de 
estufa, o modo como este frágil fruto é retirado 
do cafeeiro influencia a qualidade do produto 
final. Seja por meio de “picking” (a remoção das 
cerejas, uma por uma, selecionando apenas as 
maduras, um processo mais lento e dispendioso), 
“stripping” (a remoção de todas as cerejas dos 
ramos – verdes, maduras e secas -, um processo 
mais rápido e económico), ou por intermédio de um 
sistema mecânico (a remoção de todas as cerejas 
através de ganchos vibratórios), a qualidade do seu 
café tem início neste processo agrícola de recolha dos 
frutos do cafeeiro. Além do processo de seleção, entre 
os fatores que vão determinar a qualidade da bebida final 
encontram-se a calibração, o transporte e o armazenamento.

Torra
No entanto, e para que o grão verde revele o aroma típico do café e 
da respetiva bebida, tem de ser torrado. Até porque este não apresenta 

nenhuma “pista” no que se irá transformar uma vez torrado, ou seja, não 
é possível descortinar nem o cheiro característico, nem o sabor de uma 
boa chávena de café.

DESTAQUE



DELTA MAGAZINE
ABRIL/JUNHO’14 23

Nesta arte, 
o tempo e a 

temperatura são os 
parâmetros mais importantes 

do perfil de torra a aplicar ao café, com 
a temperatura da torra a variar entre os 200.ºC e os 220.ºC por períodos 
entre os 10 e os 20 minutos. Saiba, ainda, que a cor do café torrado está 
diretamente relacionada com a temperatura final da torra. Quanto mais 
elevada a temperatura da torra, mais escura será a cor do grão de café 
torrado. 
Dada a alargada gama de origens de grão verde de café, associadas 
a composições químicas diferentes do grão, a torra deve ajustar-se 
à variedade do café, ao tipo de café a processar (Arábica ou Robusta), 
respetiva origem geográfica, assim como à utilização final do café torrado. 
Enquanto a torra média expressa melhor o “flavour” regional associado a 
cada origem geográfica (que tem uma assinatura edafoclimática distinta), 
a torra escura é a forma mais eficiente para reduzir o teor de ácidos e a 
acidez percecionada no café. Se no café verde o teor de ácidos orgânicos 
é de cerca de 11%, já no grão torrado a percentagem desce para cerca de 
6% devido à diminuição nos teores de ácido cítrico, málico e clorogénicos. 

DESTAQUE

Isto é, o impacto da torra no aroma do café torrado resulta da degradação e 
formação, ou libertação, de numerosos compostos químicos. Saiba, ainda, 
que a moagem e o método de preparação da bebida são determinantes 
para a libertação destes compostos.

Café pode reduzir risco de demência       

Portugal, à semelhança dos restantes países europeus, tem um índice de população 
idosa bastante elevado. Existem no nosso país 112 idosos por cada 100 jovens e, 
segundo projeções do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2050, o número de 
idosos (com mais de 65 anos) atingirá os 2,95 milhões.
Uma das principais patologias que afeta a população idosa é, justamente, a 
demência. De facto, está hoje demonstrado que o declínio cognitivo está, acima de 
tudo, relacionado com a idade: até aos 60 anos mantém-se estável; a partir desta 
idade o tempo de reação, rapidez percetual e nível de processamento da informação 
começam a diminuir.
O café constitui um dos componentes da alimentação mais ingeridos no mundo 
inteiro, sendo a cafeína a substância farmacologicamente ativa mais utilizada 
universalmente. Como estimulante leve, o café aumenta a atividade do sistema 
nervoso central (SNC), resultando num estádio de alerta e excitação, melhorando a 
performance em tarefas cognitivas que requerem rapidez ou vigilância e melhorando, 
também, a memória. 
Baseado nesta premissa, o Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência da 
Faculdade de Medicina de Lisboa (CEMBE) levou a cabo um estudo exaustivo sobre a 
influência da ingestão do café na redução do risco de demência, em pessoas idosas, 
de forma a identificar e selecionar a literatura relevante, isto é, os estudos científicos 
sobre a avaliação da associação e causalidade entre o consumo de café/cafeína e 
o desenvolvimento da demência. O CEMBE analisou estudos comparativos do tipo 
coorte ou seccionais cruzados e de meta-análises de estudos de coorte na base de 
dados Medline (PubMed) até maio de 2007. Foram, ainda, pesquisadas as listagens 
de referência dos estudos incluídos para análise. Desta análise resultaram 34 
referências, tendo sido incluídos para análise exaustiva cinco estudos, de acordo com 
critérios de inclusão previamente estabelecidos pela equipa do CEMBE.
O principal mecanismo pelo qual o café pode ter efeitos benéficos na demência é 
o antagonismo não-seletivo dos recetores adenosínicos). Este antagonismo pode 
atenuar o efeito do péptido tóxico, presente em excesso nos doentes de Alzheimer. 
Por outro lado, existe evidência científica de boa qualidade que a cafeína, graças 
aos seus efeitos antioxidantes, diminui o risco de doença de Alzheimer, uma vez 
que baixa o stress oxidativo associado ao envelhecimento e ao risco de doenças 
neurodegenerativas. Além disso, julga-se que o café, como xantina que é, pode ter um 
efeito protetor em relação à doença de Alzheimer, tal como a propentofilina.
Da análise geral dos estudos avaliados, o CEMBE demonstra que as associações 
entre o café e a demência se verificam em diversas populações de doentes, com 
progressivas alterações cognitivas (desde as clinicamente pouco significativas 
à doença de Alzheimer). Estes resultados permitem definir, na maioria dos casos, 
um padrão dose-dependente: quanto maior é a ingestão de café, menor é o risco de 
doença de Alzheimer. Segundo o relatório do CEMBE, a análise destes estudos permite 
concluir que “a ingestão crónica de café pode reduzir o risco da demência”.
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Consumo café em Portugal      

A existência de diversas variedades de café, provenientes de pontos distintos do 
globo, e os diferentes processos de torra, moagem e preparação originam uma 
imensa variedade de bebidas de café, com teores de cafeína variáveis. Em Portugal, 
é cada vez maior o número de consumidores do célebre café expresso, com uma 
apresentação um pouco diferente do original italiano e com distinto teor em cafeína.
Ao contrário do que se possa pensar, os portugueses bebem muito menos café que 
os seus congéneres europeus. Enquanto nos restantes países europeus o consumo 
de café ronda os 5,79 quilogramas/pessoa/ano, em Portugal consome-se 3,89 
quilogramas/pessoa/ano. Há países, como o caso da Finlândia, onde o consumo 
atinge cerca de 13 quilogramas/pessoa/ano. O que significa que os portugueses 
bebem menos 35% café que a média europeia e menos 70% que os finlandeses.
Baseado nas marcas de café com maior representatividade económica no mercado 
português, o serviço de Bromatologia da Faculdade de Farmácia da Universidade 
do Porto levou a cabo um estudo exaustivo, de forma a avaliar o teor médio em 
cafeína do café expresso ingerido pelos portugueses. Desde logo, a composição do 
lote apresenta-se como fator preponderante, nomeadamente a quantidade de café 
Robusta presente na mistura. Acresce, ainda, a máquina utilizada na preparação da 
bebida, a quantidade de café e o seu grau de torra, o grau de moagem e o volume da 
bebida.
O grupo de investigação da Faculdade de Farmácia do Porto ponderou para a sua 
análise a utilização de uma máquina profissional, uma quantidade constante 
de café moído – equivalente a cerca de seis gramas – e um grau de moagem 
afinado para cada lote. Os fatores variáveis foram o lote de café e o volume do café, 
tendo sido preparados cafés curtos, médios e cheios, em chávenas idênticas, em 
duplicado, num total de seis bebidas para cada lote. Cada bebida foi devidamente 
homogeneizada, contabilizando o seu volume total e reservada uma porção para 
análise do teor em cafeína.
Em cada café expresso, num total de 78 amostras, foi analisada a concentração de 
cafeína, em miligramas/mililitros, e o teor total em cafeína (miligramas/chávena), 
dependente do volume final da bebida.

DESTAQUE

Relevância sensorial
Até ao dia de hoje já foram identificados mais de 1.000 
compostos voláteis no café, em níveis de concentração 
muito distintos. Existem, inclusive, estudos que referem 
que apenas um número reduzido destes compostos são 
importantes no que concerne ao “flavour” e aroma do 
café. Entre os precursores do aroma do café torrado 
presentes no grão verde encontram-se lípidos, açúcares 
e polissacáridos, aminoácidos, ácidos orgânicos, 
trigonelina, carotenóide e ácidos clorogénicos. Em 
escalas de concentração, naturalmente, distintas, com 
estes compostos a variarem, significativamente, em 
concentração e relevância sensorial, o que torna o 
aroma do café muitíssimo complexo.
Razão pela qual é fundamental determinar as 
propriedades sensoriais do café torrado através de 
uma avaliação sensorial, uma vez que os dados de 
análise de composição química do café não são, por si 
só, suficientes para explicar a natureza da contribuição 
de compostos para o aroma do café. Mas, por outro 

lado, a informação sensorial acerca das propriedades do aroma do café na 
ausência de dados de análise química não permite entender o que está na 

base do aroma do café.
No caso da NovaDelta, a complexidade da produção industrial, 
ao utilizar 70 origens, reveste-se de uma dupla importância, 

não só ao garantir a diferenciação comercial em cada 
“blend” comercializado, como ao ajudar a preservar a 
biodiversidade pois contribui para que os produtores 
continuem a cultivar as diferentes origens. 

Até porque a qualidade é uma forma de estar e de atuar da 
Delta Cafés, razão pela qual a NovaDelta mantém uma procura 

permanente da obtenção de melhores resultados a partir de um melhor 
desempenho de cada elemento interveniente no processo. Uma procura em 
todo o processo  de fabrico para melhorar a qualidade dos seus produtos e 
oferecer uma experiência de compra marcante aos seus clientes e amigos.
Um café Delta nasce de um complexo processo de produção e transformação 
associado a uma política de qualidade global inquestionável. A qualidade 
do seu produto é, para a Delta Cafés, um primado do negócio, desde a 
origem até ao consumidor final. Visão que engloba todo o ciclo do café, 
desde a aquisição das matérias-primas, matérias subsidiárias, produção, 
comercialização, assistência pós venda e apoio ao cliente. Ou não fosse 
esta empresa portuguesa especialista na torrefação e comercialização 
de café, profunda conhecedora de todo o processo produtivo, desde as 
origens até à sua mesa.
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REPORTAGEM
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS 
DELTA Q

A Delta Q continua a merecer a preferência dos consumidores 
portugueses. Líder de mercado há oito trimestres consecutivos, com uma 
quota de mercado de 46,5%. São estes os últimos dados apresentados 
pela consultora GfK e que comprovam, uma vez mais, a excelência e qualidade 
da marca portuguesa de café em cápsulas.

Delta Q reforça liderança 
em Portugal 

A Delta Q continua a fazer história como líder de mercado há oito 
trimestres consecutivos, permanecendo sólida na liderança da quota de 
mercado de máquinas de café. No mês de março, atingiu a marca dos 
46,5% de quota de mercado, mantendo, em simultâneo, a liderança anual 
com 29,2% e a liderança do trimestre com 29,3%, de acordo com os dados 
apresentados pela consultora. “Estes resultados revelam a constante aposta 
da marca em oferecer produtos únicos, inovadores e de qualidade singular 
aos vários consumidores e apreciadores de café. Pretendemos continuar 
a apresentar as melhores soluções e constantes inovações, com o objetivo 
de conquistarmos cada vez mais novos consumidores”, refere Rui Miguel 
Nabeiro, administrador da Delta Cafés.
Desde que surgiu no mercado, em 2007, a Delta Q tem 
conquistado o seu espaço no mercado português. Até que, 
em 2011, a unidade de negócio de café em cápsulas da 
Delta Cafés atingiu a posição cimeira. A qualidade dos 
seus cafés e a capacidade de inovação foram os argumentos 
reconhecidos pelos portugueses que preferem a Delta 
Q. Marca apostada, também, na internacionalização do 
seu conceito, assente em valores como a proximidade, 
a acessibilidade, a autenticidade, a determinação e a 
inovação. 
Lisboa, Porto e Vitória, no Brasil, marcam as quatro 
localizações das lojas de marca própria, onde a Delta Q 
apresenta o seu portfólio de produtos composto pela gama 
base, especialidades e tisanas. A Gama Base oferece sete 
“blends” de café: Qalidus, Qharacter, aQtivus, Qonvictus, 
Qonvivium, deliQatus e deQafeitanus. Nas especialidades 
podem encontrar-se a Gama Origens, Redespresso, Power 
Coffee e o recentemente lançado Qontrast Light e Qontrast 
Dark. Nas tisanas estão disponíveis as referências Delight, 

Refresh e Relax. 
A esta oferta variada juntam-se, ainda, cinco máquinas de café exclusivas: 
Qool, Qosmo, Bugatti, alQimia e Qosy. Em 2013, a Delta Q anunciou, 
também, a entrada no segmento Business e o lançamento da máquina 
Quorum, uma inovação assente num design moderno e prático, que oferece 
o melhor expresso, a todos os seus consumidores, também fora de casa.
Este ano, a Delta Q atingiu, ainda, a meta de 700 mil máquinas e de 600 
milhões de cápsulas vendidas em Portugal, segundo os dados da GfK. Mais 
um marco na história desta marca portuguesa, que tem vindo comprovar 
a sua capacidade para inovar e apresentar ao mercado as soluções mais 
adequadas às necessidades dos consumidores.
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REPORTAGEM
texto CARINA RODRIGUES fotos D.R.

REPUTAÇÃO

A Delta Cafés faz, novamente, parte do exclusivo leque de empresas e marcas 
com melhor reputação em Portugal, de acordo com o Reputation 

Institute. Estudo que confirma que a boa reputação é decisiva para 
os consumidores, que baseiam a sua preferência de compra neste atributo.

Delta é das empresas com 
melhor reputação em Portugal

E, de facto, 73% dos 
consumidores recomendam 
e assumem a intenção 
de comprar produtos e 

serviços das empresas mais 
reputadas, nomeadamente daquelas que compõem o top 10. Grupo este 
onde, a par da Delta Cafés, constam mais cinco empresas portuguesas. A 
saber: Renova, Sumol Compal, Luso, Vista Alegre e RFM. “Em períodos de 
crise os consumidores tendem a defender e proteger as marcas e empresas 
que lhes são mais próximas, como é o caso das marcas portuguesas. Por 
outro lado, as marcas e empresas que mais investiram, no último ano, na 
relação e interação com os seus “stakeholders”, e que estão mais presentes 
no seu dia-a-dia, são aquelas que tendem a ser mais valorizadas ao nível da 
reputação”, comenta Pedro Tavares, representante do Reputation Institute 
em Portugal. 
Neste estudo, mais de 40 mil cidadãos representativos da população em 
termos de região, género, idade e grau de formação avaliaram um universo 
de mais de 170 empresas a atuar no mercado português, que ultrapassaram 
com sucesso o índice de familiaridade e notoriedade espontânea. A 
reputação média das empresas e marcas a atuar em Portugal aumentou 
em 2014, atingindo 66,5 (reputação moderada), o que significa que o 
ambiente económico, uma das três dimensões que constroem a marca 
Portugal, cresceu pela primeira vez desde 2011.
O sector da Alimentação & Bebidas é liderado pela Delta Cafés que, com um 
índice de reputação de 85,73, é também a segunda empresa mais reputada 
das 170 analisadas, sendo apenas precedida da multinacional Google. A 
Delta sobressaiu, ainda, nas vertentes de Cidadania (79,8), “Governance” 
(83,2) e Liderança (85,1).
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Inovação como parte integrante
do ADN empresarial

REPORTAGEM

Falar de inovação na Delta Cafés é falar na Diverge Centro Inovação Grupo Nabeiro, 

unidade de negócio responsável por dar sequência ao trabalho de desenvolvimento de novos 

produtos no seio do Grupo Nabeiro/Delta Cafés. Com uma cultura de aprendizagem muito 
própria, a Diverge tem como tarefa combinar as diversas áreas de negócio existentes, numa ação 

transversal e multidisplicinar, com o fito de transformar ideias complexas em soluções 
lógicas, simples e surpreendentes.

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
DIVERGE
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Em suma, uma equipa dedicada a preparar o futuro 
“dentro de casa”, aplicada na pesquisa, desenvolvimento 
e implementação de novas áreas de negócio, caso, por 
exemplo, do conceito exclusivo de café em cápsulas Delta 
Q. “Com o crescimento da própria empresa e com a expansão 
internacional a novos mercados, começou a fazer sentido 
ter, internamente, um núcleo duro que desse sequência ao 
trabalho de desenvolvimento de novos produtos sedeado na 
NovaDelta. Em suma, e entre outras valências, somos uma 
equipa de “design thinking”, de verdadeira engenharia de 
produto, que tem como uma das principais responsabilidades 
a criação de propriedade intelectual para o grupo, através do 
registo de marcas e patentes”, introduz Marco Miranda, da 
direção de Investigação da Diverge.
Mas como atua a Diverge? De diversas formas e em áreas 
distintas mas complementares, desde o acompanhamento 
de produtos que estejam a ser desenvolvidos, ao 
desenvolvimento de soluções através da inclusão da 
engenharia industrial, providenciando soluções com 
custos aferidos e dentro dos limites pré definidos, assim 
como na execução de protótipos, maquetas, conceitos de 
experimentação para as soluções em curso, entre outras 
valências. Motivos que fazem da Diverge Centro Inovação 
Grupo Nabeiro uma das mais transversais equipas dentro da empresa, 
numa verdadeira atividade multidisciplinar, até porque a natureza do 
conceito a isso implica, envolvendo todos os recursos humanos que são 
críticos ao processo. “Temos como visão ser um centro de excelência inovador 
de I&DT+I em Portugal. É uma tarefa de equipa e temos muito orgulho no 
trabalho desenvolvido”, reforça Marco Miranda. 
Criação de valor que passa, também, pela redução dos ciclos de inovação, 
assim como por traduzir as necessidades do consumidor em novos 
conceitos, produtos e projetos, de modo a responder às exigências do 
mercado moderno. Razão pela qual a aposta em inovação é constante, pois 
representa também a fidelização dos clientes. “Aos apresentarmos produtos 

e serviços diferenciadores e inovadores, de uma forma direcionada e 
objetiva, estamos a contribuir, positivamente, para assegurar a rentabilidade 
económica e a nossa sustentabilidade, assim como a trazer valor acrescentado 
para o mercado”, explica Cláudia Figueira, da direção de Desenvolvimento 
da Diverge.

Valor
Conhecimento, valor acrescentado para a empresa e para o mercado, 
replicado no registo de novas patentes, registos ou modelos de utilidade. 
Criação de propriedade intelectual, gestão de conhecimento, aquisição de 
“know-how” para ser empregue ao serviço da técnica, como são exemplo 

a Qosmo, a embalagem de café Ruby ou, 
mais simplesmente, a cápsula Delta Q. 
Criar e disseminar a cultura de inovação, 
traduzido no número de patentes 
nacionais apresentadas pela NovaDelta, 
em 2013, quatro ao todo, a que se juntou 
ainda três Pedidos Internacionais de 
Patente (PCT -Patent Cooperation Treaty) 
relacionados, sobretudo, com a área de 
negócio da empresa, mais concretamente 
com novos equipamentos e soluções de 
preparação de bebidas à base de café.
O que coloca a NovaDelta no top nacional 
no que à propriedade intelectual diz 
respeito. Já em 2012, o Grupo Nabeiro se 
fazia representar no grupo de empresas 
com maior número de invenções 
registadas em Portugal, dessa vez com 
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a Tecnidelta, correspondendo à 
vontade da administração em criar 
valor no país, em contraciclo no 
mercado. “A maioria das inovações 
geradas na empresa, como foi o caso 
das máquinas Delta Q e cápsulas, foi 
fruto da assimilação de conhecimentos 
resultante da aprendizagem ao longo do 
processo e também da interação entre 
a empresa e diversos parceiros, entre 
os quais universidades portuguesas”, 
reforça Cláudia Figueira.
Rede ativa de conhecimento da 
qual fazem parte várias sociedades 
científico tecnológicas, entre as 
quais diversas instituições de 
ensino superior portuguesas, casos 

da Universidade de Aveiro (UA), da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade Nova de Lisboa (FCT-UNL), do Instituto Superior de 
Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa (ISA-UTL) e da Universidade 
de Évora.
Mas esta rede interativa e de conhecimento não se fica por aqui, uma vez 
que também internamente se apela ao desafio, à superação e à criatividade, 
através da criação de uma rede de ideias denominada de MIND. Conceito 
em que, no plano da sua operacionalização, cabe a cada unidade de 
negócio ou empresa o desenvolvimento numa lógica de projeto. Assim, 
para a captura “bottom-up” de ideias e propostas de inovação, é utilizada 
uma ferramenta colaborativa - “MIND – innovation cast”, cuja gestão é 
da responsabilidade da Diverge. “Com o MIND pretendemos fomentar a co-
criação, através da plataforma digital, da partilha de ideias, conhecimento, 
de experiências e fortalecer continuamente a nossa rede de parceiros. O 
MIND tem por missão criar valor sustentável e conhecimento com o objetivo 
de potenciar a excelência, como corolário da motivação interna para o 
compromisso orientado para os clientes e suportado pela criatividade, o fator 
chave de diferenciação, com o objetivo de inovar e crescer de forma ágil, 

sustentada e próxima do cliente”, explica Marco Miranda.
Até porque o Grupo Nabeiro está consciente que hoje a única certeza é 
a incerteza e que as empresas sustentáveis são as que criam, de forma 
contínua e ágil, novo conhecimento, o disseminam pela organização e o 
incorporam em novos modelos de negócio, tecnologias e produtos. 

Futuro
Foco no amanhã e que irá permitir abraçar o ano de 2015 com muito 
otimismo, com a equipa da Diverge – constituída por 13 pessoas, entre os 
quais engenheiros mecânicos, designers industriais, designers gráficos e de 
comunicação, dedicados em exclusivo à inovação e criação de propriedade 
industrial – a dividir-se em duas equipas vocacionadas para o pensamento 
estratégico. Equipas que pensam o futuro da organização (projetos acima 
dos dois anos de implementação com foco na estratégia), assim como 
respondem às necessidades do presente (projetos para implementação até 
dois anos com foco na execução) e que dotam a Diverge e o Grupo Nabeiro 
de condições para gerir e desenvolver os projetos de inovação tanto de 
carácter atual como de carácter futuro com vista a melhorar a capacidade 
e qualidade de entrega.
Distintas formas de atuação complementares entre si, cuja orgânica 
contribui de forma ativa para a criação de uma grande rede de investigação 
e inovação no seio do Grupo Nabeiro, da qual é parte integrante, não só a 
Diverge, como o recentemente inaugurado Centro de Ciência do Café. “A 
aposta em inovação deverá ser sempre constante, pois representa também a 
fidelização dos nossos clientes. Estando a inovação presente na estratégia e 
nos objetivos de liderança do grupo, esta tem exigido um considerável esforço 
e envolvimento transversal para garantir o desenvolvimento incremental e 
ativo. A importância conferida à inovação é traduzida na existência do Comité 
de Estratégia e Inovação, liderado ao nível da administração do grupo, sendo 
o fórum de orientação, apreciação e decisão sobre estas matérias”, conclui 
Marco Miranda.
Aposta na inovação com foco, sempre presente, no consumidor, com esta 
gestão de “consummer intelligence” a dotar a empresa de uma maior e 
melhor capacidade de adquirir e gerir conhecimento sobre o consumidor, 
traduzindo as suas emoções e necessidades em novos conceitos, produtos 
e projetos de criação de valor sustentados na capacidade de I&DT + I do 
Grupo Nabeiro. 
Mas fique atento. 2015 será um ano profícuo no que a esta matéria diz 
respeito.

Algumas datas   

Maio de 2008
Arranque formal da equipa Diverge 
na Delta com os projetos de 
desenvolvimento dos acessórios 
M55 (Qtaste, Qbox, Qflow, Qlounge, 
Qsteam)

Setembro de 2008
Reformulação do contentor de 
cápsulas da Qool1.0 que viria a ser 
a Qool1.1
Enquadramento e desenvolvimento 
de cores da Qool1.1
Enquadramento e desenvolvimento 
de cores da alQimia

Novembro de 2010
Lançamento da Qosmo

Fevereiro de 2010
Apresentação do conceito Quorum 
(máquina semi-professional)

Abril de 2011
Apresentação da Qosy

Novembro de 2011
Lançamento da alQimia
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Delta Cafés 
distribui Blue 

A Delta Cafés, com base na parceria estratégica estabelecida com a Refriango, empresa angolana 
de produção, comercialização e distribuição de bebidas, tornou-se na distribuidora oficial 

da marca Blue, líder no seu segmento em Angola. Com distribuição em todos os canais 
do mercado português, Blue terá um lançamento, numa fase inicial, de quatro sabores 

distintos: laranja, ananás, maracujá e guaraná.

REPORTAGEM
PARCERIA
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
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REPORTAGEM

Com a assinatura do acordo entre as empresas, em junho, a Delta Cafés 
iniciou a distribuição no mercado nacional da marca de refrigerantes líder 
em Angola, alargando a presença da Blue tanto ao canal Horeca como à 
distribuição moderna. A fabricante de referência angolana, que já se 
encontrava discretamente presente em Portugal, 
através de pequenos distribuidores, ganha, assim, 
um novo impulso com a integração no portfólio dos 
23 departamentos comerciais do grupo português. 
O que significa que, além da presença massiva ao 
nível do canal Horeca nacional, a Blue também vai 
estar à venda, com as quatro referências escolhidas, 
nas grandes superfícies retalhistas.
A parceria, que surgiu no final do primeiro 
semestre, pretende dar continuidade ao trabalho 
desenvolvido pela Delta Cafés no estabelecimento 
de alianças de sucesso e de valor acrescentado para 
os seus clientes e tem como objetivo o alargamento 
do seu portfólio e o reforço da oferta de produtos 
com elevados padrões de qualidade. A Delta Cafés 
fortalece-se, assim, com a Blue, nomeadamente na 
área dos sumos. “A Refriango tem uma ampla gama 
de produtos que se apresentam como uma alternativa 
aos “players” existentes no mercado português e 
dispõe já de créditos firmados no desenvolvimento 
de estratégias de marketing”, sublinha Rui Miguel 
Nabeiro, administrador da Delta Cafés/Grupo 
Nabeiro, que acredita nesta “parceria de sucesso”.
A Blue junta-se, desta forma, à oferta de bebidas frias, onde o Grupo 
Nabeiro já conta com a representação exclusiva no mercado português das 
marcas Beck’s (cerveja), Dómuz (licor), Hero (sumos), Vimeiro (águas), 

além dos vinhos da Adega Mayor. A estas marcas 
acrescentam-se, nas bebidas quentes, o chá Tetley, 
sem esquecer, certamente, o café, como remate de um 
portfólio muito competitivo.
Por seu turno, a Refriango dá um passo importante 
na internacionalização da Blue, que representa 
30% das suas vendas globais, e na aproximação às 
comunidades africanas. É que, apesar da Blue marcar 
presença em mais de dez países africanos, incluindo 
Moçambique, Namíbia e África do Sul, as exportações 
representam ainda menos de 8% da faturação. “A 
internacionalização das nossas marcas é absolutamente 
estratégica para a Refriango, em particular para o 
mercado português. A força de distribuição do Grupo 
Nabeiro, bem como o conhecimento do mercado 
português, associados à qualidade dos produtos da 
Refriango e a um marketing que se ajuste ao mercado 
local, serão as chaves de sucesso desta parceria”, nota 
Carlos Santos, CEO da Refriango. 

Para reforçar a notoriedade da Blue, a empresa angolana pretende investir 
um milhão de euros em marketing, estando previsto o lançamento de uma 
campanha multimeios e várias ações de ativação junto dos consumidores. 
Carlos Santos sublinha que parceria “marca um grande salto ao nível da 

capacidade da empresa de chegar a todos os pontos de venda”. Segundo este 
responsável, a expectativa é vender cerca de cinco milhões de litros no 
primeiro ano, o correspondente a um terço da quota de 5% das vendas da 
Refriango fora do mercado angolano.



DELTA MAGAZINE
ABRIL/JUNHO’1434

LANÇAMENTO
texto BRUNO FARIAS fotos D. R.
TETLEY ICE TEA

Pêssego, manga e limão são 
os sabores pelos quais já 
pode pedir o seu Tetley 
Ice Tea. A marca de chá 
representada em Portugal 
pelo Grupo Nabeiro/Delta 
Cafés disponibiliza, agora, a 
todo o canal Horeca nacional 
um produto disruptivo na 
sua oferta, pautado pela 
excelência do sabor e 
pelo cariz profundamente 
refrescante. Comercializado 
em latas de 25 centilitros, a 
Tetley mergulha para um 
verão dinâmico com o 
seu novo Ice Tea.

Ice Tea reforça portfólio 
Tetley no canal Horeca ICE TEA

DELTA MAGAZINE
ABRIL/JUNHO’1434

A pensar nos seus clientes, o Grupo Nabeiro/Delta Cafés disponibiliza 
um dos mais inovadores produtos dentro da gama Tetley: o Ice Tea. Trata-
se da principal aposta da marca para o ano de 2014 e tem como foco a 
comercialização no canal Horeca. Disponível nos sabores Pêssego, Manga 
e Limão e em formato de lata de 25 centilitros, o novíssimo Tetley Ice Tea 
alia o melhor de dois mundos: o melhor chá da marca líder de mercado 
combinado numa bebida altamente saborosa, aromática e refrescante.
Líder em valor no canal Horeca nacional, a Tetley, atenta à relevância 
das vendas da categoria Ice Tea por parte dos seus parceiros neste canal 

de comercialização, disponibiliza, agora, um produto de excelência e de 
elevadíssima aceitação. Que baseia a sua proposta de valor não só nos 
sabores disponibilizados – Limão, Manga e Pêssego, os mais solicitados 
em Portugal - como na forma, também inovadora, como se apresenta, onde 
a lata “sleek” surge como um dos fortes atributos. “Este formato é uma 
tendência cada vez mais presente na categoria dos refrigerantes e é muito 
valorizado pelos consumidores. Trata-se, igualmente, de uma embalagem 
que permite um arrefecimento mais rápido quando comparado com outros 
formatos, ocupando, ainda, menos espaço em linear, sem deixar de ser de 
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LANÇAMENTO

fácil manuseio e armazenamento. Trata-se, além 
disso, de um produto exclusivo para o canal Horeca. 
O nosso produto foi pensado para si. Nós somos os 
especialistas neste canal e, quando pensamos nos 
produtos a lançar, fazemo-lo com os consumidores 
e nossos clientes em mente”, destaca Rui Miguel 
Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta 
Cafés.
Fortes argumentos de venda de um produto que faz 
prevalecer atributos como a naturalidade, o sabor 
intenso e a leveza da própria bebida, que não se 
torna difícil de digerir ou enjoativa. E que resulta 
do esforço contínuo de inovação da Tetley, marca 
líder no canal Horeca em chás quentes, e que tem 

vindo a alargar, de forma progressiva, a sua presença às bebidas frias, casos 
do Tetley Cold e, agora, do Tetley Ice Tea. Propostas de valor de uma das 
marcas de chás mais antigas do mundo, 
cuja atividade comercial data de há 
mais de 170 anos. A sua especialização 
e conhecimento são garantia de 
credibilidade e qualidade, razão pela 
qual é distribuída, em exclusivo, 
pelo Grupo Nabeiro/Delta Cafés, 
apresentando a marca um profundo 
compromisso com a inovação, parte 
integrante do seu ADN empresarial, 
traduzido através da procura de 
novas soluções para os apreciadores 

da categoria de 
chás em todo o 
mundo.
Recorde-se que 
a Tetley lançou 
o primeiro 
chá frio em 
Portugal (Tetley Cold) surpreendendo o mercado e 
os seus consumidores. Razão pela qual foi eleita, 
em 2014, Escolha do Consumidor, vencendo em 
todos os atributos avaliados na categoria de chá, 
com os consumidores portugueses a elegerem a 
Tetley como o seu chá preferido. A marca pretende 
agora ser relevante no segmento dos Ice Teas, 
tendo evoluído, naturalmente, para esta dinâmica 
categoria de mercado, de forte relevância para os 
profissionais da restauração e hotelaria, cujas 
expectativas e necessidades a Tetley procura dar 
resposta, apresentando-se como um importante 
parceiro para o seu negócio. Em chá quente e frio. 

Crianças foram
protagonistas
De modo a envolver e a mobilizar as equipas 
comerciais naquele que é o principal 
lançamento da Tetley em 2014, foi criado um 
“spot” onde as crianças foram protagonistas. 
Nomeadamente, os descendentes de 
colaboradores do Grupo Nabeiro/Delta Cafés 
que aceitaram dar a cara por esta forma 
diferente de apresentar um novo produto 
aos comerciais e restantes equipas internas 
do grupo. Que é como quem diz os seus pais.
Assim, e de modo a aumentar o “share of 
attention” para o produto, foi colocado à 
disposição destas jovens estrelas as três 
referências disponíveis – limão, manga e 
pêssego – tendo-se registado “in loco” e 
em tempo real a sua reação à bebida dada a 
provar, assim como ao próprio “packaging” 
com que se apresenta ao mercado. 
Pela sua genuinidade e autenticidade, 
este foi um excelente preâmbulo para 
perceber o impacto que o produto poderia 
ter no mercado. Uma opinião sempre válida 
atendendo ao perfil destes “testers” aqui 
dotados de um duplo papel de protagonistas 
deste filme mobilizador e, claro está, de 
filhos de quem terá a tarefa de levar o Tetley 
Ice Tea até aos muitos estabelecimentos de 
restauração e hotelaria do nosso país.
A julgar pelo resultado do filme, as vendas 
serão um sucesso, pois não há neste mundo 
nenhum pai que queira desiludir os seus 
filhos e todos eles pedem que os seus pais 
sejam os melhores vendedores de Tetley Ice 
Tea do Grupo Nabeiro/Delta Cafés. Escassos 
segundos de fama para todos os jovens 
protagonistas que fizeram um claro apelo 
aos seus progenitores: “pai, tens que vender 
este Ice Tea!”. Fica o mote para um verão 
dinâmico para a marca especialista em chá 
quente e frio.
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Mundo da Cerveja:
conceito diferenciador

REPORTAGEM
MUNDO DA CERVEJA
texto BRUNO FARIAS fotos D. R.

O Mundo da Cerveja é um dos mais recentes conceitos comerciais do Grupo Nabeiro/Delta 

Cafés, criado com o objetivo de proporcionar a todos os parceiros comerciais uma seleção de algumas 

das melhores cervejas mundiais. Neste espaço concetual é possível encontrar algumas das 

mais distintivas cervejas premium, potenciadoras de uma experiência sensorial bastante distinta 

do mercado regular. Tudo isto num só fornecedor.

O Mundo da Cerveja é o espaço concetual onde vivem as marcas de cerveja 
mais especiais. Esta é a premissa que o Grupo Nabeiro/Delta Cafés tem 
para os seus diversos parceiros comerciais, ao disponibilizar-lhes um 
conjunto alargado, e diversificado, de cervejas premium oriundas dos mais 

reconhecidos países produtores e agora reunidas num único fornecedor, 
fruto da parceria da Delta Cafés com a Ambev, grupo cervejeiro de craveira 
mundial.
Experimentação que prima pela qualidade e pelo sabor, de modo a poder 
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DIRETAMENTE DE MUNIQUE.

SPATEN MUNCHEN

Boa formação de espuma e queda lenta, encorpada, aroma suave e ligeiramente
herbáceo com doces notas de malte, amargor forte e marcante, sensação

agradavelmente amarga.

Acompanha com:  Pratos vegetarianos, peixes e marisco.

PILSNER
PREMIUM

Cevada Lúpulo ÁguaLevedura

Origem

Alemanha
Teor alcoólico

5,2 %
Cor

Dourada clara

Garrafa ...........................

50cl

PREMIUM

LEFFE - Vieille Cuvée e Radieuse

Vieille Cuvée - Espuma densa, cremosa e persistente, sabor rico e complexo, aroma
frutado com notas de especiarias, levemente picante, sensação única de prazer.

Acompanha com: Pratos complexos e sofisticados.

Radieuse - Espuma densa, cremosa e persistente, sabor rico e complexo de
média intensidade, aroma frutado e cítrico, agradável sensação de prazer.

Acompanha com: Pratos condimentados ou apimentados.  

Vieille

Origem

Bélgica
Teor alcoólico

8,2 %
Cor

Cobre / Vermelha

Radieuse

CERVEJA DE ABADIA MAIS CONSUMIDA NO MUNDO.
ABADIA

Cevada Lúpulo ÁguaEspeciariasOutros cereais
não maltados

Garrafa .......................

33cl

STELLA ARTOIS
CERVEJA BELGA MAIS VENDIDA NO MUNDO.
Espuma intensa e firme, encorpada, aroma a cereais, amargor
pronunciado e suavemente refinado.

Acompanha com: Carnes vermelhas, sushi e marisco.

Cevada Lúpulo ÁguaOutros cereais
não maltados

CorOrigem

Bélgica
Teor alcoólico

5,2 % Amarelo ouro

PILSNER
PREMIUM

Garrafa .............................

33cl
Imperial ............................

25cl

CERVEJA BELGA MAIS VENDIDA NO MUNDO.
Espuma intensa e firme, encorpada, aroma a cereais, amargor
pronunciado e suavemente refinado.

Acompanha com: Carnes vermelhas, sushi e marisco.

Cevada Lúpulo ÁguaOutros cereais
não maltados

CorOrigem

Bélgica
Teor alcoólico

5,2 % Amarelo ouro

PREMIUM

Garrafa .............................

33cl
Imperial ............................

25cl

AUTÊNTICA “WHITE BEER”.
Espuma densa e persistente, turva devido à presença de leveduras
e à ausência de filtração, corpo leve, ácida, aromas de cravo, coentros e
especiarias, amargor baixo e sensação refrescante com agradáveis notas cítricas.

Acompanha com:  Saladas, peixes e marisco.

HOEGAARDEN

Origem

Bélgica
Teor alcoólico

4,9 %
Cor

Dourada clara

Cevada Lúpulo ÁguaTrigo Especiarias

CERVEJA
DE TRIGO

Garrafa ...........................

33cl

AUTÊNTICA “WHITE BEER”.
Espuma densa e persistente, turva devido à presença de leveduras
e à ausência de filtração, corpo leve, ácida, aromas de cravo, coentros e
especiarias, amargor baixo e sensação refrescante com agradáveis notas cítricas.

Acompanha com:  Saladas, peixes e marisco.

Origem

Bélgica
Teor alcoólico

4,9 %
Cor

Dourada clara

Cevada Lúpulo ÁguaTrigo Especiarias

DE TRIGO

Garrafa ...........................

33cl

BECK’S
CERVEJA ALEMÃ Nº 1 NO MUNDO.
Espuma intensa e firme, aroma a cereais, amargor
pronunciado, sensação de frescura única e delicadamente amarga.

Acompanha com: Snacks, massas, saladas, peixes e carnes brancas. 

Garrafa .................Cevada Lúpulo ÁguaLevedura

Origem

Alemanha

Teor alcoólico

5 %

Cor

Amarelo ouro

PILSNER
PREMIUM

Imperial ...............
27,5cl 33cl

20cl 40cl

Espuma intensa e firme, aroma a cereais, amargor
pronunciado, sensação de frescura única e delicadamente amarga.

Acompanha com: Snacks, massas, saladas, peixes e carnes brancas. 

Garrafa .................Cevada Lúpulo ÁguaLevedura

Origem

Alemanha

Teor alcoólico

5 %

Cor

Amarelo ouro

Imperial ...............

27,5cl 33cl

20cl 40cl

Cevada Lúpulo ÁguaLevedura

FRANZISKANER - Natur
EXPERIÊNCIA ANCESTRAL.
Espuma intensa e cremosa, turva devido à presença de leveduras
e à ausência de filtração, encorpada, aroma frutado, amargor pronunciado e
sensação refrescante levemente amarga.

Acompanha com: Peixes, carnes e queijos suaves.

Origem

Alemanha

Teor alcoólico

5%

Cor

Dourada

Garrafa ................................

50cl
Imperial ...............

30cl 50cl

Cevada Lúpulo ÁguaLevedura

EXPERIÊNCIA ANCESTRAL.
Espuma intensa e cremosa, turva devido à presença de leveduras
e à ausência de filtração, encorpada, aroma frutado, amargor pronunciado e
sensação refrescante levemente amarga.

Acompanha com: Peixes, carnes e queijos suaves.

Origem

Alemanha

Teor alcoólico

5%

Cor

Dourada

Garrafa ................................

50cl
Imperial ...............

30cl 50cl

CERVEJA
DE TRIGO

LOWENBRAU
O SABOR DA BAVIERA.

Boa formação de espuma e queda lenta, encorpada, aroma
suave com subtis notas de cereal, amargor suave e marcante.

Acompanha com:  Peixes, carnes brancas e queijos.

Cevada Lúpulo ÁguaLevedura

Origem

Alemanha
Teor alcoólico

5,2 %
Cor

Amarelo ouro

PILSNER
PREMIUM

Garrafa ...........................

33cl

O SABOR DA BAVIERA.
Boa formação de espuma e queda lenta, encorpada, aroma

suave com subtis notas de cereal, amargor suave e marcante.

Acompanha com: Peixes, carnes brancas e queijos.

Cevada Lúpulo ÁguaLevedura

Origem

Alemanha
Teor alcoólico

5,2 %
Cor

Amarelo ouro

PREMIUM

Garrafa ...........................

33cl

EXPERIÊNCIA ANCESTRAL.
Dunkel - Espuma intensa e persistente, turva devido à presença de leveduras

e à ausência de filtração, corpo médio baixo, levemente ácida, aromas de café
e caramelo, amargor suave e deliciosamente aromático.

Acompanha com: Snacks e saladas.

Kristall - Espuma intensa e firme, límpida devido à ausência de leveduras,
leve, aroma frutado, amargor harmonioso e agradável sensação refrescante.

Acompanha com:  Peixes, carnes e sobremesas.

Kristall

Origem

Alemanha
Teor alcoólico

5 %
Cor

Caramelo / Amarelo ouro

Dunkel

CERVEJA
DE TRIGO

FRANZISKANER - Dunkel e Kristall

Lúpulo ÁguaLeveduraTrigo Garrafa ...........................

50cl

EXPERIÊNCIA ANCESTRAL.
Dunkel - Espuma intensa e persistente, turva devido à presença de leveduras

e à ausência de filtração, corpo médio baixo, levemente ácida, aromas de café
e caramelo, amargor suave e deliciosamente aromático.

Acompanha com: Snacks e saladas.

Kristall - Espuma intensa e firme, límpida devido à ausência de leveduras,
leve, aroma frutado, amargor harmonioso e agradável sensação refrescante.

Acompanha com: Peixes, carnes e sobremesas.

Kristall

Origem

Alemanha
Teor alcoólico

5 %
Cor

Caramelo / Amarelo ouro

Dunkel

DE TRIGO

Lúpulo ÁguaLeveduraTrigo Garrafa ...........................

50cl

ABADIA
LEFFE - Blonde e Brune

CERVEJA DE ABADIA MAIS CONSUMIDA NO MUNDO.

Blonde

Origem

Bélgica
Teor alcoólico

6,6%
Cor

Amarelo / Castanho
ouro chocolate 

Brune

Cevada Lúpulo ÁguaEspeciariasOutros cereais
não maltados

Blonde - Espuma de boa formação e consistente, levemente ácida, aroma
frutado, amargor suave e sensação agradavelmente refrescante.

Acompanha com: Peixes e aves.

Brune - Espuma de boa formação e cremosa, encorpada, aroma complexo de frutas,
amargor intenso, sensação agradavelmente refrescante e levemente caramelada.

Acompanha com:  Sobremesas e chocolates.

Garrafa .......................

33cl

CERVEJA DE ABADIA MAIS CONSUMIDA NO MUNDO.

Blonde

Origem

Bélgica
Teor alcoólico

6,6%
Cor

Amarelo / Castanho
ouro chocolate 

Brune

Cevada Lúpulo ÁguaEspeciariasOutros cereais
não maltados

Blonde - Espuma de boa formação e consistente, levemente ácida, aroma
frutado, amargor suave e sensação agradavelmente refrescante.

Acompanha com: Peixes e aves.

Brune - Espuma de boa formação e cremosa, encorpada, aroma complexo de frutas,
amargor intenso, sensação agradavelmente refrescante e levemente caramelada.

Acompanha com: Sobremesas e chocolates.

Garrafa .......................

33cl

BRAHMA
A CERVEJA DO RIO DE JANEIRO.

Cerveja muito leve, brilhante e transparente, com paladar clássico de baixa
fermentação, aroma neutro, amargor pouco pronunciado, muito refrescante.

Acompanha com:  Snacks e Carnes Vermelhas Grelhadas.

Origem

Brasil
Teor alcoólico

4,3 %
Cor

Amarelo ouro

Garrafa ...........................

33cl

LAGER
AMERICAN

Cevada Lúpulo ÁguaOutros cereais
não maltados

A CERVEJA DO RIO DE JANEIRO.
Cerveja muito leve, brilhante e transparente, com paladar clássico de baixa

fermentação, aroma neutro, amargor pouco pronunciado, muito refrescante.

Acompanha com: Snacks e Carnes Vermelhas Grelhadas.

Origem

Brasil
Teor alcoólico

4,3 %
Cor

Amarelo ouro

Garrafa ...........................

33cl

AMERICAN

Cevada Lúpulo ÁguaOutros cereais
não maltados

ALE
PORTERSUAVE E CREMOSA DESDE 1778.

Cerveja cremosa, amargor natural, com agradável aroma a
caramelo, toffee, baunilha, suave sensação de frescura. 

Acompanha com: Pratos condimentados e aromáticos,
frutos do mar e aves.

BODDINGTONS

Lata .....................

50cl

Origem

Inglaterra

Teor alcoólico

4,6 %

Cor

Cobre

Cevada Lúpulo ÁguaOutros cereais
não maltados

Trigo

PORTERSUAVE E CREMOSA DESDE 1778.
Cerveja cremosa, amargor natural, com agradável aroma a
caramelo, toffee, baunilha, suave sensação de frescura. 

Acompanha com: Pratos condimentados e aromáticos,
frutos do mar e aves.

Lata .....................

50cl

Origem

Inglaterra

Teor alcoólico

4,6 %

Cor

Cobre

Cevada Lúpulo ÁguaOutros cereais
não maltados

Trigo

proporcionar a todos os clientes uma experiência 
sensorial bastante diferenciadora do que pode ser 
encontrado no mercado regular. Qualidade, novos 
sabores proporcionados por marcas premium, 
reco-nhecidas e sofisticadas, com a chancela de um 
parceiro de confiança que reúne um conjunto de 
propostas que procuram conferir valor acrescentado 
à atividade comercial.
Ao todo, são 14 os tipos de cerveja e nove as marcas 
comercializadas, com toda a conveniência, vantagem 
e confiança de um único fornecedor, aquele mesmo 
que já conhece, e que também lhe disponibiliza uma 
seleção rigorosa de algumas das mais exclusivas cervejas internacionais.
“A criação do Mundo da Cerveja tem como objetivo ajudar à divulgação e 
fomento da cultura cervejeira em Portugal, ao disponibilizar, num único 
fornecedor, um conjunto alargado e diversificado, de cervejas premium, 
diferenciadoras para o negócio no canal Horeca, onde procuramos ajudar 
os nossos parceiros a potenciar a sua venda e rotatividade através do 
suporte à venda, mediante uma carta explicativa das diferentes cervejas 
comercializadas e respetivos os materiais de visibilidade”, explica José 
Sequeira, diretor de Área de Negócios de Produtos Complementares do 
Grupo Nabeiro/Delta Cafés.
O suporte comercial visa incentivar o consumo e a experimentação, com 
o Mundo da Cerveja a ser um conceito que procura proporcionar uma 

verdadeira experiência de 
degustação, potenciando 
a notoriedade e 
visibilidade das marcas 
representadas junto do 
consumidor final. 
Da Bélgica, à Alemanha, 
passando pelo Brasil e por 
Inglaterra, das loiras às 
morenas, das maltadas, 
às mais leves, difícil, 
mesmo, vai ser escolher.
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David Coelho representou 
Portugal em Itália

REPORTAGEM
CAMPEONATO MUNDO BARISTA
fotos BRUNO FARIAS fotos D. R.

Dos quatro cantos do mundo viajaram 54 baristas rumo à cidade italiana de Rimini para disputar 

o primeiro prémio da 15.ª edição do World Barista Championship (WBC), que se realizou de 9 a 

12 de junho. O campeão nacional barista, David Coelho, foi o primeiro português a entrar numa 

competição mundial de café. Criatividade, habilidade técnica e apresentação geral são os 

ingredientes principais para o favorável desempenho dos participantes no evento organizado 

pela Speciality Coffee Association of Europe (SCAE).

David Coelho, o barista vencedor 
do 1.º Campeonato Nacional 
de Baristas em Portugal, 
participou no World Barista 
Championship (WBC), prova 
organizada Speciality Coffee 
Association of Europe (SCAE). 
Uma experiência enriquecedora 
para este profissional da res-
tauração, campeão nacional ba-
rista e proprietário da pastelaria 
Panicoelho, em Rio de Mouro. 
“Foi uma prova de uma exigência 
tremenda e que serviu para 
todos os envolvidos como meio de 
aprendizagem do que melhor se 
faz à escala mundial em termos de 
arte barista. Em prova estavam os 
54 melhores baristas do mundo, 
com diferentes perspetivas sobre o 
que é o café e a cultura associada 
a esse produto, e esse contacto 
com diferentes realidades foi, 
igualmente, muito enriquecedor”, 
comenta David Coelho. Isto apesar 
de o representante português não 
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REPORTAGEM

ter conseguido qualificar-se para a poule final, composta por 12 elementos, 
dos quais saiu o novo campeão do mundo, o japonês Hidenori Izaki.
Recorde-se que a prova internacional rege-se pelos mesmos princípios 
da prova nacional, ou seja, num total de 15 minutos, o participante deve 
preparar quatro expressos, quatro cappuccinos e quatro bebidas de autor 
para um júri altamente qualificado, conhecedor e exigente. A bebida mais 
apreciada é, geralmente, a de autor, com um cunho muito pessoal e fruto da 
imaginação e criatividade de quem a prepara. Critérios nos quais a prova 
de David Coelho se encaixou, com a sua participação a registar um bom 
retorno por parte dos avaliadores, ainda assim insuficiente para conseguir 
passar para a meia-final de 12 elementos que, por sua vez, funciona como 

primeira etapa de eliminação para a final onde apenas os melhores seis 
executantes puderam disputar o cetro entre si. “O rigor da prova é muito 
elevado, os juízes valorizam muito toda a descrição associada ao tipo de 
café que elegemos para levar para a competição. A sua origem, modo de 
recolha e lavagem, torra, grau de acidez e corpo, enfim, existe um grande 
acompanhamento, por parte do barista, do café que vai manusear nos treinos 
e na prova desde a sua origem. É uma competição de excelência, onde os 

Classificação final World 
Barista Championship 2014       
1.º lugar: Hidenori Izaki, Japão
2.º lugar: Kapo Chiu, Hong Kong
3.º lugar: Christos Loukakis, Grécia
4.º lugar: Craig Simon, Austrália
5.º lugar: Maxwell Colonna-Dashwood, Reino Unido
6.º lugar: William Hernandez, El Salvador

detalhes fazem toda a diferença e este aspeto é, somente, um deles. Sinto-
me orgulhoso por ter feito parte da elite mundial mas quero voltar e fazer 
melhor, com tudo o que aprendi nesta primeira presença”, reforça o barista 
português.
Aprendizagem que passa, naturalmente, pela crescente valorização das 
competições preliminares, nomeadamente a portuguesa e a ibérica, de modo 
a aproximar o nível de rigor e excelência daquele que é praticado nesta 
reunião magna do café à escala mundial. Competição internacional que 
visa distinguir e promover a excelência em café, garantir reconhecimento 
do barista enquanto 
profissional do café e, claro 
está, nomear o barista mais 
notável do mundo, o autor 
das melhores bebidas à 
base de café.
Barista é uma profissão 
reconhecida em grande 
parte do mundo mas 
que em Portugal ainda começa a dar os primeiros passos. Por barista 
entende-se o profissional que prepara o café, um verdadeiro artifície em 
extrair todo o potencial do café, possuindo, ainda, um papel importante 
na divulgação da qualidade do café junto do consumidor final. Para além 
de ter conhecimentos sobre a história do café, do seu cultivo, diferentes 
tipos de origens e variedades, os baristas possuem capacidades para criar 
novas e originais receitas e apresentações tanto de café expresso, quanto 
de cappuccinos e outras bebidas à base de café expresso.
Nestes três dias de intensa competição, o universo do café reuniu-se para 
celebrar uma nova edição do evento World of Coffee organizado pela SCAE, 

pela primeira vez a decorrer uma final mundial em Itália. Um verdadeiro 
ponto de encontro para os profissionais do sector cafeeiro, cuja cadeia de 
produção convergiu neste evento com o intuito de conhecer as novidades, 
tendências e desafios do mercado. Grão a grão.
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Conceito gastronómico 
bem português

João Rodrigues, chef executivo do Altis Belém Hotel & Spa, lidera a cozinha do restaurante 

Feitoria e da cafetaria Mensagem. O chef português caracteriza-se, acima de tudo, como um 

defensor da gastronomia tradicional, dos genuínos sabores portugueses e da 

qualidade do produto nacional. É a partir deste fundamento que trabalha, com a equipa que 

o secunda, travando estreitas relações com produtores e fornecedores locais. E, apesar de se 

sustentar em técnicas mais internacionais, a forma de pensar e de cozinhar no Feitoria 

transmitem a verdadeira essência da identidade portuguesa no prato. 

GASTRONOMIA
JOÃO RODRIGUES, CHEF EXECUTIVO ALTIS BELÉM HOTEL & SPA

Aspirante a biólogo marinho, João Rodrigues, chef executivo do Altis 
Belém Hotel & Spa, sempre sentiu uma forte ligação com o mar e as suas 
ambições abraçavam a área das ciências. Assim declara esse gosto que 
vem de infância, contando aventuras com o pai e ligadas ao mundo natural. 
“Sempre cozinhei para os meus irmãos e para amigos”, revela o chef João 
Rodrigues, que admite que, durante a sua juventude, não considerava uma 
carreira como cozinheiro. “Eram tempos diferentes, não havia mediatismo 
e não se sabia o que implicava ser um cozinheiro. Apenas existia a imagem 
romântica do homem do chapéu e barrigudo”, explica o chef de 36 anos. 
Formando-se em cozinha e pastelaria na Escola de Hotelaria e Turismo 
de Lisboa, confessa que só teve realmente noção do quanto gostava de 
cozinhar quando começaram as aulas práticas.
Além do curso, que teve a duração de três anos, estagiou no Hotel Sheraton 
e no Hotel Ritz e durante toda a formação trabalhou em part-time no Hotel 
Lisboa Plaza. Mas o que mais o marcou foi a passagem pelo restaurante 
Bica do Sapato, em 2003. Uma “cozinha de combate”, como descreve, com 
grande ritmo e muita variedade de produtos. Três anos depois, mudou-se 
para o Hotel Ritz, onde trabalhou com o chef Sebastien Grospelier (duas 
estrelas Michelin), no restaurante Varanda. E ganhou outra perceção 
de cozinha, que insinuava mais pormenor e rigor e onde o “timing” e a 
sintonia perfeita com o resto da equipa eram a chave.
Após uma breve estadia para fazer a abertura de todas as áreas de 
restauração do Casino de Lisboa, e ficando, posteriormente, no restaurante 
Pragma, sob o comando do chef Fausto Airoldi, onde foi possível “desbravar 
muito caminho” e experimentar, João Rodrigues chegou, em 2009, ao Altis 

Belém Hotel & Spa. “Tem sido um processo de crescimento”, afirma, para, 
de seguida, acrescentar: “Durante o qual fui passando por todas as etapas, 
o que considero importante para se perceber como tudo funciona. Hoje em 
dia, para além de ter toda a liberdade criativa, tenho aprendido também toda 
a parte de gestão, não só de recursos humanos mas de custos. E continuo a 
aprender todos os dias.”
Defensor do produto português, a mutabilidade das tendências não o atrai. 
“É preciso perceber o que está por detrás, os conceitos, tentar encontrar um 
lugar comum e fazer disso a nossa bandeira”, afirma João Rodrigues, que 
explica a cozinha do Feitoria como de profunda identidade portuguesa, 
onde as raízes e tradições estão sempre presentes nos pratos confecionados. 
E onde a utilização de um bom produto é basilar. Parte da sua filosofia na 
cozinha surge de ter um bom produto que se possa simplesmente enaltecer 
no prato, já que “se as coisas são boas, elas valem por elas próprias”. 
Sobretudo se for um produto perfeitamente português, não só por as suas 
características serem adequadas à confeção mas pela relação próxima que 
tem sido possível criar com os pequenos produtores. “Tentamos fazer uma 
cozinha ligada a nós, que assenta naquilo que é a nossa tradição em termos 
de gosto, da maneira como cozinhamos, no que comemos e no produto em 
si. Mas sem ser uma recriação porque a cozinha tradicional portuguesa já 
existe”.
Acima de tudo, o chef português quer a criação de uma matriz no Feitoria. 
Este é um objetivo ainda não conquistado mas para o qual caminham 
devagar. E hoje já começam a ter o seu papel na gastronomia portuguesa 
sem se imporem mas conquistando-o.

texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
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Feitoria de talento e sabor
à beira Tejo localizada

GASTRONOMIA
JOÃO RODRIGUES, CHEF EXECUTIVO ALTIS BELÉM HOTEL & SPA
fotos SARA MATOS

Inserido no Lisboa Altis Belém Hotel & SPA, o restaurante Feitoria disponibiliza a verdadeira 

essência da cozinha portuguesa de autor. Sabores tradicionais e genuínos com influências 

atuais, onde o mais importante é a qualidade e origem do produto. Uma cozinha feita à medida 

da visão do chef executivo João Rodrigues.
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SALADA DE LÍRIO FUMADO, 
RÁBANO, AMEIXAS E RABANETES   

PARA O LÍRIO CURADO
 
SALMOURA:
Sal nitrito
Sal grosso
Açúcar
Raspa de lima, limão, toranja e laranja
Aneto, cerefólio, salsa, cebolinho
Triturar tudo num “blender” até obter um sal verde.
 
CURAR:
Lírio – Tirar os filetes e as espinhas do centro, deixar a pele, 
limpar
Cobrir o Lírio com a salmoura por baixo e por cima. Deixar 
durante 8 horas. Retirar e lavar o excesso. Fumar a frio. 
Reservar.
 
CREME DE RÁBANO:
Iogurte natural
Crème frâiche
Pasta de rábano picante
Sumo de lima
Sal 
Pimenta
Ervas aromáticas picadas
 
SALADA:
Pêssego descascado em brunesa, cubos de lírio curado, pe-
pino em brunesa e creme de rábano. Envolver tudo. Colocar 
num prato fundo.
Por cima desse preparado colocar ovas de truta, caviar 
oscietra, croutons de pão frito, cebolas avinagradas, ervas 
frescas, ameixas em brunesa, rabanetes laminados.
Servir.

RASCASSO SALTEADO COM 
ESPARGOS BRANCOS, NASTÚRCIO 
E PERCEVES

 
RASCASSO:
1 filete de rascasso de 100gr
Sal 
Pimenta
 
Saltear o rascasso, temperado de sal, num “sautée” bem 
quente com azeite, deixe cozinhar até atingir 50ºC no 
interior.
 
PURÉ DE ESPARGOS BRANCOS:
Espargos brancos
Natas
Chalotas
Manteiga
 
Bringir os espargos em água, retirar e secar. Cortar e separar 
as cabeças. Puxar chalota picada em manteiga até alourar, 
juntar os espargos e cozinhar bem. Adicionar as natas e tem-
perar. Triturar e passar num peneiro.
 
ESPARGOS GLACEADOS:
Num tachinho glacear as cabeças dos espargos com caldo 
de aves escuro e manteiga. Temperar.
 
PERCEVES:
Cozinhar em água do mar a ferver durante 1 minuto. Esco-
lher o miolo.
 
MOLHO DE RASCASSO:
Puxar bem salmonetes de fundura, cabeças de rascasso, 
cebola, alho, tomate. Colocar água e deixar reduzir. Triturar e 
passar no “superbag”. Acabar com vinagre de vinho tinto.
 
MOLHO DE CHAMPANHE:
Reduzir a 2/3 champanhe, caldo de peixe, caldo de aves, 
vinho do Porto branco e vermute branco. Adicionar natas e 
deixar reduzir. Triturar e passar. Emulsionar.
 
NASTÚRCIO:
Cortar as folhas com um corta massas. Temperar com azeite 
extra virgem e flor de sal.

MORANGO/LIMA KAFFIR/BASÍLICO/
BETERRABA

Falso Morango:
20mg de polpa de morango Mara de Bois (cada balão)

Encher o balão com a polpa e levar a congelar em azoto.

Sopa de morangos:
500gr de morangos 
70gr de açúcar
200gr de água
2 folhas de manjericão

Arranjar os morangos, colocar tudo dentro de um saco de 
vácuo e levar ao forno a 100ºc a vapor durante 10 minutos.
Arrefecer rapidamente em água e gelo.

Mousse de Morango para a torta:
150gr de mascarpone
150gr de natas
40gr de colli de morango

Bater tudo.

Gel de Morango Mara de Bois:
250gr de açúcar
250gr de água
10gr de agar
300gr de polpa de morango Mara de Bois

Ferver a água com o açúcar, juntar o agar e ferver durante 40 
segundos.
Depois dos 40 segundos verte-se para cima da polpa e deixa-
se gelificar.
Passa-se pela bamix.

Espuma de lima Kaffir:
500gr de natas
50gr de açúcar em pó
100gr de folhas de lima Kaffir

Ferver tudo e tapar para infusionar durante 6 horas.
Passar por um chinês e colocar dentro de um sifão com duas 
cargas.
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ENTREVISTA 

“O IEFP não apoia empresas, 
o IEFP apoia a criação de emprego”

JORGE GASPAR, PRESIDENTE IEFP, I.P.
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

Com o (des)emprego e a formação profissional na ordem do dia, Jorge Gaspar, presidente do 

Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP, I.P.), faz em entrevista à Delta Magazine 

o balanço do antes e depois do ano de 2014 no que à empregabilidade em Portugal diz 

respeito. Balanço positivo de uma tarefa delicada e que tem contribuído, de forma contínua, para a 

recuperação económica do país.
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qualificações que as possam aproximar do mercado de trabalho. Por ventura, 
não nas áreas nas quais desenvolveram durante muito tempo as suas 
atividades profissionais, que por força da evolução da economia perderam 
emprego, tornando-se algumas delas obsoletas, mas jamais desistindo dessas 
pessoas e de procurar colocá-las no mercado de trabalho.

DM - Os números do desemprego são hoje menos preocupantes do 
que num passado recente?
JG - Os números de desemprego são manifestamente encorajadores 
face àquilo que eram até ao primeiro trimestre do ano passado. Tanto o 
desemprego registado no IEFP, quanto as taxas de desemprego que nos são 
indicadas, quer pelo INE, quer pelo Eurostat, demonstram a tendência em 
Portugal, que vem desde o segundo trimestre do ano 2013, e portanto já de 
médio prazo, no sentido descendente do desemprego. 
A curva está a descer lentamente mas não seria certo dizer que ela não existe. 
Segundo dados de maio do Eurostat, a taxa de desemprego está nos 14,3%, 
quando no início do ano passado era 17,7%. Portanto, baixou aqui 2,4%, o 
que é manifestamente positivo. Mas naturalmente não deve deixar ninguém 
satisfeito e há que continuar a trabalhar para que a tendência descendente 
possa prosseguir.

Delta Magazine - Apesar de saber que está, neste momento, com 
um cargo de substituição, que balanço pode fazer do curto espaço 
de tempo que leva à frente do IEFP?
Jorge Gaspar - Ser presidente do IEFP é um desafio tão estimulante quanto 
difícil do ponto de vista da exigência que coloca ao titular do cargo. Nessa 
medida, estes sete meses têm sido marcados por essas duas circunstâncias: 
exigência e, naturalmente, também a sua natureza estimulante. E desse ponto 
de vista, não posso fazer propriamente um balanço, já que é ainda prematuro 
fazer um balanço após tão pouco tempo. As coisas têm corrido muito bem.

DM - O emprego e a formação profissional são duas vertentes 
da atividade económica sempre muito visadas no nosso país. 
Com se desmistifica a ideia de que o IEFP não cria emprego 
nem oportunidades de emprego mas que isso é uma tarefa das 
empresas e da atividade económica, como disse recentemente?
JG - É verdade, o IEFP não cria emprego. Quem cria emprego são, 
naturalmente, as empresas e a economia. O papel do IEFP, tanto no domínio 
das medidas ativas de emprego, quanto na formação profissional, passa, 
obviamente, por criar as condições para que o pós-trabalho possa vir a 
acontecer.
Possuímos, como sabe, um conjunto de apoios à contratação, dos quais 
destacaria por ventura, o estímulo ao progama Impulso Jovem e o reembolso 
da taxa social única. Que são excelentes medidas, e o seu nível de execução 
mostra exatamente isso, e que têm contribuído para que o tecido empresarial 
português e as empresas internacionais que investem em Portugal com 
projetos mais ambiciosos  possam contar com o apoio público no que toca 
à criação de emprego. O IEFP não apoia empresas, o IEFP apoia a criação 
de emprego. 
Do ponto de vista da formação profissional, a principal responsabilidade 
do IEFP passa pela qualificação. Tanto dos jovens, preparando-os para o 
mercado de trabalho - numa lógica de aproximação tão próxima quanto 
possível entre oferta e procura, olhando para as necessidades do mercado e 
preparando os jovens para essas necessidades -, como dos trabalhadores que 
estão temporariamente desempregados e registados no IEFP, por forma que 
o regresso ao mercado de trabalho possa ser o mais breve possível. Estamos 
perante um desafio enorme de reconverter profissionais, olhando para as 
tendências de criação de emprego e de crescimento da economia.

DM - O baixo nível formação, sobretudo nas faixas etárias mais 
altas, tem sido um dos principais motivos do elevado desemprego 
registado. Trata-se de um problema geracional, e que apenas será 
resolvido com o passar do tempo, ou possui uma outra resposta?
JG - Em primeiro lugar diria, até para desmistificar o lugar comum errado 
de que não vale a pena investir na formação, que todas as estatísticas 
evidenciam que o desemprego está associado fundamentalmente aos baixos 
perfis de qualificação. Isto é, quanto menor é o nível de qualificação, maior 
é, nesse grupo, o desemprego. Pese embora termos naturalmente algum 
desajustamento entre algumas qualificações e as necessidades do mercado 
de trabalho, patente no desemprego jovem e no número licenciados no 
desemprego. Portanto, ainda vale a pena investir na qualificação.
O grande desafio está, fundamentalmente, junto de alguns grupos de 
profissionais, nomeadmente acima dos 45 anos, que têm uma esperança de 
vida e uma longevidade expectável ainda bastante vastas. E o desafio é que 
o IEFP possa, junto dessas pessoas, trabalhar no sentido de lhes conferir 
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DM - O que tem o IEFP vindo a fazer em termos do emprego jovem, 
um dos problemas mais identificados na empregabilidade no 
nosso país? 
JG - O desemprego jovem é uma grande preocupação do IEFP. Para o 
combater temos fundamentalmente duas estratégias, isto é, dois conjuntos 
de instrumentos que entroncam na respetiva estratégia: as medidas ativas de 
emprego e a formação. 
Por um lado, do ponto de vista das medidas ativas de emprego, privilegiar 
a sua execução para a contratação de jovens. O que significa apoios 
financeiras à contratação e à criação de 
postos de trabalho. Os números mostram 
que a execução tem sido excelente.
Em segundo lugar, ainda no quadro 
das medidas ativas de emprego, os 
estágios profissionais. São um excelente 
instrumento no que toca à aproximação 
dos jovens ao mercado de trabalho e que, 
do ponto de vista da empregabilidade, têm 
já uma taxa a rondar os 70%. Isto é, em 
cada 100 estagiários, 70 encontram no pós-
estágio um posto de trabalho. E estes 70% 
não resultam de qualquer aproximação. É 
um número exato, obtido objetivamente do 
cruzamento do número de Segurança Social 
do estagiário, à data em que é estagiário, e 
o mesmo número nove meses depois: 70 em 
cada 100 estão a fazer descontos. 
Esses 70% distribuem-se razoavelmente 
em partes iguais no domínio da 
empregabilidade direta e indireta. Isto quer 
dizer, que cerca de metade fica a trabalhar 
na empresa onde estagiou e a outra 
metade vai trabalhar noutras empresas. 
Portanto, embora não tenha ficado na 
empresa onde estagiou, o estágio valorizou 
curricularmente o seu percurso e  vale 
como porta de entrada noutro lugar.
No domínio da formação profissional, o 
que o IEFP faz é procurar, seja no quadro 
da formação inicial, seja no quadro da 
chamada aprendizagem ao longo da 
vida, mais virada para adultos mas que não exclui os jovens, privilegiar a 
aproximação ao mercado de trabalho. 
Como sabe, temos a execução e a responsabilidade pela coordenação da 
Garantia Jovem, um macro instrumento que resulta de uma orientação 
europeia e que o IEFP tem a competênia de aplicar em Portugal. O que 
significa que o IEFP coordena um conjunto de medidas que não são apenas 
suas mas que vão no sentido de que, para cada jovem, entre os 15 e os 29 
anos, que não esteja na escola, num percurso de formação profissional ou 
num emprego, a sociedade tem a responsabilidade de encontrar uma resposta 
no prazo de quatro meses. Seja no que toca a educação, o que obviamente 
é a resposta privilegiada para aqueles jovens que não têm a escolaridade 
obrigatória concluída, seja uma resposta no domínio da inscrição de 
uma ação de formação profissional que lhe possa dar instrumentos para 

a empregabilidade, seja, ainda, uma resposta na criação de um posto de 
trabalho.

DM - A medida anunciada de congelamento dos estágios 
profissionais vem colocar renovadas dificuldades nessa matéria 
ou trata-se de uma decisão temporária?
JG - Pelo contrário. Os estágios profissionais são uma excelente medida no 
que toca a eficácia em empregabilidade. O que significa que nós, enquanto 
serviço público, devemos orientá-la para os sectores de atividade e para as 

empresas que potencialmente estão, ou 
vão, criar emprego. 
Este ponto é essencial. É uma medida 
que tem que ser aplicada com critério, 
seletivamente. É por isso que , há pouco 
tempo, introduzimos no regulamento 
interno dos estágios a chamada medida 
dos “3 por 1”, ou “de um terço”, algo 
que considero de extrema importância. 
E significa o seguinte: imagine-se uma 
empresa com um histórico de relação com 
o IEFP no quadro de estágios profissionais 
e que, portanto, já teve três estágios 
durante o ano de 2013. Candidata-se 
agora a um novo estágio profissional. O 
IEFP procura, então, averiguar quantos 
desses três estagiários foram contratados. 
Caso não tenha contratado nenhum, a 
nova candidatura não é aprovada porque 
a empresa não está a cumprir a regra de 
um terço. Esta medida tem um grande 
potencial de empregabilidade e vamos 
orientá-la para as empresas que estão a 
efetivamente a criar emprego. A menos 
que fique demonstrado que, do ponto 
de vista da empregabilidade indireta, o 
estagiário viu o seu currículo valorizado 
perante qualquer outro empregador e teve 
no estágio um fator distintivo. Portanto, é 
um critério muito objetivo e que assenta na 
empregabilidade. 
O Governo está a discutir e a negociar 

com os parceiros de concertação social uma alteração ao enquadramento 
legal dos estágios. Durante este período de negociação, suspendemos as 
candidaturas, precisamente para que as que venham a entrar sejam já 
analisadas de acordo com o quadro legal que resultar desse trabalho  com 
os parceiros sociais. As candidaturas que já estavam em carteira estão a ser 
analisadas em função do quadro legal em vigor antes desse acordo.

DM - Portugal é um país empreendedor e de empreendedores?
JG - Considero que uma atitude empreendedora é um elemento importante 
para a vida, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista pessoal. 
A atitude empreendedora é, obviamente um elemento positivo. 
Se estivermos a falar de empreendedorismo ligado à criação de negócio, à 
criação do próprio emprego, é uma matéria que nos interessa particularmente, 
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DM - A carga fiscal existente é dissuasora da criação de emprego?
JG -  É desejável que o país consiga fazer um caminho através do qual possa 
progressivamente ir diminuindo a carga fiscal. Compreendo, perfeitamente, 
que, do ponto de vista conjuntural, estamos num caminho de dificuldades 
e de exigências que são colocadas a todos, aos cidadãos, às empresas e ao 
Estado.
Mas, todos compreendemos que é necessário conseguir criar as condições 
para que, paulatinamente, a carga fiscal possa ser aliviada, no sentido  de 
devolver dinheiro à economia. Ao devolver dinheiro à economia, estamos a 
criar situações de financiamento da própria economia e, tendo condições 
de financiamento na economia, estamos a criar as condições para que esta 
cresça e se crie emprego.

DM - O ano de 2014 apresenta mais motivos para os portugueses 
estarem otimistas relativamente ao futuro e no que à retoma 
económica diz respeito?
JG - Julgo que sim, os indicadores mostram-nos isso mesmo, tanto do ponto 
de vista do emprego, quanto do ponto de vista do crescimento do PIB e das 
exportações. 
Portanto, há uma série de elementos que indicam que, progressivamente, 
estamos a conseguir criar as condições para que este difíicl período  que 
ainda estamos a atravessar possa ser, não vou dizer rapidamente, mas 
paulatinamente ultrapassado. 
Em boa parte, isso vai continuar a depender de todos nós e da tal atitude 
individual perante a vida, que, claro está, deve ser tão proativa quanto 
possível.

ENTREVISTA 

e o IEFP tem alguns programas de apoio ao empreendedorismo, 
fundamentalmente ao empreendedorismo também dos jovens. 
No que toca à necessidade de corresponder, é uma exigência da 
própria sociedade para a criação do próprio negócio. Agora notemos, o 
empreendedorismo ao ser obviamente muito importante, não resolve, por si 
só, o problema do desemprego. 
Temos que atacar o desemprego, como estamos a fazer, em diversas frentes.
Uma naturalmente, promover essa atitude empreendedora, o que significa que 
é uma valência da qual continuaremos a cuidar, mas naturalmente é preciso 
que as empresas continuem paulatinamente a criar postos de trabalhos e que 
possam absorver a mão de obra que, entretanto, está circunstancialmente 
desempregada.

DM - É através da iniciativa 
individual, nomeadamente por 
meio da criação do próprio posto 
de trabalho que a problemática do 
desemprego poderá conhecer um 
novo fôlego?
JG - Em termos mais abrangentes, mais 
gerais, os empregadores valorizam, cada 
vez mais, e com maior intensidade, as 
chamadas competências transversais. 
Como, por exemplo, a atitude perante 
a vida, o carácter empreendedor, a 
iniciativa, a proatividade, a socialização. 
Isto é muito importante no mercado 
de trabalho. Não basta ter boas 
qualificações, é preciso que ao lado 
das boas qualificações tenhamos 
esse conjunto de competências 
sociais e pessoais que nos permitam, 
inclusivamente, potenciar essas mesmas 
qualificações.
A atitude individual e o 
empreendedorismo são, naturalmente, 
duas dessas mesmas características. E 
ligá-las-ia tanto à realidade da criação do 
próprio emprego - essa é uma tendência 
que se vai acentuando, sobretudo nas 
cidades contemporâneas -,  mas também 
a uma atitude empreendedora e proativa no quadro da organização na qual 
estamos a trabalhar. Por exemplo, como sabemos, há imensas empresas que 
têm os seus próprios departamentos de investigação e desenvolvimento, onde 
um conjunto de colaboradores tem por tarefa fundamental investigar, estudar 
novos produtos e inovar. 
Mas ao lado desses departamentos específicos de inovação e desenvolvimento, 
promovem junto dos seus colaboradores, e independentemente das suas 
tarefas sectoriais, essa atitude empreendedora. E, muitas vezes, novos 
produtos e serviços são criados com base numa ideia que um qualquer 
colaborador teve no decorrer da sua tarefa. 
Portanto, a atitude empreendedora não deve ser somente tida como uma 
atitude de criação do próprio negócio mas também dentro da própria 
organização.
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Delta Magazine - O que representa para si assinalar em 2014 os 
primeiros 10 anos num programa que veio, de alguma forma, 
mudar o paradigma do marketing e das marcas em Portugal?
Cristina Amaro - É um enorme orgulho, confesso. É uma gratificação 
enorme. Foram 10 anos de uma longa história, uma longa caminhada. Para 
nós, este momento é muito importante, tanto que o vamos querer assinalar de 
uma forma única, diferente e inovadora, como gostamos de ser. 
De facto, não é todos os dias que se celebram 10 anos de um projeto, ainda 
menos de um projeto televisivo, que na verdade nasceu com dificuldades, 
porque foi a primeira vez que se fez um programa de informação sobre marcas 
em Portugal. 
Tinha havido outras experiências de programas que abordavam o mundo 
da publicidade mas não da forma como nós fazemos, onde uma equipa de 
jornalistas aborda a informação relacionada com marketing e com “branding”. 
Nem nós estávamos à espera que os três meses de programa inicialmente 
acordados com a SIC Notícias se transformassem numa década. Portanto, é 
um momento muito importante e também muito simbólico.

DM - O que é que levou, na altura, a criar um programa deste 
perfil que tem mantido e evoluído até aos dias de hoje?
CA - Penso que os melhores projetos nascem de uma necessidade que 
verdadeiramente sentimos. E foi isso que aconteceu. Eu era jornalista de 
imprensa escrita. Quando comecei a ter as primeiras ideias sobre o que 
podia ser um programa de televisão deste género em Portugal, estava na 
Exame. E comecei a sentir isso exatamente porque fazia cobertura de muitos 
eventos de marcas. Foi nessa altura que as marcas começaram a dar mais 
importância à imagem e ao som nas apresentações que faziam. E, de alguma 
forma, como jornalista de imprensa escrita, ficava sempre com pena de não 
conseguir, por mais capacidade de expressão que tivesse, transmitir ao meu 
leitor tudo aquilo que sentia no evento, o que se via e o que se ouvia. Foi 

CAFÉ COM...
CRISTINA AMARO, PIVOT E DIRETORA EDITORIAL “IMAGENS DE MARCA”
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

“O “Imagens de Marca” 
nunca quis ser somente um programa”

aí que comecei a perceber que era muito mais interessante se se pudesse 
mostrar, se se pudesse ouvir. 

DM – Sente, de alguma forma, que a ideia base da criação desta 
iniciativa ainda hoje se mantém viva? Ainda hoje é atual?
CA - Penso que sim. A partir de determinada altura começámos a sentir 
o “Imagens de Marca” quase como um telejornal das marcas. Porque 
evoluímos com a própria evolução do mercado, com a própria evolução das 
marcas. Que não podem deixar de inovar, que não podem deixar de fazer 
coisas novas, diferentes, marcantes. Portanto, acho que há uma continuidade 
natural do formato. 
É curioso que, ao longo dos 10 anos, sempre tivemos muita apetência de 
perceber, espero eu que o  espetador o sinta assim também, que era importante 
inovarmos e nos desafiarmos a nós próprios. E o que fomos sempre fazendo 
foi criar, não só na forma mas também no conteúdo, registos novos que nos 
permitissem entrar em novas áreas onde ainda não estávamos. Com genéricos 
novos, com cenários novos, com rubricas novas, com novas abordagens dos 
mesmos temas. Somos muito desassossegados, dentro da nossa equipa nunca 
nos contentamos com o mínimo. 
A nossa responsabilidade é cada vez maior. E por isso saímos da televisão e 
fomos para o online e entrámos em grande força nas redes sociais. O “Imagens 
de Marca” tem hoje cerca de 90 mil “amigos” no Facebook, o que é um valor 
muito expressivo. Desde sempre que o “Imagens de Marca” não quis ser só 
um programa.

DM - 10 anos já dão para ter alguma maturidade, alguma 
consistência, e permitem olhar com outra visão para o futuro. 
Como vê o programa, não obviamente nos próximos 10, mas nos 
próximos dois ou três?
CA - É muito difícil prever aquilo que vai ser o nosso futuro. Os últimos 

O programa televisivo “Imagens de Marca” assinala, em 2014, o seu décimo aniversário. 
Uma década no ar, na antena da SIC Notícias, e que tem levado a que seja uma referência para 
todos aqueles que se interessam sobre as marcas, o marketing e a comunicação. De 
olhos postos no futuro, é com algumas novidades que o “Imagens de Marca” prepara esta 
efeméride. Cristina Amaro, pivot e diretora editorial do programa e sócia-fundadora da 
Olhoazul, faz o balanço de uma década do programa por si criado.
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cinco anos obrigaram-nos a planear o trabalho de uma forma completamente 
diferente, porque o consumidor mudou muito, porque o acesso à informação 
e os meios de informação e de comunicação a isso obrigaram. Vemos o 
“Imagens de Marca” não só como um programa de televisão mas como uma 
marca multiplataforma de conteúdos que vai ter, seguramente, um futuro de 
tangibilidade. 
Existe um conjunto de projetos que estão a ser trabalhados, alguns dos quais 
não posso ainda falar, que espero que se concretizem, uns ainda este ano e 
outros a partir do próximo. Aliás, a nossa assinatura diz, exatamente, “daqui 
ao futuro vai uma ideia”. Consideramos que o “Imagens de Marca” não vai 
ter somente um programa de televisão e uma página de Facebook e um site 
onde também estão alojados os conteúdos de TV. Vai ser muito mais do que 
isso. É a única forma de continuar a ser oportuno, relevante, a ter expressão 
na vida da pessoas, a fazer a diferença. E estamos de facto a olhar para esta 
marca de uma forma diferente.

DM - Ou seja, uma marca em construção constante com outras 
marcas?
CA - Sim, sem dúvida. Vêm aí projetos muito giros. Vamos ter uma festa em 
Lisboa, onde nasceu o programa. Já fizemos festas no Algarve, na Serra da 
Estrela, saímos de Lisboa propositadamente porque não queremos que esta 
marca seja somente uma marca lisboeta. Mas os 10 anos, inevitavelmente, 
nos levam ao coração da capital e vamos fazer uma festa que esperamos que 

seja muito bonita. Não é uma festa para homenagear, distinguir, reconhecer 
ou agradecer. É uma festa em que queremos, efetivamente, juntar os nossos 
amigos, os nossos parceiros, os nossos colegas, as pessoas que se cruzaram 
connosco ao longo da nossa vida, e com eles festejar. 
No final do ano vamos ter o livro dos 10 anos, que é um projeto muito 
acarinhado por mim, que vai fechar os 10 anos e o ano de 2014. E que eu vejo 
como um primeiro passo para a tal tangibilidade que mencionei. O “Imagens 
de Marca” vai começar a ser “touchable”.
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Da teimosia ao sonho,
partilhado em família

UM CLIENTE, UM AMIGO
PASTELARIA BRAGA PARQUE
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

Celeirós acolheu mais uma loja da cadeia Braga Parque. A terceira na cidade dos arcebispos, 

Braga, com este estabelecimento a primar pela qualidade do produto, onde pontificam a 

pastelaria e padaria de fabrico próprio. Pelo caminho ficam mais de 20 anos dedicados 

à atividade por parte do proprietário, João Paulo Ferreira da Silva. Cujo projeto nasceu da 

determinação em deixar os estudos para aprender um ofício.
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A pastelaria Braga Parque abriu mais um 
estabelecimento. Desta feita em Celeirós, muito 
perto de uma das principais vias de acesso à 
cidade dos arcebispos: Braga. Mas mais do que 
uma nova porta aberta, esta loja é outro degrau 
na construção do sonho de João Paulo Ferreira 
da Silva, empresário da restauração, que conta 
já com três pastelarias em funcionamento. E todas elas disponibilizam 
pastelaria e padaria de fabrico próprio, cujo processo produtivo é 
supervisionado pelo próprio João Paulo. Ou não fosse ele mesmo padeiro 
de ofício, o mesmo que quis aprender quando tinha apenas 15 anos, apesar 
das tentativas do pai de o demover da ideia de abandonar os estudos.
Mas assim foi. Durante oito anos, literalmente, “com a mão na massa. E 
gostava muito daquilo que fazia”, recorda. Não é, portanto, de espantar 
que, com apenas 23 anos, tenha aberto o primeiro estabelecimento 
comercial, decorria o ano de 2000, com a freguesia de São Vítor a acolher 
o materializar dessa vontade de trabalhar por conta própria. “Assim foi até 
aos dias de hoje”, comenta com um sorriso desenhado no rosto enquanto 
percorre, num rápido olhar, o ambiente em seu redor.
Apesar do estabelecimento ser recente, para João Paulo Ferreira da Silva 
tem um cunho especial. Não só porque ter abdicado dos estudos em idade 
precoce não ter tido impacto significativo na sua vida, como pelo facto de 

hoje conseguir ter consigo, na gestão das pastelarias e da fábrica, a ajuda 
das duas irmãs, Ana Sofia e Isabel Cristina, assim como do cunhado, Rui. 
Ambas licenciadas mas que decidiram ajudar o irmão, pois verificaram 
que “o negócio tinha pernas para andar”, recorda Ana Sofia Ferreira da 
Silva.
Negócio de família, com a pastelaria de Celeirós a ter sido inaugurada no 
Dia da Mulher deste ano, a 8 de março, seguindo-se, já em setembro, um 
novo espaço, desta vez no centro da cidade, na freguesia de São Vicente. 
“Sempre quis ter um espaço onde se conciliasse o bom café, a boa pastelaria 
e a boa padaria. Considero que estes são os nossos principais argumentos. 
Além da aposta no bom produto, primamos pela qualidade do atendimento. 
Personalizado e de modo a fazer com que os clientes se sintam em casa. 

É assim que se têm que sentir nas nossas casas”, 
explica João Paulo Ferreira da Silva.
Empresário que reconhece a importância do 
apoio da família naquilo que é o seu projeto de 
vida e que, provavelmente, não irá ficar por aqui. 
Até porque, no seu entender, os investimentos 
são moderados, logo o risco é calculado, e, mais 

importante do que isso, o crescimento é sustentado. “Temos tido o cuidado 
de abrir em sítios que consideramos estratégicos para esta atividade”, 
acrescenta.
O mesmo com que seleciona o que disponibiliza aos seus clientes, desde 

a pastelaria e padaria feita em instalações próprias, ao próprio café. 
Uma herança emocional com que cresceu, já que o pai havia tido um 
estabelecimento onde se vendia... café Delta, pois claro. “Cresci com essa 
referência. Foi o aspeto mais fácil de resolver. Não houve dúvidas na altura 
de escolher a marca de café”, conclui sorridente.
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REPORTAGEM
MARCAS DE CONFIANÇA
texto CARINA RODRIGUES fotos SARA MATOS

13 anos a merecer a confiança 
inequívoca dos portugueses
Pelo 13.º ano consecutivo os portugueses reconheceram o trabalho 

desenvolvido pela empresa líder no mercado de cafés, distinguindo-a 
como Marca de Confiança 2014. A Delta Cafés recolheu a 

preferência maioritária dos consumidores na categoria de Cafés, no 
estudo da Selecções do Reader’s Digest. Um duplo prémio para 

o Grupo Nabeiro, que também viu ser distinguido o comendador 
Rui Nabeiro como uma das personalidades do ano.
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O prémio recebido por João Manuel Nabeiro, administrador do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés, das mãos de Herman José, anfitrião da cerimónia de 
entrega dos troféus Marcas de Confiança 2014, reveste-se, portanto, de um 
significado acrescido, já que a edição deste ano confirmou o quão preciosa 
é a confiança que os consumidores depositam nas marcas. De acordo com 
os resultados do inquérito, 75% mudam de marca quando a qualidade do 
produto é baixa e 78% quando o serviço por ela prestado piora. Logo, uma 
maior responsabilidade na retribuição da confiança que os consumidores 
depositam nas suas marcas, da qual a Delta Cafés tem provado estar à 
altura nestes 13 anos de inequívoca preferência.
É na combinação perfeita de atributos como a qualidade, a relação custo/
benefício, a perceção das necessidades e a política de responsabilidade 
social que reside o “segredo” da Delta Cafés na construção de relações 
duradouras com os seus clientes. Mais do que 13 anos de distinção como 
Marca de Confiança dos Portugueses, são 50 anos a tratar o cliente como 
um amigo. E as grandes conclusões da 14.ª edição do estudo confirmam 
que a confiança é, de facto, um valor sólido, base essencial da construção 
de qualquer relação, e que a qualidade do produto, ou do serviço, e a 
excelência do atendimento são os primeiros requisitos a considerar na sua 
avaliação.
Nesta edição, foram também distinguidas as personalidades que mais se 
destacaram num cenário marcado pela grande apreensão política e social 
como aquele que vivemos. Rita Nabeiro, administradora do Grupo Nabeiro/
Delta Cafés, recebeu o troféu que homenageia “o avô de todos nós”, como 
fez questão de sublinhar. Mais um voto de confiança dos portugueses ao 
comendador Rui Nabeiro, num prémio pelo seu esforço, dedicação e visão 
ao leme de um dos maiores grupos empresariais portugueses.
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como recupera Valdemar Santos, proprietário do Madureira’s. Uma ideia, 
de imediato, completada por José Miranda Madureira, sócio fundador do 
Madureira’s; “lá começou a piscar o olho à minha irmã, na borga, como diz. 
E, olhe, uma coisa levou à outra e casaram. Estamos unidos nos negócios 
mas também na vida”, comenta.
E o balanço não pode deixar de ser positivo, a julgar pelo crescimento do 

Madureira’s: qualidade na 
Invicta desde 1969

UM CLIENTE, UM AMIGO
MADUREIRA’S
texto BÁRBARA SOUSA fotos D. R.

Presente no mercado desde 1969, o Grupo Madureira’s é sinónimo de qualidade e diversidade da 
oferta em restauração e hotelaria, contabilizando um total de 17 estabelecimentos em 
funcionamento, dos quais o mais recente é o novíssimo Madureira’s Campo Alegre. Sempre com 
a mesma dedicação e simpatia que se tornou traço comum na gestão deste grupo empresarial, 
mesmo na passagem da gestão da primeira para a segunda geração.

Madureira é um apelido nortenho e o mesmo é sinónimo de um grupo de 
restauração e hotelaria presente no mercado desde 1969. E foi no Porto 
que José Miranda Madureira, de Cinfães do Douro, e Valdemar Santos, 
de Seia, se conheceram. Longe vai o tempo em que os proprietários de 
mercearias sonhavam ter um espaço próprio de restauração e bebidas. 
Sonho acalentado por ambos, conhecidos dos espaços de diversão noturna, 
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cozinha tradicional portuguesa, aqueles 
que nos identificamos e com os quais 
trabalhamos diariamente para servir os 
nossos clientes”, acrescenta José Miranda 
Madureira.
Clientes, os muitos servidos ao longo de 
35 anos de atividade e que levaram este 
grupo empresarial a ser uma referência 
na restauração do Grande Porto. 
Esforço contínuo de garantir qualidade, 
no qual têm contado com o apoio de 
alguns elementos chave no processo. 
Não obstante a gestão do grupo já ter 
elementos da segunda geração, casos de 
Rui Santos e Paulo Ascensão, é ainda com apoio incondicional de Armando 
Rodrigues que o Madureira’s tem vindo a progredir. “Vim de Vila Real para 
trabalhar na mercearia do Sr. Madureira, em 1972, e dois anos mais tarde 
passei para o Big Ben, uma casa detida então, até aos dias de hoje. No início 
da minha vida aqui no Porto, saía da mercearia e ia para o Chamiço lavar 
copos ao balcão e depois ia a pé para a Rua Marquês Sá da Bandeira, em 
Gaia, às 3 horas da manhã. Eram outros tempos, a vida era dura e o dinheiro 
escasseava. Havia que fazer pela vida”, recorda Armando Rodrigues, sócio 
do Madureira’s.
Razão pela qual foi integrado na sociedade, vendo, assim, premiada 
a sua dedicação e amizade a José Madureira e Valdemar Santos, que 
lhe reconheceram mérito 
e capacidade para os 
acompanhar no projeto das 
suas vidas. É com base nesta 
estrutura de cinco elementos 
que é possível fazer uma 
gestão imediata do negócio, 
in loco, de proximidade real 
com todos os colaboradores. 
“Só é possível fazer este tipo 
de gestão com pessoas da 
nossa inteira confiança. 
É difícil mas chegamos ao 
final do dia satisfeitos com 
o trabalho desenvolvido. 
Vivemos isto como se aqui 
estivéssemos desde a sua 
criação. Não poderia ser de 
outra forma”, comentam Rui 
Santos e Paulo Ascensão. 
“E sempre com um sorriso 
nos lábios, agradecendo a 
preferência e atenção de todos aqueles que nos visitam”, concluem.
O mesmo sorriso e confiança com que lidam com a Delta Cafés desde 
1978, numa forma de estar e negociar que diz muitos aos fundadores do 
Madureira’s. Afinal, que melhor complemento para uma típica francesinha 
da Invicta do que um café feito em Campo Maior?

grupo de restauração e hotelaria por si criado, assim como pelo legado 
que deixam para as gerações futuras. Ao todo, são 17 estabelecimentos 
comerciais em funcionamento, desde marisqueiras, cervejarias, grill, 
restaurantes, hotéis, uma panóplia de serviços ao dispor da imensa 
população do Grande Porto. “Começámos com um primeiro espaço, sempre 
quisemos ter uma casa nossa, em conjunto. O resto seguiu-se naturalmente. 
Tínhamos jeito para o negócio mas, somos, essencialmente uma família, é 
como tratamos todos aqueles que nos são próximos. Desde colaboradores, 
fornecedores e clientes. É esse o nosso objetivo, servi-los como se estivessem 
em casa”, reforça Valdemar Santos.
Outros tempos a mesma realidade. É no Porto que os acolheu que o grupo 
Madureira’s desenvolve a sua atividade desde 1969, com um percurso de 
evolução e crescimento ao longo dos anos, assente em pilares de extrema 
qualidade e dedicação, trabalhando e desenvolvendo todas as vertentes 

da atividade com uma atitude positiva, contagiando quem os visita com 
a mesma energia e paixão que aplicam todos os dias aos seus projetos. 
Paixão visível no gosto e cuidado com que foi criado o mais recente 
empreendimento, o Madureira’s Campo Alegre, espaço que faz valer da 
localização privilegiada, boa relação qualidade/preço e oferta alargada os 
seus principais argumentos competitivos.
Visão de uma nova etapa na vida do Grupo Madureira’s, unificada ao 
longo de 17 estabelecimentos, todos orientados para servir e fidelizar os 
clientes que lhes conferem a sua preferência. “Sempre com os sabores da 

Algumas datas        
1962 – Madureira do Prado
1972 – Chamiço
1975 – Big Ben
1978 – Hotel Portinari
1982 – Quinta da Igreja
1989 – Forno
1990 – Quinta da Bolsinha
1991 – Salão de Chá Boa Nova
1993 – Acepipe
2001 – Madureira’s Grill
2007 – Madureira’s Santos 
Pousada
2007 – O Fórum
2008 – Madureira’s Venda Nova
2009 – Madureira’s Alto da Maia
2012 – Marisqueira Marujo
2012 – Madureira’s Navegantes
2012 – Madureira’s Vera Cruz
2014 – Madureira’s Campo Alegre
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Coração Delta apoia 
Caminhada Solidária na 
Figueira 
da Foz

CORAÇÃO DELTA
CAMINHADA SOLIDÁRIA
texto BÁRBARA SOUSA fotos D. R.

O Coração Delta, a associação 

de solidariedade social do 

Grupo Nabeiro, através da 

iniciativa “Tempo para Dar”, 

continua a sua campanha de 

apoio a voluntariado e projetos 

de cidadania. Desta 

vez, em parceria 

com a Associação 

Figueira com 

Sabor a Mar, 

organizou uma 

C a m i n h a d a 

Solidária na Figueira 

da Foz, com o 

objetivo de apoiar os Bombeiros Voluntários daquela 

cidade na aquisição de equipamento fundamental 

ao desenvolvimento dos seus serviços de auxílio à 

população.
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Foi através do projeto social “Tempo para Dar” que o Coração Delta, a 
associação de solidariedade social do Grupo Nabeiro, marcou presença 
na Figueira da Foz oferecendo o seu patrocínio na organização de uma 
caminhada solidária em parceria com a Associação Figueira com Sabor a 
Mar. Realizada a 15 de junho, contou com a participação de 1.200 pessoas 
que contribuíram com o valor de três euros da inscrição, que englobou um 
kit composto por mochila, t-shirt, água, bolachas e uma maçã e um “seguro 
de caminhada”. 
Esta foi a segunda caminhada solidária organizada pela Figueira com Sabor 

a Mar em conjunto 
com a associação 
Coração Delta. A 
primeira edição 
teve lugar no ano 
passado e contou 
com a participação 
de 2.100 pessoas 
na recolha de 
verbas para a 
família de Adriano 
Martins, o agente 
da Polícia Marítima 
que perdeu a vida 
numa operação de 
socorro na Figueira 
da Foz. 
Este ano, o trajeto 
fez-se entre a 
Esplanada Silva 
Guimarães e 
a Estátua do 
Pescador, em 
Buarcos. Entre os 
participantes que 
passearam pela 

marginal oceânica caminhou o ator e apresentador Fernando Mendes que, 
pela segunda vez consecutiva, apadrinhou a iniciativa. Alice Mano, vice-
presidente da direção dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, esteve 
presente no evento e agradeceu à organização da caminhada. Mário 
Leitão, vice-presidente do corpo de bombeiros, Mário Esteves, 
presidente da associação Figueira com Sabor a Mar, e José Casas 
Novas, pelo Coração Delta, também marcaram presença. A Câmara 
Municipal da Figueira da Foz esteve representada pelo vereador 
Carlos Monteiro. 
Esta iniciativa solidária rendeu 3.410 euros, verba que reverteu, 
na íntegra, para os Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz. O 
dinheiro angariado servirá para a aquisição de uma ambulância 
de transporte de doentes e representa 10% do valor de uma viatura 
já equipada.

CORAÇÃO DELTA
Pessoal        
Nome: Diana Maria Vilas Boas Santos Pereira; Sandra Isabel Ferreira Poinhas de Lima 
Fernandes

Naturalidade: Porto

Na Delta Cafés desde: setembro de 2006 e maio de 2008, respetivamente

... e voluntária desde? Desde o início do projeto Tempo para Dar. Entrevistadas em 
setembro de 2011, fizemos formação de voluntariado na Universidade Católica 
Portuguesa e a primeira visita de voluntariado em março de 2012.

O que representa ser voluntária?
O mote que dá tema a este projeto já diz muito sobre o que é ser voluntário. No fundo, 
ser voluntário não é mais do que dar um pouco do nosso tempo, neste caso do 
comendador Rui Nabeiro, a fazer companhia e acarinhar aqueles que de nós precisam.
O tempo que damos manifesta-se através de gestos de amor, carinho, dádiva para 
com os seniores que se encontram sós e carentes de afetos.

Qual o momento/ação que as mais marcou?
A situação da idosa que acompanhamos nunca foi fácil. Trata-se de uma idosa que 
vivia sozinha, viúva há vários anos, viu a filha falecer (ao dar à luz o seu neto) e não 
tem qualquer relação com a outra filha. Acresce que sempre apesentou problemas 
do foro psiquiátrico, tendo inclusive sido internada no hospital Magalhães de Lemos. 
Apesar disso, acreditamos que sempre teve muita sorte com os lojistas seus vizinhos. 
No fundo, foi a generosidade destes que mais se demarcou.
A determinada altura, a saúde mental desta idosa começou a degradar-se 
visivelmente, tendo chegado ao ponto de nos ligarem do café a alertar-nos para a 
situação – uma vez que apresentava um discurso muito confuso. Pediram-nos que 
tentássemos tomar conta dela, arranjar-lhe um lar porque já não estava em condições 
de continuar a morar sozinha.
Depois deste telefonema, tentámos, imediatamente, contactar os meios que 
tínhamos disponíveis para ajudar. A assistente social – que apenas nos devolveu o 
contacto cerca de meia semana depois – e os agentes de proximidade da PSP. É de 
louvar o trabalho notável que estes agentes têm junto da população envelhecida da 
cidade do Porto. Incansáveis, deslocaram-se, de imediato, ao local para confirmar o 
que lhes havíamos relatado e chegaram mesmo a ligar-nos para os nossos telemóveis 
particulares a dar conta dos esforços que estavam a desenvolver, nomeadamente a 
pedir uma reavaliação psiquiátrica, e do desenrolar da situação.
No fundo, o que mais se destaca é o papel que estas pessoas têm na vida dos idosos. 
Pessoas que demonstram preocupação genuína com os que os rodeiam mesmo sem 
obter nada em troca e mesmo tendo sido, por vezes, maltratados, sobretudo numa 
sociedade em que, cada vez mais, o individualismo prevalece.
Apesar de estar internada por causa dos seus problemas psicológicos, esta idosa 
demonstra extrema preocupação com os poucos rendimentos que tem e com o facto 
de vir a ficar sem estes, porque hoje em dia é preciso dinheiro para tudo. É também a 
pensar nestas situações que, enquanto embaixadoras, temos desenvolvido algumas 
iniciativas de angariação de fundos para poder devolver um bocadinho a cada uma 
destas pessoas que já deram o seu contributo à sociedade e vivem com tão pouco. 
O valor simbólico que se paga na máquina de café, venda de sandes, gelados ou 
bolos no departamento, jantares ou torneios de futebol (que servem também para 
socializarmos com os colegas do departamento). Em suma, todas as ideias são 
poucas no que toca a angariar fundos para ajudar os que mais precisam.

Uma mensagem para aqueles que não são, ainda, voluntários?
Todos nós temos uma vocação. Nesta empresa passam-nos, constantemente, 

valores de grande consciência social e humana, 
demonstrando que ao nosso lado pode estar 
alguém que precisa mais que nós. No fundo, todos 
nós sabemos dar algo, de alguma forma. Dar 
um bocado do nosso tempo a quem quase nada 
tem, um carinho, às vezes uma palavra amiga ou 
até mesmo o simples ouvir. Será, por certo, um 
momento de valorização humana, de dedicação 
e de entrega, que não tem preço mas que muito 
preencherá a quem se dedicar a esta muito nobre 
causa.
Fazer voluntariado com idosos nem sempre é 
fácil. O sorriso fácil de um idoso esconde por vezes 
preocupações que o mesmo não descreve. A vida 

solitária diária, agarrados às suas lembranças e muitas vezes aguardando apenas 
que chegue a sua hora, pode deixá-los revoltados. Mas, no fundo, tudo o que querem é 
um pouco de companhia, ter alguém que com eles se preocupe.
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Saúde Delta para
todos os colaboradores

REPORTAGEM
DELTA SAÚDE

O projeto Delta Saúde está englobado na filosofia de responsabilidade social interna 
do Grupo Nabeiro/Delta Cafés. Um departamento clínico residente na empresa, ainda jovem, 
que tem como missão prestar apoio médico e profissional aos colaboradores, algo inexistente 
a nível interno até aqui, assim como estruturar a atuação da empresa na área da 
saúde. Conjunto de serviços alargado, para já com maior incidência junto dos colaboradores de 
Campo Maior, mas com a ambição de possuir uma maior abrangência a nível nacional. 
Sempre sem abandonar o âmbito do aconselhamento e do acompanhamento dos problemas de 
saúde dos colaboradores.

texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
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acompanhamento clínico dos colaboradores. “E por outro lado, também 
a aposta significativa que foi feita no seguro de saúde. O Delta Saúde vai, 
de alguma forma, permitir ao colaborador utilizar mais racionalmente 
o seu seguro de saúde com o tal encaminhamento prestado por nós neste 
âmbito”, afirma Cristina Lages. Em suma, a assistência oferecida por 
parte do departamento vem, assim, apoiar a utilização dos recursos 
que a própria empresa coloca à disposição dos colaboradores. “Não 
queremos, nem pretendemos, substituir, nem os cuidados primários, nem os 
cuidados hospitalares. O que o Delta Saúde proporciona é uma consulta de 
acompanhamento, de apoio e encaminhamento”, explica Álvaro Pacheco, da 
coordenação do Delta Saúde. 
Missão e filosofia posta em prática através da realização de consultas de 
apoio, de aconselhamento clínico e de acompanhamento dos problemas 
de saúde dos colaboradores do grupo, diferenciando-se, a partir desse 
ponto, da consulta normal médica. Acima de tudo, o objetivo é estar muito 
próximo dos colaboradores, de modo a encaminhá-los e orientá-lo para as 
boas práticas de saúde e para a resolução dos seus problemas. “Não para 
seguir diretamente os colaboradores em termos de consulta médica, porque 
isso era completamente incomportável pelo número de clínicos que temos 
face ao número de colaboradores”, sustenta Álvaro Pacheco.

Valências
O Delta Saúde, com o departamento clínico e o apoio central de todo o 
grupo, encontra-se dividido em cinco valências fundamentais: medicina 
preventiva, medicina curativa, articulação com a medicina ocupacional, 
investigação (protocolos de colaboração e parcerias em saúde e articulação 
com o Centro Ciência do Café) e interligação com seguradoras e entidades 
de prestação de cuidados de saúde.
Porque o ganho está, claro está, na prevenção, a medicina preventiva 

vai ser responsável pela orientação e fomento de boas práticas entre os 
colaboradores. Dentro desta área, pretende-se, acima de tudo, a produção 
de campanhas, algumas delas já idealizadas e realizadas, sobre hábitos 
e um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, entre outros 
aspetos. 
Além disso, também inclui todos os colaboradores dentro do plano nacional 

Idealizado para responder às questões relacionadas com saúde e proceder 
ao respetivo encaminhamento médico dos colaboradores do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés, o projeto Delta Saúde “representa mais um passo na 
responsabilidade social interna, que assenta na proximidade e preocupação 
constante na melhoria das condições de vida e bem-estar dos nossos 
colaboradores”, explica Ivan Nabeiro, um dos coordenadores do Delta 
Saúde e representante do Conselho de Administração. 
O departamento clínico está ao dispor de todos os colaboradores do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés e conta já com quase um ano em atividade, desde que, 
em outubro de 2013, o comendador Rui Nabeiro reuniu diversos elementos, 
desde técnicos de saúde, recursos humanos e parte administrativa, para 
dar início a mais um projeto de promoção da qualidade de vida e laboral 
na empresa, desta vez numa resposta a uma lacuna que a equipa de saúde 
da empresa já havia detetado. “Tivemos a lucidez de avaliar muito bem o  
que iríamos fazer porque não íamos inventar nada”, explica Paulo Dias, 
elemento da coordenação do Delta Saúde. “Nesse mesmo sentido, fomos 
ver as os bons exemplos existentes noutros grupos económicos, de modo 
a aprender as melhores práticas empresariais nesta matéria com o fito de 
adaptá-las à nossa realidade”, acrescenta. 
A ideia inicial arrancou, assim, com a constituição de uma equipa 
coordenadora do Delta Saúde, composta por um membro da administração, 
Ivan Nabeiro, e um membro dos recursos humanos, Cristina Lages, que 
fez o levantamento exaustivo do funcionamento interno do grupo no que a 
aos procedimentos na área de saúde diz respeito.“Fomos ver quais eram as 
nossas necessidades, assim como perceber o que é que já se fazia de maneira 
informal e formal”, continua Paulo Dias. “Depois, optámos por visitar dois 
grupos económicos reconhecidos pelas suas práticas ao nível da gestão de 
recursos humanos, nomeadamente a TAP e a Autoeuropa, das quais tirámos 
bastantes ilações pois tratam-se de dois modelos distintos”.
À investigação de exemplos práticos juntaram-se, de seguida, as 
especificidades da atividade do Grupo Nabeiro, designadamente a sua 
dispersão geográfica, principalmente em termos fabris, que mesmo 
em Campo Maior não constitui uma única unidade física. Assim, foi 
estruturado e repensado o Delta Saúde, surgindo a necessidade de 
adaptar geograficamente os seus pontos de apoio existentes e tentar uma 
convergência nos mesmos.
Até porque o Delta Saúde consolida aquelas que foram as preocupações 
da administração e do Grupo Nabeiro ao longo dos anos, nomeadamente 
o reforço da atuação numa área mais preventiva, que é a segurança e 
saúde no trabalho, assim como a aposta na medicina ocupacional e no 

REPORTAGEM
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próxima, e ao criar uma ponte entre esses dois elementos, facilita-se o 
diálogo e o intercâmbio de conhecimentos sobre a incapacidade e outros 
problemas de saúde associados de colaboradores, assim como se simplifica 
a sua integração no local de trabalho.
Outra área de intervenção do Delta Saúde é a interligação com seguradoras 
e entidades de prestação de cuidados de saúde “que faz sentido, 
principalmente, pelo conhecimento que se tem de quais são os clínicos, 
hospitais, exames específicos e serviços para também dar esse apoio. Como 
também, de uma forma muito técnica e específica, participar na valorização 
e na consultoria das condições das apólices para serem os mais adequadas 
possível às necessidades mais prementes dos nossos colaboradores”, afirma 
Paulo Dias. Área de intervenção que se prende, acima de tudo, com as 
interligações com as seguradoras e, de facto, na última renegociação com a 
Multicare, o Delta Saúde já participou de forma consultiva nas mais-valias 
e na opinião técnica das condições da apólice. 
No entanto, este tipo de interligação não acontece apenas com a 
seguradora que presta apoio no serviço de saúde privado mas também 
com seguradoras que trabalham com o grupo na área dos acidentes de 
trabalho. “Nós, técnicos de saúde, temos o acesso em primeira mão ao que 
aconteceu no acidente de trabalho, ficamos com o contacto do colaborador, 
sabemos para onde foi encaminhado, etc., e logo a mais-valia de proximidade 
com esse mesmo sinistrado acontece de forma natural” refere Paulo Dias. 
“Quando o colaborador regressa com alta médica, a integração no posto de 
trabalho é feita pelos recursos humanos com a nossa participação e com o 
apoio e a articulação com a medicina no trabalho que, neste caso, também 
avalia o colaborador para entrada”.
A área da investigação, sobretudo, os protocolos de colaboração e parcerias 
em saúde e articulação com o Centro Ciência do Café, compreende o âmbito 
da investigação em saúde, no qual o Delta Saúde procura uma intervenção 
mais direta. “Notamos que existem várias investigações, sejam elas por 
universidades ou por hospitais, que são financiadas pelo grupo e essas 
investigações têm um “feedback” que deve ser aproveitado por nós. Então 
cabe-nos a nós tirar as mais-valias desse mesmo apoio ativo à investigação 
científica”. Claro está, não só ao nível dos protocolos já existentes mas 
também ao nível da procura que já existe, a nível nacional, por parte de 
instituições de saúde em realizar parcerias com o grupo. 
Outro objeto importante de investigação relaciona-se com o recentemente 
inaugurado Centro de Ciência do Café (CCC) e os estudos alusivos ao tema 
do café e saúde. Aliam-se, desta forma, os estudos da cafeína e do café com 
o “know-how” de uma empresa que transforma e comercializa o próprio 
produto. 
Pelo seu reduzido tempo de atividade, o projeto Delta Saúde ainda atravessa 
uma fase experimental e que, naturalmente, tem maior incidência 
localmente, nas empresas em Campo Maior. Mas, desde o primeiro dia, 

a ambição se fixou numa abrangência nacional 
do serviço, a qual já viu avançar alguns 
procedimentos, como o estabelecimento de 
consultas por videoconferência, nomeadamente, 
com os colaboradores do departamento de 
Lisboa. O próximo passo é mesmo a expansão 
a partir dos locais onde está sedeado o 
departamento comercial. Tal é possível 
através do estabelecimento de parcerias muito 

próximas e diretas com as instituições e com os clínicos dessas mesmas 
entidades, que já são as mais utilizadas pelos colaboradores do Grupo 
Nabeiro. “Um dos próximos desafios, em termos de trabalho de expansão 
nacional, é criar essas mesmas condições”, conclui Álvaro Pacheco.

de vacinação, através de uma parceria de interligação com os centros de 
saúde. “O nosso boletim de Saúde Delta foi uma mais-valia que criámos para 
chegar a todos os colaboradores, com informações úteis sobre saúde que, ao 
fim ao cabo, entram nesta parte preventiva e que nós lançamos bimensal 
mente para todos os colaboradores”, recorda Ivan Nabeiro.
Mas é na área de medicina curativa que assenta, fundamentalmente, a ideia 
base da criação do Delta Saúde. Através desta valência, é realizado o apoio, 
o acompanhamento e o encaminhamento das situações problemáticas, 
sendo também dado o apoio na interligação com os recursos humanos e 
com a administração dos casos específicos de colaboradores que requeiram 
maior atenção. Aqui se realiza todo o trabalho 
que leva a equipa de técnicos de saúde do 
Delta Saúde a procurar ser uma fonte de 
resolução dos problemas e da boa orientação 
da situação, não colocando de parte, em certos 
casos, algum tratamento ou apoio mais direto 
ao colaborador.
Já a medicina ocupacional é realizada por 
uma empresa externa, sendo que o Delta 
Saúde funciona como uma articulação das atividades dessa empresa. 
Nomeadamente, a equipa de clínicos apoia a medicina no trabalho 
através da interligação entre a empresa externa e os recursos humanos 
responsáveis pelos colaboradores do grupo. Ao conservar uma relação 

REPORTAGEM
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ROTEIRO DELTA
COSTA NOVA
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS 

Costa Nova de encantos diversos,
desconhecida para muitos

É uma das praias mais conhecidas da região de Aveiro, sendo frequente a confusão 
relativamente à sua pertença. A verdade é que a praia Costa Nova do Prado pertence a 
Ílhavo mas isso pouca importa aos muitos que a visitam todos os anos. De diferentes origens 
e idiomas atraídos por um destino comum, polarizador de muitas atividades em seu redor. 
Um destino a conhecer e a repetir.
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do mar deixaram as suas marcas na Costa Nova. As diferentes casas, cada 
qual com o seu tom único, mais ou menos garrido, conferem um colorido 
diferente e muito típico a esta região que habita entre a ria e o mar. Casas 
de madeira, conhecidas como Palheiros (ver caixa), que constituem um 
dos principais motivos de atração desta localidade, a que se juntam 
a boa gastronomia, a doçaria regional, a simpatia das gentes locais e 
interessantes percursos pedestres.
Habitualmente em agosto, altura do ano em que a população de Ílhavo e 
da Costa Nova cresce, organizam-se diversos Festivais Gastronómicos de 
Marisco e de Bacalhau mas há iguarias que se mantêm durante todo o ano, 
como é o caso das enguias. Especialidade que vai bem como entrada, ou 
como refeição, até porque, e além das condições propícias ao windsurf e da 
imensa extensão de areal, há muito por onde calcorrear. 
Nomeadamente, o Museu da Vista Alegre, local pleno de história onde é 
possível conhecer as marcas do passado numa aldeia toda ela construída 
para dar apoio à fábrica de porcelanas que aqui nasceu no século XIX e 
que hoje se apresenta como uma das principais marcas exportadoras do 
Made In Portugal. Assim como o Navio Museu Santo André, pólo flutuante 
do Museu Marítimo de Ílhavo. Depois, aceite a nossa sugestão para vir 

Sair do rebuliço de Lisboa rumo a norte, ou sul, é sempre um trajeto que 
agrada a quem goste de viajar e conhecer novos destinos. Neste caso, 
rumámos a norte, com destino à praia da Costa Nova, no concelho de Ílhavo. 
Praia magnífica, um dia esplendoroso. Estavam reunidas as condições para 
mais um passeio digno de registo. E assim foi.
Mas de onde deriva o nome Costa Nova? Antes de mais denuncia, ou 
pressupõe, a existência de uma Costa Velha. Alguns registos históricos, 
mais ou menos fidedignos, relatam o estabelecimento de diversas 
companhias de pesca de alto mar na Costa do Norte, em São Jacinto. Com 
a abertura da Barra Nova de Aveiro, em 3 de abril de 1808, barra artificial, 
foi a sua má localização a causa do assoreamento da orla marítima da praia 

de São Jacinto, verdadeira calamidade que obrigou os pescadores de Ílhavo 
a transferir-se para as areias ao sul do paredão da Barra, visto que a pesca 
ali se tornava impraticável.
Razão pela qual as comunidades piscatórias e, claro está, a proximidade 

Farol da Barra  
O projeto do Farol da Barra foi iniciado em 1885, tendo sofrido 
grandes restaurações em 1929. Situado na praia com o mesmo 
nome, é um dos ex-líbris do Município de Ílhavo, sendo visitado 
anualmente por milhares de turistas que, após uma subida de 
288 degraus, se deparam com uma das melhores paisagens 
costeiras do País.
À data da sua construção foi o sexto maior do mundo em 
alvenaria de pedra, continuando a ser, atualmente, o segundo 
maior da Europa, sendo considerado o 26.º mais alto do 
mundo.
Exibe uma imponente torre cilíndrica com 66 metros de 
altura, onde se situa a principal componente do farol. A sua 
potente lâmpada projeta um feixe luminoso visível a 22 milhas 
náuticas de distância (cerca de 40 quilómetros).
Construído à entrada da barra, esta admirável obra do 
século passado passou a estar de vigia a toda a navegação 
que até aí não dispunha de orientação, evitando que estas 
naufragassem nos bancos de areia. As embarcações da época 
eram frequentemente atraídas para terra, devido à ilusão de 
afastamento, provocada por uma costa muito plana com as 
primeiras elevações a grande distância do mar.
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já confecionado e consumi-lo de imediato, a meio do seu passeio matinal, 
antes ou depois de um café Delta no Coza Nova. “A marca de café foi uma 
escolha natural para nós, fruto de um excelente produto, uma equipa técnica 
e comercial atenta e próxima que dá garantias a qualquer profissional da 
restauração”, conclui Telmo Lourenço. 
Recorde-se que o mercado está aberto todos os dias (à exceção de segunda-
feira) e há marisco todos os fins de semana, sendo ainda um bom local 

para apreciar o artesanato e as manualidades da Costa Nova, em especial 
os trabalhos cerâmicos e as rendas e crochés.
Mas, ainda no concelho de Ílhavo, na localidade da Barra, existe o farol da 
Barra, o mais alto dos 48 faróis marítimos de Portugal que, em conjunto 

com a praia da Barra, fazem parte da freguesia de Gafanha da Nazaré. Já a 
Costa Nova do Prado integra a freguesia da Gafanha da Encarnação, cuja 
praia da Costa Nova é também um dos locais de excelência do município, 
sendo de visita obrigatória por quem passa na zona. Seja pela praia, pelo 
Coza Nova, pelos belos e únicos Palheiros, ou pelo Pão de Ílhavo, muitos 
sãos o motivos para regressar a esta bela localidade portuguesa, conhecida 
pelas suas lides do mar, e não só...
 

junto ao mar desde a Praia da Barra até à praia da Costa Nova do Prado. 
Verá que, não só o sol é clemente e reconfortante, como há muitos cafés e 
restaurantes prontos a recebê-lo para um pouco de descanso.
No nosso caso, uma bebida fresca antes de uma refeição ligeira no Coza 
Nova, estabelecimento de Telmo Lourenço e família, uma das referências e 
um dos mais dinâmicos espaços de restauração e bebidas desta localidade 
marítima. E fazendo a vontade ao corpo, descansámos na sua ampla e 
acolhedora esplanada, com a eficácia do serviço rapidamente a fazer-se 
notar. Uma bebida fresca, uma salada e um hambúrguer e eis que nos 
apercebemos que era o próprio proprietário que nos servia enquanto o 
cheiro a pizza acabada de fazer levava muitos clientes a consultar o menu. 
Com a facilidade de trato e carisma que lhe é reconhecido, Telmo Lourenço 
falou-nos de si e do projeto que abraçou faz, sensivelmente, três anos. 
Negócio de família, apenas possível com o auxílio precioso das duas filhas, 
Carina e Carla, e da esposa Maria de Fátima. Núcleo duro desta padaria/
pastelaria que funciona todo o ano, apesar de reconhecer que o verão tem 
uma dinâmica e clientela muito próprias. “Temos apostado no bom serviço 
e na qualidade da oferta. Isto são, para nós, pilares de qualquer atividade, a 
nossa não é exceção”, comenta Telmo Lourenço.
Estrutura-base de um estabelecimento que conta com uma clientela 
fidelizada ao longo de todo o ano mas também onde o estrangeiro, o 
visitante de passagem acaba por visitar e passar algum do tempo em 
puro lazer. Fruto do fabrico próprio de pastelaria e padaria, uma oferta 

muito alargada de refeições ligeiras, 
snacks, bebidas alcoólicas, não 
alcoólicas e cocktails, ou alguns dos 
elementos da ampla oferta que faz 
as delícias de todos os que visitam a 
Coza Nova. “Temos vindo a melhorar 
a casa e remodelámos, recentemente, 
a esplanada. Acreditamos que está 
mais acolhedora e com condições de 
funcionar com o tempo melhor ou 
menos bom”, continua Telmo Lourenço.
Qualidade da oferta e do serviço a 
que se junta uma incontornável boa 
localização, praticamente contígua ao 
Mercado do Peixe, verdadeira âncora 
da Costa Nova e que leva muitos 
transeuntes até esta localidade do 
município de Ílhavo.  
Mas o que tem de especial este 
mercado? Para além do excecional 
enquadramento paisagístico, a 
moldura da Ria e dos Palheiros da 
Costa Nova, debruado pelo Cais 
dos Pescadores, é um dos únicos 

mercados do peixe no país com instalações para a confeção do marisco 
que, assim, pode adquirir com garantia de frescura e em condições de 
higienização irrepreensíveis. O que significa que pode adquirir o marisco 

Palheiros da Costa Nova 
Os palheiros da Costa Nova são famosas e 
castiças casas de riscas existentes na praia 
com o mesmo nome, originalmente em tons 
de vermelho ocre e preto, utilizados como 
antigos armazéns de alfaias da pesca.
Até inícios do século XIX, a Costa Nova era, 
praticamente, um extenso areal desabitado 
mas, após a fixação da Barra do Porto de 
Aveiro, os pescadores das campanhas 
piscatórias de Ílhavo mudaram-se para 
a Costa Nova e começaram a construir 
“palheiros” para guardarem as redes e 
outros materiais associados à arte da pesca. 
Estes eram inicialmente amplos e sem 
quaisquer divisões interiores e, mais tarde, 
divididos com tabiques de madeira que eram 
“decorados” com conchas de ostras. 
Simultaneamente, as famílias dos seus 
sócios, escrivães e “arrais” de outras 
companhias foram sendo atraídas para 
a zona nos meses de verão e outono, 
transformando-os nos atuais “palheiros”, 
com riscas coloridas, bem à “moda burguesa 
de ir a banhos” da segunda metade desse 
século, para que pudessem servir como 
habitação na estação balnear.
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Ricardo Diniz chegou ao Brasil
42 dias e 10 horas depois
Foi a 9 de junho que o navegador solitário, Ricardo Diniz, chegou a Salvador da Baía, no termo 

de uma viagem a solo – apenas com a companhia da gata Victória – que durou um total de 42 
dias e 10 horas, concretizando, assim, um dos grandes objetivos da Expedição #FlyTAP: a entrega à 

Seleção Nacional de uma bandeira de Portugal (que esteve no mastro do veleiro) e de uma garrafa 

especial, contendo milhares de mensagens de apoio. Uma viagem dura mas bem sucedida, com o calor 
do café Delta a acompanhar o intrépido navegador português.

Sorridente, bem disposto e muito feliz por ter chegado ao Brasil, o navegador 
solitário Ricardo Diniz alcançou Salvador da Baía cerca das 3h30 (hora de 
Lisboa) do dia 9 junho, um dia antes do Dia de Camões e das Comunidades, 
no culminar da sua viagem iniciada em Lisboa a 27 abril.
Apesar de compreensivelmente cansado, Ricardo Diniz fez questão de 
corresponder às palavras de saudação que lhe foram dirigidas pelas pessoas 
que o aguardavam, entre as quais se encontravam representantes da TAP, o 
cônsul de Portugal em Salvador, José Manuel Lomba, o provedor da Santa Casa 

da Misericórdia da Baía, Roberto Sá Menezes, e o presidente da 
Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil, António Coradinho, 
bem como elementos da sua equipa #FlyTAP e alguns familiares 
e amigos, como foi o caso de António José Correia, presidente do 
município de Peniche.
Receção calorosa para um projeto arrojado deste navegador 
português que levou, em mãos, uma bandeira de Portugal (que 
esteve no mastro do veleiro) e uma garrafa especial, contendo 
milhares de mensagens de apoio à Seleção Nacional de Futebol.
Ambas viajaram no “FlyTAP” - uma verdadeira embaixada 
flutuante portuguesa -  entre Lisboa e Salvador, Atlântico fora na 
embarcação do navegador português de 37 anos que levou até ao 
lado de lá do oceano uma mensagem de fé, esperança e crença 
de todos os portugueses à “Equipa de Todos Nós” antes da sua 
participação no Campeonato do Mundo de Futebol. Uma viagem 
de homenagem e que recuperou a génese da viagem realizada há 
514 anos por Pedro Álvares Cabral, apresentando-se este périplo 
como uma plataforma de aproximação entre os dois países.
E a “missão” terminou quando Ricardo Diniz foi recebido no hotel 
da Seleção, na Baía, pelos vice-presidentes da FPF, Humberto 
Coelho e João Vieira Pinto, a quem entregou, oficialmente, a 
bandeira e a garrafa. “É um grande momento, até porque penso 
que uma travessia do Atlântico é uma coisa importantíssima, de 
um grande sacrifício. Espero que também seja uma mensagem 

para o sacrifício que a Seleção Nacional tem que ter neste Campeonato do 
Mundo. Isto é um exemplo que é fundamental no desporto. É uma alegria 
recebermos aqui o Ricardo. Isto, de facto, foi uma odisseia”, disse Humberto 
Coelho.
Ricardo Diniz era um homem particularmente feliz e satisfeito, por ter 
conseguido concretizar a entrega à Seleção da bandeira de Portugal e da 
garrafa com mensagens, assim considerando a sua/“nossa” Expedição 
FlyTAP uma... missão cumprida!
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