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É impossível chegar a esta altura do ano sem olharmos em nossa volta. Estamos no mês do Natal, 

época onde o amor e a solidariedade são mais notórios no Ser Humano.

De facto, o Natal é uma altura de celebração, de afetos, de re�exão sobre o que é verdadeiramente 

importante e essencial na nossa vida.

O momento que vivemos, apesar das diculdades porque muitos estão, infelizmente, a passar, 

trouxe-nos algo bom: a aproximação aos valores fundamentais à nossa vida.

A Delta sempre se norteou por valores como a qualidade, lealdade, transparência, humildade, 

solidariedade, verdade, responsabilidade social, sustentabilidade e integridade. Foi assim desde 

1961 e continua a ser assim passados 51 anos.

O café da sua vida é a nova assinatura da marca Delta, que surgiu com imagem renovada, mas sem 

perder o património do passado. Pretendemos ser mais globais, para dar a conhecer ao mundo

a qualidade desta empresa portuguesa. 2013 será uma ano desaante para todos. 

Como dizia Aristóteles “a esperança é um sonho que caminha” e nós só temos que caminhar, 

acreditando nas nossas potencialidades e resistindo às adversidades.

A felicidade depende apenas de cada um de nós, para tal, basta ter coragem e determinação para 

transformar momentos difíceis em grandes desaos.

O meu desejo, e o desejo deste grupo de pessoas que compõem a Delta Cafés, é que neste Natal

não lhe falte amor e solidariedade.

E que 2013 seja um ano farto nas suas realizações, tanto a nível familiar como a nível prossional.

Que cada conquista seja um motivo de partilha.

Feliz Natal!
E um 2013 cheio de vida!
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RUI MIGUEL NABEIRO, 
administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, 
destaca a importância do ano de 2012 no 
alavancar do futuro da empresa

Com mais um ano prestes a terminar quero fazer convosco um balanço daquilo que foi o mesmo enquanto empresa e 
família Delta. 

Começo por vos recordar que em igual data, no fecho de 2011, vos dizia, neste mesmo espaço, que 2012 seria um ano de 
extrema importância para a nossa empresa, que com o trabalho de todos iríamos alcançar os objetivos delineados e que 
seríamos ainda mais inovadores.

Um ano volvido posso confirmar-vos que conseguimos concretizar o que traçámos e 2012 foi, de facto, um ano positivo 
para a nossa empresa, para a nossa marca.

Senão vejamos:
Inovámos e colocámos no mercado novos produtos, com a qualidade que nos é reconhecida, alargando, assim, o nosso já 
vasto portfólio;
Desenvolvemos contatos e parcerias com várias entidades e em vários pontos do mundo, levando, deste modo, a nossa 
marca a cada vez mais pessoas;
Arrancámos definitivamente com a nossa operação direta no Brasil, colocando-nos no centro de um mercado cada vez 
mais dinâmico e competitivo;
… tornámos a nossa marca mais internacional, mais global, ao mudarmos a imagem e respetiva assinatura;
Uma mudança pensada e ajustada à nova realidade, aos nossos objetivos, mas baseada nos valores que estão intrínsecos 
há mais de 50 anos no nosso ADN. Uma mudança que queremos partilhar também com os nossos clientes e 
consumidores, fundamentais, desde sempre, no êxito que temos alcançado enquanto empresa, enquanto marca.
É esta relação – marca – colaboradores – clientes -  que me faz acreditar que 2013 será o ano em que, todos juntos, 
vamos dar o salto qualitativo que tanto ambicionamos.
Um salto em direção ao futuro, em consciência com os nossos valores, um salto que nos continue a permitir antecipar as 
necessidades e exigências de quem escolhe a nossa marca diariamente.
Estou certo de que só em equipa faremos com que 2013 seja mais um grande ano para todos nós!
A todos um Feliz Natal e um 2013 com confiança, ambição e, sobretudo, com muita união! 

Confiança, ambição e União!

FICHA TÉCNICA
PROPRIEDADE
NABEIROGEST

SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A.

Avenida Calouste Gulbenkian
7370-025 CAMPO MAIOR

TELEFONE: 268 699 200

REGISTO NO ICS
124488/04

DIRETOR
JOÃO MANUEL NABEIRO

DIRETOR-ADJUNTO
RUI MIGUEL NABEIRO

SUB-DIRETOR
MARCO NANITA

COORDENAÇÃO
ANA PINTO VON GILSA

e SUSANA ALMAS

MAIL GERAL
DMAGAZINE@DELTA-CAFES.PT

CONTATOS EDITORIAIS/COMERCIAIS
MÁXIMO BRAND,

CONTEÚDOS EDITORIAIS, LDA.
 Apartado 19065

E. C. Gare Oriente
1991-901 LISBOA

GERAL@GRANDECONSUMO.COM
TELEFONE: 218 208 793  

PRODUÇÃO
PROS  - Promoções 

e Serviços Publicitários, LDA



DELTA MAGAZINE
OUTUBRO/DEZEMBRO’126

ANA inaugura 
espaço para 
promover marcas 
portuguesas 
A ANA Aeroportos de Portugal e 
a Áreas, acabam de inaugurar, 
na área restrita do Aeroporto 
de Lisboa, um inovador espaço 
comercial que pretende 
divulgar marcas, produtos e 
experiências que representem 

o que de melhor se faz em Portugal. Dividida em cinco domínios - Cultura, Artesanato, Design, Moda e 
Sabores - a loja Portfolio terá um papel determinante na promoção das empresas nacionais junto de 
quem viaja.
Consciente que um aeroporto não é apenas um local de passagem, mas também uma valiosa 
oportunidade de criar e fomentar a imagem do destino onde ele se encontra a ANA criou a marca 
Portfolio – Made of Portugal, para uma loja onde se vive e respira toda a autenticidade, originalidade, 
criatividade e inovação de que Portugal é feito. A Portfolio, é um conceito desenvolvido conjuntamente 
pela ANA Aeroportos e pela Áreas, que detém a gestão operacional do espaço.
“Este conceito vai ao encontro da nossa estratégia comercial de desenvolvimento de conceitos 
únicos com ‘Sense of Place’, que contribuem para que a experiência no aeroporto seja positiva e 
memorável. Os aeroportos são ‘cartões-de-visita’ do nosso país, devendo alavancar a cultura e 
identidade nacional”, afirma Luís Rodolfo, diretor de Retalho da ANA Aeroportos de Portugal.
Além dos cinco domínios, integrados na loja, existe ainda um espaço designado Portfolio Selection, 
composto por produtos exclusivos da marca. 
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Turismo de Portugal 
renova VisitPortugal        
O Turismo de Portugal investiu 45 mil euros 
na aquisição de serviços de concepção de 
“webdesign” para uma nova versão do endereço 
VisitPortugal.
Firmado por ajuste direto, o contrato foi publicado 
no portal Base, a plataforma de contratos 
públicos online, com um prazo de execução de 
três anos, tendo sido celebrado em outubro com 
a Fullsix Portugal.
Lançado em 2004, o VisitPortugal está 
disponível em dez línguas e é o portal oficial 
online de promoção turística no estrangeiro. A 
promoção externa é, de resto, uma das principais 
prioridades do Governo para o próximo ano, no 
que ao turismo diz respeito.

Travelport e Alitalia 
assinam acordo        
A Travelport e a Alitalia 
anunciaram a implementação 
de um novo acordo de 
distribuição para os serviços 

adicionais – como “rent-a-car”, seguros de viagem ou transporte para as unidades hoteleiras – para as 
agências de viagens que utilizam os sistemas de reservas da Travelport. O novo serviço estará disponível já 
neste último trimestre do ano, sendo a Itália o primeiro país a utilizar esta funcionalidade.
“Lançar este serviço com a Alitalia é um importante passo para alargar a abrangência da companhia, bem 
como o leque de escolha, quer dos agentes de viagens quer dos viajantes. Técnicas de retalho que foram 
outrora consideradas a reserva da “web” e das vendas diretas estão agora disponíveis através de uma nova 
geração de pontos de venda das agências”, referiu Robin Ranken, Head of Airline Relationships da Travelport 
para a Europa. O responsável sublinhou ainda que o objetivo da Travelport passa por trabalhar com os 
parceiros de negócio, com vista a aumentar os seus serviços adicionais através das agências de viagens. 
Já Aldo Ponticelli, VP Distribution na Alitalia, mencionou as vantagens do acordo para a companhia aérea: 
“Com a distribuição dos serviços adicionais através da Travelport, temos a oportunidade de diferenciarmos 
o nosso produto de outras companhias aéreas e de comunicar a nossa oferta através do canal das 
agências de viagens, contribuindo para o nosso plano de crescimento”. A oferta da Travelport na vertente 
de “merchandising” permite a um crescente número de companhias aéreas a venda dos seus produtos de 
forma mais eficiente e integrada, através dos agentes de viagem.

Concordia alarga gama         
As Farinhas Brioche e Especial Frio 
são os dois novos produtos que a 
Concordia acaba de acrescentar à 
sua reconhecida gama. 
Marca do Grupo Cerealis, a 
Concordia alarga, assim, o portfólio 
de especialidades concebidas para 
satisfazer as necessidades dos 
mais exigentes profissionais do 
sector da panificação.
A especialidade de pastelaria Brioche é uma farinha composta de trigo que 
associa a utilização de farinhas finas de força, resultando em produtos de 
elevada rentabilidade: super fofos e de bom volume. Esta farinha incorpora na sua 
composição sal, açúcar e leite, sendo uma farinha adequada ao fabrico de todo o 
tipo de massas Brioche, incluindo as que são compostas por grandes quantidades 
de líquidos ou frutos. 
A Especial Frio é uma especialidade tecnológica adequada a todos os tipos de pão, 
à qual basta juntar água, levedura e sal. Com uma alta performance, é uma farinha 
indicada para processos de fermentação retardada que vão até às 48h, mantendo 
inalteradas todas as caraterísticas iniciais da massa aquando da cozedura, sem 
ganhar manchas ou bolhas. É ainda uma farinha de fácil utilização e máxima 
rentabilidade, resultando num pão com um bom volume final.



DELTA MAGAZINE
OUTUBRO/DEZEMBRO’12 7

Pão São Diabetes promove ação educativa 
e de degustação        
O Pão São Diabetes em parceria com a APDP - Associação Protetora 
de Diabéticos de Portugal, marcou presença no 6º Fórum Nacional da 
Diabetes, no Centro Nacional de Exposições em Santarém.
No mês em que se celebrou o Dia Mundial da Diabetes, novembro, o Pão 
São Diabetes e a APDP - Associação Protetora de Diabéticos de Portugal 
assinalaram a data participando no Fórum Nacional da Diabetes, através 
de uma ação educativa e de degustação.
O Pão São Diabetes sensibilizou os participantes para a importância de 
adoção de hábitos de alimentação saudáveis na medida que, por um 
lado, ajudam a prevenir a diabetes, nomeadamente a diabetes tipo 2 que 
está muito associada ao estilo de vida sedentário e a hábitos alimentares 
pouco saudáveis, e por outro lado permitem melhorar a condição dos 
atuais diabéticos, realizando em simultâneo uma ação de degustação.

Lactalis lança queijo Gran Capitán        
A Lactalis apresenta o queijo 
Gran Capitán o primeiro 
queijo para tapas. Proposta 
que se apresenta com uma 
gama completa que promete 
grande impacto nos lineares 
– embalagens práticas e 
inovadoras, a preços muito 
acessíveis. 
O formato do queijo Gran 
Capitán já pré-cortado em 
triângulos, é uma grande 
aposta da marca. É ideal para 
fazer tapas, indo ao encontro 
das necessidades do consumidor português que procura ideias variadas para 
petiscos saborosos e prontos em poucos minutos.
Produzido na região de Castilla La Mancha, a partir de três tipos de leite diferentes 
– de cabra, de ovelha e de vaca - combina tradição e modernidade.
O meticuloso processo de cura do queijo Gran Capitán durante três meses, tem 
como resultado um queijo de sabor intenso e com uma textura inconfundível, que 
respeita o aroma da tradição manchega e seduz os paladares mais exigentes.
Está previsto pela marca, um forte plano de visibilidade: o queijo Gran Capitán 
vai estar em destaque nos pontos de venda tanto no balcão de corte como 
no linear de livre-serviço, com degustações, oferta de vales de desconto para 
incentivar a compra e oferta de várias peças de loiça de barro – uma campanha 
de comunicação que pretende motivar o consumo deste queijo em tapas, à volta 
de uma mesa com amigos e família, num convívio delicioso!
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Delta Q com nova campanha       
Imagine que os amigos que convida para ir lá a casa não vão querer sair e até ficam para a sua rotina 
diária do dia seguinte? Tudo por causa de um café. É este o ponto de partida para a nova campanha 
da Delta Q. Sob mote “Convidar amigos para irem a sua é fácil, difícil é tirá-los”, a Delta Q quer reforçar 
o posicionamento da marca no mercado nacional.
Com a criatividade da Havas Worldwide e a produção da Sync, a campanha mostra um convívio de 
amigos, que se sentem confortáveis em casa alheia, sempre com um café à mão.
Pedro Magalhães, diretor criativo da Havas Worldwide, avança em entrevista ao Imagens de Marca 
que a ideia foi: “Vou exagerar na vontade de beber café. Quando convidar os meus amigos, eles não 
vão querer sair”. O administrador da Delta Cafés, Rui Miguel Nabeiro, reforça dizendo que “beber café 
é um dos principais atos de convivialidade entre os portugueses. É muitas vezes o motivo de reunião 
entre amigos e a Delta Q partilha esses momentos, oferecendo o café dos cafés”. É precisamente 
com a assinatura “O Café dos Cafés”, que a campanha chega  à televisão, ao digital e a mupis.
No mês em que comemora o seu 5º aniversário (novembro), a Delta Q atingiu, também, a meta de 
500 mil máquinas e de 300.000.000 de cápsulas vendidas em Portugal.
Após a conquista, em abril deste ano, da liderança de mercado de café em cápsulas, a Delta Q 
continua a merecer a preferência dos consumidores.
Desde que surgiu no mercado, em 2007, a Delta Q fez da qualidade dos seus cafés e da capacidade 

de inovação, argumentos que os portugueses 
reconheceram. 
“Comemorar cinco anos com resultados tão 
positivos é um orgulho para toda a equipa Delta 
Q, pois é o reconhecimento de cinco anos de 
trabalho, inovação e da procura constante de 
oferecer o melhor café em cápsulas do mer-
cado”, refere Rui Miguel Nabeiro, administrador 
da Delta Cafés.

“Tempo para Dar” 
promove ação de Natal      
Distribuir cerca de 1.700 cabazes de Natal 
por outros tantos idosos desfavorecidos 
de norte a sul de Portugal é o objetivo 
traçado em 2012 pelo programa “Tempo 
para Dar” da Associação Coração Delta. 
Ao todo, serão entregues 40 cabazes 
em cada concelho do país onde a Delta 
Cafés tem departamentos comerciais, um 
número que no Alentejo será substan-
cialmente reforçado, uma vez que serão 

abrangidos 20 idosos por cada concelho desta região.
Para concretizar esta operação, todos os colaboradores têm estado empenhados na 
venda de senhas que, acompanhadas de frases sobre a localidade de origem, habilitam 
os compradores a fins-de-semana turísticos em vários pontos de Portugal.
A 14 de dezembro, em cada departamento comercial, será escolhida a melhor frase e o 
vencedor será contemplado com um fim-de-semana turístico para duas pessoas numa 
zona do país que não aquela em que reside.
Esta é a segunda grande campanha do programa “Tempo para Dar” no presente ano, 
depois da Caminhada Solidária realizada a 29 de setembro em Évora, que permitiu 
angariar fundos para oferecer telemóveis seniores a 124 idosos de todo o Alentejo. 

Delta Cafés 
finalista dos EBA 
Os European Business Awards 
(EBA) elegeram nove empresas 
nacionais para passarem à 
segunda fase destes prémios. 
A lista é composta pela 
Amorim, PayShop (CTT), 
Parfois, Jerónimo Martins, 
Grupo Soja de Portugal, 
Grupo Portucel Sopor-
cel, Frulact Group, 
Delta Cafés, Critical 
Software.
Em dezembro, o júri 
destes galardões reúne-se em Londres para selecionar os 
campeões nacionais de categoria, anunciando a decisão a 
10 de janeiro de 2013.
As sessões de avaliação dos finalistas selecionados 
decorrem em março, por cinco júris distintos. Os finalistas 
selecionados serão escolhidos tendo em conta o interesse 
e experiência na categoria de cada prémio específico. Os 
vencedores serão conhecidos em abril de 2013.
Os European Business Awards pretendem promover os negó-
cios mais inovadores do continente europeu. Na anterior 
edição participaram 15 mil organizações de 30 países.

EuroBrasil com mais 
duas operações diretas     
A EuroBrasil, parceira da Delta Cafés no Nor-
deste brasileiro, arrancou no final do mês de 
novembro com mais duas operações diretas.
As cidades de João Pessoa e Salvador  foram 
os locais escolhidos para dar a conhecer a 
marca de Campo Maior que viu, assim, refor-
çada a sua posição no mercado brasileiro. 
Estratégico no plano de expansão da marca 
e que a vai levar, até finais de 2014, a dez 
novos mercados internacionais.
Com  uma estratégia bem definida neste 
território, a Delta Cafés reforça, com este 
alargamento, a sua presença junto dos 
brasileiros, levando os seus produtos a cada 
vez mais consumidores, unidos por um 
gosto comum: o café da qualidade.
Não perca na próxima edição o artigo 
alargado sobre a nossa presença no Brasil; 
as operações de São Paulo e Vitória e a abertura de dois novos escritórios do nosso distribuidor 
Eurobrasil, em João Pessoa e Salvador. Fique atento!
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Delta Q Avenida melhor sítio 
para beber cocktails em Lisboa
A loja Delta Q Avenida foi eleita pela revista Time Out Lisboa como 
o melhor estabelecimento da capital portuguesa para beber 
cocktails de café. Além das 10 propostas de café em cápsulas, 
a “flagship store” da Delta Cafés disponibiliza ainda a todos que 
a visitam uma panóplia alargada de propostas de autor que têm 
feito as delícias de todos que a visitam.
Agora foi a vez do órgão informativo Time Out Lisboa distinguir a 
loja Delta Q Avenida, destacando os “clássicos” macchiatos e cap-
pucinos, assim como as propostas de autor Café Petazetas, Café 
Delice, ou o Expressotini. Ou somente algumas das propostas que 
este espaço tem para oferecer.

Cuba fomenta o empreendedorismo
A vila de Cuba acolheu o colóquio “Empreendedorismo: um pilar para o 
desenvolvimento” que teve lugar no mês de novembro. Organizado pela 
Câmara Municipal de Cuba, o evento teve lugar no centro cultural desta 
população alentejana e tratou-se de uma iniciativa enquadrada no plano 
de atividades do projeto “Cuba Empreende” visando promover e fomentar o 
espírito do empreendedorismo junto da população, em especial dos mais 
jovens.
Os empresários Rui Nabeiro e António Silvestre Ferreira, Pedro Beja Neves, 
da ANA - Aeroportos de Portugal e António Cebola, coordenador do Centro 
de Desenvolvimento Empresarial do Alentejo do IAPMEI participaram na 
sessão.
O Município de Cuba considera que “o estímulo à competitividade, ao 
crescimento da economia e à sustentabilidade do emprego, só poderá ser 
conseguido, a longo prazo, através do aumento da capacidade empreende-
dora das pessoas”. Para isso, de acordo com a autarquia, é preciso “propor-
cionar os apoios à constituição ou ao desenvolvimento de empresas”.
Francisco Orelha, presidente da Câmara de Cuba, refere que este colóquio 
pretende “incentivar os jovens a perceberem melhor a atual situação do 
país”. O autarca considera que tem deve haver uma “mudança de para-
digma e de mentalidade” dos jovens para se tornarem empreendededores.
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nasceu uma estrela mayor: 
Vinho 9

no dia em que o cosmólogo Carl Sagan assinalaria mais um aniversário, 

a Adega Mayor deu a conhecer ao mercado a sua mais recente estrela: o vinho 

9Tm. Proposta que vem enriquecer o portefólio da adega portuguesa e fechar 

a trilogia que conta já com os vinhos 7 e 8. Uma vez mais, o design e o vinho 

estiveram de mãos dadas, com o vinho 9TM a apresentar-se ao mercado com 

duas propostas de embalagens distintas.

texto ALEXANDRE PAULO fotos SARA MATOS

ADEGA MAYOR
VINHO 9TM
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“A Terra é um lugar.

Não é de modo nenhum o único lugar.

Nem sequer é um lugar típico, porque o Cosmos está, 

na sua maior parte, vazio.

O único lugar típico é dentro do vácuo universal 

vazio e frio, a noite eterna do espaço intergalático, um 

lugar tão estranho e desolado que, em comparação, 

os planetas, as estrelas e as galáxias parecem 

dolorosamente raros e belos.

Se fossemos inseridos ao acaso no Cosmos, a 

probabilidade de nos encontrarmos num planeta 

ou perto dele seria inferior à razão de um para 

mil triliões de triliões (1 seguido de 33 

zeros).

Os mundos são preciosos.”

Carl Sagan, 
Cosmos (1980)
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Após o lançamento do vinho 7, inspirado nas sete maravilhas 
do mundo, assim como do vinho 8, que enalteceu o espírito 
olímpico da criação, a Adega Mayor deu a conhecer o vinho 

9TM, néctar que vem encerrar esta trilogia de vinhos Icon da adega 
alentejana e que, uma vez mais, conciliou o design com o vinho.
A apresentação da terceira e última proposta do projeto que nasceu 
da vontade de inovar da família Nabeiro, em parceria com a Ivity 
Brand Corp de Carlos Coelho, teve lugar no planetário Calouste 
Gulbenkian, em Lisboa, reunindo um conjunto alargado de 
parceiros e colaboradores que marcaram presença na apresentação 
deste vinho de alma concetual.
“O vinho 9TM, à semelhança das anteriores edições especiais da 
Adega Mayor, acrescenta a novidade do ponto de vista do produto e 
da criatividade impressa. Sendo uma edição especial, este vinho foi 
elaborado a partir  dos melhores vinhos da colheita de 2008, que 
deram origem a um blend envolvente e desafiante. Do ponto 
de vista criativo acreditamos que será um lançamento 
surpreendente e encerra a trilogia iniciada 
com o vinho 7”, introduz Rita Nabeiro, 
administradora da Adega Mayor.
Razão pela qual o imaginário trazido 
pelo vinho 9TM não poderia ser 
radicalmente distinto face 
ao apresentado pelo seus 
antecedentes. Assim, cabe 
dizer que às 09:09:09 da 
manhã do dia 09/09/09, 
9 pessoas começaram a 
encher a primeira de 
2009 garrafas batizadas  
com o número universal: 
o 9, claro está! A 49 anos 
luz de distância, uma 
equipa de astrónomos 
americanos espreitava 
pela janela cósmica, 
confirmando ao mundo a 
descoberta de um planeta 
muito similar ao nosso, a 
Super-Terra, com um raio 
três vezes maior que a Terra, 
mais de metade coberto por 
água e a orbitar à volta do seu 
próprio sol. Foi com este contexto  
muito próprio, e apresentado a todos os 
presentes numa viagem ímpar pelo imenso 
universo da Super-Terra, que o vinho 9TM foi 
dado a conhecer, numa apresentação que primou 
pela originalidade.
Engarrafado no Ano Internacional 
da Astronomia, o vinho 9TM é uma 
homenagem ao número do céu e 

da humanidade,  à grandiosidade do ser humano e à sua capacidade de 
se transcender para sonhar o universo. Sonho que levou, igualmente, 
à produção deste vinho de autor, onde o design e o vinho estiveram 
de mãos dadas para trazer ao mercado uma proposta ímpar, não só a 
nível da embalagem, traço incontornável desta trilogia, assim como 
pelo próprio néctar, que apresenta um perfil ligeiramente distinto face 
aos sucessos 7 e 8, mas sem perder a natural identidade da região 
e da respetiva casa criadora. “Cada colheita conta uma história e nesse 
sentido podemos afirmar que o 9TM é diferente dos seus antecessores. No 
entanto, encontramos traços comuns ao 7 e ao 8, como uma personalidade 
e intensidade marcantes. O 9TM é um vinho de autor, ou seja, uma tela 
em branco para que os artistas, neste caso enólogos, consigam esculpir 
um vinho equilibrado, intenso, mas que acima de tudo não nos deixe 
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indiferentes. Se na restante gama de vinhos da Adega Mayor procuramos 
um perfil coerente e consistente, as edições especiais são um laboratório 
de criatividade de alto nível do ponto de vista enológico. Para desenhar o 
9TM selecionámos as melhores uvas das castas Alicante Bouschet, Aragonez 
e Trincadeira. O vinho estagiou 10 meses em barricas novas de carvalho 
francês e 15 meses em garrafa, dando origem a um néctar com notas intensas 
de frutos negros, geleia de menta, folha de tabaco, especiarias e, como não 
podia deixar de ser, de café”, sustenta Rita Nabeiro. 
A energia criativa tem sido uma constante na Adega Mayor e nesta trilogia 
ganha renovado fôlego, sem nunca esquecer o ADN produtivo de uma 
adega que aplica todos os recursos humanos, tecnológicos e “know-how” 
na procura de cada vinho ser um “statement”, uma entidade ou assinatura, 
desde a vindima manual, à escolha criteriosa na vinha e adega. Harmonia 
que, no caso do vinho 9TM, se estende além do prazer associado ao consumo 
imediato, não se esgotando somente no néctar em si, com a embalagem 
a apresentar-se como um elemento de coleção. “Quando falamos de um 
segmento Ícone, referimo-nos a um nicho de mercado, que é valorizado por 
alguns consumidores em Portugal e além-fronteiras. Estamos a falar dos “wine 
lovers” que gostam de novidades, mas também de alguns colecionadores. Em 
todo o caso, o principal objetivo quando criamos um vinho é fazer com que 
ele chegue ao copo e que possa dar prazer a quem o bebe. A embalagem do 
9TM perpetua no tempo esse prazer e pode ser reconvertida num outro objeto 
uma vez aberta a garrafa”. 
Um vinho imponente, que 
marca pela sua personalidade 
notável, o que faz com que as 
expetativas sejam as melhores 
para este lançamento. “Acima de 
tudo, esperamos que o 9TM seja 
bem recebido e que consigamos 
superar as expetativas dos nossos 
consumidores, quer do ponto de 
vista qualitativo quer criativo. 
É um vinho que marca pela sua 
personalidade forte e envolvente 
e que, esperamos, não deixe 
ninguém indiferente. Optámos por 

ADEGA MAYOR
VINHO 9

9: o algarismo universal    
O número 9 tem um significado especial na mitologia de diversas culturas, estando 
associado em quase todas ao término de um ciclo e ao início de outro superior.
O nove é também o número das esferas celestes, de orifícios do corpo humano e 
dos meses da gravidez. É o único cuja soma do produto da multiplicação na tabuada 
dá sempre nove (como a Lei do Eterno Retorno); é o quadrado de três (Perfeição ao 
Quadrado); para os católicos, o múltiplo da Santíssima Trindade; o Céu tal como o 
Inferno, têm nove círculos; Estrela de nove pontas, ou eneagrama; etc.
Palavras-chave do número nove: Humanidade – Altruísmo – Realização. 
Representa as grandes realizações mentais e espirituais por ser o último e o mais alto 
dos algarismos elementares; indica as qualidades superiores. 
É um número com significado universal.

lançar o 9TM num cenário diferente e inteiramente relacionado com o conceito 
do vinho, o Planetário de Lisboa, e as reações foram muito positivas”, explica 
Rita Nabeiro.
Mas também o design das embalagens mereceu a atenção de todos os 
presentes, com o vinho 9TM a chegar ao mercado em duas embalagens 
exclusivas e distintas, numa produção ímpar que concilia a perícia 
artesanal com que se cuida de um vinho e a perícia tecnológica com que se 
descobre o universo. “Numa dualidade de formas inspiradas pelo universo e 
pela descoberta de mais uma super-terra, as duas embalagens materializam 
o infinito do universo em forma de espiral, a noite e o brilho. O 9TM tem um 
rótulo fotoluminescente, que brilha no escuro, e convida-nos a viajar pelo 
universo com duas embalagens: uma em forma de globo giratório, totalmente 
feito à mão, e uma em forma cilíndrica que contém um mapa astronómico”, 
conclui a administradora da Adega Mayor.
Ao todo, foram produzidas 2009 garrafas, das quais 99 são globos exclusivos 
e manufaturados. As restantes embalagens chegam-nos em forma de tubo 
que se desenrola em espiral, onde encontramos o mapa das constelações. 
Os preços de venda recomendados são de 180€ para a embalagem mais 
exclusiva em forma de globo e de 69€ para a embalagem cilíndrica.
E assim se brinda à perpétua magia do mundo, com a terceira edição 
limitada da Adega Mayor a apresentar-se como um ser celestial, nascido 
de uma grande paixão...
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Em primeira mão para o
mundo Delta 

DESTAQUE
texto ALEXANDRE PAULO fotos D.R.

Foi em “primeira mão”que os colaboradores do Grupo nabeiro/Delta Cafés ficaram a conhecer 

o “restyling” que visou uniformizar a imagem comercial da empresa portuguesa. 

ao todo, 1.500 colabores em Campo maior, com as tecnologias de informação a levarem 

até todos os pontos do mundo Delta, do brasil ao Luxemburgo, passando por espanha e 

frança, o testemunho de um novo virar de página na história da sua empresa.

CONFERENCE CALL 
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As tecnologias de informação têm o ónus de por em contato, 
independentemente da distância ou da origem, pessoas e 
serviços espalhados por todo o globo. Da América do Norte à 
Oceânia, através de uma complexa rede de cabos, sinais, ligações, 
equipamentos e acessos, uma mensagem pode ser enviada e 
rececionada num ápice, num “email”, num “tablet”, computador 
ou, ainda mais fantástico, em qualquer “smartphone” que cabe na palma 
da mão, galgando milhas ou quilómetros, fazendo chegar a quem se 
pretende uma mensagem, pedido ou informação.

No dia 15 de outubro a mensagem foi de alegria, rumo, construção, 
energia, futuro. Através de uma “conference call” que mobilizou todo o 
mundo Delta,  “live” desde Campo Maior, o universo Delta esteve reunido 
através da tecnologia para, em estreia na sua cinquentenária história, 
apresentar em primeira mão uma nova etapa no seu percurso de sucesso. 

É que, pela primeira vez, nos diversos mercados onde se faz representar, 
a marca portuguesa apresenta uma imagem única, atual e inovadora, com 
o objetivo de reforçar a sua globalização na prossecução da conquista de 
novos mercados internacionais.
Esta mudança foi dada a conhecer antes da sua apresentação oficial aos 
meios de comunicação social e aos mercados em geral, a todos aqueles 
que constituem o Grupo Nabeiro/Delta Cafés, independentemente donde 
estivessem, com a companhia a dar, uma vez mais, provas inequívocas da 
importância das pessoas para o sucesso progressivo.
De olhos postos num retroprojetor, entre a curiosidade e a ansiedade, os 
departamentos comerciais Delta Cafés em Portugal e no mundo, pelas 
17h de Portugal, foram-se manifestando à medida que a Administração 
do Grupo evoluía na sua apresentação, explicando o percurso da empresa, 
o caminho traçado até ao presente momento nos mercados domésticos 
e internacionais, o momento da empresa e as suas aspirações futuras. 
Prelúdio para o momento que todos esperavam: a apresentação do “triângulo 
mágico” renovado e a sua aplicação nos diversos materiais promocionais, 
embalagens, chávenas, veículos, 
materiais publicitários, entre 
outros.
Nova imagem que promete 
levar a Delta Cafés para um 
patamar acima na sua atividade 
comercial, ao reunir o legado de 
uma marca com 50 anos, líder 
do mercado interno, com valores 
muito próprios e que num dia 
memorável da sua existência deu 
a conhecer aos seus elementos 
constituintes espalhados por 
todo o mundo o seu renovado 
figurino.
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Se pedirmos a João Manuel Nabeiro que defina, numa 
única palavra, o que significa esta mudança de 
imagem, o administrador da Delta Cafés de imediato 

fala de um incontornável ato de coragem, ou não se tratasse 
de uma das mais valiosas marcas portuguesas. “A coragem 
de, aos 51 anos, mudar de roupa em público”, com todo o 
pragmatismo e visão de futuro que a mesma encerra, uma 
vez que em causa está a face mais visível da maior torrefação 
ibérica de café, com mais de 3.000 colaboradores e mais de 
22 milhões de toneladas de produção por ano, abraçando um 
total de 65.000 clientes em 35 países.
Coragem necessária para, sem deixar de honrar o legado 
existente, o património passado e, igualmente importante, 
sem esquecer o presente preparar o futuro, comunicando 
ao mercado uma jovialidade sempre renovada porque, sem 
esquecer as suas origens, sempre teve os olhos postos na 
exportação e na expansão internacional. “Hoje, a palavra de 
ordem é inovação e aqui está a prova que a Delta Cafés quer 
seguir esse caminho”, assegura João Manuel Nabeiro.
É nesse sentido que à nova imagem Delta Cafés, pela 
primeira vez harmonizada nos diversos mercados onde se 

Delta Cafés:
uma marca portuguesa global

DESTAQUE
texto ALEXANDRE PAULO fotos SARA MATOS

Líder do sector do café em Portugal, o Grupo Delta Cafés parte à conquista do mundo com 

uma imagem renovada, mais moderna, atual e inovadora. A mudança de “roupagem” será feita 

gradualmente, uniformizando, pela primeira vez, a comunicação do grupo em todo o mundo. a Delta 

Cafés reforça, assim, a sua aposta no eixo da internacionalização e da exportação,  com 

o objetivo de crescer de forma sustentada, mas mantendo todas as caraterísticas inerentes 

ao seu aDn, sobretudo o foco no cliente, fazendo jus à máxima “Um Cliente, Um amigo” e 

assumindo-se, cada vez mais, como uma marca portuguesa global.

NOVA IMAGEM
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duas principais origens do início do seu negócio. “Eram os cafés que 
recebíamos, que sabíamos tratar e que conhecemos muito bem”, conta 
João Manuel Nabeiro. Por sua vez, Colômbia, juntamente com o Brasil, 
significa a abertura para novos mercados após o 25 de Abril. “Estas origens 
representam o que começámos por ser e queremos continuar a ser. Se no 
futuro tivermos de prestar homenagem a um país que também faz parte das 
nossas origens terá de ser o Vietname”, prossegue.
Origens hoje bem visíveis nos “blends” Delta diariamente consumidos 
por milhares de portugueses, e não só, assim como refletidos em edições 
limitadas que levam até aos proprietários do sistema exclusivo Delta Q 
alguns dos mais elegantes cafés do mundo, com todo o saber de quem 
sabe, conhece e acarinha o café.
A exemplo do verificado com o segundo maior produtor mundial do 
café, o Vietname, que tem sido aposta do Grupo, sempre atento ao 

desenvolvimento e promoção da cultura do café, fomentado 
condições de trabalho justas para aqueles que dependem 

diretamente desta gigante indústria à escala mundial. 
“É a aposta num país que tinha as condições 
climatéricas para a produção de um determinado 
produto e que teve uma visão muito clara sobre o 
trabalho que era necessário fazer de plantio, de 
acompanhamento, de divulgação do produto e da 

sua apresentação ao mercado internacional. O café 

faz representar, se associam determinados valores-chave (ver caixa), 
caso da familiaridade, promovendo uma contínua ideia de futuro, agora 
refletido num sábio equilíbrio entre estas duas importantes dimensões 
de uma história cinquentenária e que irá incluir diversas mudanças ao 
nível de “packaging”, bem como de outros materiais de comunicação, 
numa profunda e transversal mudança de figurino rumo ao amanhã. 
“Este “packaging” pode conduzir-nos a uma melhoria de performance e 
na maneira como o consumidor nos vê, sobretudo o mais jovem. A Delta 
Cafés tem tido, nos seus 51 anos, a sua evolução natural e afirmação 
como marca e a nossa ambição é despertar os interesses dos que agora 
entram na sociedade de consumo”, adianta o administrador do Grupo 
Nabeiro.
A própria assinatura reflete estes novos ares de mudança, mantendo, 
no entanto, o foco no cliente que sempre caraterizou a Delta enquanto 
marca. A nova assinatura universal “O Café da Sua Vida” representa 
esta ligação histórica e a realização do Grupo Nabeiro como uma 
empresa que situa no âmbito de uma oferta de produto que, estando 
em todos os segmentos de mercado, tem, porém, alguma diferenciação 
reconhecida e valorizada por todos os que a preferem. “O café é um 
produto social. Existe uma sociabilidade à roda deste produto que nos 
enche de vontade de continuar a servir mais e melhor e com o foco no 
cliente e na sua satisfação”, sustenta.
Satisfação que passa, igualmente, por uma empatia, reconhecimento 
e valorização do perfil degustativo da marca de confiança dos 
portugueses na categoria de cafés, com o sistema narrativo visual da nova 
imagem de marca Delta a apresentar-se como uma inovadora expressão 
figurativa que se desenvolve, incontornavelmente, sobre a raiz triangular, 
uma forma que sustenta a arquitetura visual da marca Delta e de todo o 
grupo Nabeiro.
Este universo pretende enriquecer a comunicação com outros simbolismos 
próprios de um produto relacional como é o café, onde cada composição 
agora apresentada ao mercado resulta da combinação de elementos 
funcionais (a chávena de café) e emocionais (coração) de forma a contar 
uma pequena história.
“A vida precisa de novas emoções. A vida precisa de espontaneidade. 
Episódios, aventuras. São precisos novos estímulos, pequenas mudanças. A 
vida não quer que ignoremos o passado. Quer renovar afetos. Quer vibrar, 
quer vitalidade. A vida precisa de uma Delta mais jovem e sedutora”, pode-se 
ler numa brochura explicativa dos valores associados a esta mudança. 
E a Delta Cafés surge, em 2012, mais jovem e sedutora, procurando 
abraçar novos mundos e atingir novas conquistas.

À conquista do mundo
A ligação da Delta ao mundo é bem visível nas origens do seu 
café, algumas das quais agora homenageadas. Com Angola 
e Timor, a Delta Cafés honra a memória do seu percurso e as 
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é, a seguir ao petróleo, a “commodity” que mais divisas movimenta. O 
Vietname teve a visão de colocar ao dispor dos seus agricultores este produto 
agrícola que contribui imenso para a melhoria das suas condições de vida”, 
considera João Manuel Nabeiro. 
De Portugal para o mundo, atualmente presente em mais de 35 
países, a renovação da imagem da Delta Cafés tem 
também como objetivo garantir 
que os mercados internacionais 
ganhem maior relevância no 
grupo. “A filosofia que nos guia 
neste momento é pensar global e 
agir local. Pretendemos continuar a 
reforçar a nossa liderança e abertura 
a novos mercados, essa sempre foi 
uma das nossas premissas, por isso 
apresentámos esta imagem global, 
que resulta de algum tempo de reflexão 
e de maturação. Estou muito contente 
com o resultado e, até ao momento, 

tenho sentido um contentamento generalizado do nosso trabalho”, sustenta. 
Esta mudança irá ajudar a aumentar o peso da faturação dos mercados 
internacionais, a curto prazo, para 35%. “25% da nossa faturação 

corresponde à exportação. Queremos continuar este 
caminho, que nos levou à procura desses novos 
mercados, alguns dos quais já a ser trabalhados, 
como é o caso do Brasil, com toda a nossa nova 
aposta na inovação da Delta Q. Acredito que 
reunimos as condições necessárias e suficientes 
para que venhamos a ter todo o retorno do nosso 
investimento”, conclui o administrador do Grupo.
Condições para que a assinatura “O Café da 
Sua Vida” seja, não só, uma afirmação de 
intimidade de 50 anos, como, acima de tudo, 
uma declaração aos 50 anos vindouros, com 
toda a consistência, garantia de qualidade, 
empatia com o consumidor e carisma que a 
Delta Cafés soube criar ao longo de mais de 
cinco décadas.
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Ideias chave    
SIMPLICIDADE
A nossa marca foi feita simplificando os processos de decisão e implementação.

SENSIBILIDADE SOCIAL
A Delta é um exemplo de como o empreendedorismo social pode ser aplicado a uma 
região desfavorecida, criando um polo de desenvolvimento económico e social. 
Para além deste aspeto, a Delta tem estado sempre ligada às grandes causas 
nacionais e internacionais (Timor é só um exemplo). E continua a fazê-lo através 
de um vasto programa de iniciativas, tornando-a numa das marcas portuguesas 
mais dinâmicas e sensíveis.

RELAÇÕES
A Delta sempre quis ser uma marca relacional, colocando os seus produtos num 
patamar muito mais elevado do que uma simples marca de café. A Delta é o café 
dos portugueses em Portugal e um pouco por todo o mundo.

UNIVERSALIDADE
Para todos em todo o mundo. Esta é a ambição da Delta, um desejo de proximidade 
humana e alcance global. Uma ambição traduzida na forma como tem conduzido 
a sua operação. Com uma aposta clara na internacionalização e inovação. Com a 
criação de relações justas com os produtores e respeito pelo ambiente.

AUTENTICIDADE
A qualidade do nosso café, dos nossos processos de produção e a forma autêntica 
como conduzimos os nossos negócios é o que justifica a nossa longa história e a 
força da nossa marca. Queremos exportar este valor para todo o mundo.
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DESTAQUE
NOVA GAMA

Uma nova imagem,
uma gama consolidada
Desde 1961 que selecionamos os melhores cafés do mundo para os paladares mais exigentes. 

aliamos a tradição e a experiência dos nossos mestres torrefatores, proporcionando 

cafés únicos de aromas incomparáveis. Uma gama a descobrir pelos mais exigentes 

consumidores do mundo: os nossos.

Platinum
A partir de fazendas 
criteriosamente selecionadas e de 
grãos colhidos à mão, surge um 
dos ícones da Delta Cafés. Este 
é o resultado de uma rigorosa 
combinação dos melhores cafés, 
envolvidos numa torra lenta 
que lhe confere personalidade 
e elegância, evidenciando os 
inebriantes aromas a frutos 
maduros, que apenas os melhores 
Arábicas podem fornecer.

Diamante – Diamond
Um dos lotes mais apaixonantes 
da Delta Cafés. Um “blend” com 
uma personalidade perfeita, criado 
a partir dos melhores Arábicas 
de África e América do Sul, numa 
torra clássica conduzida pela 
sabedoria dos nossos mestres 
torrefatores. É uma bebida 
brilhante, orgulhosa do seu corpo e 
do seu aroma, com subtis nuances 
de paladar, persistente na boca e na 
memória.

Gold
Um “blend” valioso, dourado 
pelos Robustas africanos e 
envolvido pela musicalidade de 
Arábicas americanos de sombra. 
É uma bebida pura, equilibrada 
e cheia de vitalidade, com um 
sabor incomparável e intenso, 
com ligeiras notas a mel e frutos 
maduros.

Ruby
Um “blend” exótico, 
ornamentado por 
preciosos grãos da 
Índia, Vietname e 
Indonésia, aromatizado 
pelos frutados grãos do 
Quénia e do Uganda, e 
encantado pelas Arábicas 
da Guatemala, Colômbia, 
Costa Rica e Honduras. 
Uma bebida sedosa, 
docemente estrelada por 
uma subtil acidez.
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Gran Espresso
Um “blend” cativante 
pelo seu corpo e aroma 
ativo e estimulante, dá 
origem a uma bebida de 
sabor prolongado, suave 
e aroma distinto.

Descafeinado - DECAF
De um suave “blend” 
repleto de personalidade, 
criado a partir das 
melhores origens de 
Arábicas e Robustas, 
resulta uma bebida rica e 
aromática, com notas de 
baunilha e frutos secos.

Mondo Espresso
“Blend” refinado que 
equilibra com delicadeza 
a acidez e uma experiên-
cia de prazer intenso e 
imediato. Uma bebida 
cosmopolita ideal para 
uma vida positivamente 
inquieta.

Colômbia
Do paraíso da 
biodiversidade nasce o 
Colômbia Excelso, cuja 
personalidade se traduz 
numa bebida suave e 
aveludada, com ligeiras 
notas cítricas, inspirada 
pela paixão e dedicação à 
cultura do café.

Organic
Agricultura Biológica
Um “blend” criado a partir 
da melódica combinação 
dos aromáticos Arábicas 
da América Latina com 
os  intensos Robustas 
africanos, dá origem a 
uma bebida sedutora, 
equilibrada pelo 
compromisso com a 
natureza.

Angola
“Blend” personalizado, 
resultado da seleção 
dos melhores cafés de 
Angola, dá origem a uma 
bebida cheia de caráter 
e robustez, com matizes 
destas terras e finas 
notas de alma africana.

Fair Trade
Comércio Justo
Um “blend” orgulhoso 
da sua origem e do seu 
corpo. Arábicas da América 
e Robustas africanos 
encontram-se em perfeita 
sintonia para produzir 
uma bebida equilibrada, de 
sabor intenso, garantindo a 
sustentabilidade de toda a 
cadeia de valor.
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OPINIÃO
CARLOS COELHO - CRIADOR DE MARCAS
PRESIDENTE IVITY BRAND CORP

Como sonhar uma marca
Desde cedo que me habituei a ver mais longe. A minha incapacidade de 
aprender o instituído impediu-me de ter uma formação exemplar e esse 
defeito deu-me a graça de me revoltar, desconfiando 
das verdades absolutas que pregavam o progresso, 
através da racionalidade. Desde então tenho 
descoberto uma forma de contribuir para o País, 
através das marcas que “sonho”. Cedo entendi, 
ao ler as biografias de Henry Ford, Akio Morita 
(Sony) e de outros sonhadores, que as marcas não 
eram coisas, eram sonhos, sonhos dos homens 
perpetuados na economia. É neste sonho de 
marcas que partilho, com a família Nabeiro, a marca 
Delta. Na Delta, há 51 anos que todos os dias se sonha 
uma marca. Nasceu, como todas as marcas, do sonho de 
um grande homem, o comendador Rui Nabeiro, que criou um 
dos mais importantes ícones da economia nacional. A marca Delta 
conquistou o gosto de café dos portugueses e com sabor a profis-
sionalismo, dedicação, e responsabilidade social conquistou o estatuto de 
marca “bandeira” do país que já levou aos cinco cantos do mundo.

Como criar uma marca de Portugal para o mundo
As marcas são seres vivos do mundo das marcas. Nascem, crescem, 

amadurecem e se não forem bem tratadas, envelhecem e morrem. Ao 
contrário dos humanos, nas marcas podemos controlar o seu processo de 
envelhecimento, eternizando a sua idade comercial.

Sendo o objetivo de uma marca a perpetuidade de um produ-
to, de um serviço e de uma organização, o seu caminho 

deverá ser feito de mudança.
As marcas são consideradas, por muitos, como a 
dimensão irracional e superficial dos produtos e o 
marketing a desprestigiada ciência dos vende-
dores. Pois creio que as marcas transportam as 
mais sábias lições do universo.
Sempre que renasce uma marca cria-se um dom-

icílio de vontades que abrigam os nossos sentimen-
tos, sentidos e emoções. 

O mundo é um lugar aromático e as marcas ocupam um lugar 
hedonista, servindo de guias das nossas escolhas e do nosso 

prazer. As marcas aromáticas e quentinhas, têm o “poder” de seduzir 
os consumidores, ligando afetivamente as coisas com as pessoas e é 

esse o genuíno segredo que as marcas com a Delta têm para conquistar 
o “paladar” comercial do mundo.

Como criar uma marca de futuro sem rejeitar o passado
A Delta é uma das marcas portuguesas com mais notoriedade e credibi-

“e sonhar, sonhar, sonhar. 
É este o verdadeiro poder das marcas”
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lidade. A nova imagem da marca Delta reforça estes valores: respeita o 
património do passado e promove uma ideia de futuro mais impactante, 
mais atrativa e mais moderna.
A vida precisa de espontaneidade...  São precisos novos estímulos, peque-
nas mudanças. A vida não quer que ignoremos o passado. Quer renovar 
afetos. Quer vibrar, quer vitalidade. A vida precisa de uma Delta mais 
jovem.

Como usar a técnica para fazer quase tudo sem que se 
note quase nada
Tecnicamente foram mantidos os principais códigos da marca: a 
expressão visual triangular e expressão verbal Delta Cafés, tendo sido 
reforçada a relação cromática através da deslocalização do amarelo para 
as letras.
Foi recuperada o tipo de letra, em caixa alta, da primeira expressão visual 
da marca em de 1961. Foi iconizada a letra A, o que confere à palavra uma 
personalidade DELTA. Respeitando a arquitetura da marca, foi reforçada a 
sua presença aumentado o impacto visual e a modernidade através de um 
subtil redesenho das linhas de força da silhueta.
O resultado é a DELTA que todos conhecemos, redesenhada e preparada 
para o futuro, como a nunca vimos.

Como falar com os consumidores sem usar palavras
Criou-se um sistema narrativo visual. Está é uma inovadora expressão 
figurativa que se desenvolve sobre a raiz triangular que sustenta a 
arquitetura visual da marca DELTA e de todo o grupo Nabeiro.
Este universo visual pretende enriquecer a comunicação com outros 
simbolismos próprios de um produto relacional como é o café.
Cada composição resulta da combinação de elementos funcionais e 
emocionais de forma a se conseguir criar uma mensagem que conta uma 
pequena história.

Como dizer aos consumidores o que a Delta sente
“O café da sua vida” é a afirmação de uma intimidade de 50 anos com os 
clientes e é uma declaração de amor para os próximos 50.
A vida precisa de afirmações. De poemas e revelações. Não precisa de 
silêncios, nem cerimónias.  A vida quer declarações de amor. A vida quer 
amizades, quer risos, boas discussões, histórias e ideias. A vida precisa 
do que se passa à volta de um Delta. Para que a DELTA seja cada vez 
mãos, todos os dias, “o café da sua vida”.

Como renovar o futuro com cimento de imaginação
A Delta é uma Marca no sentido supra comercial do termo. Conseguiu ao 
longo dos anos uma consistência comercial baseada numa elevada 
componente relacional, o que sempre colocou o seu produto num patamar 
muito mais elevado do que apenas uma marca de café. A Delta é uma 
marca de pessoas. Uma família, respeitada e liderada pelo visionário e 
verdadeiro homem de marketing: o comendador Rui Nabeiro. Os filhos 
Helena e João Manuel Nabeiro e os netos Rui Miguel, Ivan e Rita Nabeiro, 
são hoje a  garantia que o futuro vai continuar a sonhar DELTA. As mais 
importantes marcas do mundo, nomeadamente de setores tradicionais, 
têm de inventar histórias fictícias sobre as suas origens.
A Delta é uma história verdadeira, a qual muito me orgulho de ter ao 
longo de alguns anos contribuído para ajudar a sonhar.
E sonhar, sonhar, sonhar. É este o verdadeiro poder das marcas. É este o 
cimento de imaginação com que se renova a prosperidade da marca Delta. 
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aiDGLobaL leva a 
leitura até Moçambique

REPORTAGEM
AIDGLOBAL
texto DUARTE CUNHA fotos SARA MATOS/D.R.

ao longo dos últimos sete anos, a aiDGLobaL tem vindo a apoiar os países de língua oficial 

portuguesa, com especial incidência em moçambique, tendo, até ao momento, viabilizado o 

equipamento de quatro bibliotecas municipais e cinco bibliotecas escolares com mais 

de 20 mil livros e 112 computadores, no âmbito do programa “Passaporte para a Leitura”. 

Programa que conta com o apoio da Delta Cafés.
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30 mulheres num 

projeto de geração 

de rendimentos e 

de educação para a saúde e, até a data, apoia a assistência a cerca de 30 

crianças, em parceria com o Centro Comunitário do Chimundo, oferecendo-

lhes educação e ajuda alimentar.

Ao ter como missão promover diferentes formas 

de ação e de integração, nas áreas de Cooperação 

para o Desenvolvimento, Educação para o 

Desenvolvimento (ED), Formação e Voluntariado, 

a AIDGLOBAL procura visar o bem-estar das 

populações e a promoção de uma cidadania global, 

justa e inclusiva, em Portugal e na Comunidade 

de Países de Língua Portuguesa (CPLP), com 

destaque para Moçambique, onde já conta com uma 

delegação, desde 2009.

Mas a ação da AIDGLOBAL não se remete 

exclusivamente a Moçambique, com o seu trabalho 

a ter início na Guiné-Bissau, nomeadamente, 

através do equipamento de uma biblioteca com 

livros técnicos e de um orfanato com material 

escolar, livros, atoalhados, lençóis, roupa, colchões 

e 32 beliches. Colaborou, igualmente, com algumas 

instituições da Ilha de Santiago, Cabo Verde, para 

onde enviou 6.787 livros beneficiando, de um 

modo geral, cinco escolas, uma associação juvenil 

e um leque de 3.111 alunos. “Hoje a AIDGLOBAL é 
o resultado do trabalho direto de diversos jovens, de 

toda a parte do mundo, com vontade de intervir e empenhados nas questões 
da solidariedade, do desenvolvimento e da educação. A organização foi-se 
adaptando às necessidades, tendo-se especializado nas áreas da Educação 
para o Desenvolvimento e da Cooperação para o Desenvolvimento. Estas duas 
áreas têm por base o lema da organização: “Educação para um mundo mais 

O empenho da AIDGLOBAL em melhorar o acesso ao livro e à cultura por 

parte de crianças, jovens e adultos moçambicanos levou ao lançamento 

da campanha “Embaixadores para a Leitura”, apadrinhada já pela Rede 

de Bibliotecas Escolares do Ministério de Educação, pelo comendador Rui 

Nabeiro e pelo dr. Agostinho Pereira de Miranda da sociedade de advogados 

Miranda Correia Amendoeira & Associados.

O projeto “Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto”, em 

execução desde março de 2011, já beneficiou um total de 187 professores e 

9.620 alunos, que fazem parte de oito escolas primárias e secundárias deste 

distrito, graças ao contributo dos embaixadores da leitura, devidamente 

“diplomados”, e ao apoio da Rede de Bibliotecas do Ministério de Educação 

e do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD). Dinamização da 

leitura e fomentação da cultura que levou ainda a que, no passado dia 20 

de outubro, seis das escolas apoiadas pela AIDGLOBAL tenham recebido 

mais 800 livros, entre material didático e literatura moçambicana, 

para integrarem cinco bibliotecas e uma “Bibliotchova”, um modelo de 

biblioteca móvel desenvolvida em parceria com a UNESCO, a ser utilizada 

na atualidade pelos alunos e professores da Escola Primária Completa de 

Muxuquete. “Ao longo dos 19 meses de execução do projeto, a AIDGLOBAL 
tem vindo a desenvolver várias ações de formação para professores e 
técnicos nas áreas de Gestão de Bibliotecas e Dinâmicas de Promoção da 
Leitura, visando fornecer as ferramentas necessárias para dar resposta as 
necessidades da população”, explica Susana Damasceno, presidente da 

direção da AIDGLOBAL.

Paralelamente, também em Moçambique, a AIDGLOBAL tem envolvido 

Intercâmbio    
Alunos das Escolas Secundárias do Chibuto e de Malehice, em Moçambique, receberam, no 
dia 25 de julho, materiais manufaturados pelos seus pares, em Portugal, no âmbito do Inter-
câmbio sobre Ambiente, promovido pela AIDGLOBAL, no decorrer da segunda edição do projeto 
“Educar para Cooperar” - Loures.
As molduras, marcadores e carteiras oferecidos pelos alunos dos Agrupamentos de Escolas 
de Bucelas e da Bobadela foram entregues em mão, nas respetivas escolas do distrito do 
Chibuto, pela presidente da direção da AIDGLOBAL e coordenadora do projeto, Susana Dama-
sceno, e pelo gestor da organização em Moçambique, Castigo Tchume.
Estes trabalhos, feitos a partir de materiais reutilizados, complementam a troca de ideias e re-
flexões, iniciada em fevereiro, sobre as diferentes formas de tratamento do lixo, com o objetivo 
de sensibilizar as crianças para o respeito pelo meio ambiente e despertar consciências para 
os contrastes do desenvolvimento mundial.
Ambas as escolas do distrito do Chibuto, participantes no intercâmbio, fazem parte do projeto 
“Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto”, que pretende contribuir para a literacia 
de comunidades moçambicanas em situação de vulnerabilidade.
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justo e sustentável!”. A AIDGLOBAL aposta na literacia, no acesso ao livro 
e na dinamização da leitura em países em desenvolvimento, e em Portugal 
investe na educação para o desenvolvimento global visando a promoção de 
uma cidadania global”, acrescenta.

Ao ter como área prioritária de ação a Educação para o Desenvolvimento, 

a AIDGLOBAL tem procurado sensibilizar os alunos portugueses para os 

problemas do desenvolvimento e desigualdades, impactando, até à data, 

2.284 alunos, em 13 estabelecimentos de ensino. “Durante os seus sete 
anos de atividade, foram familiarizados com os recursos pedagógicos de 
ED 111 professores e mais de 500 agentes educativos. A segunda edição do 
projeto “Educar para Cooperar”- Loures marca mais um passo no caminho 
que se iniciou com a primeira edição e que visa tornar Loures num concelho 
promotor da cidadania global, no âmbito da Estratégia Nacional de Educação 
para o Desenvolvimento, estabelecida pelo despacho conjunto do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros e Ministério da Educação, em 26 de novembro de 
2009”, acrescenta.

O projeto, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Loures, tem 

Experiência pessoal    
A AIDGLOBAL - Ação e Integração para o Desenvolvimento Global é uma organização não governamental fundada a 4 de novembro, que surgiu de 
uma experiência de voluntariado, em Moçambique, da sua fundadora, Susana Damasceno, após participar, em agosto de 2005, durante 20 dias, 
no período de férias da sua atividade profissional, na dinamização de uma ludoteca no Orfanato das Irmãs de Nossa Senhora da Encarnação. 
Motivada pelo trabalho desenvolvido em Moçambique, e pela experiência enriquecedora vivida naquele país africano, Susana Damasceno criou 
esta organização, com a AIDGLOBAL a apresentar-se como veículo de intervenção para que mais crianças possam sorrir, como aquela que ela 
própria fez sorrir ao oferecer-lhe um singelo balão. Ao trocar uma viagem às ilhas de Cabo Verde por uma passagem por Moçambique, esta foi a 
viagem que modificou a vida da, até então, professora Susana Damasceno.
Sediada em Loures, e com instalações no Parque das Nações, no Instituto Português da Juventude (IPJ), esta organização não governamental 
para o desenvolvimento (ONGD) é um espaço da confluência de esforços entre membros da organização, voluntários, parceiros e patrocina-
dores que proporcionam recursos e meios para que os projetos em ação sejam desenvolvidos sob critérios de viabilidade e sustentabilidade.
A AIDGLOBAL tem o estatuto de Utilidade Pública e está reconhecida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros como Organização Não Gover-
namental para o Desenvolvimento (ONGD). Encontra-se registada como Associação Juvenil Equiparada, no Instituto Português do Desporto e 
Juventude e, desde 2008, é-lhe atribuído o estatuto de Entidade Formadora pela DGERT - Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho.

como objetivo incentivar oito 

turmas dos Agrupamentos 

de Escolas de Bucelas e 

da Bobadela e respetivos 

professores para a prática dos 

valores relativos à Educação 

para o Desenvolvimento, 

sensibilizando para as 

assimetrias e interdependências 

entre o Norte e o Sul, numa 

perspetiva de desenvolvimento. 

“Recentemente, a AIDGLOBAL 

celebrou a segunda edição da Semana de Educação para o Desenvolvimento - 
Loures, que decorreu de 23 a 27 de abril. Cruzando as temáticas de Educação 
para o Desenvolvimento com os conteúdos disciplinares do currículo escolar, 
a iniciativa ofereceu um amplo programa de atividades que envolveu mais de 
35 professores e 700 alunos na promoção da cidadania global entre os mais 
pequenos”, conclui Susana Damasceno.

A AIDGLOBAL, através deste projeto, tem apostado na implementação de 

medidas que permitam ao ensino formal contribuir efetivamente para a 

transformação dos alunos em cidadãos ativos e capazes de participar na 

gestão das prioridades locais e globais do século XXI, conforme recomenda 

o relatório sobre “O Estatuto da Educação para o Desenvolvimento no 

Sector da Educação Formal e no Currículo Escolar em Países da União 

Europeia” de 2006.
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Das 8h às 02h
tudo num só espaço

É no centro de mira, a escassos quilómetros da praia com o mesmo nome, que o Caffé Del 

atlantic abriu portas. Faz em janeiro próximo dois anos que Ricardo e Paulo pegaram no Café 

Atlântico, referência desta localidade, e que rebatizado, com nova imagem e renovado 

conceito continua a acolher todos os que se habituaram a frequentá-lo. De diferentes gerações, 

mas gosto comum por este café de mira. 

UM CLIENTE, UM AMIGO
CAFFÉ DEL ATLANTIC
texto ALEXANDRE PAULO fotos SARA MATOS
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Ter num mesmo espaço pastelaria, restaurante/snack-bar, cafetaria, 
gelataria e bar nem sempre é possível, mas com um pouco de engenho, 
uma decoração moderna e transversal e uma equipa empenhada afinal 
é possível ter num mesmo espaço diferentes serviços de restauração e 
bebidas. Assim o ambicionaram Ricardo Madaleno e Paulo Monteiro que, 
em janeiro de 2011, pegaram no, até então, Café Atlântico, renovaram o 
seu interior e dotaram-no de novas valências. Um espaço onde se pode 
encontrar de tudo e usufruir de uma porta aberta das 8h às 02h. 
Seja para desfrutar de um revigorante pequeno-almoço no começo de 
qualquer dia de trabalho, ou para um café Delta a meio da manhã. As 
mesas rapidamente ficam compostas por volta do meio-dia, com os diversos 
serviços e indústria existentes nesta localidade situada entre Aveiro e 
Coimbra e próxima de Cantanhede a ajudar a encher a sala, que volta a 
“esfriar” um pouco naquele periodo mais tranquila pós-almoço. Com o fim 
do horário escolar vem o lanche, com as torradas, o chá, o chocolate e as 
bebidas quentes de café a aquecerem a alma nos dias mais frios, muito por 
culpa da brisa atlântica que percorrer toda a localidade.
Com o chegar da noite, e mais perto do fim de semana, o bar ganha nova 
vida, com o horário mais alargado do Caffé Del Atlantic a permitir ser um 
ponto de encontro de todos os que habitam na vila. Música ao vivo, cervejas 
importadas, bebidas e cocktails exclusivos, em suma, animação é coisa 
que não falta a este espaço que, poucas horas depois, volta a apresentar a 
habitual acalmia de uma manhã que se ergue.
“Quando pensámos em adquirir este espaço queríamos que ele fosse um 
conceito integrado de restauração. Sem cortar com o passado, procurámos 
continuar a ser o espaço de eleição das gerações mais idosas, assim 
como das gerações mais novas, nomeadamente, dos 15 aos 25 anos que 
nos gratificam com a sua assiduidade”, introduz Paulo Monteiro, sócio-
gerente do Caffé Del Atlantic. “Para tal, apostámos num conceito totalmente 
baseado, com a decoração a remeter para esse imenso imaginário e com essa 
presença a estender-se à ementa, onde é possível encontrar alguns dos mais 
requintados cocktails e bebidas de café”, acrescenta.

Presente nesta casa continua, desde há 31 anos, a Delta Cafés, com a nova 
gerência a assumir a vontade incontornável de continuar a “de triângulo 
ao peito”, sobretudo após os dois sócios-gerentes do Caffé Del Atlantic 
terem realizado um dos workshops itinerantes da escola Grão Mayor, 
possibilitando, agora, apresentar uma ementa verdadeiramente exclusiva, 
ao assimilar alguns conhecimentos base para a elaboração de cocktails e 
bebidas de café. “Acreditamos que é um valor acrescentado para quem vive da 
restauração e uma forma muito agradável da marca apostar nos seus clientes 
e parceiros, ao permitir-lhes valorizar-se e aprender técnicas e procedimentos. 
É uma formação importante, pois permite a cada estabelecimento criar a sua 
própria carta. É somente apenas mais uma razão para continuar a trabalhar 
com a Delta”, confidencia Paulo Monteiro.
Mas a aposta na diferenciação desde dois jovens empresários da restauração, 
ainda que há vários anos já ligados ao ramo, vai mais além, com o Caffé 
Del Atlantic a abraçar, a partir de janeiro de 2013, o ramo do franchising, 
numa filosofia “low-cost”, como sublinha Paulo Monteiro, estabelecendo, 
para tal, dois modelos de negócio, um que contempla somente a cafetaria e 
outro que concilia a cafetaria e a restauração, ambos sem “royalties”. É que, 
além de conceito integrado de restauração, que tem dado frutos ao longo 
dos (quase) dois anos em funcionamento, também a nível das refeições 
o Caffé Del Atlantic é bastante conhecido, sobretudo pela suas propostas 
de Francesinhas, cuja interpretação tem gerado bastante interesse nesta 
região. Sobretudo após ter participado no concurso da “Maior Francesinha 
do Mundo” com uma proposta de nove metros de comprimento e mais de 
200 quilogramas de puro sabor. “É mais uma oportunidade de negócio que 
iremos tentar explorar. Temos a percepção de que é um canal em crescimento 
e acreditamos poder alargar a nossa presença a outros pontos através desta 
possibilidade de exportar o nosso modelo negócio”, conclui Paulo Monteiro.
Além de um conceito de restauração integrada, suportado por uma equipa 
dedicada de seis pessoas, entre os quais os dois sócios, o Caffé Del Atlantic 
conseguiu elevar os motivos de interesse de uma referência de sempre de 
Mira, elevando os seus motivos de interesse e atratividade ao consumidor.  
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“Há 5 anos atrás este instituto    
definiu o parâmetro da qualidade”
Em funcionamento há mais de duas décadas, o institulo Politécnico de Portalegre tem  vindo 

a assumir-se como um importante elemento fixador de população no interior alentejano. 

Com a diversidade de cursos ministrados e forte aproximação ao mundo laboral, o IPP tem-se 

revelado uma força viva da região, como explicou o presidente desta instituição, Joaquim mourato.
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DM - O que é que o IPP pode oferecer aos estudantes e à região?
Joaquim Mourato - O IPP é uma instituição do ensino superior única no 
Alto Alentejo. É composta por quatro escolas: a Escola Superior de Saúde, a 
Escola Superior de Educação, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão e a 
Escola Superior Agrária, esta localizada em Elvas. Temos aproximadamente 
3.000 estudantes e ministramos 21 cursos de licenciatura. Ministramos 
alguns cursos de especialização tecnológica, são formações pós-secundário, 
de cariz profissionalizante. Também temos uma dezena de mestrados em 
funcionamento nas mais diversas áreas.
Para além desta oferta formativa, o IPP oferece uma capacidade de resposta 
às entidades e instituições envolventes através da qualificação dos seus 
quadros  e de qualificação específica e à medida. O IPP tem um conjunto 
de outros serviços, designadamente um centro de informação europeia, que 
presta um excelente serviço, desde o ensino básico ao superior, e que procura 
trazer o Parlamento Europeu para Portalegre. 
O IPP procura ter um perfil educativo perfeitamente ajustado à região 
onde se insere. Neste momento estamos a fazer uma análise estratégica 
muito profunda sobre essa questão, porque sentimos que nunca está 100% 
ajustada, pois a sociedade evolui e as necessidades vão sendo diferentes. 
É uma reflexão profunda sobre as necessidades reais da região, para que 
possamos ter uma maior certeza na nossa oferta formativa. E nesse processo 
de análise já ouvimos a comunidade interna e estamos agora a partir para 
fora do instituto, consultando empresas, entidades de cariz social e antigos 
diplomados numa perspetiva de melhoria contínua. Este instituto procura 
estar ajustado às necessidades da região em termos de oferta e, por outro 
lado, com serviços que não existem noutro lado. 

DM - E acredito que haja exemplos práticos dessa relação com as 
empresas da região...
JM - Temos relações ótimas com a Delta, com a Selenis e conseguimos interagir 
a níveis que não são muito comuns nas instituições. Temos um instituto 
que estamos a procurar desenvolver na área na bionergia para trabalhar 
com a biomassa e tirar o seu potencial energético. A sul dedicaram-se ao 
sol, a norte ao vento e nós estamos a desenvolver projetos com a biomassa, 
nomeadamente um com a Inalentejo, no qual foi recentemente assinado o 
contrato de financiamento. É um projeto de 4,6 milhões de euros e que foi 
aprovado em 40%. Vamos construir uma grande infraestrutura, de referência 
na Península Ibérica. Vamos procurar liderar neste tema. Tem como parceiro 
estratégico, para além da Galp Energia e outros, a Delta. Estamos a trabalhar 
para a instalação de uma central de biomassa na fábrica da Delta e com isso 
poder resolver um problema da empresa, nos custos de transporte dos seus 
produtos, para retornar esse valor à empresa. 

DM - A existência de uma instituição deste tipo pode atrair 
investimentos futuros para a região?
JM - Acredito que sim. Se o IPP não existisse, então não haveria condições 
nenhumas. Não existindo uma instituição do ensino superior como o IPP, 
então a região não tem condições mínimas para fixar pessoas, para atrair 
o investimento. Se me perguntar ao contrário, se o IPP é suficiente, eu digo 
que não. É condição necessária mas não suficiente. O IPP é uma instituição 
jovem. Ainda não há 25 anos que estava a ter os seus primeiros estatutos, a 
primeira eleição dos seus órgãos sociais. Era uma instituição que ministrava 

apenas bacharelatos. Tinha uma intervenção muito limitada. Só na década 
de 2000 é que cresceu. Não estamos a falar de uma instituição como a 
Universidade de Coimbra com mais de 700 anos, mas de uma instituição 
adolescente, que já sabe muito bem qual o seu papel na região e sente que 
tem de continuar a trabalhar. De 2009 até agora já triplicámos o número 
de doutorados, numa região que abria concursos e que ficavam desertos. 
Já fazemos parte dos rankings de produção científica internacionais e já 
lideramos em alguns parâmetros.

DM - E para onde quer ir este instituto?
JM - Há 4 ou 5 atrás anos este instituto definiu o parâmetro da qualidade, 
tal como a Delta. A Delta foi a primeira empresa a ter uma certificação de 
um sistema de gestão de responsabilidade social. Nós fomos a primeiras 
instituição, em 2008, a ter a ISO 9001, em toda a instituição, para todos 
os processos de oferta formativa de investigação. Recentemente decorreu 
uma formação de auditores internos. Já temos mais de 30 colaboradores 
certificados enquanto auditores destes sistemas, não só para auditarem, mas 
também para estarem na primeira pessoa a perceber o que é necessário fazer.
Nessa linha, temos uma relação com a tutela, com a agência de acreditação, 
muito franca e aberta e os processos de avaliação que temos tido têm sido 
bem sucedidos, em grande medida porque a agência compreendeu que a 
instituição tem andado a progredir e sabe exatamente para onde quer ir. 

DM - Considera que este é um modelo formativo apontado para o 
futuro?
JM - Não tenho dúvidas que o futuro vai exigir outra instituição como esta, 
mas sem esta não conseguiremos chegar à outra. O IPP de 2012 é uma 
instituição incomparavelmente melhor, mais forte, organizada e qualificada, 
que investiga, que tem capacidade de resposta para muitas necessidades 
da região. O futuro vai lançar-nos mais desafios, para uma rede de ensino 
superior diferente. Percebemos que não podemos oferecer tudo nem temos 
massa crítica para ter determinada oferta formativa e que se a quisermos 
manter temos de nos juntar a outros parceiros. Mas, por dentro, precisamos 
de ser diferentes e de fazer ainda uma nova reestruturação, de rever estatutos 
e nos reorganizarmos de outra forma, de sermos mais flexíveis e ter uma 
estrutura menos burocratizada. Os sistemas de qualidade têm-nos ajudado 
muito. Sinto que estamos à frente de muitas outras instituições.  
Temos um elemento que nos diferencia e nos tem dado muita satisfação e 
bons resultados, que é a relação de proximidade. O facto de sermos pequenos 
e de estarmos no interior tem fortes desvantagens, mas também, nesta 
diferença, existem grandes oportunidades. Temos um ambiente amigo do 
estudante. Foi feito um estudo científico recente que analisou as instituições 
de ensino superior portuguesas e o IPP apareceu como aquele que tem o 
melhor ambiente académico. Ou seja, a instituição tem uma relação de 
proximidade, de abertura, de transparência e de afetividade com o estudante. 
Quando fazemos inquéritos aos alunos, a facilidade de integração aparece 
como o fator que dominou a sua escolha. Temos mais do que os pacotes de 
ação social que o estado financia, mas autênticos mecanismos de apoio que 
entendem as necessidades dos estudantes.
O IPP pode ser uma óptima solução, porque é uma instituição que assenta 
num padrão de qualidade e que integra com facilidade um estudante. Temos 
uma relação muito próxima, em que nos tratamos pelos nomes. 

CAFÉ COM
JOAQUIM MOURATO 

Presidente Instituto Politécnico de Portalegre
texto DUARTE CUNHA fotos SARA MATOS
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manifestação da iniciativa Rota das Estrelas (ver peça nesta edição). 
Profissionais cuja presença em Portugal tem ajudado à própria evolução 
do sector, em termos de oferta, executantes e até de produtos, com os 
portugueses a estarem hoje muito mais capacitados para identificar e 
reconhecer uma boa matriz gastronómica a nível da execução e da própria 
qualidade dos produtos servidos. “Foi uma revolução. Quando cheguei em 
1998, era um deserto total em termos de alta gastronomia e até mesmo de 
produtos. Houve uma grande evolução, tanto em termos de conhecimento do 
consumidor, como dos próprios fornecedores, que foram à procura de novos 
produtos”, considera.
Hoje um profissional mais completo e evoluído, Vincent Farges considera 
que existe ainda um considerável desconhecimento relativamente às 
capacidades turísticas e gastronómicas do país, no seu entender pouco 
valorizado até pelos próprios portugueses. “Portugal ainda não é bem 
conhecido e quem cá vem fica agradavelmente surpreendido. É um pequeno 
país mas muito bonito, rico em termos paisagísticos e gastronómicos. Os 
próprios portugueses não se apercebem da sorte que têm”, considera o chefe 
executivo da Fortaleza do Guincho.
Identificado com o país, Vincent Farges não encontra motivos para 
procurar novos desafios no exterior, encontrando-se focado em desenvolver 
o seu trabalho, puxando, simultaneamente, pelos jovens que passam por 
este fantástico espaço integrado na prestigiada cadeia Relais & Chateaux, 
reconhecendo alguma falhas a nível da formação ministrada à classe no 
país, de modo a poder acompanhar a dinâmica do mundo de trabalho. 
E muitos poderão dizer que a exigência é um cunho muito comum à escola 
francesa, mas o facto é que Vincent Farges tem vindo a presentear os que 
visitam a Fortaleza do Guincho com o melhor dois mundos,  inovando a 
cada prato com uma sólida experiência internacional, mas uma tremenda 
criatividade com base em ingredientes portugueses. Numa cozinha feita 
de entidade e alma. 

Vincent, nome de pintor   
e de autor de sensações

Desde 2005 responsável pelo restaurante da fortaleza do Guincho, Vincent farges é hoje 

um executante mais completo. Perfeitamente identificado com o país e com a sua matriz 

gastronómica, o chefe gaulês tem vindo a desenvolver um trabalho contínuo de casamento entre a 

escola francesa e os produtos portugueses, numa cozinha feita com saber, identidade e alma.

GASTRONOMIA 
VINCENT FARGES – Chef Executivo Fortaleza do Guincho
texto ALEXANDRE PAULO fotos HUGO GAMBOA

É da escola francesa que transporta consigo a matriz de uma filosofia 
gastronómica que tem vindo a implementar na Fortaleza do Guincho, 
espaço de onde saiu em 1998 para voltar em 2005 como chefe executivo 
e quedar-se até aos dias de hoje. Num rápido olhar ao passado, Vincent 
Farges, gaulês oriundo de Rillieux La Pape, perto de Lyon, diz sentir-se 
muito bem em Portugal, numa identidade que supera o que sente na 
cozinha, espaço que ocupa grande parte do seu dia e onde se encontra 
rodeado por uma equipa de jovens com vontade de evoluir e crescer neste 
competitivo, mas nem sempre visível, universo.
E observar Vincent Farges a trabalhar é quase o mesmo que ver o 
preencher de uma tela em branco, ora salpicada com um traço mais 
exímio, ora retocada com um traço mais largo. De toque em retoque, os 
pratos vão ganhando vida e a base branca até então sem vida rapidamente 
ganha cor sob um olhar concentrado, um gesto preciso e a tranquilidade 
de quem a experiência fez ganhar mão, numa conciliação de doutrinas, 
escolas gastronómicas, onde a qualidade dos produtos portugueses ganha 
particular realce. “Estamos classificados como um restaurante de cozinha 
francesa, mas cada vez mais com sabor português, graças aos produtos 
portugueses. Eu trabalho com alma. É daí que sai a minha cozinha”, 
considera Vincent Farges, chefe executivo da Fortaleza do Guincho.
Na origem do desafio encontra-se a oportunidade de abraçar um projeto 
com este perfil e natureza. Vincent queria trabalhar num hotel com 
este posicionamento. “Já cá tinha vindo em 1998 e regressei em 2005. A 
oportunidade de trabalhar com um hotel tão bem localizado em termos 
geográficos e de poder trabalhar com os produtos portugueses, que são de 
uma riqueza excepcional. Eu sou um apaixonado pelo mar”.
O mesmo oceano de onde brotam inúmeras riquezas, expressadas na sua 
cozinha, a mesma que o próprio diz fazer com alma, coração, o mesmo 
“sangue” lusitano que o seu português com leve sotaque o faz comunicar 
com quem o rodeia, numa orquestra afinada em vésperas de mais uma 
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Duas culturas, 
uma só expressão gastronómica

O chef executivo da Fortaleza do Guincho, Vincent farges, presenteia os leitores da Delta Magazine 

com a sua sugestão de refeições. Diferentes propostas para os dias frios de inverno, no qual 

os sabores quentes trazem um sempre apetecível aconchego de alma. E é no encontro entre a alta 

cozinha francesa e o tempero mediterrânico dos produtos portugueses que a cozinha de 

Vincent Farges ganha particular expressão.
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RAVIOLI DE MOLEJA E 
ALCACHOFRAS COM TRUFAS, 
BOCHECHA DE VITELA CONFITADA

INGREDIENTES 
Ravioli
Moleja
Cebolas
Alcachofras
Trufas
Bochecha de vitela
Guarnição aromática
Vinho branco
Caldo de vitela
Alcachofras cozidas
Puré de alcachofras
Trufas
Espinafres “baby”

MASSA RAVIOLI
Farinha
Ovo
Azeite

PREPARAÇÃO
MOLEJA
Limpar as molejas e cortar em pedaços pequenos, saltear em 
manteiga “noisette” e retirar.
Dentro de um tacho, saltear as cebolas laminadas e deixar 
confitar um pouco, colocar a brunesa de alcachofra e puxar 
tudo junto. Colocar as trufas e retirar do lume. Incorporar as 
molejas e arrefecer.

MASSA RAVIOLI
Misturar a farinha com o ovo e um pouco de azeite até obter 
uma massa homogénea. Reservar no frio 1 hora. Esticar a 
massa e cortar uns discos com um corta massa. Colocar o 
“mix” de moleja e trufa e fechar o ravioli. Cozê-las 2 minutos 
em água a ferver e retirar. Envolver com um pouco de molho da 
bochecha e servir.

BOCHECHA
Aloirar as bochechas em óleo, juntar a guarnição aromática 
e “deglacear” com o vinho branco. Deixar reduzir e colocar 
o caldo de vitela. Colocar no forno a 150.º e cozer durante 3 
horas.
Retirar as bochechas com precaução e passar o molho. 
Servir bem quente.

CHERNE ASSADO COM CÉPES, 
REFOGADO DE ALHO FRANCêS E 
MOLHO DO ASSADO

INGREDIENTES
Cherne
Azeite
Alho
Tomilho

PURÉ DE CÉPES
Cépes
Gordura de ganso
Presunto
Alho
Tomilho
Alho francês
Massa ravioli
Molho de assado

CHALOTAS CONFITADAS
Chalotas
Vinho branco
Caldo de aves 
Cherne

PREPARAÇÃO
Saltear a posta de cherne em azeite até ganhar cor. Juntar 
os pequenos cépes no mesmo “sauté”, colocar um pouco 
de manteiga, alho, tomilho e cozer de um lado e outro. Virar 
o cherne e regar com a manteiga. Retirar do “sauté” após 
5 minutos e deixar descansar. Colocar os cèpes sobre um 
papel de cozinha para retirar o excesso de gordura. Retirar a 
gordura do “sauté” e deglacear com o molho do assado. 

PURÉ DE CÉPES
Colocar a gordura de ganso com um pouco de presunto, de 
alho e de tomilho a aquecer devagar. Depois, colocar os cèpes 
cortados e deixar cozer devagar durante 25mn. Retirar os 
cèpes, espremer um pouco e triturar com um thermomix. 
Reservar.  Esticar a massa ravioli e colocar o mix de alho 
francês em que foram refogados com cépes e um pouco de 
fiambre. Enrolar para obter um pequeno cannelloni. Reservar 
e manter quente.

CHALOTAS
Puxar as chalotas em azeite para ganhar cor, molar com um 
pouco de vinho branco e de caldo de galinha, deixar cozer 
muito devagar e reservar.

VEADO ASSADO COM FRUTOS DO 
OUTONO, MOLHO POIVRADE COM 
PIMENTA DA TASMâNIA

INGREDIENTES 
Lombo de veado
Alho 
Óleo

MOLHO POIVRADE
Ossos do veado
Guarnição aromática
Conhaque
Vinagre de Xérès
Vinho tinto
Pimenta de Tasmânia
Caldo de vitela ou de veado
Frutos e legumes do outono
Marmelos
Pêra
Uvas
Butternut
Girolles

PREPARAÇÃO

MOLHO POIVRADE
Puxar os ossos em óleo para ganha cor. Colocar a guarnição 
aromática e juntar um pouco de manteiga. Deglacear com 
o conhaque e flamejar, juntar o vinagre e a pimenta de 
Tasmânia triturada. Reduzir e colocar o vinho tinto. Reduzir 
de novo, molhar com o caldo de veado e deixar cozer 2 horas 

a lume brando Passar e reservar.

VEADO
Saltear o lombo de vedo em óleo muito rapidamente e juntar 
um pouco de manteiga para cozer. Retirar e reservar.

FRUTOS E LEGUMES
Realizar uma puré de “butternut” e reservar. 
Cozer os marmelos dentro do próprio caldo durante 5 horas 
aos 85º. Reservar.
Descascar as pêras e cozer dentro de um caldo infusado 
com vinho branco e moscatel, alcaçuz e gengibre. 2 horas 
aos 54º.
Ao momento, saltear os “girolles” em manteiga, colocar um 
pouco de chalotas picadas e de alho, juntar as uvas descas-
cados e saltear junto. Reservar.
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empresariais do espaço nacional, cabe também dizer que já fomos maiores. 

Na década de 80 chegámos a atingir os 600 associados, note-se.

DM – No seu entender a que se deve esta inversão?

JJO - Naquela altura, as câmaras de comércio prestavam um serviço único, 

que mais ninguém prestava, que era dar a conhecer às empresas os mercados, 

prestar informações que não estavam disponíveis com facilidade. Com a 

Internet tudo mudou. As empresas têm acesso fácil a imensa informação. 

Isso criou uma menor dependência de organização das empresas face às 

câmaras de comércio, que na altura eram veículos quase que indispensáveis 

para quem se quisesse internacionalizar. 

Outro motivo prende-se com a própria dinâmica do mundo dos negócios. 

As associações continuam a ter um papel importante naquilo que é o 

desenvolvimento das empresas, dos sectores e dos mercados, mas as 

organizações conseguem hoje mover-se sozinhas com mais facilidade. 

As questões relacionadas com os custos têm também a sua quota-parte. 

Somos uma associação sem fins lucrativos, que vive apenas das quotizações 

Delta Magazine - Em que contexto surgiu a American Chamber of 

Commerce e com que objetivo?

José Joaquim de Oliveira - A  American Chamber of Commerce (AMCHAM) 

foi fundada em 1951. O contexto em que surgiu era muito diferente do atual, 

mas o objetivo mantém-se: esta câmara de comércio é uma associação 

empresarial que procura promover, dinamizar e desenvolver as relações 

comerciais entre Portugal e os Estados Unidos da América de uma forma 

bilateral, ou seja, ajudar ao investimento norte-americano em Portugal e às 

exportações portuguesas para os Estados Unidos e procurar que as empresas 

sejam bem sucedidas nesses processos. 

Procuramos ser, como associação empresarial, o mais úteis possível para os 

nossos associados e, nesse âmbito, desenvolvemos outro tipo de atividades, 

como seminários, conferências, almoços com oradores convidados, 

abordando temáticas relevantes para os negócios e para as empresas.

Ao longo da nossa existência temos apresentado uma dinâmica variável em 

termos de número de empresas associadas. Se presentemente temos cerca 

de 300 associados, e continuamos a ser uma das maiores associações 

“Estão-se a retomar os espaços mais  
tradicionais das nossas relações 
comerciais”

ENTREVISTA

texto ALEXANDRE PAULO fotos SARA MATOS

JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA    
Presidente da Câmara 
Comércio Luso Americana (AMCHAM)

José Joaquim de oliveira assumiu em setembro a presidência da Câmara de Comércio Luso Americana, 

associação empresarial cujo protagonismo acompanha os tempos modernos das relações 

entre eUa e Portugal. Menor fulgor mas não necessariamente menor importância, com o espaço 

transatlântico a suscitar ainda cerca de 80% das transações mundiais. Das relações bilaterais, 

ao segundo mandato de Barack Obama, José Joaquim de oliveira aborda os desafios presentes 

e futuros nas relações entre os dois países separados pelo imenso oceano Atlântico.
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dos associados e de algumas iniciativas de angariação de fundos que 

lançamos, como as conferências e os seminários. A quota é relativamente 

pequena, mas, mesmo assim, há muitas empresas que, quando entram em 

situações de contenção de custos, optam por cortar neste tipo de despesas.

Pelo caminho perde-se a diferenciação que entidades desta natureza aportam, 

que tem que ver com o contacto humano e a capacidade de encaminhar para 

os sítios certos quem quer desenvolver negócios no exterior. 

DM - Como se encontra a relação comercial entre Portugal e os 

Estados Unidos?

JJO - A relação comercial entre Portugal e os Estados Unidos continua sólida, 

razoavelmente desenvolvida e relevante no contexto daquilo que é a relação 

de Portugal com o exterior. Mas, se durante muito tempo os Estados Unidos 

foram o maior destino das exportações portuguesas, nos últimos anos isso 

alterou-se um pouco. As empresas portuguesas começaram a olhar para 

outras geografias, nomeadamente para os países emergentes, como o Brasil 

e Angola. Angola ultrapassou os Estados Unidos como o país mais forte para 

as exportações portuguesas, e para as importações fora do contexto europeu, 

e o Brasil  “ameaça” fazer o mesmo. 

No entanto, convém notar que isso se deve a razões relacionadas com o 

crescimento acelerado destes países na última meia-dúzia de anos. Até 

porque se está, novamente, a assistir ao relançamento da relação comercial 

entre Portugal e os Estados Unidos. 

DM - E que aspetos baseiam esse relançamento?

JJO - Há uma maior consciência de que os Estados Unidos continuam a ser 

um espaço económico que não pode ser ignorado e que a relação entre ambos 

os países já está consolidada e tem história. De um modo geral, já sabemos 

como nos movimentar nos Estados Unidos, o que não acontece em muitas 

das novas geografias, como a China e o Extremo Oriente. Houve um desvio 

de atenção para essas áreas, mas estão agora a retomar-se os espaços mais 

tradicionais das nossas relações comerciais. 

Há também o reconhecimento de que os Estados Unidos são ainda a maior 

economia e o maior mercado de consumo do mundo e o país que acolhe 

com mais rapidez e facilidade o que é inovador, o que faz com que seja 

absolutamente necessário para as empresas portuguesas nos seus processos 

de internacionalização.

Por outro lado, o mercado norte-americano continua a crescer. A economia 

continua dinâmica apesar da crise económica e a evoluir com uma solidez 

que a Europa não tem conseguido mostrar. As empresas acabam por não 

conseguir fazer na Europa aquilo que gostariam e desviam-se para outros 

espaços, designadamente para a América do Norte. É por este conjunto 

de razões que se está a assistir novamente a um aumento das exportações 

portuguesas para os Estados Unidos e da relação bilateral entre os dois 

países. 
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DM - Quais são os desafios para os negócios entre ambos os países?

JJO - Portugal enfrenta uma situação económica difícil, mas continua a ter 

valências interessantes. A exportação é, neste momento, um indicador em 

crescimento e está a dinamizar-se. 

Mas existe um risco em termos de reputação de Portugal, que está a ficar 

associado a uma imagem de país problemático, que gasta mais do que devia, 

que tem um défice que não consegue controlar, que produz pouco, que tem 

um baixo nível de competitividade, etc. 

Estes aspectos negativos estão a influenciar a nossa imagem e a dificultar a 

tarefa das empresas que querem exportar. E as empresas estão a queixar-se 

disso mesmo. Impõe-se, então, uma campanha de comunicação, não para 

esconder os nossos problemas, mas para realçar as vantagens do país. 

Portugal não é só défice, nem crise económica, tem muitos aspetos positivos 

para se realçar, para além do sol e da sardinha assada. Prova disso é o 

sucesso que os vinhos portugueses têm nos Estados Unidos. 

Há muitas formas de mudar as perceções e a imagem através do marketing, 

fazendo uma boa campanha de comunicação e estreitando mais os laços com 

os países de destino. Ainda com a recente visita da chanceler alemã, Angela 

Merkel, as empresas alemãs queixaram-se que conhecem mal Portugal, 

mostrando-se surpreendidas com muito do que cá viram e que desconheciam. 

DM - O que é, então, essencial ao investimento em Portugal?

JJO - Competências, “know-how” e um ambiente propício para os negócios. 

Os custos de instalação são importantes e é preciso haver incentivos fiscais, 

mas, contrariamente ao que se diz, não é o mais relevante. 

As empresas procuram instalar-se onde conseguem ter melhores margens 

e  fazer o mesmo por menos, mas precisam de ter outras vantagens, 

nomeadamente competências. As empresas escolhem locais onde exista 

“know-how” e a possibilidade de recrutamento de boas competências para 

a sua atividade. 

É também importante a existência de um bom ambiente para os negócios, 

que dê às empresas a segurança de que estão bem enquadradas em termos 

de desenvolvimento e inovação. Por exemplo, as empresas vão para Silicon 

Valley por causa do ambiente propício para os negócios. Lá “respira-se” 

tecnologia. 

E depois ter uma Justiça que funcione e uma lei laboral positiva. Esta já 

está melhor mas tem de se ajustar mais à necessidade do país de captar 

investimento estrangeiro. 

DM – Nesse sentido, o que significa, na verdade, ser-se fiscalmente 

atrativo para as empresas estrangeiras?

JJO - Ser-se fiscalmente atrativo significa isenção fiscal, mas também outros 

aspectos mais interessantes para as empresas estrangeiras que optem por 

investir, como os estímulos durante muito tempo concedidos pela Irlanda. 

Este país tinham uma taxa baixíssima, em termos de impostos, para as 
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empresas norte-americanas, que foram para lá em massa e utilizaram a 

Irlanda como um “hub” europeu.

DM -  Pode dar alguns exemplos de investimentos norte-

americanos no nosso país?

JJO - A IBM apostou em Braga, onde tem um centro internacional que 

emprega hoje, de forma direta, quase 400 pessoas. Braga foi escolhida de 

entre outras cidades europeias a concurso porque soube responder bem aos 

critérios anteriormente enumerados. Os custos de instalação foram muito 

competitivos e o recrutamento foi fácil e foi até mesmo o aspeto que distinguiu 

esta cidade face a outras. E depois o ambiente propício, porque, apesar de 

ser uma cidade pequena, Braga é sinónimo de inovação, com a colaboração 

das universidades do norte do país e com centros de incubação de empresas. 

Estes aspetos são suficientes para atrair o investimento? Provavelmente não. 

Mas é preciso lutar projeto a projeto. É preciso vender bem o país de um ponto 

de vista macro.

DM - Como estão as exportações portuguesas para os Estados 

Unidos?

JJO - Temos bons produtos e boas competências. Portugal é um dos maiores, 

senão o maior, fornecedor de azeite para os Estados Unidos e nos vinhos não 

vendemos mais porque não conseguimos produzir mais. 

Precisamos de captar mais investimento estrangeiro mas também precisamos 

de exportar mais. Se é verdade que as nossas exportações estão a ter um 

comportamento muito positivo, isso não chega porque representam pouco 

mais de 30% do nosso PIB. Necessitávamos que representassem o dobro. 

Temos um longo caminho a percorrer para multiplicar as empresas bem 

sucedidas, inclusive as PME’s que têm que ganhar escala e dimensão para 

serem competitivas no exterior. O que pode passar por parcerias.

DM – Como avalia as presentes relações entre a Europa e os 

Estados Unidos?

JJO - O espaço transatlântico é a maior geografia económica do mundo. 

70 a 80% das transações mundiais são feitas nesse espaço. Os dados são 

impressionantes: é aqui que os Estados Unidos mais investem, é daqui que 

mais importam.

DM - O que pode a reeleição de Barack Obama trazer para esta 

relação comercial?

JJO - Se não tivesse acontecido, haveria uma mudança radical de ideologia. 

Obama deverá dar continuidade ao que foi o seu primeiro mandato. 

É bom não esquecer que foi eleito e iniciou a sua governação num dos 

momentos mais críticos das últimas décadas para os Estados Unidos, pelo 

que o seu primeiro mandato foi complicado na vertente económica, o que 

se refletiu num aspecto que os norte-americanos valorizam muito, que é a 

questão do emprego. 

Mas Obama fez reformas importantes, como a da saúde, e apostou um pouco 

no Estado social. O que fez com que a Europa se identificasse mais com a 

política do partido democrata. 

Neste mandato, Obama deverá dedicar-se mais à questão económica e ao 

emprego. Tem um desafio muito grande até ao final do ano, que é o aumento 

de impostos e que vai ter algum impacto. 

No contexto geral, a sua reeleição foi positiva para os Estados Unidos e para 

as relações com a Europa e com parceiros como Portugal.

DM - Passa por aí o caminho para a retoma?

JJO - Também. O país anda pessimista, mas a situação vai agudizar-se 

quando se chegar ao final do mês de Janeiro de 2013 e se sentir na pele a 

redução efetiva dos rendimentos. Há um potencial de degradação da situação 

que temos que ver se conseguimos suster e enfraquecer. Passa muito pela 

iniciativa privada tentar lutar contra o desânimo, o pessimismo e o descrédito 

e acreditar que somos capazes de fazer bem. 
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“a Rota das estrelas”  
brinda com Adega Mayor

a fortaleza do Guincho acolheu a etapa final de 2012 de “A Rota das Estrelas”, iniciativa que 

reuniu, uma vez mais, um punhado de chef’s de cozinha galardoados com estrelas michelin, 

a mais alta distinção que se pode receber no fantástico mundo gastronómico. Uma troca única 

de experiências e conhecimentos onde os vinhos da adega mayor marcaram presença.

REPORTAGEM
ROTA DAS ESTRELAS
texto DUARTE CUNHA fotos SARA MATOS
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Após ter percorrido o país de lés a lés, “A Rota das Estrelas” terminou na 
Fortaleza do Guincho. Evento que celebrou a grande cozinha nacional e 
internacional, numa grande manifestação de talento e troca de “expertise”, 
técnicas e tendências entre os diversos chef’s presentes ao longo dos três 
dias do evento.
Vincent Farges, chef executivo da Fortaleza do Guincho, com uma estrela 
Michelin desde 2001, foi o anifitrião de alguns dos mais prestigiados 
mestres da cozinha a trabalhar em Portugal e no estrangeiro. Ao todo, foram 
doze elementos provenientes de diferentes destinos. A saber: Erik van 
Loo, Restaurante Parkheuvel (Roterdão, Países Baixos); Adam Simmonds, 
Danesfieldhouse (Buckinghamshire, Grã-Bretalha); Jens Rittmeyer, 
Restaurante KAI 3 (Sylt, Alemanha); Guillaume Salvan, Restaurante La 
Falaise (Cahuzac ser Vère, França); Dieter Koschina, Restaurante Vila 
Joya (Praia da Galé, Albufeira); Hans Neuner, Restaurante Ocean do Vila 
Vita Parc (Porches, Algarve); José Cordeiro, Restaurante Feitoria (Lisboa); 

Albano Lourenço, 
Restaurante Arcadas da 
Quinta das Lágrimas 
(Coimbra); Aimé 
Barroyer, Restaurante 
Tavares (Lisboa); Benoît 
Sinthon, Restaurante 
Galo d’Oro do Hotel Porto 
Bay (Funchal); Meir 
Adoni, Restaurante Catit 
(Tel Aviv, Israel) e Jean 
Luc Ortu, uma referência 

profissional para Vincent Farges e um conhecedor profundo de várias 
cozinhas Michelin.
Ao longo das três noites do evento, que teve lugar em finais de novembro, 
os chef’s apresentaram menus conjuntos, com vários pratos individuais, 
que demonstram a excelência da sua cozinha e também a qualidade dos 
produtos locais, como o peixe e mariscos, os legumes ou os vinhos. Categoria 
última onde se insere a Adega Mayor que  viu serem incluídas algumas das 
suas mais emblemáticas referências no exigente “tasting” final de seleção 
dos néctares a apresentar ao longo do evento. Nomeadamente, as propostas 
Pai Chão, Reserva do Comendador Branco e Tinto e Solista Verdelho que 
marcaram presença neste festival gastronómico itinerante de enorme 
prestígio, cujo denominador comum a todos os chef’s e restaurantes 
participantes é serem distinguidos pela sua qualidade no Guia Michelin.
Um brinde à alta cozinha, acompanhada pelos melhores vinhos do 
interior alentejano, que marcaram presença numa das mais significativas 
manifestações gastronómicas que anualmente se realiza em Portugal.
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Cátedra “Rui nabeiro – 
Delta Cafés biodiversidade” 
lança Museu Virtual
Proporcionar um espaço de descoberta para o público em geral e, sobretudo, uma 

ferramenta de aprendizagem para professores e alunos, é o objetivo do Museu Virtual da 

Biodiversidade (MVBIO), um projeto da Cátedra “Rui nabeiro – Delta Cafés biodiversidade”, 

espaço de investigação criado a partir de uma parceria entre a Delta Cafés e a Universidade 

de Évora. E já disponível no ciberespaço.

REPORTAGEM
CÁTEDRA RUI NABEIRO
texto DUARTE CUNHA fotos D.R.
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fotografia da natureza, pelo que aqueles que queiram ver as suas imagens 
publicadas poderão, igualmente, contatar a equipa do museu. Da mesma 
forma, as escolas estão convidadas a enviar notícias sobre os trabalhos 
realizados a partir do material disponibilizado pelo MVBIO.
O Museu Virtual da Biodiversidade pode ser visitado na página web: www.
museubiodiversidade.uevora.pt
O MVBIO constrói-se, também, com a colaboração de todos, pelo que todas 
as fotos utilizadas estão a ser cedidas por fotógrafos e interessados em 
fotografia da natureza, razão pela qual aqueles que queiram ver as suas 
imagens publicadas poderão, igualmente, contatar a equipa do museu. 
Da mesma forma, as escolas estão convidadas a enviar notícias sobre os 
trabalhos realizados a partir do material disponibilizado pelo MVBIO.
O Museu Virtual da Biodiversidade pode ser visitado na web no endereço:  
www.museubiodiversidade.uevora.pt

Sob a orientação do professor 
Jorge Araújo, o museu virtual 
tem como principal público-alvo 
as comunidades escolares, ao 
oferecer instrumentos lúdicos 
de aprendizagem que aliciem os 
jovens portugueses a interessarem-
-se pelas Ciências Naturais e lhes 
despertem a consciência coletiva 
relativamente à importância da 
conservação das espécies.  “Este é 
um espaço de descoberta e espera-se 
que seja uma ferramenta de grande 
utilidade no ensino e aprendizagem 
da biodiversidade, bem como no 
fomento de atitudes que colaborem 
na conservação da biodiversidade 
portuguesa”, comenta a equipa 
responsável pelo projeto. 
O MVBIO propõe-se, assim, a 
apoiar os professores do ensino 
básico e secundário nos seus 
programas de Ciências Naturais, 
facultando uma base de dados, 
em permanente construção, sobre 
a riqueza da fauna e da flora 
portuguesas. Aos jovens, o espaço disponibiliza um meio fácil e aliciante 
para tomarem conhecimento com a diversidade de animais, plantas e 
fungos existentes em Portugal, através de recursos variados e ricos, como 
imagens, som e textos científicos sobre biologia. Aprender ao alcance de 
um clique, com toda a liberdade horária trazida pelo advento da Internet.
Projeto em constante desenvolvimento e aberto à colaboração de todos os 
interessados,  o Museu Virtual da Biodiversidade está a ser construído por 
etapas. Grupo a grupo, a fauna e a flora de Portugal são apresentadas, ao 
mesmo tempo são disponibilizados os recursos didáticos para utilização 
em sala de aula. O museu conta já com informações sobre os répteis e 
anfíbios existentes em Portugal, além de guias úteis para os professores 
interessados em realizar atividades sobre esses dois grupos. 
O MVBIO constrói-se, também, com a colaboração de todos, pelo que todas 
as fotos utilizadas estão a ser cedidas por fotógrafos e interessados em 
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organizações, designadamente com a Delta Cafés.
Porque escolhemos esta organização para nossa parceira?
A Associação Coração Delta tem desenvolvido projetos que consideramos 
de grande mérito no âmbito da responsabilidade social. Nesse sentido, foi 
estabelecida uma parceria de colaboração entre a Fundação PT e o Coração 
Delta, no âmbito do compromisso de cidadania, com vista a minorar as 
carências dos idosos que vivem numa situação de isolamento. A iniciativa 
“Caminhada Solidária”, realizada em Setembro do corrente ano em Évora, 
que teve o propósito de angariar fundos para aquisição de telemóveis 
específicos para serem utilizados em situações de emergência, é um sinal 
claro da missão de responsabilidade social destas duas organizações. Os 
destinatários dos equipamentos são 124 idosos carenciados, que vivem em 
situação de solidão, residentes nos distritos de Beja, Évora e Portalegre. A 
identificação desta população foi efetuada, conjuntamente, pelo Coração 
Delta e pela GNR. Iniciativas como esta devem ser replicadas noutras 
zonas, pois o impacto positivo que têm junto da população visada pode 
contribuir para uma melhoria significativa na qualidade de vida.
Hoje em dia é comum as organizações terem uma preocupação de 
sustentabilidade, muito para além do seu negócio “core”.
Coordenado pela Fundação Portugal Telecom, o “Mão-na-Mão” – movimento 
de voluntariado interempresarial - conta atualmente com a participação, 
a disponibilidade e o empenho de 17 empresas, designadamente a 
Delta Cafés. Este programa está direcionado para instituições privadas 
de solidariedade social, Misericórdias, bem como estabelecimentos 
hospitalares e de ensino que apoiem cidadãos vítimas de exclusão social 
e as suas iniciativas traduzem-se na execução de tarefas específicas, 
comprometendo-se as empresas signatárias a disponibilizar colaboradores 
para nelas participarem durante o horário normal de trabalho.
É para nós um privilégio poder colaborar com uma Associação tão bem 
organizada como a Coração Delta, que desenvolve um trabalho muito 
meritório e essencial no âmbito da cidadania solidária.
Gostaria de deixar uma mensagem final sobre o voluntariado e a minha 
participação em projetos de responsabilidade social. Tudo o que fazemos 
nesta área se traduz numa dádiva. Mas aquilo que recebemos é muito mais 
do que aquilo que damos. E às vezes basta tão pouco.

“O que  recebemos é muito 
mais do que o que damos”

A Fundação PT, através da sua Direção de Cidadania Empresarial e Inclusão, 
promove e desenvolve projetos de inclusão social em três vertentes de 
atuação: Saúde, Educação e Inclusão Social. Grande parte destes projetos 
assenta em programas de voluntariado, que têm por objetivo não só apoiar 
áreas carenciadas da comunidade ou do ambiente, mas também motivar 
os colaboradores e respetivas famílias a participarem em atividades de 
cidadania.
Os programas de voluntariado desenvolvidos pela PT dividem-se de acordo 
com os horários em que se executam:
• Voluntariado empresarial – oferece a possibilidade de cada colaborador 
doar seis dias de trabalho voluntário, durante o período de horário normal 
de trabalho, sem que isso afete a respetiva retribuição e/ou assiduidade;
• Voluntariado em família – organizado em horários de tempos livres, 
conta com a participação de colaboradores e seus familiares. Este tipo 
de voluntariado tem permitido que pais e filhos colaborem para um bem 
comum, fortalecendo, de certo modo, o próprio relacionamento familiar e, 
por outro lado, dar a conhecer aos mais novos uma realidade que para eles 
nem sempre é percecionada.
O tipo de voluntariado que desenvolvemos tem-se adaptado às 
necessidades das Instituições que apoiamos, sendo de referir que, cada 
vez mais, os voluntários atuam de acordo com as suas competências 
pessoais e profissionais. Por exemplo, tendo em conta o negócio da PT, 
muitos dos colaboradores possuem competências na área de informática, 
pelo que temos vindo a dinamizar ações de microinformática junto das 
instituições e também das escolas., como é o caso do projeto “Comunicar 
em Segurança”. Creio que este tipo de voluntariado é extremamente útil, se 
considerarmos que em diversas situações se pretende criar condições para 
que a população que beneficia destas ações de formação volte a integrar o 
mercado de trabalho. 
Ainda ao nível do voluntariado por competências, criámos uma bolsa de 
voluntariado em que cada colaborador identifica as suas competências 
pessoais, tais como pintura, jardinagem, música, cabeleiro, etc., o que nos 
tem permitido dinamizar workshops temáticos junto das instituições. 
Considero que as ações de responsabilidade social que as empresas 
desenvolvem podem assumir maior dimensão e impacto se trabalharmos 
em conjunto. Nesse sentido, temos criado parcerias com diversas 

OPINIÃO
GRAÇA REBOCHO
PT Fundação
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“Tempo Para Dar”  
entrega telemóveis sénior

Uma octogenária do concelho de Arronches, marcelina Gonçalves Cardoso, recebeu a 26 

de outubro o primeiro de 124 telemóveis para idosos que, no Alentejo, vivem em situação de 

isolamento.  a iniciativa liderada pelo projeto “Tempo Para Dar” da associação Coração 

Delta, em parceria com a GnR e a fundação PT, deverá ter a fase de distribuição dos 

equipamentos concluída até final do ano.

CORAÇÃO DELTA
TEMPO PARA DAR
texto JOÃO VINAGRE fotos D. R.
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A beneficiária deste equipamento 
afirmou que já não se lembra “há 
quanto tempo” vive no Recanto, para 
onde foi “para ajudar uma cunhada, 
que já morreu”. Mas Marcelina 
apegou-se àquele pedaço de terra e 
por lá ficou, confessando ainda que 
vive “muito feliz” e que não sente 
“falta de nada”. Ainda assim, admite 
que o telemóvel é muito importante 
“para ligar para o meu filho ou para 
a Guarda, se tiver algum problema de 
saúde ou outro qualquer”.
Também Rui Nabeiro se mostrou 
satisfeito pelo arranque no terreno 
da operação de entrega dos 124 
telemóveis a outros tantos idosos do 
Alentejo. Ainda assim, o empresário, 
e líder da Associação Coração 
Delta, considera que “este telemóvel 
só por si é muito pouco. Falta o 
acompanhamento e o carinho que 

temos que dar aos idosos”. 
Para a presidente do Município de Arronches, Fermelinda Carvalho, “a 
oferta destes telemóveis é um gesto muito nobre por parte da Associação 
Coração Delta e enquadra-se também na política de apoio à terceira idade 
que temos vindo a prosseguir nesta autarquia”.
Por sua vez, o oficial de Relações Públicas do Comando Territorial de 
Portalegre da Guarda Nacional Republicana, tenente-coronel Joaquim 
Figueiredo, assegurou que “a corporação segue atentamente os idosos que 
vivem em situação de isolamento”, sendo os equipamentos agora entregues 
“uma forma de podermos apoiá-los ainda com maior prontidão e eficácia 
sempre que tal se revelar necessário”.

“Estou muito satisfeita por se terem lembrado de mim”. Foi deste modo 
simples mas sentido que Marcelina Gonçalves Cardoso, de 82 anos, 
agradeceu o telemóvel sénior que lhe foi entregue pelo comendador Rui 
Nabeiro, em representação do programa “Tempo Para Dar”.
Os 124 equipamentos a distribuir por idosos de todo o Alentejo foram 
adquiridos graças ao contributo dos mais de 1.200 participantes na 
Caminhada Solidária realizada a 29 de setembro último no centro histórico 
de Évora. À iniciativa do “Tempo Para Dar” juntaram-se como parceiros 
institucionais a Fundação PT e a Guarda Nacional Republicana, tendo 
cabido a esta última a sinalização dos idosos a apoiar, todos eles em 
situação de isolamento.
Nunca a pequena casa de D.ª Marcelina Cardoso, no sítio 
do Recanto, no concelho de Arronches, tinha conhecido 
tanto movimento. Ao final da manhã da última sexta-feira 
de outubro, a octogenária recebeu à sua porta a comitiva da 
qual faziam parte, entre outros, Rui Nabeiro, a presidente da 
Câmara de Arronches, Fermelinda Carvalho, e o oficial de 
Relações Públicas do Comando Territorial de Portalegre da 
GNR, tenente-coronel Joaquim Figueiredo.
Entre a confissão de que está “um bocadinho surda”, a anciã 
recebeu o seu novo telemóvel das mãos do comendador 
Nabeiro e, pouco depois, as representantes do programa 
“Tempo Para Dar” forneceram as necessárias explicações 
sobre o funcionamento do aparelho que lhe permitirá, a 
partir de agora, estar um pouco mais próxima do mundo. 
Com um simples toque numa das teclas previamente 
programadas, a primeira beneficiária desta iniciativa ímpar 
de solidariedade social poderá, a partir de agora, contatar a 
GNR, os bombeiros, a família ou a equipa do “Tempo Para 
Dar”. Há ainda a particularidade de uma voluntária do 
programa fazer o acompanhamento da idosa, para quem 
telefonará regularmente.
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vitivinícola vem assumindo para a economia da região alentejana, aliando 
a qualidade dos vinhos à quantidade produzida e comercializada. Distinta 
é a realidade da Extremadura, com a enóloga Susana Protásio a deixar o 
desafio aos “bodegueiros” da região para que apostem cada vez mais na 
melhoria da qualidade dos seus vinhos e na promoção dos mesmos, tanto 
a nível interno como em mercados internacionais.
Por outro lado, o X Encontro de Vinhos Alentejo-Extremadura voltou a 
reconhecer a excelência dos produtos saídos da Adega Mayor. Foram 
três os prémios conquistados, com destaque para o galardão máximo do 
evento, o Arabel de Ouro, atribuído a dois vinhos: o branco Reserva do 
Comendador e o Monte Mayor Rosé. Já o Solista conquistou um Diploma de 
Honra na categoria dos tintos com mais de 6 meses em barrica.
Poucos momentos antes da divulgação do palmarés, no seu discurso 
enquanto anfitrião do Encontro, já Rui Nabeiro havia sublinhado o 
percurso de afirmação qualitativa que os produtos vínicos da Adega Mayor 
têm vindo a conhecer desde o início oficial da sua atividade em 2007.

adega mayor 
três vezes premiada

REPORTAGEM
X ENCONTRO DE VINHOS 
ALENTEJO-EXTREMADURA
texto JOÃO VINAGRE fotos D.R.

A vila de Campo Maior foi escolhida para acolher o Encontro de Vinhos 
Alentejo-Extremadura. Depois da oitava edição, em 2010, a Câmara de 
Comércio e Indústria Luso-Espanhola (CCILE) levou de novo o evento até 
à zona raiana, agora para a edição que ostentou o número 10. Regresso 
ao qual não é alheio o excelente relacionamento do Grupo Nabeiro/Delta 
Cafés com a CCILE, da qual é associado há largos anos.
Ao todo, o X Encontro de Vinhos Alentejo-Extremadura contou com 
a participação de 28 adegas – 14 de cada região – e foram propostos a 
concurso 68 vinhos, distribuídos por seis categorias, entre tintos, brancos 
e rosés.
As provas cegas, que tiveram lugar na Adega Mayor, estiveram a cargo 
da enóloga portuguesa Susana Protásio e do espanhol Pedro Cotilla, e 
preencheram os dois primeiros dias do evento, a saber 15 e 16 de novembro. 
Para o início da tarde de sábado 17, na Quinta das Argamassas, estava 
reservado o momento culminante do Encontro, que incluiu uma prova 
de vinhos para convidados e a divulgação dos vinhos galardoados com o 
Arabel de Ouro e Prata, designação do prémio concedido anualmente pela 
CCILE.
O novo embaixador de Espanha em Portugal, Eduardo Junco Bonet, marcou 
presença no fecho do evento, à frente de um conjunto de entidades do país 
vizinho, entre as quais o cônsul-geral de Espanha em Lisboa, José Javier 
Nagera, o delegado do Governo central na Extremadura, German López 
Iglesias, e o responsável pelo sector do Comércio no Governo extremenho, 
Miguel Cordoba. Do lado português destaque para o presidente da Câmara 
de Comércio e Indústria Luso-Espanhola, Enrique Santos, e os presidentes 
dos conselhos de administração do Banco Popular, Rui Semedo, e do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés, Rui Nabeiro.
O anúncio dos vinhos contemplados neste X Encontro Alentejo-
Extremadura com os prémios Arabel de Ouro e Prata, bem como os 
Diplomas de Honra, foi antecedido pela intervenção de diversos oradores. 
Houve unanimidade no reconhecimento da importância que o sector 

Vinte e oito adegas do alentejo e da extremadura espanhola apresentaram-se a 

concurso no X Encontro de Vinhos daquela região transfronteiriça, promovido pela Câmara 

de Comércio e indústria Luso-espanhola (CCiLe). A Adega Mayor acolheu as provas cegas 

e a Quinta das Argamassas a sessão de encerramento, na qual os vinhos do Grupo nabeiro 

foram referenciados por três vezes no palmarés de prémios.
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Com o 
oceano no 
horizonte
e a serra 
de vigia

Mesmo às “portas” de Lisboa, está um verdadeiro paraíso. Surfistas, pescadores, adeptos do 

mergulho e até mesmo estrelas de cinema fazem parte da legião de fãs deste lugar 

mágico, simultaneamente tão perto e tão longe de tudo. os deuses foram generosos com 

o Guincho em beleza natural, num permanente e carinhoso diálogo entre mar e serra que se 

perde na memória dos tempos. aqui a natureza é dona e senhora e resiste à passagem do 

tempo. Como se o Guincho fosse um lugar sem idade que não deixa ninguém indiferente. 

ROTEIRO DELTA
GUINCHO
texto ABEL MARTINS fotos SARA MATOS
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Após uns momentos na Praia do Guincho, 

tem duas hipóteses. Pode seguir para 

norte, pela EN247, até sair na Azóia, 

ou voltar a sul, na direção de Cascais. 

Tomemos, primeiro, esta rota, que nos 

leva, de imediato, a outras duas praias 

vizinhas da do Guincho. Façamos uma 

primeira paragem na Praia da Água Doce, 

mais conhecida como praia pequena do 

Guincho, um pequeno nicho de areia 

entre a Praia da Cresmina e a grande 

Praia do Guincho abrigado dos fortes 

ventos que por vezes fustigam as suas vizinhas. Sigamos depois para a 

Praia da Cresmina, uma das grandes praias da zona do Guincho, numa 

longa língua de areia pontuada por dunas. 

Quem preferir a piscina à praia, sempre pode mergulhar nas águas calmas 

da piscina de água salgada do Arriba. Com vista para o mar, o espaço foi 

melhorado e remodelado em 2012.

Mais para sul, é ponto de paragem obrigatória a Boca do Inferno, local que 

terá sido, em tempos, uma gruta formada pela erosão da água da chuva 

nos calcários. Depois das camadas superiores terem abatido, ficou uma 

enorme caldeira ligada ao mar por um arco, por onde as ondas entram 

fazendo um barulho assustador e uma enorme espuma quando embatem 

nas rochas. Daí o nome de Boca do Inferno. Em 1896, um filme feito pelo 

inglês Henry Short já mostrava a incansável força do mar a bater nas 

rochas milenares. A falésia e toda a área envolvente são impressionantes 

e merecem um olhar demorado, sobretudo ao entardecer, emoldurado por 

um magnífico pôr-do-sol.

Para além da grande beleza natural, o Guincho acolhe alguns monumentos 

de interesse histórico. Junto à Praia do Guincho ergue-se em frente do 

mar, num local isolado, o Forte Velho, também denominado de Forte 

Pedaço de terra paralelo ao temperamental Oceano Atlântico, falar do 

Guincho é falar de um mar tão profundamente azul que se confunde com 

o céu, de areias que convidam a longas caminhadas, de dunas protetoras, 

de memoráveis entardeceres, matizados de múltiplas cores, da vista 

deslumbrante sobre a Serra de Sintra. É escutar o vento, dar uns mergulhos 

um tanto ou quanto gelados, provar os melhores mariscos e peixes frescos. 

É ver surfistas, pescadores, ciclistas, entusiastas de desportos radicais. É 

relembrar a lenda que diz que foi nestas areias que se ouviu o guincho 

de uma donzela anunciando a conquista de Alcácer do Sal aos mouros. 

O enquadramento paisagístico é excecional, com uma costa recortada 

estendendo-se até às arribas do Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da 

Europa.

Não é, por isso, de estranhar que a história do Guincho se confunda com 

o cinema e ao longo de décadas foi cenário e actor principal de várias 

tramas e enredos. Um dos momentos altos aconteceu em 1969, quando 

Harry Saltzman e Albert R. Broccoli escolheram o Guincho como teatro 

de operações do menos secreto de todos agentes, 007, em “James Bond – 

Ao serviço de Sua Majestade”. “Bond, James Bond”, então protagonizado 

por George Lazenby, começava uma perseguição na Estrada do Guincho 

que terminava já na praia, onde salvava a condessa de Vicenzo, papel que 

coube a Diana Rigg, de uma tentativa de suicídio. A praia, lá está, pouco 

mudou desde 1969.

Comecemos, então, este passeio aqui mesmo na Praia do Guincho, 

vencedora do concurso “Sete Maravilhas, Praias de Portugal”, na categoria 

de uso desportivo. Dona de 800 metros de areal que se espalha até à 

beira da estrada e que convida a estender a toalha e a relaxar, nos dias de 

Verão, ou a caminhar e contemplar o intenso azul que se entende à sua 

frente, nos mais frescos. Juntamente com Carcavelos, esta é a maior praia 

do concelho de Cascais. Aninhada entre as dunas em jeito de proteção, 

a Praia do Guincho está encravada entre dois picos rochosos, a Ponta 

Alta e a Ponta do Abano. O facto de estar em pleno Parque Natural de 

Sintra-Cascais, muito próximo da serra, torna-a excecional para a prática 

de alguns desportos radicais, como o surf, windsurf e kitesurf, graças ao 

vento que ali se faz sentir quase todo o ano. É por isso que a Praia do 

Guincho é frequentemente palco de eventos europeus e mundiais, sendo 

um dos destinos mais procurados pelos melhores atletas. 



DELTA MAGAZINE
OUTUBRO/DEZEMBRO’1256

das Velas. Visível para quem circula na 

estrada, desenha-se sobre o maciço rochoso 

dominando o acesso à praia, numa clara 

demonstração da mestria dos estrategas 

que estudaram a defesa da nossa costa. Construído por volta de 1640, é 

parte integrante do conjunto de fortalezas que formavam uma cintura 

defensiva na costa de Cascais, construídas por ordem de D. António Luís 

de Menezes, governador da praça na época que se seguiu à restauração 

da independência. Atualmente em ruínas, foi classificado como Imóvel de 

Interesse Público, estando em estudo um projeto para a sua requalificação 

e aproveitamento como centro de interpretação do Parque Natural de 

Sintra-Cascais.

Mais para sul, ergue-se o Forte dos Oitavos. Depois da restauração da 

independência, entre 1642 e 1648, esta fortificação foi construída como 

complemento da defesa da barra do Tejo, cruzando fogos com os fortes 

vizinhos de Nossa Senhora da Guia e de Brás de Sanxete. Por outro lado, 

servia de abrigo a uma pequena guarnição preventiva de desembarques 

entre as praias do Guincho e da Guia. É também um Imóvel de Interesse 

Público, recentemente reinaugurado como espaço museológico e cultural.

Para os mais aventureiros, todo este percurso pode ser feito de bicicleta. Com 

quase nove quilómetros, a entre Praia do Guincho e a Marina de Cascais, 

estende-se uma ciclovia, sempre paralela ao 

mar. O percurso demora sensivelmente 30 

minutos e é grátis se feito numa bicicleta 

dos postos BiCas. Com fim perto do Farol de 

Santa Marta e com passagem por mais dois, o do Cabo Raso e o da Guia, o 

percurso não perde de vista o oceano e faz-se através de velhas quintas e 

memórias de senhores e fidalgos e de muita natureza.

Se por esta hora o passeio já lhe abriu o apetite, vai gostar de saber que ao 

longo da Estrada do Guincho situam-se vários restaurantes de luxo. Mais 

próximos da praia estão o restaurante e estalagem Muxaxo e o Hotel do 

Guincho, que alberga o restaurante Fortaleza do Guincho. O Faroleiro, Mar 

do Guincho, Furnas do Guincho, Mestre Zé, Porto de Santa Maria ou Arriba 

são outras possibilidades à escolha para alimentar o corpo com o melhor 

que o mar nos traz,, mas também a alma, desfrutando de toda a beleza 

paisagística envolvente. No extremo norte situa-se o Bar do Guincho, que é 

também um espaço de animação nocturna.

E já que estamos a norte, tomemos agora a outra rota que lhe mencionámos 

no início do nosso passeio. Neste caso, desaconselhamos a bicicleta, porque 

o percurso faz-se serra acima. Situado a 140 metros acima das águas do 

Oceano Atlântico, o nosso destino é o Cabo da Roca ,“Onde a terra se acaba 

e o mar começa”, como escreveu Luís de Camões n’ “Os Lusíadas”. 
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O ALENTEJO EM GRANDE.
As grandes palavras da vida são letras que ecoam no coração. Também os grandes 
vinhos nascem de grandes letras, grandes castas, grandes pessoas. É por isso que 
a paisagem alentejana tem um “M” Mayor que as outras, que inspira a alma e faz 
desta uma Adega Mayor.
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Delta Q reforça      
gama “Origens”
o conceito exclusivo de café em cápsulas, Delta Q, volta a inovar e acaba de introduzir 

no mercado mais dois blends pertencentes à gama “Delta Q origens”. nomeadamente, 

Cartagena e Caribe, duas requintadas propostas dirigidas a todos os apreciadores de café com 

aromas exclusivos, provenientes das verdadeiras origens do café. 

Os dois novos lotes da marca 100% portuguesa detêm caraterísticas únicas, 
que os diferenciam de outros produzidos no resto do mundo, tornando- 
-os verdadeiramente exclusivos. Traço do ADN da marca portuguesa que 
se tem vindo, também, a assumir como a preferida dos portugueses no 
consumo de café no lar e que foi agora reforçada com duas propostas de 

elevado requinte.
São elas Cartagena e Caribe, duas novas propostas que vêm reforçar a 
gama já composta pelas referências Malay e Abissínia e que consigo 
trouxeram para o universo Q o que de melhor o café de Timor e da Etiópia 
têm para oferecer e que chegaram ao mercado em abril deste ano.
Proveniente do segundo maior produtor de café arábica (Colômbia), Delta 
Q Cartagena é um lote de café escolhido seletivamente e sujeito a um 
processo de lavagem que o purifica e refina a sua acidez, potenciando o 
seu aroma. 
Já o Caribe é marcado por um corpo cremoso, um sabor único com notas de 
cacau, baunilha e amêndoa e uma suavidade notável. Oriundo da Jamaica, 
é um dos cafés mais ricos do mundo, motivo pelo qual é designado de 
“Ouro Negro”. 
Com a nova gama “Delta Q Origens”, a marca portuguesa de café em 
cápsulas pretende reforçar a ligação com os verdadeiros apreciadores de 
café garantindo os valores inerentes à marca: conveniência, simplicidade, 
qualidade, inovação e diversidade, oferecendo uma gama ampla e exclusiva 
de cafés e chás em cápsulas, agora reforçada com algumas das melhores 
origens do mundo, como são exemplo a Jamaica, Colômbia, Etiópia e Timor. 
Com todo o Q do café dos cafés.
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