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Recuperar uma tradição abandonada, recuperando o vinho e a vinha em terras alentejanas e, em particular, em Campo Maior, foi um sonho que mantive 
durante largos anos.

Hoje, a Adega Mayor é um sonho concretizado e, a cada ano que passa, afirma-se como um projeto cada vez mais sólido, inovador e sustentável.

O processo da vindima é o primeiro passo na produção de vinho, mas é também o mais delicado e mágico. Trata-se de um período crucial na produção 
vinhateira, pois durante a vindima define-se o destino daquilo que virá a ser o vinho.

A terra tem-nos brindado com boa uva. E 2013 não foi exceção.

Não há duas vindimas iguais, mas o sentimento que se vive nesta época, por quem trabalha a uva, mantém-se inalterável. É o prazer de vivenciar o 
momento da criação de um novo vinho. 

Há quem afirme que as vindimas são o trabalho mais alegre das fainas agrícolas. Julgo que se deva ao facto de ser um marco entre o fim de um ciclo e o 
início de outro.

E como já o disse uma vez: são as paixões que nos movem. E não é diferente no mundo dos vinhos...

COMENDADOR 
RUI NABEIRO 
recupera o sonho antigo de 
devolver a tradição vinícola a 
Campo Maior

SONHO CONCRETIZADO
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JOÃO MANUEL NABEIRO, 
administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, 
destaca a importância da sustentabilidade 
como dimensão do negócio

“A Sustentabilidade exige que nós deixemos aos nossos filhos uma herança que não seja essencialmente pior do que 
aquela que nós próprios herdamos. Em outras palavras: devemos viver de “dividendos“ e deixar intacto o “capital”.

Gro Harlem Brundtland

A sustentabilidade é um conceito que nos toca como seres humanos, pois sentimos a responsabilidade pelo legado do 
nosso planeta às gerações futuras. No entanto, está ainda distante das preocupações diárias de todos nós. 
Dá-se hoje um voto de confiança às marcas que procuram unir estas duas dimensões aproximando o consumidor e o 
cidadão da sustentabilidade.
As marcas são cada vez mais, ícones e emoções de um mundo sem fronteiras e assumem um crescendo de 
responsabilidades, conseguindo transmitir valores cujos consumidores e cidadãos se identificam.
Naturalmente, as marcas procuram a sustentabilidade, pois querem garantir a sua sobrevivência, reforçando a 
competitividade e inovação de forma a perpetuar o seu sucesso para as gerações futuras.
Há mais de 52 anos que a nossa marca procura mostrar a Portugal e ao mundo que a sustentabilidade faz parte dos 
nossos valores e cultura, razão pela qual se revela no nosso modelo de negócio, nas opções de investimento, na 
estratégia de inovação e nos nossos produtos e serviços e, principalmente, nas nossas pessoas.
Também acredito que o consumidor esteja a mudar, apresentando-se cada vez mais atento às atitudes das marcas e mais 
comprometido com a importância da sua escolha de consumo. Esta decisão transforma-se numa atitude de 
co-responsabilização solidária com a marca.
Esta interdependência implica maiores responsabilidades para todos, mas também a certeza que, juntos, conseguiremos 
superar os novos desafios que se nos avizinham neste caminho de expansão da nossa marca e dos nossos valores por 
esse mundo fora.

Um pASSO Em fRENTE NA SUSTENTAbIlIDADE

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

E-MAIL GERAL
DMAGAZINE@DELTA-CAFES.PT

CONTACTOS EDITORIAIS/COMERCIAIS
BEYONDMERIDIAN, LDA.

 CAMPO MÁRTIRES DA PÁTRIA, 
N.º 110

1150-227 LISBOA
GERAL@GRANDECONSUMO.COM

TELEFONE: 218 208 793  

PRODUÇÃO
LISGRÁFICA, S.A.

FOTO CAPA
SARA MATOS



DELTA MAGAZINE
JULHO/SETEMBRO’136

 

Portugal em 
destaque nos World 
Travel Awards 2013         
A edição 2013 dos World 

Travel Awards para a Europa – os 

“óscares” do turismo -  sorriu 

a Portugal: dos seis galardões 

conquistados na edição de 

2012, que decorreu no Algarve, 

o turismo português passou a 

nove, a nível continental, a que 

se somam mais duas distinções 

na divisão do Mediterrâneo e dez 

exclusivamente nacionais.

Portugal, que concorria com 41 nomeações, repetiu as vitórias do ano passado em nichos 

fulcrais para o turismo português: o país foi declarado o destino europeu líder no golfe 

enquanto o Algarve mantém o cetro de melhor destino de praias. Novidade é a distinção 

conquistada pela Madeira como melhor destino insular, enquanto Lisboa, que estava no-

meada para o “óscar” principal (melhor destino), segurou a distinção de destino ideal para 

escapadelas urbanas.

Os restantes World Travel Awards Europa - votados online por toda a gente mas segundo um 

sistema em que os votos de cerca de 180 mil profissionais do turismo valem por dois - con-

quistados por Portugal foram para “porta-aviões” da hotelaria nacional. Entre os vencedores 

algarvios, encontra-se o Vila Joya, o melhor boutique resort (continuando imbatível nesta 

categoria, que tem vencido também a nível mundial), o Conrad (declarado o melhor resort 

de luxo europeu), o Hotel Quinta do Lago (golfe resort) e o Martinhal (villa resort). Pela hotel-

aria madeirense, as honras ficam por conta do The Vine (melhor design hotel).

Estado arrecada 600 milhões com subida do IVA 
na restauração       
A subida do IVA na restauração deve render ao Estado 600 milhões de euros este ano. Trata-

se de uma subida de 140% em relação a 2011. A revelação consta do relatório do grupo de 

trabalho interministerial criado para estudar a fiscalidade na restauração. 

O documento foi entregue no Parla-

mento e é citado por vários jornais, 

segundo os quais a subida da receita 

está ligada, não só à subida 

do IVA para 23%, como às 

novas regras da fiscalidade 

e aos incentivos dados aos 

contribuintes para pedir 

fatura.  O Governo vai agora 

decidir se mantém ou baixa 

a taxa do imposto, como 

têm vindo a reclamar os 

empresários da restau-

ração. 

A Associação de Hotelaria e Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) alega 

que o aumento do IVA levou ao encerramento de 39 mil empresas em 2012 e 

2013, o que conduziu 99 mil pessoas ao desemprego.

Ryanair anuncia 
operações 
em Lisboa        
A Ryanair anunciou o início da 

operação no aeroporto de Lisboa de 

quatro rotas com destino a Londres-

Stansted, Bruxelas-Charleroi, Frankfurt-

Hahn e Paris-Beauvais, a ter início a 26 de 

novembro deste ano.

A companhia aérea, que iniciou funções em Portugal 

em 2003 com duas bases, Faro e Porto, soma agora um 

total de 71 rotas em Portugal, uma nacional e as restantes 

70 internacionais, com a expansão para o aeroporto lisboeta.

Michael Cowley, vice-presidente da Ryanair, afirmou, na ocasião, 

que com esta medida “vamos ajudar no crescimento do turismo em Lisboa”.

As frequências semanais de Lisboa para os quatro destinos são de quatro vezes para 

Bruxelas-Charleroi, 14 para Londres-Stansted, três para Frankfurt-Hahn e quatro para Paris-

Beauvais.

Segundo o responsável da companhia aérea, com esta expansão para Lisboa, “esperamos 

atingir cerca de 80% em termos de taxa de ocupação”. A companhia espera ainda alcançar 

mais de 400 mil passageiros por ano, com um total de 50 voos semanais e criar mais de 

400 empregos no aeroporto da capital.

Dormidas sobem 3,8% em julho        
A hotelaria registou um total de 5,3 milhões de dormidas em julho de 2013, o equivalente 

a uma subida de 3,8%. O crescimento fica, no entanto, aquém do registado no mês anterior 

(+8,6%). Portugal recebeu em julho 1,6 milhões de hóspedes, mais 3,3% do que em igual 

período de 2012.

Segundo os dados da Actividade Turística do Instituto Nacional de Estatística (INE), para 

este acréscimo contribuíram as dormidas dos não residentes, com um aumento de 6%. Ao 

passo que a evolução de dormidas dos residentes foi negativa (-1,3%), depois de no mês de 

junho ter registado uma performance positiva (+5,3%). Dos principais mercados emissores, 

em termos de crescimento homólogo, destacaram-se a Irlanda com um aumento de 10,5% e 

a França e a Alemanha com crescimentos de 9,9%.

Os proveitos totais ascenderam a 252 milhões de euros e os de aposento a 186 milhões de 

euros, valores que representam acréscimos de 6,7% e 7,3%, respetivamente.

julho/setembro’13
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Angola, BFA, Blue, Casa dos Frescos, Cimianto Lupral, Cuca, EKA, 
Ensa, Expansão, Gallo, Ginga, Imexco, JC Le Roux, Kero, Movicel, 
Nutry, Sapo Angola, Sistec, Televisão Publica Angola, Unitel e 
Valinho.
A gala de entrega dos prémios foi realizada em junho, no 
requintado Hotel Centro de Convenções de Talatona, em Luanda,  
numa gala cheia de glamour e emoção. Nota para o facto de as 
Superbrands desenvolverem nesta edição, e pela primeira vez 
em Angola, um estudo global de marcas junto do consumidor 
angolano.
Do estudo realizado resultou a conclusão de que os sectores das 
Telecomunicações, da Banca e das Bebidas afirmam-se como os 
sectores mais relevantes no mercado angolano. As marcas de 
telecomunicações Movicel e Unitel, a cerveja Cuca e o refrigerante 
Blue estão entre as dez marcas mais enunciadas pelo consumidor 
local. Já a petrolífera Sonangol é a marca mais referenciada de 
forma espontânea por angolanos.
Também o novo site da Superbrands Angola já está online, fruto 
de uma parceria com a Sapo Angola, ficando assim alojado no 
maior portal daquele país.
Mas as novidades não se ficaram por aqui, com o livro 
Superbrands Angola 2013 a incluir, pela primeira vez, nos 
resultados as marcas eleitas também pelos consumidores, e 
não apenas uma seleção eleita pelo conselho de especialistas, 
como nas duas edições anteriores. Segundo um comunicado da 
organização internacional Superbrands, neste estudo “foi pedido 
aos entrevistados que indicassem três marcas para cada um dos 
atributos considerados relevantes para estudo: proximidade, 
confiança, afinidade, satisfação de necessidades e notoriedade”.
O estudo Superbrands Angola apresenta ainda outro dado 
importante na diferenciação deste mercado face aos outros 
analisados: “é a importância que os consumidores conferem às 
empresas públicas, maioritariamente no sector dos serviços. Marcas 
públicas nas áreas da energia, transportes, “commodities” e media, 
encontram-se entre as mais referenciadas pelos consumidores 
angolanos”.
De referir ainda, que o estudo da Superbrands em Angola foi 
desenvolvido em colaboração com o CEIS – Centro de Estudos, 

Inquérito e Sondagens da SINFIC, que 
foi responsável por todo o trabalho 
de campo, que envolveu 1.073 
entrevistas pessoais a uma 
amostra representativa do 
consumidor angolano, com 
quinze ou mais anos.
A Superbrands é uma 
organização internacional que 
se dedica a promover Marcas de 
excelência em 89 países, incluindo 
Angola, desde 1995.

Ginga e Delta Cafés Superbrands em 
Angola pela segunda vez
As marcas Ginga e Delta Cafés foram eleitas pela segunda vez consecutiva 
Superbrands Angola, demonstrando, assim, a sua clara preferência por 
parte dos muitos consumidores angolanos, apreciadores de bom café e das 
qualidades intrínsecas de cada uma das marcas do Grupo Nabeiro, muito 
apreciadas e com uma longa presença neste país africano de expressão 
portuguesa. 
Distinção como Marcas de Excelência 2013 pela sua qualidade produtiva, 
marketing, percepção junto do consumidor entre outras valências, às 
Superbrands Ginga e Delta Cafés, duas das marcas de grande consumo 
mais acariciadas em Angola, juntaram-se ainda o Banco Millennium 
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Campo maior Solidário presta 
apoio a mais de 500 pessoas
Mais de meio milhar de pessoas já são apoiadas pelo projeto 
Campo Maior Solidário. Segundo a vereadora Isabel Raminhas 
o projeto, da Câmara Municipal de Campo Maior, em parceria 
com a Associação Coração Delta e o Grupo  Nabeiro/Delta Cafés, 
entre ouros parceiros, conta já com um número substancial de 
voluntários e tem conseguido “responder de forma efetiva” às 
carências dos campomaiorenses.
A loja social é uma das vertentes do Campo Maior Solidário e 
disponibiliza vários produtos em troca de uma moeda própria 
que é o “Maior” conseguida com trabalho voluntário.

Adega mayor e Delta Q no
lisbon Week 2013 
O Grupo Nabeiro marcou presença na edição deste ano do Lisbon 
Week, que decorreu, de 21 a 28 de setembro, através do apoio ao 
evento das marcas Delta Q e Adega Mayor.
A Delta Q e a Adega Mayor, marcas do portfólio do grupo Delta, 
associaram-se a mais uma iniciativa única, o Lisbon Week. O 
evento multidisciplinar é considerado como uma montra para a 
criação made in Portugal que possibilita às marcas promover os 
seus valores.
Se por um lado o Lisbon Week reflete toda a riqueza patrimonial 
num contexto moderno da cidade de Lisboa, por outro a marca 
portuguesa mostrou o que de melhor se faz em Portugal, através 
da inovação e qualidade dos seus produtos. O vinho Adega 
Mayor e o café Delta Q, bebidas oficiais do Lisbon Week, fizeram 
as delícias de todos os que lá passaram!
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Delta Q e Abraço abrem 
Qantina Abraço

A Delta Q, em parceria com a Associação Abraço, inaugurou a nova Qantina Abraço, em 

lisboa, iniciativa que resultou da campanha solidária de recolha de cápsulas desenvolvida 

pela Delta Q ao longo dos últimos meses. A nova Qantina da Abraço vai permitir o fornecimento 

de mais de 100 refeições por dia que irão suprimir carências alimentares, aproximar 

as pessoas, bem como monitorizar regularmente a adesão à terapêutica.

DELTA Q
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
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Esta nova realidade tornou-se possível devido ao envolvimento dos 
consumidores da Delta Q, marca líder no mercado nacional, que foram 
desafiados a devolver as cápsulas usadas nos diversos pontos de recolha 
Delta Q. Ação de recolha de cápsulas usadas em que a marca exclusiva 
de café em cápsulas da Delta Cafés contribuiu com €0,05 para a Abraço 
por cada cápsula reciclada e que teve lugar na rede de lojas próprias 
(Lisboa: Atrium Saldanha e Avenida da Liberdade; Porto: Rua Alexandre 
Braga), Departamentos Comerciais Delta Cafés, sede da Abraço e Centros 
Comerciais Dolce Vita (Douro, Porto, Coimbra, Ovar, Tejo, Monumental e 
Miraflores). A campanha, que decorreu ao longo dos últimos meses sob o 
mote “Ajudar cabe numa cápsula Delta Q”, é parte integrante da estratégia 
desenvolvida pela marca para difundir o programa de reciclagem de 
cápsulas no âmbito do projeto ReThink, criado em 2008, cujo objetivo 
é reduzir o impacto ambiental decorrente da atividade de torrefação e 
comercialização de café, conciliando, nesta ação, a responsabilidade social 
e ambiental.
O resultado foi a recuperação deste “importante equipamento social”, como 
salientou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Costa, 
que marcou presença na abertura deste espaço reabilitado com a ajuda da 
marca de café em cápsulas líder em Portugal. Parte integrante de resposta 
à sua comunidade/população-alvo, a importância da reabertura da Qantina 
Abraço foi devidamente ressalvada por Margarida Martins, a cessante 
presidente da Associação Abraço, após 21 anos a alertar para o flagelo do 
HIV.
Inauguração em clima de festa com mais um objetivo atingido pela 
associação Abraço que, com o apoio da Delta Q, se apresenta agora mais 
apta para responder às diversas solicitações. “É para a Abraço um grande 
prazer poder abrir as portas da sua cantina, um projeto de seis anos e que 
não teria sido possível sem o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e da 
Delta Cafés, nosso parceiro ao longo de 20 anos. Seja qual for o projeto a 

Delta Cafés apoiou-nos sempre. É a responsabilidade social de uma empresa 
muito particular levada a um patamar superior, pela dedicação que sempre 
demonstrou a esta causa. São 100 refeições diárias onde somente com o 
grande envolvimento da Segurança Social é possível suportar a maior parte 
das refeições aqui servidas. À equipa Abraço, ao responsável de projeto (Leal 
de Castro) e a todos os nossos parceiros, o nosso muito, muito obrigado”, 
sustentou Margarida Martins.
Parceiros onde a Delta Q teve um papel muito importante, com o 
administrador da Delta Cafés, Rui Miguel Nabeiro, a manifestar o prazer do 

Grupo em estar associado à Abraço, nomeadamente 
a este projeto tão importante, ou não fosse a 
responsabilidade social ativa parte integrante do 
ADN da marca e da empresa, consciente daquilo que 
é o seu papel na sociedade, ao promover a reciclagem 
de cápsulas ao mesmo tempo que se apoia uma 
causa nobre. “Mas, sobretudo, há que agradecer ao 
consumidor Delta Q, ao enviar para a Abraço e para 
a Delta Cafés cápsulas que permitiram a edificação 
deste projeto. Anónimos, pessoas comuns, e que 
nos permitiram reabilitar este importante espaço”, 
sustenta Rui Miguel Nabeiro.
Ou mais uma ação de relevância levada a cabo por 
Delta Q, com o edil de Lisboa a recuperar outras 
iniciativas promovidas pela Delta Cafés, como 
a plantação de árvores no Parque do Monsanto, 
destacando ainda a preocupação com que a Delta 
Cafés encara o futuro, sem deixar de enaltecer o 
seu envolvimento na materialização do mais recente 
equipamento social da autarquia a que preside. 
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Adega mayor no 
“Sabores do Alto Alentejo”

Os vinhos da Adega mayor foram os escolhidos para mais uma iniciativa do “Sabores 

do Alto Alentejo na sua Cozinha”, uma ação de divulgação dos produtos desta região 

e “showcooking”, que teve lugar em setembro, na sede da Associação de Cozinheiros 

profissionais portugueses (ACpp), em Lisboa. Sob a condução do chef Henrique mouro, 

o portfólio da Adega Mayor esteve em destaque num evento que demonstrou toda a 

potencialidade de alguns dos mais caraterísticos produtos do Alto Alentejo.

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
PROVA
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Coube ao chef Henrique Mouro brindar todos os presentes com um pouco da 
sua mestria, revisitando e reinventando alguns dos mais tradicionais pratos 
da rica oferta gastronómica desta região do nosso Portugal. Produtos mais 
ou menos típicos, mas que em comum partilham o facto de preservarem as 
condições ambientais naturais, respeitarem os ecossistemas existentes e a 
biodiversidade, entre as quais raças e variedades, autóctones ou muito bem 
adaptadas. O leite cru, o cardo, os temperos da horta, as ervas aromáticas, 
o porco da raça alentejana foram aqui revisitados por este profissional de 
cozinha, que partilha uma grande afinidade com a região.
E o auditório da Associação de Cozinheiros Profissionais Portugueses 
(ACPP) em Lisboa foi pequeno para acolher os muitos jornalistas, 
profissionais da restauração e hotelaria e críticos que se deslocaram para 
conhecer, in loco, as plenitudes de um património inigualável de produtos 
tradicionais.
Abrilhantado pela presença dos néctares da Adega Mayor, a demonstração 

decorreu de forma muito animada, numa associação  muito interessante 
entre os vinhos – escolhidos pelo Chef Henrique Mouro – e os pratos 
com que todos os presentes foram brindados. Caiado, Monte Mayor, 
Reserva do Comendador e Pai Chão fizeram as delícias dos que marcaram 
presença em mais uma iniciativa da Terrius, que trouxe até Lisboa um 
leque alargado de produtos portugueses, provenientes de Denominações 
de Origem Protegida (DOP), Indicações Geográficas Protegidas (IGP) e 
Especialidades Tradicionais Garantidas (ETG), Agricultura Biológica (AB) 
e Proteção Integrada (PI).
O “Sabores do Alto Alentejo na sua Cozinha” prossegue a sua rota de 
divulgação dos produtos IGP e DOP pelo país. Após Lisboa, segue-se Porto 
e Faro, onde o desafio de criar com estes produtos será lançado a outros 
chefs: Renato Cunha no norte e Leonel Pereira no sul.
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ADEGA MAYOR

Uma vindima mayor
com a nobreza da ação humana

A vindima de 2013 revelou-se muito positiva na Adega Mayor. Com o calor de meados 

de setembro a contribuir para a maturação e concentração da fruta, a matéria-prima 

que será trabalhada pelos artífices do vinho apresenta-se plena de potencialidades. 

Em perfeita harmonia entre a melhor tecnologia ao dispor da produção vínica e a 

ação humana, a adega de Campo Maior irá apresentar ao mercado néctares complexos, 

jovens e elegantes, fruto de mais um ano de trabalho, traduzido na mais esperada 

época do ano.

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

O sol desperta cedo por detrás da serra de São Mamede e invade 
com os primeiros raios matinais os campos desprovidos de luz. 
Com a chegada da alvorada o calor começa, qual suave acordar, a 

despertar a vinha e os seus frutos maduros que pacientemente aguardam 
o período exato de maturação. Ao longo da estrada de acesso à adega, os 
primeiros veículos começam a deixar um ténue rasto de movimento por 
entre a via que serpenteia a vinha. Os colaboradores chegam e recolhem 
as ferramentas de trabalho. O sol sobe mais alto a cada segundo e uma 
longa jornada de intenso trabalho adivinha-se. São os primeiros sinais 
do arranque de mais uma época de vindimas, aguardada com muita 
expectativa. Estamos no período nobre do ano e que encerra um longo 
percurso de diversificados esforços a cuidar as cepas, a monitorizar e 
acompanhar a sua evolução, regando e acarinhando o fruto que materializa 
o néctar dos deuses: o vinho. Ritual ancestral desde tempos imemoriais, 
bebida de eleição ao longo de toda a história da humanidade, as vindimas 
são, ainda hoje, motivo de grande expectativa, curiosidade, alento e alegria. 
Cacho a cacho, linha a linha, pela imensidade das vinhas das Herdades das 
Argamassas e da Godinha, a ação humana confere um cariz especial a todo 
este procedimento. A tecnologia existe, sim, mas está guardada para mais 
tarde, pois só o calor e tacto da mão humana conferem o rigor exigido a 
quem procura a excelência, em cada etapa do processo produtivo.
Tudo começa na vinha, claro está, onde vigorosos bagos tintos e brancos 
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têm  no primor da recolha e seleção 
manual, uma das suas muitas 
vantagens competitivas e que se 
expressa na qualidade reconhecida, 
nacional e internacionalmente, de 
néctares como Caiado, Monte Mayor, 
Solista, Reserva do Comendador, Pai 
Chão, 7, 8, 9 e Orionte, pautando a 
Adega Mayor a sua produção pela 
elegância, complexidade de aromas 
e forte personalidade.
Qual orquestra afinada composta 
por vários solistas, o processo 
produtivo evolui ao ritmo que mais 
e mais uvas vão chegando, com o 
gesto apurado de seleção a assegurar 
que apenas os frutos sem mácula e 
em perfeito estado de maturação e 
sem fermentação precoce avançam 
para a fase seguinte de vinificação. 
Nomeadamente a prensagem, com as 
uvas brancas a serem as primeiras 

são colocados, cacho a cacho, em caixas de 20 quilogramas, com todo o 
cuidado e detalhe que o procedimento exige. Esta recolha e seleção manual 
procura disponibilizar o melhor fruto possível para processamento, 
permitindo um contacto direto com as vinhas e os frutos, logo sinónimo 
de maior rigor e seletividade, feita por mãos experientes de quem conhece, 
como ninguém, o chão que pisa.
Os carros de transportes sucedem-se a ritmo vivo, num transporte célere 
mas cauteloso, já que a carga é preciosa e pretende-se intacta de modo a 
evitar fermentações prévias. Do alto do ponto de recolha é possível admirar 
a intensa atividade que se desenvolve a seus pés, entre as muitas linhas 
de vinha que rodeiam a Adega Mayor e que levam as uvas acabadas de 
colher até aos seus bastidores. Palco íntimo de uma segunda seleção da 
matéria-prima, desta feita na mesa de escolha, onde o rigoroso processo 
de eleição manual conhece a sua continuidade, de modo a assegurar que 
apenas os frutos mais perfeitos são usados no processo de vinificação. 
Folhas, sarmentos, cachos não completamente maduros, tudo o que não 
seja considerado normal no processo de vinificação é eliminado antes do 
seu início, que terá lugar muito pouco tempo após a entrada da uva na 
linha de seleção.
E às caixas plenas de uvas acabadas de colher outras se sucedem, com 
o bater das mesmas a recordar os tempos idos onde os imensos cestos 
de vime tornavam a lide do campo mais difícil. Mudam-se os tempos 
mas não necessariamente as vontades: com o gosto generalizado por um 
vinho de “terroir” bem presente a ser uma reivindicação premente dos 
consumidores modernos, que procuram, em cada vinho, uma experiência 
diferenciadora. Em cada vinho, uma surpresa, ou um segredo, algo que 
apenas uma produção cuidada pode suscitar. Os vinhos da Adega Mayor 
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das plenitudes de uma região num bom vinho,  permitindo que 
as castas se assumam na sua plenitude, expressando no copo o 
carinho e a qualidade que transportam desde a vinha até ao seu 
destino final.
Ao todo são cerca de 600 toneladas de uvas processadas nesta 
adega, provenientes de doze variedades distintas de uvas 
combinadas entre si, com um toque de mestria e diferenciação, 
em néctares de elevada complexidade de aromas, muito florais 
e de acidez equilibrada. Vinhos para todos os gostos com a 

assinatura do Alentejo, mas vocacionados para o futuro, numa 
aposta de sucesso, de identidade bem definida e com mais uma 
vindima profícua que promete apresentar uma colheita muito 
interessante, plena de novidades. Isto sem nunca esquecer a 
necessária auscultação ao mercado, importante para perceber 

a serem processadas, aguardando as tintas na vinha, sob o calor de um 
setembro quente. Aquelas são sujeitas a uma prensagem de cerca de duas 
horas a baixas pressões de modo a obter mostos mais extrativos, podendo, 
ou não, ser sujeitos a uma segunda fase de prensa. O seu destino seguinte 
são as cubas previamente arrefecidas (ou as barricas, mediante se trate de 
brancos mais complexos e estruturados), que acolhem o requintado mosto, 
fruto de meses de trabalho na vinha e base das novas propostas do ano, 
com a fermentação a temperaturas controladas e a adição de leveduras 
selecionadas a contribuírem, de forma ativa, para a sua qualidade final. 
Gesto, onde uma vez mais, a ação humana fará a diferença, com a tecnologia 
a apresentar-se ao serviço da equipa de enologia da Adega Mayor, mas 
também as mais elementares leis da natureza e da física, com os tintos – e 
após um acompanhamento da vinha, recolha e seleção exatamente igual à 
dos brancos - a serem transportados por via gravitacional até às enormes 
cubas de 15 toneladas que acolhem todos estes frutos. Este processo de 
fermentação dá continuidade ao trabalho na vinha onde a ação humana, em 
conjunto com a tecnologia utilizada, será determinante para a expressão 
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o consumidor, as suas solicitações e a necessária adaptação do perfil 
dos néctares desta adega de autor, desenhados lote a lote, nascidos deste 
triângulo entre a vinha, a adega e a insubstituível mão humana. A mesma 
que leva a uva da vinha até à mesa de escolha em época de vindima, a 
mesma que a acarinha, protege e potencia ao longo de meses a fio. A 
mesma que entrega as ferramentas de trabalho e se despede da jornada 
de trabalho com um “até amanhã”, para mais um dia vindima na Adega 
Mayor. 
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Como objetivos a Cátedra Rui Nabeiro procura, e além do desenvolvimento 
de um programa científico de referência nas áreas da biodiversidade e 
alterações globais, apoiar a promoção da formação avançada e a divulgação 
científica no domínio da biodiversidade e das alterações climáticas. Visão 
pioneira, com a Cátedra Rui Nabeiro Biodiversidade a aumentar a sua 
produção científica desde a sua criação. Entre 2009 e 2012, a equipa 
da Cátedra foi responsável pela publicação de um total de 84 artigos 
científicos, somando-se mais 26 artigos já publicados em 2013. Entre os 
mais importantes, destacam-se publicações em revistas de referência 
como a “Science” (4) e a “Nature” (2). No âmbito da formação avançada, 
entre 2009 e 2012 foram organizados sete cursos de curta duração. A 
Cátedra participou e organizou ainda diversas conferências, workshops e 
seminários nacionais e internacionais. Com uma equipa formada por um 
número crescente de investigadores doutorados, bem como de bolseiros 

Cátedra Rui Nabeiro Biodiversidade:
parceria de sucesso

Criada em final de 2008, a Cátedra Rui Nabeiro 

biodiversidade resulta da parceria 

entre a Delta Cafés e a Universidade de 

Évora com o intuito de apoiar e fomentar o 

desenvolvimento científico, a promoção da 

formação avançada e a divulgação científica 

no domínio da biodiversidade e das 

alterações climáticas. Trata-se, ainda, da 

primeira cátedra em Portugal financiada por 

fundos privados, garantidos pela Delta Cafés, 

para suportar os trabalhos entre 2009 e 

2013. Apoio aplicado no desenvolvimento de 

um programa de investigação nas áreas da 

biodiversidade e das alterações globais.

CÁTEDRA RUI NABEIRO

de doutoramento e de investigação científica, a visão do titular da Cátedra 
passa pelo aumento do número de investigadores pós-doutorados, seguindo-
se um aumento sustentado de estudantes de doutoramento codirigidos por 
estes. Atualmente, e além do titular, 12 membros integrados compõem a 
equipa da Cátedra, dos quais seis são doutores e três são estudantes de 
doutoramento.
A equipa da Cátedra Rui Nabeiro Biodiversidade encontra-se sediada na 
Universidade de Évora, tendo, em 2009, sido formalmente constituída 
como polo de Évora do CIBIO que, desde 2011, está integrado no InBio, 
laboratório associado criado para enquadrar a investigação nacional de 
excelência no âmbito da biodiversidade.
Já em 2013, a equipa deu início ao projeto “Biodiversity Conservation in a 
Changing World”, co-financiado pelo InAlentejo e cujos objetivos passam 
pelo estudo do impacto das alterações climáticas na biodiversidade 
da Península Ibérica. Este projeto prevê também a transferência de 
conhecimentos científicos às entidades empresariais e governamentais, 
que possam estar interessadas nos resultados da investigação.
Além dos membros integrados, a Cátedra tem recebido a colaboração 
pontual de visitantes portugueses e estrangeiros, que se deslocam a Évora 
para realizar as suas atividades de investigação.

méritos científicos
É na promoção da investigação científica na área da biodiversidade e das 
alterações globais que têm sido alocados recursos e a maior parte da energia 
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criativa, com a equipa da Cátedra, entre 2009 e 2012, a ser responsável por 
7% da produção científica global da Universidade de Évora, tendo como 
medida o número de publicações em revistas científicas internacionais 
indexadas pelo “Institute for Scientific Information” (ISI). O número de 
citações que estes artigos receberam representa aproximadamente 25% 
de todas as citações atribuídas a artigos científicos da Universidade de 
Évora e é indicador da relevância e visibilidade da investigação e da sua 
crescente produção científica.
Os resultados acima descritos foram conseguidos com uma média de quatro 
investigadores doutores, o que significa um nível elevado de produtividade 
científica, especialmente ao considerar-se o número total de docentes e 
investigadores da Universidade de Évora (>500).
A prioridade dos investigadores da Cátedra tem sido a publicação em 
revistas internacionais indexadas pelo ISI. Estas revistas possuem maior 
visibilidade e garantem a qualidade dos trabalhos nelas publicados.

Novos investigadores
O segundo pilar de atuação da Cátedra Rui Nabeiro Biodiversidade 
é a promoção da formação avançada na área da biodiversidade e 
das alterações globais. Além da formação direta de estudantes de 
doutoramento integrados na Cátedra, ou de estudantes visitantes de outras 
universidades, têm sido organizadas diversas iniciativas de formação, 
nomeadamente colóquios e ciclos de conferências na Universidade de 
Évora; conferências e seminários em diferentes localidades no país e no 
estrangeiro; cursos especializados de curta duração na Universidade de 
Évora, com particular ênfase na transmissão de técnicas de investigação 
científica na área da biodiversidade; workshops de investigação para 
estudantes e investigadores da Cátedra e atividades de sensibilização 
ambiental para escolas da região do Alentejo.

Da Universidade para o mundo
A divulgação científica é o terceiro pilar no qual está assente a atuação da 
Cátedra Rui Nabeiro Biodiversidade. Cada vez mais, existe uma tendência 
global para o desenvolvimento da divulgação científica dirigida ao grande 
público. Portugal não é exceção e, sendo ainda um país com uma fraca 
cultura científica, é importante que os grupos de investigação dediquem 
uma parte do seu tempo a divulgar para o público em geral o seu trabalho 
e os resultados obtidos. Os temas de investigação da Cátedra Rui Nabeiro 
Biodiversidade, além de atuais, suscitam forte interesse da sociedade, 
cada vez mais curiosa e preocupada com as questões relacionadas com 

a biodiversidade e as alterações climáticas. Além disso, os resultados 
dessas investigações são relevantes para o desenvolvimento de políticas 
nacionais e internacionais com incidência no bem-estar das comunidades 
e na viabilidade económica de algumas atividades.
Nos últimos anos, tem-se assistido ao aumento de iniciativas de divulgação 
científica em Portugal, tanto para o universo escolar, como para o público 
em geral. Nesse contexto, a equipa da Cátedra tem estabelecido, desde 
o início, contactos com a comunicação social portuguesa e desenvolvido 
ações pontuais de divulgação científica e valorização da investigação na 
área da biodiversidade. 
As atividades da Cátedra Rui Nabeiro Biodiversidade, e da equipa a ela 
ligada, têm sido divulgadas em vários órgãos da comunicação social. Além 
do envio de comunicados para a imprensa escrita e televisão, a equipa 
mantém uma página na Internet para divulgação regular e atualizada dos 
resultados da investigação que realiza. 
Ainda no âmbito dos esforços de divulgação, foi lançado em outubro de 
2012 o Museu Virtual da Biodiversidade (MVBIO), uma página web com 
informação sobre a biodiversidade portuguesa e dirigida ao público 
escolar. O MVBIO tem como meta a divulgação da biodiversidade em 
Portugal e, para atingir este propósito, propõe-se a apoiar os professores 
dos ensinos básico e secundário no ensino dos programas de Ciências 
Naturais, facultando-lhes uma base de dados sobre a diversidade da 
fauna e da flora portuguesas; a disponibilizar aos jovens um meio fácil e 
aliciante de tomar conhecimento com a diversidade de animais, de plantas 
e de fungos existentes em Portugal, bem como das suas interações e 
potencialidades, através da imagem, do som e de textos científicos sobre a 
biologia e distribuição geográfica das espécies; e a oferecer aos professores 
e alunos instrumentos lúdicos de ensino/aprendizagem. O Museu Virtual 
da Biodiversidade tem contado com visitas principalmente de Portugal, 
mas também de outros países.
A visão inovadora da Universidade de Évora, e do comendador Rui 
Nabeiro, aliada ao financiamento da Delta Cafés à Cátedra Rui Nabeiro 
Biodiversidade permitiu um grande avanço na investigação sobre as 
alterações globais e a biodiversidade. Sendo 2013 o último ano do protocolo 
estabelecido, o balanço que se faz é positivo e foram abertas portas para 
a continuidade do trabalho até aqui desenvolvido. Isso será possível 
através de outras fontes de financiamento para projetos, como é o caso 
do “Biodiversity Conservation in a Changing World”, co-financiado pelo 
InAlentejo e cuja duração ultrapassa o protocolo de existência da Cátedra 
Rui Nabeiro Biodiversidade, estendendo-se até o final de 2014.
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Situado em Campo Maior, o Hotel Santa Beatriz é um dos marcos 
desta pitoresca vila alentejana, rica em histórias e lendas, tendo sido 
completamente reformulado a partir de uma antiga albergaria. Esta unidade 
hoteleira prima pela sua moderna arquitetura e amplos e luminosos espaços, 
que usufruem da luz ímpar da raia alentejana. 
Ao seu dispor, o Hotel Santa Beatriz tem uma oferta total de 34 quartos 
(dois dos quais suites) amplos, confortáveis, totalmente climatizados e 
com televisão de ecrã plano. As varandas dos quartos apresentam uma 

vista panorâmica sobre as casas caiadas de Campo Maior, com a paisagem 
campestre a ser parte integrante de todos os quartos do Santa Beatriz. Todos 
dispõem de mobiliário simples em madeira e uma área de estar com sofá.  
Mas a oferta não se fica por aqui, com esta unidade de três estrelas a 
disponibilizar aos seus clientes um variado pequeno-almoço buffet, parque de 
estacionamento gratuito e piscina para o verão e inverno com teto móvel. Nota 
para a excelente localização, bem no coração da vila, com o castelo de Campo 
Maior a apresentar-se apenas à distância de uma caminhada de 10 minutos.

HOTEL SANTA BEATRIZ
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

Situado na pitoresca e tranquila vila alentejana de Campo maior, muito próxima da fronteira 

com a vizinha Espanha, o Hotel Santa beatriz é a unidade hoteleira de referência desta 
localidade, conhecida por ser a maior zona industrial de torrefação de café na 
península Ibérica. Situada numa região com paisagens magníficas, vestígios históricos e uma 

riqueza monumental, o Hotel Santa Beatriz prima pelo bem servir a todos os que o visitam.

Hotel Santa Beatriz:
recanto de bem-estar



DELTA MAGAZINE
JULHO/SETEMBRO’13 25

No regresso, e porque 
o interior alentejano é 
particularmente seco no 
verão, desfrute da qualidade 
intrínseca dos vinhos da 
Adega Mayor e de outras 
propostas de vinhos locais 
nos dois bares do hotel, Bar 
Lobby e Esplanada, espaços 
indicados para recuperar 
forças após um passeio pelas 
pitorescas ruas da vila.
Mas se aos néctares da Adega 
Mayor quiser conciliar a 
melhor tradição alentejana, 
o restaurante A Muralha é 
acolhedor e simpático com 
uma cozinha cuidada que junta os preceitos locais a sabores de todo o mundo. Num ambiente espaçoso, com 
iluminação em estilo industrial, poderá desfrutar da boa comida alentejana em grupo ou em família, primando 
o restaurante A Muralha pela quantidade e diversidade da gastronomia e doçaria, onde se salientam, entre 
outras, as iguarias da rica cozinha tradicional e regional alentejana: Sopa de Cação, Sopa de Tomate que 
acompanha com Figos, Açorda Alentejana, Bacalhau Dourado, Migas com Entrecosto, Ensopado de Borrego, 
Carne de Porco à Alentejana ou ainda Febras do Cachaço. Diversos motivos de atração completados por uma 
saborosa doçaria, onde selecionamos como sugestão a Sericaia com as Ameixas de Elvas, Pudim Rico de 
Ovos e o Leite-creme. 
Caso esteja por Campo Maior a um domingo, não perca a possibilidade de provar o buffet do restaurante A 
Muralha, composto por marisco, pratos quentes, carnes fatiadas, saladas diversas, mesa de queijos, fruta e 
doces, sobremesas, licores da região e vinhos da Adega Mayor. Um repasto de mão cheia a cada domingo.
Mas o Hotel Santa Beatriz não esgota a sua oferta nas estadias ou na oferta gastronómica, ao disponibilizar 
um total de quatro salas com capacidade para 10 a 70 pessoas. Esta unidade hoteleira apresenta-se como o 
lugar ideal para programar as suas saídas e percorrer as rotas turísticas da zona fronteiriça da Extremadura/
Alentejo. Este hotel está aberto 24 horas e oferece estacionamento privado no local. A cidade de Badajoz 
encontra-se a escassos 20 quilómetros de distância.
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MARIA DO CARMO DINIZ 
EUROPEAN ADVERTISING DIRECTOR SELECÇÕES READER’S DIGEST
texto DUARTE CUNHA fotos SARA MATOS

Uma questão de confiança

A caminho da 14.ª edição, a 
iniciativa Marcas de Confiança 
tem vindo a granjear uma 
reputação crescente junto 
de marcas e consumidores. 
Promovido pelas Selecções 
do Reader’s Digest, ao 
pioneirismo da iniciativa junta-
se o rigor da abordagem, 
constituindo uma valiosa 
ferramenta de comunicação 
para todos os envolvidos, 
como explica Maria do Carmo 
Diniz, responsável por este 
projeto.
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DM – Uma novidade na metodologia...
MCD – Não propriamente na metodologia que se manteve, mas na 
dimensão e abrangência do estudo. E o crescimento deu-se, precisamente, 
nesse momento. Desde há alguns anos, porém, que se mantém o número de 
categorias em análise, embora haja alguma rotatividade para que possamos 
cobrir uma área tão vasta quanto possível do nossos mercado. 
Ainda que gostássemos, naturalmente, de apresentar mais categorias - até 
porque existe um número crescente de marcas que nos abordam para saber 
mais sobre esta distinção - para as Selecções (e para as marcas, claro) é 
fundamental  que a taxa de resposta a este estudo não seja afetada, por 
forma a que se mantenha a representatividade da população portuguesa. Um 
questionário mais extenso poderia fazer perigar essa questão.

DM – E para as marcas? Que 
retorno obtêm desta distinção?
MCD – Para as marcas, e 
além do prestígio evidente, é a 
conquista de uma importante, 
e diferenciadora, ferramenta de 
comunicação e de marketing, que 
pode, e é, usada como “approach” 
a todos os seus consumidores. 
Pela especificidade do estudo e do 
pormenor das questões colocadas 
aos entrevistados, as marcas têm 
acesso a um estudo aprofundado  
que resume a perceção que os 
consumidores têm sobre elas. Mas, 
claro está, além deste importante 
ponto de contacto, a chancela e o 
prestígio de ostentar um selo de 

confiança, com todos os predicados da própria definição do termo, com as 
marcas a usarem esse mesmo atributo nas suas campanhas comunicacionais, 
em diferentes suportes.

DM – Pode-se considerar que esta iniciativa já atingiu a 
maturidade?
MCD – Penso que, acima de tudo, o projeto já atingiu a sua consolidação no 
mercado e junto das marcas. Acredito que iremos continuar a introduzir novas 
abordagens e formas de ler a realidade do ponto de vista socioeconómico e aí 
temos, como facilmente se depreende, um potencial de crescimento enorme, não 
obstante a notoriedade e enorme prestígio que o estudo possui presentemente. 
Estamos em pleno trabalho de campo para a realização da edição de 2014 que 
traz, como habitualmente, novidades, novas rubricas, outro tipo de avaliações, 
donde se destaca uma área dedicada ao ambiente, ou não fosse hoje uma área 
crítica de sucesso e de competitividade empresarial. Procuramos saber o que os 
portugueses pensam nesta matéria, inovando e acompanhando aquilo que são 
as principais tendências de mercado nos seus diversos âmbitos.

Delta Magazine – Como surgiu a distinção Marcas de Confiança em 
Portugal? Que balanço pode fazer das treze edições já realizadas 
pelas Selecções do Reader’s Digest?
Maria do Carmo Diniz - As Marcas de Confiança surgiram assentes no 
conceito de confiança, um argumento bastante valorizado na relação das 
Selecções do Reader’s Digest com os seus assinantes. 
É uma relação de longa data, em alguns casos que transita de pais para 
filhos, desenvolvida numa base sustentável, construindo-se a relação entre 
as partes numa base, lá está, de confiança. 
Crença que levou as Selecções a quererem perceber junto dos seus leitores 
quais os produtos, as marcas e os serviços em que mais confiavam e a 
desenvolver o estudo que, por sua vez, levou à distinção. Foi, na sua altura, 
um projeto absolutamente inovador que, treze anos volvidos, continua a 
revestir-se de um grande sucesso.

DM – Não obstante o facto 
de terem surgindo algumas 
outras distinções posteriores, 
mas sem o mesmo cariz ou 
chancela..
MCD – Na verdade, surgiram, 
entretanto, diversas outras 
iniciativas eventualmente 
inspiradas neste modelo. Existem, 
contudo, no nosso estudo fatores 
diferenciadores, que o tornam 
distinto.  
Num contexto onde impera 
a desconfiança, a chancela 
de confiança atribuída pelos 
consumidores a uma marca ou 
entidade, constitui, sem dúvida, um  enorme valor acrescentado. Isto além 
do facto incontornável que se prende com o modo como as marcas são 
eleitas Marcas de Confiança, que é, desde logo, um garante de autenticidade 
e espontaneidade, uma vez que a pergunta é feita de forma aberta, sem 
apresentação de listagem de marcas, indução ou sugestão de qualquer 
natureza. 
Há tão somente um espaço em branco para a resposta sobre a marca de 
confiança numa determinada categoria entre as quarenta contempladas.

DM – A que se deve o aumento progressivo das categorias 
analisadas?
MCD – Começámos com dezoito categorias e, presentemente, existem 
quarenta. Sendo a experiência a mãe de todas as coisas, concluiu-se que, 
apesar de este ser um estudo pan-europeu, nos mercados locais haveria 
especificidades que seria interessante estudar e contextualizar devidamente. 
Razão pela qual o estudo deixou de ter somente categorias globais, passando 
a incluir também categoriais locais.
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Xandite: qualidade e tradição
desde 1970

GRUPO XANDITE

Conhecido por toda a margem Sul do Tejo, o Grupo Xandite é sinónimo de qualidade e 

tradição na arte da pastelaria e padaria. Com uma rede de lojas alargada e fabrico próprio 

diário, a Indústria de panificação Xandite tem vindo, desde 1970, a conquistar um espaço 

muito próprio na restauração local, fidelizando clientes de diversas gerações num hábito 

tão português e comum a todos eles: tomar um café na Xandite.

Um gesto que se torna ainda mais saboroso se à melhor indústria de 
pastelaria e padaria se adicionar o melhor café que se faz em Portugal. E é 
com um sabor Delta na chávena que os muitos que diariamente visitam a 
Xandite têm ao seu dispor o fabrico e comercialização de pão, bolos, doces 
e afins com a máxima qualidade, segurança e higiene alimentar. Oferta 
que fazem chegar além da sua rede de estabelecimentos, nomeadamente 
a outros locais de comercialização tão distintos como cafés, pastelarias, 

texto DUARTE CUNHA fotos HUGO GAMBOA / SARA MATOS

restaurantes, escolas, universidades, entre outros, sendo um serviço com 
provas dadas ao longo dos anos.
Foi em 1970, no Monte da Caparica, no concelho de Almada que nasceu a 
Indústria de Panificação Xandite, que se caracteriza por ser uma empresa 
familiar e que disponibiliza uma rede alargada de lojas espalhadas 
pelos concelhos do Seixal, Almada, tendo, mais recentemente, chegado 
a Lisboa com duas novas lojas cuja abertura marca uma nova etapa na 
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GRUPO XANDITE

vida deste grupo empresarial português. Ao todo, são 22 pontos de venda 
ao seu dispor. “Além da nossa rede abrangente de lojas e que cobre todas 
as necessidades dos nosso fiéis clientes, o Grupo Xandite disponibiliza uma 
central de produção que consome uma tonelada e meia de farinha por dia 
na sua atividade, dirigida por experientes profissionais que materializam 
a nossa capacidade de produção de milhares de pães por hora”, introduz 
Hélder Caetano, proprietário do Grupo Xandite.
Esta unidade de produção completa a estrutura industrial composta 
pelos mais modernos equipamentos, onde uma equipa de experientes 
técnicos em panificação dedica especial atenção às matérias primas 
com que se produz, entre outras especialidades, o muito apreciado Pão 
Xandite. Entre os muitos produtos que são oferecidos diariamente destaca-
se, ainda, o Bolo Rei, além de uma vasta gama de pastelaria: pastéis de 
nata, troncos, filhoses, sonhos, brigadeiro, bolos, croissants e queques. 
“O principal objetivo da Xandite é produzir pão realmente bom e nutritivo, 
que é distribuído diariamente nos seus 22 pontos de venda e também em 
cafés, pastelarias, restaurantes, hospitais, escolas, universidades e diversas 
empresas”, acrescenta.
Não é, portanto, obra do acaso o facto de o Grupo Xandite constituir uma 
das mais prestigiadas redes de cafés e padarias da margem sul do Tejo 
e arredores, ao servir, anualmente, mais de quatro milhões de pessoas, 
fidelizados pelas muitas receitas tradicionais da Xandite, que garantem 
produtos frescos, saudáveis e sempre deliciosos. “Em 1999, com a aquisição 
de mais uma fábrica no Seixal, uniu-se a qualidade dos produtos Xandite à 
comodidade das suas instalações comerciais. O atendimento personalizado, 
os deliciosos pães, salgados e bolos e o ambiente das lojas são marca 
registada do Grupo Xandite”.
Já em 2005 a empresa tinha alargado a área de atividade na região da 
Grande Lisboa com a abertura de mais uma loja em Campo de Ourique, 
que também já fidelizou um grande número de clientes que a frequentam 
diariamente. Expansão “do outro lado da ponte”, que se junta às, também, 
duas lojas abertas, já em 2011, em Almada e na Charneca da Caparica. 
Crescimento sustentado de um grupo com identidade própria, construída 
ao longo de mais de quatro décadas de atividade, com base na qualidade 
e tradição.
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modelo de negócio do grupo.
É um banco com um excelente track record do apoio ao cliente e de resultados 
para o acionista. É um banco comercial no sentido mais puro do termo.

DM - O que motivou a aposta numa presença em Portugal? 10 
anos depois, o País continua a ser um destino atraente para o 

investimento estrangeiro?
RS - O investimento de Espanha em 
Portugal e de Portugal em Espanha é 
um subconjunto dentro do conjunto do 
investimento estrangeiro. Por uma razão 
simples: as afinidades de natureza cultural 
e a continuidade do espaço económico. 
Independentemente do momento que 
atravessamos.
Os princípios que levaram o Banco Popular 
a decidir fazer um grande investimento 
em Portugal mantêm-se válidos. O 

Delta Magazine - O Banco Popular é um banco mais vocacionado 
para os negócios ou para o consumo?
Rui Semedo - O Banco Popular é um grupo de matriz ibérica que sempre 
esteve muito vocacionado, sobretudo em Espanha, que é o seu mercado 
de origem, para o apoio às empresas, em especial às de pequena e média 
dimensão, e às famílias.
O Banco Popular chegou a Portugal em 
várias etapas. Chegou a ser acionista do 
Banco da Agricultura. Tem contacto com o 
mercado português há décadas. Passado 
uns anos, abriu uma sucursal com alguns 
pontos de venda em Portugal e, finalmente, 
no final de 2003, comprou a operação 
do BNC. Foi a partir desta compra que 
desenvolveu aquilo que é hoje o Banco 
Popular Portugal, que é uma subsidiária a 
100% do Banco Popular Espanhol e que aqui 
tenta reproduzir adequadamente o que é o 

De matriz ibérica, o Banco Popular Portugal é uma instituição bancária comercial vocacionada 

para o crédito e apoio ao tecido empresarial. Esta é uma área de atuação onde o seu líder, 

Rui Semedo, acredita que um dos maiores grupos bancários ibéricos pode mesmo acrescentar 

muito valor no negócio com os seus parceiros locais. Não obstante o menor fulgor da 

economia ibérica e mundial no presente momento, o balanço da operação nacional continua 

a ser positivo, assumindo o presidente do Conselho de Administração do Banco Popular Portugal 

uma ambição muito clara: fazer do Popular Portugal um banco de referência no apoio às PME no País.

RUI SEMEDO 
PRESIDENTE CONSELHO ADMINISTRAÇÃO BANCO POPULAR PORTUGAL

“Queremos ser 
um banco de referência 

no apoio às empresas 
em portugal”

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
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grupo continua muito interessado em Portugal. 
Obviamente que esta fase difícil passará e o Banco 
Popular terá em Portugal um papel seguramente 
importante e de referência e fundamentalmente 
funcionará como um conceito ibérico de banca que 
está presente de forma efetiva e relevante dos dois 
lados da fronteira.
Andámos muito para chegar a este ponto adequado 
para que as relações de Portugal e Espanha se 
desenvolvam de uma forma equilibrada.

DM - Hoje o Banco Popular está no patamar 
que era previsto aquando do arranque da 
operação?
RS - Se me perguntar se eu há seis anos projetava que estivéssemos a viver 
num contexto tão difícil do ponto de vista económico e financeiro eu dir-lhe-
ei que não. Aquilo que era a perspetiva traçada quando o grupo veio para 
Portugal foi, obviamente, sendo ajustada à evolução da realidade. Rever 
estratégias faz parte da vida das organizações. Mas os princípios mantêm-se. 

Pensamos que este é um mercado importante para 
o grupo, queremos ter uma operação interessante 
em Portugal e julgamos ter as condições para servir 
o mercado português nos segmentos em que somos 
mais fortes. É uma questão de passarmos esta 
fase difícil, fazermos as adaptações necessárias e 
continuar em frente.

DM - O que a banca tem para oferecer às 
empresas no presente momento?
RS - Os bancos são agentes económicos que têm um 
papel fundamental e simples. Especialmente para 
um banco comercial, a sua tarefa básica é canalizar 
recursos de quem os tem para quem deles necessita. 

Os bancos continuam a fazer isso dentro de uma envolvência que se alterou. 
Afetando os bancos, o que levou a que as próprias entidades reguladoras 
passassem a introduzir regras que, no fundo, visam acautelar que no futuro 
não voltem a acontecer situações difíceis. A atividade da banca também tem 
de ser financiada no mercado. Neste momento, está num claro período de 
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ajustamento. Ajustamento que tem impacto na sua atividade quotidiana. 
Após um período de dois a três anos muito complexos, não se pode, no momento, 
falar mais de grandes restrições ao crédito. O tema está ultrapassado. O que 
acontece é que o contexto económico se alterou de tal forma que provavelmente o 
universo de empresas que recorrem ao crédito ou têm projetos para se financiar 
também ele próprio se reformulou. 
Está a haver um processo de maior seletividade dos projetos e os agentes 
económicos estão, eles próprios, muito contidos no recurso ao endividamento. 
Seguramente, no fim de tudo isto, a crise representará um momento de 
renovação.
Do ponto de vista da disponibilidade de crédito, não há grandes limitações. 
Os bancos estão ativos nos mercados – o Banco Popular está muito ativo no 
mercado e apesar da sua dimensão tem sido um dos principais agentes no 
financiamento às PMEs. As restrições que 
temos são aquelas que a gestão prudente 
aconselha a ter. 
Relativamente ao preço do crédito, este 
tem também que ver com as dificuldades 
de financiamento. Pela mesma razão que 
Portugal paga para se financiar mais de 
5% e a Alemanha muito menos. O que é 
angustiante é que integramos um espaço 
económico único e a visão que queremos 
alimentar é que poderemos estar num 
contexto em que todos tenham condições 
parecidas de acesso ao crédito. E estamos 
ainda longe de chegar a esse ponto. A 
questão europeia é, neste momento, muito 

mais política do que económica. A questão económica resulta da configuração 
política da União Europeia. 

DM - Muito se tem falado da possibilidade da banca voltar a 
abrir em 2014. Nesse sentido pergunto: 2013 foi mesmo o ano da 
viragem?
RS - Estamos mergulhados numa situação de grande incerteza e dificuldade 
há seis anos. Naquela altura não era expectável que passado tanto tempo 
este processo ainda não tivesse acabado. Os bancos portugueses têm vindo a 
esforçar-se, em geral estão bem capitalizados e o sistema funciona. 
Se olharmos para os ativos de um banco estão ali expressas as escolhas dos 
agentes económicos. O que neste momento está também em completa revisão 
são os balanços dos próprios bancos. Há um trabalho que tem vindo a ser 

feito no sentido da revisão completa da 
sua configuração e dimensão. E os bancos 
começam a sentir-se mais fortes. 
Não sei se 2013 será propriamente o ano de 
viragem, mas é pelo menos o ano em que 
se deram passos muito importantes para 
o retorno à completa estabilização. Nessa 
perspetiva, acredito que 2014 seja melhor 
mas é evidente que o sistema financeiro 
é apenas um dos dados da questão. É a 
conjugação de todos esses dados que farão 
de 2014 um ano melhor. O contributo da 
banca será necessariamente positivo. 
2013 foi um ano que representa um passo 
importante no sentido de um caminho correto. 
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DM - A oferta bancária em Portugal é suficiente ou existe espaço 
para a entrada de outros “players”?
RS - Penso que é suficiente. Somos um mercado razoavelmente concentrado 
em termos bancários. Há países onde há menos operadores com dimensão. 
Portugal tem cinco bancos que concentram 80% dos ativos. Temos um elevado 
nível de bancarização no país e um sistema bastante desenvolvido do ponto 
de vista tecnológico.
Principalmente a banca comercial é uma atividade local. Para ter sucesso 
noutros mercados, os bancos estrangeiros normalmente recorrem a aquisições. 
Mas estas significam um grande investimento. Acredito perfeitamente que o 
sistema possa vir a ter alguma reconfiguração no futuro mas não é uma 
questão fundamental. Ninguém está à espera que entrem novos players e não 
é isso que vai determinar o papel do sector na economia portuguesa. E esse 
papel é ajudar as famílias a gerir as suas poupanças e produtos financeiros 
e canalizar esses recursos para as empresas que deles necessitem. 

DM - Como vê a hipótese da consolidação da banca nacional?
RS - Em teoria o mercado português aguentaria isso. Desconheço se neste 
momento isso está no caminho crítico de alguém. Entra no domínio da 
adivinhação pura.

DM - O que seria um bom desempenho de 2013 para o Banco 
Popular?
RS - Será continuarmos na trajetória de ajustamento do próprio balanço 
e concentrar-nos naquilo que é importante para nós: é muito importante 
fazer crédito, porque, enquanto banco comercial, os nossos proveitos estão 

diretamente relacionados com isso (a margem financeira e as comissões). 
Estamos todos muito dirigidos para o crédito e recetivos que nos apareçam 
clientes para tentar fazer mais negócio connosco.  
Queremos ser um banco de referência no apoio às empresas em Portugal. É 
o que fazemos bem. 
Obviamente que somos um banco universal mas onde podemos acrescentar 
mais valor é no apoio às empresas e às famílias. Com o nosso modelo de 
negócio, a nossa agilidade, a rapidez como decidimos e a forma simples 
como o Banco Popular funciona.

DM - O número de balcões em Portugal pode ser alargado ou é 
suficiente?
RS - A operação do Banco Popular em Portugal passa por 150 a 200 
agências. Dada a nossa grande orientação para as empresas, queremos ter 
uma forte presença junto desse tecido. Neste momento, estamos bem mas 
não rejeitamos a possibilidade de abrir mais agências para cobrir melhor as 
zonas onde há maior densidade empresarial. 
Agora, o número de agências deixou de ser uma variável particularmente 
premente. Hoje, com a Internet e as outras formas de relacionamento com a 
banca, a corrida à abertura de agências deixou de fazer sentido, até porque 
é necessário que sejam rentáveis.
O Banco Popular tem estado a gerir a rede de agências com muito cuidado, 
no sentido de apoiar os seus clientes mas escolhendo locais interessantes. A 
dimensão da rede estará sempre dependente das opções estratégicas e esta 
orientação para as empresas implica proximidade com os locais onde elas 
predominam.
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Apaixonado pelo ofício, foi na escola da vida que fez formação, enfrentando 
o desafio de aprender na escola que não conhece limites o ofício do qual 
faz carreira e que conta já com 33 anos de atividade. Com diversos 
degraus subidos ao longo de um trajeto nem sempre fulgurante, foi 
nesses momentos menos positivos que António Santos ganhou forças para 
continuar a fazer o que faz hoje: gerir e criar em simultâneo. É que além 
de ser o chef executivo do restaurante do Hotel WR, António Santos assume 
também, em simultâneo, a responsabilidade da gestão do “food&beverage” 
de toda a unidade hoteleira. Desafio que abraçou faz agora quatro anos, 
elevando-se para oito os que leva já na ligação com esta unidade hoteleira.
“Sou um homem feliz”, diz-nos sorridente, numa expressão natural e 
intuitiva do seu ser, enquanto recupera um passado, como já dito, subido 
degrau por degrau, com os dissabores que, por vezes, a vida nos dá, mas 
que lhe permitiram, eles mesmos, chegar a um patamar profissional onde 
se sente realizado, pela diversidade das obrigações associadas, sem negar 
uma aprendizagem constante. “Procuro fazer melhor todos os dias. Este 
ofício só pode ser entendido com paixão. Não sei, nem acredito em que pensa 
que já sabe tudo”, acrescenta.
Na cozinha do “O País” são quatro os elementos da brigada que serve os 
muitos clientes que, diariamente, por aqui passam. Gentes de diversos 
estratos sociais, origens e gostos, unidos pelo apreço pela cozinha aqui 
desenvolvida. “Em São João da Madeira estamos entre a serra e o mar, 
pautando-se esta região pelo gosto tradicional dos locais. Oferecemos peixe 
fresco, pratos de carne, especialidades locais, das quais se destaca a carne 
arouquesa, a vitela e o cabrito assado, entre outras”, prossegue.
Sabores tradicionais numa região de fortes preceitos, bem enraizados 
neste restaurante moderno, que visa servir quem pernoita no hotel assim 
como todos os que queiram entrar na sua porta envidraçada e com vista 
para o exterior. Local de negócios, lazer e boa gastronomia, simples, de 
gosto e tempero português, feita com sinceridade e humildade, mas com 
uma profunda dedicação. À imagem não só do seu chef de cozinha mas de 
toda uma equipa que faz sentir tão bem quem por aqui passa. Seja para um 

único almoço ou para uma estadia mais prolongada.
À ementa junta-se, ainda, uma garrafeira com argumentos escolhida pelo 
próprio chef António Santos, um apaixonado enófilo com experiência 
reconhecida de compra e venda de vinhos (possui uma garrafeira na 
mesma cidade) e que, uma vez mais, reclama para si a responsabilidade 
da seleção da carta, como da própria sugestão ao cliente, num casamento 
quase sempre bem acolhido. E feliz para os convivas. 
Ainda que gostos não se discutam, claro está, o Douro e o Alentejo são 
figuras de proa na conjugação dos sabores quentes do norte do nosso 
Portugal com o melhor do país vínico. Nota para o apreço que os vinhos da 
Adega Mayor reúnem junto dos muitos que visitam o restaurante “O País”, 
num misto de curiosidade pela primeira prova ou na repetição do valor 
seguro de um digno e valioso representante do Alentejo vínico. A conhecer, 
ou a repetir, em boa companhia, na cozinha do chef António Santos.

António de seu nome,
cozinheiro de modo de vida

Ao fim de 44 anos de idade, António Santos está no lugar onde gostaria de estar e chama 

a si a responsabilidade não só da condução do restaurante “O País”, espaço de restauração 

do hotel WR, em São João da madeira, como do “food&beverage” desta unidade hoteleira 

sanjoanense. Conciliação de diferentes mundos que exigem um profundo envolvimento e 

dedicação deste profissional que fez da cozinha um modo de vida.

CHEFE ANTÓNIO SANTOS
CHEF EXECUTIVO WR HOTEL SÃO JOÃO DA MADEIRA

texto DUARTE CUNHA fotos SARA MATOS
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Sabores portugueses,
entre o mar e a serra

CHEFE ANTÓNIO SANTOS
fotos SARA MATOS

Em São João da madeira, no Hotel WR, o chefe António Santos apresenta-nos alguns dos 

pratos mais solicitados no restaurante “O país”. Sabores portugueses, de diversas origens, 

cruzando diferentes raízes e linhas gastronómicas. Servidas, num lugar aprazível, localizado 

entre o mar e a serra, numa proposta de refeição que recupera o melhor dos dois mundos.
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SALADA DE PAPAIA 
COM GAMBAS 
Receita para 4 pessoas

INGREDIENTES:  
150gr de papaia 
10gr de rúcula selvagem 
10gr de folha de ervilhas 
10gr de alface verde 
10gr de alface rocha 
10gr espinafres verdes    
1 colher de molho iogurte 

PREPARAÇÃO:
Lavar as alfaces muito bem. 
Descascar a papaia e tirar as respetivas sementes. Laminar 
a mesma. 
Triturar os frutos vermelhos e adicionar o vinagrete de frutos 
vermelhos.

NACO DE BOI RECHEADO COM 
qUEIJO DA SERRA  
Receita para 4 pessoas

INGREDIENTES:  
300gr de filete de vitela
50gr de queijo da serra 
120gr de batata
10gr de aroma de manjericão 
10gr de pimento amarelo 

PREPARAÇÃO:
Marcar a carne aberta ao meio na chapa bem quente.
Rechear com o queijo da serra.
Levar ao forno a 250.º.
Cortar a batata a rodela grossa. 
Alourar em azeite bem quente.
Empratar e servir. 

TARTE DE MAÇÃ CARAMELIZADA 
COM BOLA DE GELADO BAUNILHA
Receita para 4 pessoas

INGREDIENTES:  
50gr massa folhada 
40gr maçã Golden 
30gr açúcar branco
40gr gelado de baunilha
6gr canela em pau
2gr canela em pó 

PREPARAÇÃO:
Cortar a massa folhada em rodela.
Cozer a maçã cortada ao gomo com um pau de canela.
Derreter o açúcar ao ponto caramelo.
Colocar a maçã sobre a massa folhada e cobrir com o 
caramelo.  
Servir morna com bola de gelado de baunilha 
Polvilhar com canela.    
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Pax Julia esgotado no espetáculo 
Tempo para Dar

Com Adiafa, Os bubedanas, Cantigas do baú, mocinhos Em Cante, A moda mãe, paulo 

Colaço, paulo Ribeiro e pias a bombar, o espetáculo solidário “Tempo para Dar”, sob o lema 

“É tempo de atuar”, levou até ao centrou de Beja um conjunto diversificado de artistas que se 

solidariarizaram com a iniciativa. Organizado pelo programa Tempo para Dar, da Associação 

Coração Delta, do Grupo Nabeiro Delta Cafés “O Espetáculo Solidário” teve por objetivo 

angariar fundos para a entrega de 50 telefones de teleassistência a idosos isolados no concelho 

de Beja. A receita de bilheteira reverteu na íntegra a favor da causa.
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TEMPO PARA DAR
texto DUARTE CUNHA fotos D.R.

Os bejenses demonstraram grande solidariedade 
para a iniciativa “É tempo de atuar”, ao  esgotar a 
totalidade da capacidade do Pax Júlia no espetáculo 
solidário realizado pela Associação Coração Delta 
ao obrigo do programa Tempo para Dar. E o 
balanço final não poderia ser mais positivo, com a 
organização do espetáculo a congratular-se com o 
êxito da iniciativa, ao ver atingido o objetivo inicial 
proposto.
É que além do capital angariado pelas receitas de 
bilheteira – que irá pagar a mensalidade durante 
um ano dos 50 telefones de teleassistência - foi 
ainda possível angariar cerca de 350€ com a 
receita do bar e da venda de chávenas “Tempo 
para Dar”. Equipamentos de teleassistência que 
começarão, muito em breve, a ser instalados nos 
domicílios dos 50 idosos assinalados pela Cáritas 
de Beja, ajudando, deste modo, no combate ao 
isolamento.
O presidente do Conselho da Administração do 
Grupo Nabeiro, comendador Rui Nabeiro, esteve 
em Beja naquela que foi uma noite de festa em 
prol de um bem maior. O reconhecido empresário 
português esteve em Beja para, no decorrer do 
espetáculo solidário “É Tempo de Atuar” entregar 
simbolicamente um telefone de teleassistência à Cáritas Diocesana de 
Beja, em analogia aos restantes equipamentos que serão entregues aos 
idosos do concelho de Beja.
Além do fundador da Delta Cafés marcaram presença no evento o 
presidente da Câmara Municipal de Beja, Jorge Pulido Valente, Teresa 
Chaves, presidente da Cáritas Diocesana de Beja, Teresa Chaves e David 

Lopes, administrador da PT.
O evento promovido pelo Tempo para Dar contou, ainda, com o apoio 
da Fundação PT que disponibilizou os 50 equipamentos que irão servir 
a população sénior visada. Também todos os artistas que marcaram 
presença no concerto atuaram de forma gratuita, demonstrando, assim, a 
sua solidariedade e compromisso com esta causa nobre.
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CEAN
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

CEAN apresenta 
projeto educativo 
para o triénio 
2013/2015

O Centro Educativo Alice Nabeiro (CEAN) 

já definiu o projeto educativo para o período 

2013/2015. Devidamente suportado nas 

nove bases pedagógicas, o CEAN procura 

neste projeto educativo fortalecer o espírito 

individual e coletivo da comunidade 

educativa. É com base nos valores intrínsecos 

do Eu, da Família e da Comunidade, que o CEAN 

aposta neste projeto transversal a todas 

as suas áreas disciplinares. Ser Mayor: um 

desafio para os anos vindouros.

Na persecução do projeto traçado pelo diretor pedagógico do Centro 
Educativo Alice Nabeiro, Manuel Ferreira Patrício, este centro educativo 
já definiu as linhas condutoras de atividade para os próximos três anos. 
Período de tempo onde irá desenvolver o projeto “Ser Mayor”, iniciativa 
educacional transversal a todas as áreas de conhecimento ministradas 
e desenvolvidas no CEAN que procura fortalecer e valorizar o espírito 
individual e coletivo, com vista ao devido crescimento da comunidade local.
Com olhos postos no amanhã, o CEAN procura, assim, reinventar o futuro, 
tendo como pressupostos desse mesmo caminho as crianças e os respetivo 
valores culturais de partida – respeitando, assim, a individualidade 
e unicidade de cada percurso aqui desenvolvido - da família, da equipa 
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técnica, do espaço físico, dos recursos materiais e da comunidade na 
qual se inserem e envolvem as instituições parceiras, visando, sempre, o 
desenvolvimento sustentável.
É com base nestas premissas que o CEAN procura desenvolver o sucesso 
cultural (nas suas diversas dimensões), pessoal, escolar e familiar. A 
aposta metodológica assenta – como tem sido método até aqui – nos três 
pilares já referidos, tendo por objetivo concentrar as atenções na evolução 
das crianças.
Primeiro Pilar (Eu): Nas oficinas do CEAN irão ser desenvolvidos conteúdos 
específicos nas diferentes áreas de saber que visam harmonizar, ao 
máximo, dinâmicas criativas e lúdicas de abordagem aos currículos 
escolares das crianças. A meta desta primeira dimensão de ensino passa 
pela criação de um manual de boas práticas para o sucesso escolar em 
educação não formal. À imagem do projeto “Ter Ideias para Mudar o 

Mundo”, este novo manual passa, em grande parte, pela validação das 
ações práticas de aprendizagem das diversas áreas, através da criação 
de recursos didáticos. Serão, ainda, criadas fichas de registo e portfólio 
individual de cada criança onde serão parte integrante os seus pontos 
fortes e fracos. Ou seja, será da iniciativa da criança traçar com cada 
técnico as suas próprias metas e definir onde necessita maior reforço.
A estas motivações junta-se também a exploração dos talentos individuais 
e coletivos, através do desenvolvimento (em períodos de três meses) dos 
já habituais clubes CEAN.
Segundo Pilar (família): “Uma ideia mayor”. É este o tema central desta 
dimensão que irá apostar numa metodologia inovadora e de altos índices 
de envolvimento. Este projeto visa formar – em três sessões presenciais – 
os pais das crianças que frequentam o CEAN, desde o pré-escolar ao ATL, 
para a aplicação do manual “Ter Ideias para Mudar o Mundo” em contexto 
familiar. Com esta aposta, o CEAN procura que sejam desenvolvidos um 
ou mais projetos empreendedores que envolvam a criança e os pais. O 
objetivo é contribuir para a valorização da união familiar e o reforço do 
papel da família, das ideias e da descoberta de competências,
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Terceiro Pilar (comunidade):  Programa Eco Escola, CLDS de Campo Maior, 
Projeto Comenius e Rede de Bibliotecas Escolares são alguns dos projetos 
devidamente definidos no plano pedagógico do CEAN e que visam reforçar 
o papel e importância da comunidade, assim como da ação participativa 
das crianças na comunidade envolvente.
Uma grande viagem, partindo da dimensão do Eu, passando pela Família, 
Comunidade e Mundo, sempre com o desígnio maior do sucesso e da 
promoção cultural e de valores. Música, Expressão Dramática e Corporal, 
Inglês, Desporto,  Ciência, Matemática, Educação Ambiental, Língua 
Portuguesa, História, Artes e Educação Tecnológica serão outras áreas de 
conhecimento ministradas no Centro Educativo Alice Nabeiro.

Delta Cafés na Feira de São Mateus    
A Delta Cafés marcou presença diretamente pela primeira vez na Feira de São 
Mateus, em Viseu, um dos maiores eventos nacionais que acolhe, entre os dias 9 
de agosto e 22 de setembro, mais de um milhão de visitantes de todo o país e da 
comunidade emigrante portuguesa.
Com pleno envolvimento do departamento de Viseu, muitos foram os produtos 
do Grupo Nabeiro colocados ao dispor de todos que visitaram esta importante 
efeméride do calendário de verão nacional. E que, ao visitar a Feira de São 
Mateus, tiveram a possibilidade de provar os diferentes blends de café e 
descafeínado, águas Vimeiro, sumos Hero, sem esquecer os licores Domuz e 
Limoncello.
Mas a Feira de São Mateus foi também de responsabilidade social, com o pleno 
empenho e dedicação de todos os colaboradores do Departamento de Viseu a 
ter como resultado final um total acumulado mais de 800 horas de voluntariado, 
conseguindo angariar cerca de 4.500 euros para o projeto Tempo para Dar. Mais 
uma iniciativa da Associação Coração Delta e que tem vindo, em todo o espaço 
nacional, a alertar para a necessidade de apoiar aqueles que mais precisam, 
com resultados visíveis e que têm levado um maior conforto à população sénior 
envolvida.

... e na Expofacic     
Já a 23.º edição da Expofacic decorreu entre 24 de julho e 4 de agosto, no Parque 
Expo-Desportivo de S. Mateus, em Cantanhede. Edição de sucesso, a melhor de 
sempre para a organização, que não só cresceu em termos de espaços de exposição 
e área ocupada, como em termos de afluência. Mais de 40 mil pessoas por dia, com 
os concertos e as tasquinhas a serem um forte motivo de atração de público.
Assim como a iniciativa “Bombeiro Mágico”, promovida pela Associação Coração 
Delta, e que consistia na venda de um pequeno boneco vestido de bombeiro, cuja 
receita total revertia para os soldados da paz de Cantanhede. Um gesto tão mais 
significativo num ano em que o fogo não foi clemente para os muitos bombeiros que 
o combateram de norte a sul do país.
O comendador Rui Nabeiro esteve presente na Expofacic para entregar em mãos a 
Rogério Marques, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Cantanhede, o cheque alusivo ao montante angariado com esta nobre iniciativa. 
Ao todo, foram 3.500 euros que muito jeito vão dar aos bombeiros cantanhedenses, 
o que não deixou de sensibilizar o dirigente da associação face “ao gesto e exemplo 
solidário do grupo Delta e dos seus colaboradores que foram fantásticos”, conforme 
enfatizou Rogério Marques.
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Sou um observador externo: nem alentejano e, em boa parte, um 
estrangeirado. O meu olhar sobre Rui Nabeiro não passa pelo crivo dos 
padrões nacionais que privilegiam o sucesso empresarial, embora não 
o menorize. Identifico e saliento em Rui Nabeiro muitas outras facetas 
que compõem uma personalidade de raro quilate no universo português. 
Confesso que sou um dos seus grandes admiradores e estou grato à vida 
por ter tido a oportunidade de lhe outorgar o título de Doutor Honoris 
Causa da Universidade de Évora. 
O sucesso empresarial de Rui Nabeiro é amplamente reconhecido, tendo 
merecido inúmeras distinções e homenagens, tanto em Portugal como no 
estrangeiro: prémios que distinguiram a sua atividade como empresário, 
o carácter social das suas empresas, o sucesso comercial, a qualidade 
ambiental, a contribuição para a economia nacional, etc. 
Mais ainda, em 1995 foi agraciado com o título de Comendador pelo 
Presidente Mário Soares; em 2006 foi distinguido pelo Presidente Jorge 
Sampaio com a Grã Cruz da Ordem do Infante; em 2009 foi agraciado, 
em Espanha, com a Comenda da Ordem de Isabel a Católica. Em 2011 
foi nomeado Cônsul Honorário de Espanha, em Elvas, e agraciado com a 
Medalha da Extremadura.
A par da atividade empresarial, a cidadania de Rui Nabeiro expressou-se 
também noutros planos, como na gestão autárquica, tendo estado 14 anos 
à frente da Câmara Municipal de Campo Maior e na gestão do seu clube 
de futebol, o Sporting Campomaiorense, do qual foi presidente durante 
19 anos.
Centrar-me-ei não no empresário mas no cidadão Rui Nabeiro destacando 
três aspectos que contribuem, a meu ver, para que seja uma personalidade 
singular pelo seu humanismo; singular não só no meio empresarial 
português, mas na sociedade em geral. Referir-me-ei à fraternidade que 
ele inculcou na edificação do seu império empresarial. Destacarei a sua 

paixão pela educação. Salientarei a consciência que lhe assiste da 
importância do conhecimento e da investigação científica que o gera.

Na verdade, o primeiro traço distintivo da personalidade do cidadão a que 
me refiro é o de uma pessoa socialmente integrada e integradora. 
Eu explico-me: Rui Nabeiro subiu todos os degraus da vida com a 
tenacidade que é comum nos alentejanos; mas sem jamais esquecer que 
não os subiu sozinho. Ele tem seguramente consciência de que é detentor 
de qualidades pouco comuns, de visão do caminho a percorrer, de perceção 
das oportunidades, de perseverança e de coragem, de sobriedade, também. 
Mas jamais esquece aqueles que o acompanharam e que o ajudaram a 
construir o seu império. Ele tem plena noção de que, por mais genial que 
um homem seja, nada de notável conseguirá produzir se não contar com o 
seu semelhante; o seu semelhante foi o seu companheiro.
Nas suas empresas respira-se um ambiente de fraternidade e de respeito. 
Os funcionários são mais do que colaboradores, são companheiros quase 
na aceção etimológica do termo, aqueles “com quem se partilha o pão”. Por 
isso, as suas empresas são polos de integração social. É essa cumplicidade 
urdida de geração em geração, que integra os homens, as mulheres e 
os filhos, e os filhos dos filhos, que, em grande parte justifica o sucesso 
empresarial do grupo Nabeiro; que lhe confere também resiliência face às 
flutuações aleatórias dos mercados e dos contextos políticos e financeiros.

O segundo traço notável da personalidade de Rui Nabeiro, que o distancia 
de muitos outros, é a paixão pela educação.
Rui Nabeiro aprendeu por si que a riqueza das nações não está nos poços 
de petróleo nem em outras benesses naturais, mas está nos homens, 
no seu trabalho e sobretudo, no trabalho 
valorizado pela educação. Não foi preciso 

Rui Nabeiro, 
solidário e visionário

JORGE ARAÚJO,
PROFESSOR EMÉRITO DA UNIVERSIDADE DE ÉVORA
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conhecer os meandros das neurociências para intuir a imensa 
capacidade que reside no cérebro de uma criança, qual ardósia 
onde muito se pode escrever… ou se pode, desleixadamente, nada 
escrever. Não foi preciso estudar Montessori e outros pedagogos 
para compreender a importância da harmonização do espírito e 
do corpo, bem como a imensa capacidade de aprendizagem de que 
dispõe o ser humano em tenra idade.
Rui Nabeiro sabe que as crianças são o maior recurso que 
uma nação possui para edificar um futuro de bem-estar social, 
de riqueza cultural, de sucesso em todos os azimutes, enfim, 
um futuro de progresso. Por isso, ele sonha com um Portugal 
verdadeiramente democrático que ofereça a possibilidade a cada 
menino de hoje de vir a ser amanhã um cidadão interventivo e 
criativo… empreendedor.
Rui Nabeiro dá o exemplo do que deveria ser feito, mobilizando 
recursos gerados pelas suas empresas para a criação de uma 
escola modelo. Cria em Campo Maior, um Centro Educativo, 
ao qual veio a dar o nome de sua esposa, Alice. Trata-se da 
concretização de um sonho extraordinário, o de proporcionar às 
crianças a oportunidade, que ele próprio não teve, de explorarem 
ao máximo as suas potencialidades cognitivas e neuromotoras. 
Desconheço se existem outros centros educativos semelhantes no 
país. Ali, eu sei que se harmonizam os conhecimentos inerentes 
ao ensino básico com o desenvolvimento das ex-pressões artísticas 
e corporais, o fomento da literacia e da numeracia, bem como a 
destreza linguística e informática.
Mas o seu empenho pela educação não se restringe ao seu Centro 
Educativo. Tem participado nos órgãos sociais de instituições 
de ensino superior, nomeadamente do Instituto Politécnico de 
Portalegre e da Universidade de Évora, oferecendo o contributo da 
sua experiência e da sua generosidade para bom funcionamento 
dessas instituições. E criou ainda o seu próprio Centro Internacional de 
Pós-Graduação, que tem sido frequentado por centenas de profissionais.

O terceiro aspecto da sua personalidade que irei sublinhar é a valorização 
que atribui ao conhecimento e o reconhecimento do papel da ciência como 
motor de progresso.
Sabemos que o conhecimento é património universal; atualmente, é o 
fruto da investigação científica, da experimentação e do desenvolvimento 
tecnológico levados a cabo em todo o mundo por investigadores e 
experimentadores. Uma vez divulgado e publicado, o conhecimento é 
património público e, com algumas exceções, fica acessível a quem o souber 
utilizar. As empresas são dependentes do conhecimento; incorporam-no 
constantemente nos seus produtos e nos processos funcionais com vista à 
inovação e à manutenção da competitividade, não se apercebendo sequer 
quanta investigação científica subjaz a coisas tão simples como à tinta que 
empregam nos rótulos ou aos materiais de embalagem.
Em Portugal, o financiamento da ciência é essencialmente público, pois 
as empresas, em geral, limitam-se a ir colher os frutos da investigação 
no depósito comum, que é universal, não cuidando de o alimentar, não se 
preocupando com o retorno que é moralmente devido, embora voluntário.
Mas há exceções. E Rui Nabeiro é uma dessas notáveis exceções que 

merece ser lembrada e louvada. Na verdade, a Cátedra de Biodiversidade 
por ele apoiada na Universidade de Évora, com um significativo envelope 
financeiro por um período confortável de cinco anos, foi a primeira cátedra 
suportada pela indústria em Portugal, decorrendo daí uma produção 
científica (cerda de uma centena de publicações) acolhida pelas revistas 
científicas internacionalmente mais conceituadas e um Museu Virtual da 
Biodiversidade dedicado a todos os jovens do país.
O seu exemplo foi seguido, outras cátedras foram posteriormente criadas. 
Este facto testemunha mais uma vez a perspetiva social com que o cidadão 
Rui Nabeiro se concebe na pele de empresário.
Rui Nabeiro não é só mais um homem entre os homens; é um homem 
reconhecido e solidário; um homem com uma profunda confiança nas 
gerações futuras, para cuja formação procura contribuir ativamente; 
um homem para quem o facto de não ter frequentado a universidade 
não impede de compreender a importância do conhecimento em todo o 
espectro das atividades humanas e que não hesitou em ser pioneiro dando 
o seu apoio generoso à investigação científica. 
É legítimo esperar que os seus descendentes mais jovens, formados 
nas melhores universidades, honrem o exemplo de humanismo, de 
generosidade e de clarividência que Rui Nabeiro projeta ao longo do seu 
trajeto de vida.
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Amarante: 
a princesa do Tâmega
Quem viaja em busca de valores culturais, espirituais e naturais, mais cedo ou mais tarde acaba por 

parar em Amarante. Terra de destino indissociavelmente ligado ao rio Tâmega e às serras 

do marão e da Aboboreira, que convidam à estreita comunhão com a natureza. São 

muitas as atividades de ar livre que aqui se podem praticar, como o golfe, a caça, a pesca, os 

desportos-aventura como a escalada e o “raft” e os muitos passeios a pé ou de bicicleta.

AMARANTE
texto CARINA RODRIGUES  fotos SARA MATOS
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semana de junho, quando acontecem as festas grandes em honra de S. 
Gonçalo, padroeiro desta terra situada nas margens do Tâmega.
Curiosamente, pouco se sabe deste homem santo, que empresta o nome a 
dois dos monumentos cartão-visita de Amarante: a ponte e a igreja de São 
Gonçalo. Personagem do século XIII, aqui terá nascido e se fixado após 
longos anos de peregrinação que o levaram a Roma e aos lugares santos 
da Paixão de Cristo. Decidido a praticar uma vida de santidade, tornou-
se eremita, dedicando grande parte do seu tempo à recolha de esmolas 

E à riqueza paisagística alia-se a edificada, em respeitosa convivência. São 
muitos os edifícios e monumentos que convidam a uma visita demorada, 
numa arquitetura marcada de granito e xisto. Amarante é uma referência 
na região norte do país, ponto de passagem obrigatório para quem gosta de 
aliar os prazeres do espírito com os do corpo, provando as muitas iguarias 
gastronómicas que esta terra tem para oferecer.
Qualquer altura é boa para visitar Amarante mas, se a quiser conhecer 
no auge da sua animação, então propomos que venha no primeiro fim de 
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para desenvolver uma das obras que o imortalizou: a construção de uma 
ponte para passagem dos viajantes. Diz ainda a lenda que São Gonçalo terá 
feito vários milagres, incluindo a remoção, com as suas mãos, de enormes 
pedras, fazer brotar água das rochas para matar a sede dos pedreiros e 
convocar os peixes para oferecer para as refeições dos construtores.
Milagres à parte, São Gonçalo não terá assistido à conclusão da ponte 
barroca que hoje atravessa o Tâmega e que se encontra classificada como 
Monumento Nacional desde 1910. Conhecida por ser palco de um dos 
episódios de defesa aquando das Invasões Francesas, em 1809, a Ponte 
de São Gonçalo é o cartão de entrada para o centro histórico da cidade, 
núcleo onde também são referência o Mosteiro e a Igreja de São Gonçalo, 
as Igrejas de São Pedro e São Domingos, a Casa da Cerca e o Solar de 
Magalhães. 
Obrigatória é também a descoberta dos grandes nomes do concelho, como 
Amadeo de Souza-Cardoso, que emprestou o seu génio à pintura moderna, 

ou Teixeira de Pascoaes, um 
dos maiores expoentes da 
literatura portuguesa.
Alimentado o espírito, 
dê-se também de comer 
ao corpo e em matéria de 
gastronomia Amarante 
tem muito para oferecer. 
A sua situação geográfica 
condicionou a comida, que 
comunga das características 
das duas províncias que ali 
convergem: Minho e Trás-
Os-Montes. Além disso, 
atravessava a cidade a 
estrada real entre o Porto 
e o interior transmontano, 
sendo, por isso, ponto de 
passagem para retemperar 
forças de muitos viajantes. 

Por isso mesmo, 
a cozinha de 
A m a r a n t e 
baseia-se em 
pratos fortes e 
com substância. 
Há que estar 
atento às carnes, 
sobretudo de 
vitela e cabrito, 
mas também ao 
bacalhau que 
aqui ganhou 
fama feito à Zé 

da Calçada ou à Custódia. Pratos 
ricos que contrastam com a 
leveza do vinho verde, que no 
concelho de Amarante encontra 
condições únicas e privilegiadas de maturação. Os mais gulosos não se 
escusarão a deliciar-se com a doçaria da região, sobretudo a conventual, 
com origem no Convento de Santa Clara. Papos d’anjo, foguetes, brisas do 
Tâmega, lérias, a oferta é variada.
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Adega Mayor distinguida
no Red Dot Award
A Adega mayor foi distinguida num dos mais prestigiantes concursos internacionais de design: o 

Red Dot Award. A adega raiana esteve em destaque na categoria de Communication Design 

pela embalagem exclusiva e diferenciadora do vinho licoroso tinto Orionte. Ao todo foram 

mais de 6.800 candidatos oriundos de 43 países diferentes, tendo sido selecionadas as 509 melhores 

propostas a nível mundial. Entre as quais se encontrou o “packaging” inovador de Oriente.

A Adega Mayor acaba de ser distinguida num dos mais prestigiados 
concursos internacionais de design: o Red Dot Award, na categoria de 
Communication Design, pela embalagem exclusiva do vinho licoroso tinto 
Orionte.
Com um total de 6.800 candidatos oriundos de 43 países diferentes, e após 
vários dias de rigoroso processo de seleção, o júri escolheu as 509 melhores 
propostas de todo o mundo, dos quais consta o inédito “packaging” do 
vinho Orionte.  
Este reconhecimento do investimento contínuo e inovador em comunicação 
e da aposta em padrões de design de elevada qualidade revelam, uma vez 
mais, a importância que a Adega Mayor atribui à apresentação e qualidade 
dos seus produtos. “É com muito orgulho que vemos um produto da Adega 
Mayor ser distinguido num dos mais conceituados concursos de design 
internacionais – o Red Dot Award. Acredito que a imagem exterior deverá 
ser uma extensão do interior, neste caso do conteúdo da garrafa. Na Adega 
Mayor procuramos a excelência na produção de vinho e acreditamos que 
a dedicação e criatividade se deve estender para além das características 
gustativas do produto. Neste caso, quisemos que a experiência do Orionte 
comece no olhar e se prolongue através de todos os sentidos”, afirma Rita 
Nabeiro, administradora da Adega Mayor. 

“Todos os anos, durante o processo de 
seleção em que se juntam experts em 
design de todo o mundo, presenciamos 
verdadeiros dias de inspiração e 
surpresas. Muitos dos candidatos 
dos 43 países diferentes 
impressionaram o júri, mas 
apenas os melhores podem 
ganhar o prémio. Aqueles 
que se distinguiram na 
multidão, durante esta 
competição, demonstram 
um elevado potencial de 
mercado e de visibilidade 
económica. Ganhar um Red 
Dot é a melhor forma para o 
conseguir”, afirma, por sua 
vez, Peter Zec, fundador e 
CEO do Red Dot Award, que 
distingiu a Adega Mayor.
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Há 12 anos que somos o café de con�ança dos portugueses.

A vida precisa de certezas. Do café da manhã, da bica depois do almoço 
e do expresso a seguir ao jantar. A vida precisa de um café de con�ança.
E esse café é Delta, há 12 anos consecutivos. 


