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À mesa de Natal relembramos o passado, celebramos 

o presente e com uma alegria Mayor brindamos ao futuro. 

A Adega Mayor deseja-lhe um Feliz Natal.

2 garrafas de Caiado Tinto 0,75l

Delta Cafés Origens - Brasil 250g

Azeite Virgem Extra Adega Mayor 0,50l

Chá Tetley Warmth Laranja Canela

Lata de passas de uvas cobertas com chocolate

Individual de pano Roda dos Aromas

Voucher de visita à Adega Mayor
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RITA NABEIRO, 
administradora do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, 
partilha a confiança num ano de 2015 pleno de
conquistas e êxitos renovados 

“Liderança é fazer o que está certo quando ninguém está a ver.”

Palavras de Robin Sharma, orador e inspirador canadiano, numa palestra no Centro de Congressos do Estoril, cuja abertura foi
feita pelo meu avô, Rui Nabeiro, num registo pessoal e sentido sobre a sua experiência de vida. Num ritmo acelerado, Robin
Sharma partilhou ideias disruptivas sobre o desenvolvimento individual e sobre a forma como cada um de nós pode, e deve,
traçar um plano de desenvolvimento pessoal, influenciando positivamente mudanças de comportamentos no panorama
empresarial e interpessoal.

Cada vez mais, a motivação é basilar para a valorização pessoal e para o crescimento das empresas e instituições.
Para muitos especialistas em gestão e liderança, a presença de pessoas altamente motivadas é determinante para a
produtividade e qualidade dos seus serviços e produtos. Acreditar nas pessoas, ajudá-las a desenvolver competências e talentos
é, seguramente, umas das formas de influenciar a renovação de conceitos, sobretudo, na gestão de pessoas.

Também a forma como “vivemos” o trabalho é decisiva para a realização pessoal e profissional, pelo que o desafio é encontrar
o equilíbrio que nos permite transformar a beleza da vida em sucesso laboral, alcançado com atitude e perseverança. Nunca
é demais refletirmos sobre o modo como gerimos o nosso tempo. Estar focado permite-nos crescer interiormente, fortalecer
aptidões e criar narrativas socialmente responsáveis.

Novembro trouxe o advento do Natal. Um tempo em que a Adega Mayor fechou a vindima e abriu as portas a um evento intimista
em que música e cultura se fundiram na perfeição, elevando o carácter do espaço a um plano único. A envolvência das guitarras
fez flutuar a imaginação, abrindo via a novos conceitos e possibilidades. Mais um passo na direção certa, onde o futuro poderá
trazer novas e promissoras aventuras com atores e obras até aqui ausentes da região. Dezembro fecha as portas a 2014 e abre
um novo ciclo. É tempo de fazer retrospetivas e balanços, quer a nível pessoal quer a nível empresarial.

Vivemos tempos em que o tempo parece ter pressa de passar. Por isso, acredito que é urgente aproveitar cada minuto do tempo
que nos é dado, vivendo a vida de forma apaixonada, numa atitude incansável de aprendizagem e evolução contínua. Razão pela
qual devemos encarar este novo ano com otimismo e com a certeza de que nada se alcança sem trabalho e dedicação,
acreditando sempre que não existem impossíveis, apenas obstáculos por ultrapassar.

Por fim, devemos encarar a vida com uma atitude de entrega aos outros, sendo fiéis a nós próprios e aos valores mais profundos
que nos definem enquanto indivíduos e seres humanos.

Feliz Natal e um 2015 maior.

O LÍDER SEM TÍTULO
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A chegada do Natal é sempre especial. Uma época de ilusão, de partilha, de emoções fortes que se 
eternizam no coração de cada um. Nesta altura do ano, impõe-se dirigir uma mensagem de Paz e 
Esperança para o futuro. 

A família ganha particular importância, pois é junto dela que todos encontramos a força necessária para 
travar as “batalhas” do dia-a-dia.

Consciente de que o mundo atravessa tempos conturbados e que o nosso país precisa, mais que nunca, 
de acreditar na mudança, não posso deixar de sublinhar o papel que cada um de nós deve assumir, 
trabalhando e educando as próximas gerações com princípios e valores.

O desenvolvimento das sociedades é fruto da boa formação dos cidadãos. O espírito cultivado no seio familiar guia os 
jovens pela difícil “estrada” da vida, tornando-os seguros e otimistas.

O mundo avança se tivermos pessoas instruídas, qualificadas e com opiniões definidas, críticas e construtivas. 
Faremos a diferença se o nosso comportamento for “mais social”. Devemos abraçar causas solidárias, não apenas nesta 
altura do ano e só porque é Natal. 

Ao longo do ano demos corpo a inúmeras causas sociais, faz parte do nosso modo de existir, ajudar de forma responsável 
e consciente quem precisa.

Vamos continuar assim. Esforçados no trabalho e solidários nas nossas vidas, procurando ser sempre um exemplo para 
os que nos rodeiam!

Um Santo Natal e um Feliz 2015!

COMENDADOR 
RUI NABEIRO 
deixa uma mensagem de 
paz e esperança no futuro

SOLIDÁRIOS NAS 
NOSSAS VIDAS
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INFODELTA

Campo Maior acolheu mais uma edição do Master Café Delta, iniciativa promovida através do Centro Internacional de Pós-Graduação Comendador Rui 
Nabeiro, que organiza, desde 2005, a formação Master Café Delta. Formação desenvolvida em estreita parceria com a Universidade de Évora e já na sua 
29.ª edição, esta iniciativa consiste num programa de formação adaptável às exigências comerciais e profissionais que visa desenvolver capacidades 
avançadas de criação de valor, proporcionando aos participantes a oportunidade de testarem a aplicação dos conhecimentos em áreas como gestão, mar-
keting e arte barista e destina-se aos clientes e colaboradores do Grupo Delta.
A formação é composta por três níveis: cultura do café, desenvolvimento de negócio e gestão de negócio, sendo o último nível lecionado por docentes do 
departamento de Gestão.
Ao todo, foram mais de duas dezenas os participantes na 29.ª edição do Master Café Delta, oriundos de vários pontos do país, em mais uma edição desta 
formação que visa ajudar os clientes do Grupo Nabeiro a acrescentar mais valor ao seu negócio.

29.ª edição do Master Café Delta 

Exposição de homenagem a 
Joaquim Bastinhas na Casa da Cultura  

O cavaleiro tauromáquico elvense, Joaquim Bastinhas, viu a sua 
carreira, faceta humana e artística homenageada. No final da sua 32.ª 
temporada consecutiva de alternativa, este nome incontornável das 
praças de touros nacionais viu a Casa da Cultura de Elvas acolher uma 
mostra intitulada “Joaquim Bastinhas, de Elvas para o Mundo”.  
O comendador Rui Nabeiro marcou presença na inauguração da 
exposição que pode ser apreciada neste espaço cultural. 
A exposição esteve patente ao público até outubro, na Casa da Cultura, 
em Elvas e marcou o regresso dos eventos culturais a este espaço.
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Robert Sherman, embaixador dos EUA,
visitou o Grupo Nabeiro/Delta Cafés 

O embaixador dos Estados Unidos da América (EUA) em Lisboa, Robert Sherman, e o secretário de Estado 
dos Assuntos Europeus, Bruno Maçães, foram recebidos na Câmara Municipal de Elvas e visitaram o 
Museu de Arte Contemporânea de Elvas (MACE). O encontro incluiu uma reunião com empresários da 
região, entre os quais figuravam o comendador Manuel Rui Nabeiro, Gaspar Magarreiro (Artipel Cork) e 
Manuel Calada (Herdade das Aldeias).
O embaixador esclareceu que o objetivo da visita passou por dar a conhecer “o acordo entre os EUA e a 
União Europeia (UE), que foi projetado para conceber 40 mil empregos em Portugal, o que vai incrementar 
o PIB (Produto Interno Bruto) nacional em mil milhões de euros”. Robert Sherman defende que a medida 
“vai facilitar as pequenas e médias empresas para exportarem para os dois lados do Atlântico. Estamos num 
mundo global e as empresas portuguesas não podem só pensar no mercado de 10 milhões de pessoas. Têm 
de ter acesso a outros maiores e mais bem-sucedidos para a economia crescer”.
Nuno Mocinha, presidente da Câmara Municipal de Elvas, considerou que “está em curso um acordo entre 
a União Europeia e os EUA para facilitar o comércio externo. Devemos primeiro conhecer a realidade no 
terreno, para facilitar as relações comerciais e criar oportunidades nos dois sentidos”, apontou o autarca.

A Tetley, marca representada em Portugal pelo Grupo Nabeiro/Delta Cafés, foi 
eleita “Escolha do Consumidor” 2015, na categoria de Chá em saqueta e Ice Teas. 
Esta distinção de relevo está já a tornar-se uma tradição para a Tetley, que pelo 
segundo ano consecutivo viu a sua qualidade exclusiva ser reconhecida.
O Tetley Ice Tea obteve as pontuações mais elevadas nos atributos “sabor”, 
“refrescância”, “sem corantes nem conservantes”, “sensação de saciar a sede” 
e “grau de satisfação”. Já na categoria de chá em saqueta, a Tetley distinguiu-se 
pelo “sabor”, “aroma” e “qualidade”.
A iniciativa “Escolha do Consumidor” pretende conhecer o grau de satisfação 
e aceitabilidade dos consumidores em relação a um determinado produto ou 
serviço, ajudando-os a fazer uma compra informada e acertada.

Tetley eleita Escolha do Consumidor 2015
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Comendador Rui Nabeiro 
abre Conferência Robin Sharma

Robin Sharma, considerado um dos maiores especialistas do mundo na área de liderança 
e autor de vários “best-sellers”, nomeadamente “O Monge que Vendeu o seu Ferrari”, veio a 
Portugal dar uma palestra, durante duas horas e meia, sob o mote “Liderar sem Título”. A abertura 
solene da conferência esteve a cargo do comendador Rui Nabeiro.

REPORTAGEM
texto BÁRBARA SOUSA fotos JOÃO REIS / JORGE COELHO
TEAM LEADERS
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REPORTAGEM

Robin Sharma regressou a Portugal para mais uma conferência, sobre o 
tema “Lead Without a Title – Winning Leadership Lessons to Build a Great 
Organization”. A apresentação foi baseada no “best-seller” “O Líder sem 
Título” e veio dar a conhecer as sete melhores práticas dos “líderes sem 
título”, as oito melhores táticas para desenvolver um trabalho de qualidade, 
táticas específicas que as empresas devem utilizar para se tornarem ainda 
melhores, as quatro chaves para uma equipa de alto desempenho e cultura 
vencedora e lições de liderança pessoal. A palestra realizou-se no Centro 
de Congressos do Estoril, perante uma plateia de cerca de 600 pessoas, e a 
abertura solene esteve a cargo do comendador Rui Nabeiro. O empresário 
português e fundador da Delta Cafés partilhou com todos os presentes a 
sua visão do mundo das empresas e das organizações, sendo, ele mesmo, 
um exemplo de liderança e visão altruísta do 
mundo dos negócios. 
A Team Leaders, que tem como missão “ajudar 
pessoas e organizações a desenvolver e implementar 
sonhos, talentos e competências”, foi a entidade 
organizadora. No seu site, pode ler-se que a 
empresa “acredita nas pessoas, na capacidade de 
cada um para desenvolver a sua própria liderança”, 
e quer “influenciar positivamente mudanças 
em pessoas e organizações, contribuindo para a 
promoção do desenvolvimento de competências e 
consequente obtenção de resultados e sucesso”. O 
maior compromisso da Team Leaders é “contribuir 
para esta mudança”.
Robin Sharma, que tem 11 “best-sellers” a nível 
mundial, escreve precisamente sobre o tema de 
liderança. O seu trabalho foi publicado em mais 
de 60 países e traduzido em aproximadamente 70 
línguas, tornando-se num dos autores mais lidos 
em todo o mundo. O seu sucesso iniciou-se com “O 
Monge que Vendeu o seu Ferrari”, que encabeçou 
as listas de “best-sellers” internacionais e vendeu 
milhões de cópias. O autor, licenciado em Direito 
e com um Master of Law pela Dalhousie Law 

School, fundou, ainda, a Sharma Leadership International Inc (SLI), 
uma consultora global de liderança que tem como único foco ajudar as 
empresas a “liderar sem título”.
Esta consultora está colocada na frente de um manifesto de mais 
de 50 países para redefinir o que significa ser um líder, apoiando a 
democratização da liderança. Nesse sentido, segundo a consultora, 
qualquer pessoa dentro de uma organização pode demonstrar liderança 
na execução do seu trabalho, ter influência e um impacto mais efetivo. Na 
carteira de clientes da SLI encontram-se muitas das maiores organizações 
do mundo, nomeadamente FedEx, Nike, IBM, The Royal Bank of Scotland, 
GE, Unilever, RIM, Castrol, Microsoft, Ritz-Carlton Hotels, Panasonic, 
NASA, Yale University e The Young Presidents Organization, entre outras.
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Rui Nabeiro distinguido  
com Prémio de Envelhecimento Ativo

Pelo terceiro ano consecutivo foram atribuídos os Prémios de Envelhecimento Ativo Dra. Maria 
Raquel Ribeiro 2014, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Psicogerontologia iniciada em 
2012 e apoiada pela Fundação Montepio e pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O 
comendador Rui Nabeiro foi um dos galardoados na categoria “Política e Cidadania”.

REPORTAGEM
texto BÁRBARA SOUSA fotos D.R
DISTINÇÃO

O empresário e fundador da Delta Cafés, comendador Rui Nabeiro, que 
hoje conta com 83 anos, foi distinguido com o Prémio de Envelhecimento 
Ativo Dra. Maria Raquel Ribeiro 2014, na categoria “Política e 
Cidadania”. A atribuição do prémio é feita pela Associação Portuguesa 
de Psicogerontologia, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa e a Fundação Montepio. Trata-se de um prémio atribuído 
anualmente a pessoas com 80 ou mais anos que se distingam como 
ativas e participativas, influenciando de modo construtivo a sociedade 
portuguesa, em diversas categorias interventivas. 
O empresário começou a trabalhar aos 13, ajudando o pai e os tios, na 
torra do café. Aos 17 anos assumiu a direção da Torrefação Camelo e em 
1961 criou a sua própria empresa, a Delta Cafés, dando origem ao grupo 
que hoje lidera o mercado de cafés em Portugal. 
Em 1972, e mais tarde entre 1977 e 1986, 
assumiu a presidência da Câmara Municipal de 
Campo Maior. Em 1988, criou o Grupo Nabeiro, 
através do qual soma, atualmente, mais de duas 
dezenas de empresas com intervenção direta 
no ramo agrícola e vitivinícola, na distribuição 
alimentar e de bebidas, no retalho automóvel, 
no comércio imobiliário e na hotelaria. Em 1995, 
foi distinguido com o Grau de Comendador da 
Ordem do Mérito Empresarial e, em 2006, foi 
agraciado com a Grã-Cruz da Ordem do Infante 
D. Henrique. Mais recentemente, em 2007, 
criou o Centro Educativo Alice Nabeiro para 
dar resposta às necessidades extracurriculares 
das crianças de Campo Maior e também como 
alternativa para as crianças que ambicionam ser 
empreendedoras e proativas, destacando-se pelo 
seu potencial. 
Além do comendador Rui Nabeiro foram 
igualmente homenageados Manuela Azevedo, a 

primeira mulher portuguesa a ter carteira profissional de jornalista, na 
categoria “Família e Comunidade”; Carmen Dolores, artista, na categoria 
“Arte e Espetáculo”; Fernando de Pádua, cardiologista, na categoria 
“Ética e Saúde”; Maria Manuela Silva, economista, na categoria “Ciência 
e Cidadania”; e Maria Filomena Moura Guedes, com trabalho na área 
da intervenção social, na categoria “Intervenção Social”. Todas estas 
personalidade contam com mais de 80 anos.
O Prémio Envelhecimento Ativo Dra. Maria Raquel Ribeiro visa reconhecer 
e perpetuar o nome e a personalidade de Maria Raquel Ribeiro, figura 
incontornável da Segurança Social, em Portugal, precursora de muitas das 
estratégias de intervenção agora consolidadas e que introduziu o tema e 
debate do envelhecimento em Portugal.
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Delta Cafés relança 
gama solúveis

A Delta Cafés reforça a sua aposta no canal alimentar e apresenta a gama de solúveis com 

uma nova imagem e embalagens reformuladas. Composta pelas referências Café, Decaf, Semba 

e Seara, é com a assinatura “o Dia Começa a Mexer” que os novos solúveis Delta prometem 

surpreender e tornar o acordar inesquecível. Com boa disposição instantânea, numa combinação 

única de aroma e sabor como só a Delta Cafés poderia fazer.

LANÇAMENTO
texto CARINA RODRIGUES fotos D. R.
GAMA SOLÚVEIS
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LANÇAMENTO

Os Delta Solúveis são, agora, reintroduzidos no mercado com um 
“rebranding” completo. Este relançamento da Delta Cafés representa um 
novo fôlego para a categoria de produtos desde sempre presente nos lineares 
das grandes superfícies. Processo que passa não só por conferir uma 
roupagem nova a esta oferta mas, sim, fazer um “relaunch” dos produtos 
que a Delta Cafés já continha, ou seja, mantendo a mesma arquitetura 
da gama. Assim, a estratégia passa por uma melhoria da própria fórmula 
do produto, uma mudança para novos formatos de embalagem e uma 
transformação do rótulo.
“Rebranding” que veio oferecer à gama de solúveis um novo foco e 
competitividade, uma vez vez que, atualmente, cada vez mais o consumo 
doméstico se afirma, o que leva a Delta Cafés a acreditar na gama de 
cafés solúveis, tanto pela praticidade da preparação do produto, como 
pela qualidade associada à marca Delta, sem esquecer, claro está, os 
atributos do próprio produto. Desde o café, onde consumidor vai usufruir 
de toda a maturidade da Delta Cafés e que há 12 anos merece a confiança 
de Portugal, aos cereais, acabando por preencher um espaço, no eixo 
dos atributos nutricionais, que materializa uma crescente preocupação 
dos consumidores por um pequeno-almoço mais saudável e substancial. 
Este conjunto de fatores impeliu a empresa a fazer uma aposta um pouco 
mais agressiva neste mercado dos solúveis. Mercado este que é uma fatia 
importante no negócio das bebidas.

Gama
Prontos a serem experimentados a cada momento, os novos Delta Solúveis, 
de fácil preparação, têm os aromas irresistíveis do café e também dos 
cereais de sabor suave, com a garantia de qualidade da marca de eleição 
dos portugueses. O Delta Café Solúvel, disponível em formato de 100 e 
200 gramas e ainda em caixas unidose com saquetas individuais, ajuda 
a descobrir as qualidades do café preferido dos portugueses com paladar 
suave e aroma intenso no conforto de sua casa. Um café que o acorda com 
o melhor da vida, para uma vida em movimento com o melhor humor 
possível e com dias mais produtivos. Com o Delta Decaf Solúvel, a versão 
descafeinada do café Delta em frascos de 100 gramas, os consumidores 
podem apreciar todo o sabor único e a intensidade do café Delta sem a 
agitação da cafeína. O Delta Cereais + Café Solúvel, disponível em frascos 
de 200 gramas, transmite o poder da energia nutritiva da mistura de vários 
cereais torrados com adição de café e oferece uma boa fonte de hidratos 
de carbono complexos com pouca gordura, apresentando-se, ainda, como 
uma excelente fonte de minerais e vitaminas. Também com o nome Semba 
visível no rótulo, esta é uma mistura única de cereais com 20% de café 
Delta e a bebida ideal para a refeição mais importante do seu dia. Já o Delta 
Cevada Solúvel, disponível em frascos de 200 gramas, é ideal para quem 
aprecia o melhor dos cereais numa bebida com todo o sabor e propriedades 
nutritivas da cevada. O Seara, sem adição de café, ajuda a ter uma digestão 
perfeita enquanto ajuda a proteger o corpo com as suas propriedades 
antioxidantes.

Sustentabilidade
Além de todas as mais-valias da fórmula Delta, contemplando a abdicação 
ao máximo da utilização de plástico e pensando numa revalorização mais 

limpa do próprio produto, a Delta Cafés aposta unicamente em frascos 
de vidro no desenvolvimento desta nova gama. Sustentabilidade, retorno 
e revalorização são valores de grande importância para a empresa que 
se destaca no seu incentivo de práticas ambientalmente responsáveis. 
Desta forma, a Delta Cafés acredita que o vidro acaba por ser a matéria 
mais ecológica, já que o consumidor tipicamente reutiliza o frasco. Ao ser 
reutilizado e não transformado num resíduo, acaba por ser a embalagem 
mais racional do ponto de vista ecológico.
Este é o lançamento da gama base, e com estes quatro produtos, a Delta 
Cafés pretende ir de encontro àquilo que são as expectativas do consumidor 
e ambiciona chegar a ainda mais lares. As variáveis foram otimizadas, quer 
do ponto de vista de posicionamento de preço, quer da distribuição, da 
própria fórmula e daquilo que é o visual do “packaging”, caso das diversas 
mudanças operadas no formato da embalagem e do layout gráfico. 
Assim sendo, a Delta Cafés leva uma proposta de valor ao consumidor que 
abre boas perspetivas. Pois, este lançamento indicia, ainda, que no futuro 
exista a oportunidade de fazer alargamentos de gama, aumentando, assim, 
a variedade de produtos, sejam estas adições permanentes ou temporárias. 
Mas com um alargamento ao portfólio base ainda por definir, a Delta Cafés 
mantém uma visão dinâmica do futuro, seja com lançamentos fixos, ou 
com atualizações sazonais ou pontuais da gama. 
Com este lançamento, a marca de confiança dos portugueses desafia todos 
os consumidores a experimentarem a nova gama de solúveis e relembra 
que “o Dia Começa a Mexer” com a garantia de qualidade de quem atua há 
mais de 50 anos no sector do café. 
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Natal no Mundo Delta

Natal é época de celebração um pouco por todo o mundo. Diferentes costumes 

e tradições, em torno do nascimento de Jesus Cristo. Presente em Angola, 

França, Luxemburgo, Espanha e Brasil, a Delta Cafés recupera as principais 

tradições natalícias dos diversos mercados internacionais onde está 

presente. Ou não fosse sempre Natal em torno de um café Delta...

DESTAQUE
texto BRUNO FARIAS fotos D.R.
MUNDO DELTA
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“Tu que dormes a noite na calçada de relento
Numa cama de chuva com lençóis feitos de vento
Tu que tens o Natal da solidão, do sofrimento
És meu irmão amigo
És meu irmão

E tu que dormes só no pesadelo do ciúme
Numa cama de raiva com lençóis feitos de lume
E sofres o Natal da solidão sem um queixume
És meu irmão amigo
És meu irmão

Natal é em Dezembro
Mas em Maio pode ser
Natal é em Setembro
É quando um homem quiser
Natal é quando nasce uma vida a amanhecer
Natal é sempre o fruto que há no ventre da Mulher

Tu que inventas ternura e brinquedos para dar
Tu que inventas bonecas e comboios de luar
E mentes ao teu filho por não os poderes comprar
És meu irmão amigo
És meu irmão

E tu que vês na montra a tua fome que eu não sei
Fatias de tristeza em cada alegre bolo-rei
Pões um sabor amargo em cada doce que eu comprei
És meu irmão amigo
És meu irmão

Natal é em Dezembro
Mas em Maio pode ser
Natal é em Setembro
É quando um homem quiser
Natal é quando nasce uma vida a amanhecer
Natal é sempre o fruto que há no ventre da Mulher”

Ary dos Santos

Diz o poema de Ary dos Santos que Natal é sempre que 
o Homem quer. Uma ideia muito forte e que resume um 
sentimento profundamente altruísta, já que ao Natal se 
associa a ideia de nascimento, renovação, de vida, logo, 
de condição humana. Amor ao próximo, proximidade, 
altruísmo, celebração do nascimento de Jesus, símbolo do 

Cristianismo e de uma nova era da humanidade.
Em torno de um café muitas histórias se contam ao longo do ano, com 
o Natal, tal como outras efemérides, a ser sempre um bom motivo para 
visitar a família, ver velhos amigos, partilhar histórias, sentimentos, estar 
próximo daqueles que nos são queridos. Se possível todos os dias. Afinal, 
Natal é quando um Homem quiser.
No Grupo Nabeiro/Delta Cafés, a celebração do Natal é assinalada com 
atividades diversas, dentro e fora da empresa, com o envolvimento direto 
dos colaboradores e da administração do grupo, que também habitualmente 
dirige umas palavras aos seus colaboradores de Campo Maior, sem 
esquecer, claro está, todos aqueles que compõem o restante mundo Delta, 
seja em Portugal Continental e Ilhas, ou nos mercados internacionais, 
como são exemplo França, Luxemburgo, Angola, Brasil e Espanha.
Por cá, ou por lá, em torno de um café Delta é sempre Natal, com esta 
celebração do Cristianismo a ter por base algumas premissas que fazem 
parte do ADN empresarial do grupo.
Cada país festeja o Natal dentro das suas tradições mas, em linhas gerais, o 
Natal é uma festa comemorada em todo o mundo sem distinção de idiomas, 
raça ou mesmo de condição socioeconómica. E cada país segue uma 
tradição, respeitando na linha evolutiva do tempo as lendas e os costumes 
elaborados pelos antepassados, que ao longo dos anos vai passando de pais 
para filhos.
Em todo o mundo, o Natal comemora-se no dia 25 de 
dezembro, data do nascimento de Jesus Cristo, cujo 
significado tem origem no inglês arcaico: Christmas 
significa missa de Cristo.
Nas comemorações da missa de Cristo ou Natal, temos a 
chamada noite da consoada, isto é, a meia-noite do dia 24 
de dezembro, noite de Natal.
O bolo-rei com o formato de uma coroa recheado de 
frutos secos, enfeitado de joias, simboliza as prendas que os Reis Magos 
ofereceram ao menino Jesus. Em Portugal, de 25 de dezembro a 6 de 
janeiro come-se o bolo-rei e distribuem-se presentes às crianças, com a 
tradição a manter-se muito viva ainda nos dias de hoje.

Natal em Angola
O Natal só ficou conhecido em Angola após a chegada dos colonos 
portugueses a este país africano - onde a Delta Cafés tem uma posição 
dominante no mercado com as suas marcas – fazendo acompanhar-se de 
missionários que visavam expandir o antigo império colonial e a fé de 
Cristo.
Com a evangelização, o Natal tornou-se uma festa hoje assumida como 
tradicional em Angola, sendo comemorada por todo o país, ainda que com 

DESTAQUE
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algumas diferenças entre a celebração que se faz nas cidades e a que se 
faz nas aldeias. Nas cidades, onde o nível social das população é elevado, 
o Natal é tipicamente português, com todos ingredientes com que é 
conhecido na Europa, neste caso, em Portugal. Já nas aldeias, a celebração 
do Natal é muito animada, onde não falta a comida e a bebida nesta festa 
tradicional, com destaque para o bacalhau, a caldeirada, o funge e o cacuço.
Geralmente, realiza-se uma missa na noite de 24 para 25 de dezembro e, 

durante o dia, há danças folclóricas. Bebe-se a kissanga 
ou kimbombo, que são bebidas tradicionais feitas em casa 
com farinha de cereais. Por sua vez, os adultos bebem o 
caporroto, que é uma bebida destilada feita com banana, 
ou batata doce ou ainda com farelo de cereais.
Mas a celebração do Natal em Angola vai ainda mais longe 
com as aldeias vizinhas a programar encontros animados 
com danças folclórica, que se estendem a outras diversões 

culturais durante o dia 25 de dezembro, tais como, por exemplo, encontros 
de futebol entre grupos pertencentes a aldeias diferentes.
O Natal em Angola é a maior festa que mobiliza 
todas populações. Nas aldeias as pessoas são 
normalmente religiosas. 

Natal no Brasil
O Natal no Brasil é altamente caracterizado pela troca 
de presentes entre amigos e familiares na noite de 24 
de dezembro. Independente da tradição da chaminé 
dos países frios, os brasileiros simulam a passagem 
do Papai Noel (como é conhecido no Brasil) em cada 

casa com a entrega de presentes pela porta da 
frente, em geral à meia-noite, ou na árvore, 
depois de passar a madrugada. Também têm 
o hábito de presentear familiares e colegas de 
trabalho através do Amigo Secreto. 
Mas antes da festa católica incorporar os 
símbolos protestantes da distribuição de 
presentes, do Papai Noel e da árvore de Natal, 
o país era marcado por uma festa religiosa 
tradicional, com a ida à Missa do Galo e a ceia 
de jantar com a família, até fins do século 
XVIII.
Hoje, tradições tipicamente brasileiras 
verificam-se, principalmente, nos pratos da 
ceia de 24 de dezembro, 

onde uma mesa considerável costuma expor comidas 
típicas dessa época. Os costumes gastronómicos revelam 
uma mistura de culturas que parecem universais mas 
que já são adaptações profundamente brasileiras. Como 
é exemplo, a fusão da cultura portuguesa – vista na 
rabanada ou nos bolinhos de bacalhau – com a italiana 
– representada pelo panetone e as aves como o peru, 
que se tornou símbolo do Natal brasileiro, e a mesa com 
frutas tropicais.

Natal em França
Em França, a tradição dita que o Père Noel e o seu ajudante Père Fouettard 
distribuam os brinquedos de Natal. O ajudante do Pai Natal é especialmente 
temido pelas crianças, por ser ele a avaliar se o comportamento ao longo 
do ano merece uma recompensa ou uma punição. A tradição do tronco 
de Natal é também uma componente importante das celebrações naquele 

país, onde a “Bûche de Noel” é confecionada e apreciada 
na noite de Natal.
A decoração da mesa de Natal é também um elemento 
relevante na tradição para muitos franceses. Na região 
de Provence, por exemplo, verifica-se o costume de cobrir 
a mesa com três toalhas brancas em representação da 
Santíssima Trindade. Três castiçais com velas brancas e 
três taças com gérmen de trigo finalizam a composição 
tradicional de influência católica.
Já após a missa da meia-noite são saboreadas as 13 
sobremesas que utilizam os produtos da região provençal. 

DESTAQUE
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Atualmente é o costume mais conhecido da região 
e mais respeitado durante as festas de Natal. 
Conforme a região e as famílias, cada um dá-lhe o 
seu toque pessoal. O Natal é ainda uma festa única 
na Provence, evocação do passado e dos ancestrais, 
uma experiência inesquecível para penetrar o 
coração dos provençais.

Natal em Espanha
Em Espanha as celebrações do dia de Natal limitam-
se à festa familiar e a uma forte refeição. A troca 
de presentes está reservada para o dia 6 de janeiro, 
altura em que os Reis Magos visitaram o Menino 
Jesus com as suas oferendas. As crianças têm o 
hábito de colocar os sapatinhos à janela com palha 
e cenouras para os cavalos dos Reis Magos que lhes 
trazem os presentes.
Após a abertura dos presentes sai-se para a rua 
para ver a Cabalgata, um desfile onde os Reis Magos 
distribuem doces aos mais novos. Todo o comércio 
está aberto neste dia de modo a permitir que 
ninguém fique sem prendas.

Natal no Luxemburgo
No Luxemburgo a tradição diz que o Pai Natal 
(“Sinterklaas”) vem de Espanha, de onde parte no 
dia 6 de dezembro e distribui os seus presentes 
pelas crianças montado no seu cavalo. A designação 
do Pai Natal nestes países passou para os Estados 
Unidos da América, onde o Pai Natal é referido como 
Santa Claus.
Neste país os mercados de Natal são uma tradição 
muito enraizada e, em geral, estes eventos realizam-
se nas quatro semanas que antecedem o Natal 
(Advento) e celebram as festividades natalícias. 
Assim, saiba que de 21 de novembro a 11 de 
janeiro, a capital luxemburguesa apresenta o evento 
“Winterlights”. Um festival de luz e animação que 
vai dar cor e muita alegria e que se realiza no Place 
d’Armes, no coração da cidade. Isto a juntar a um 
fantástico cortejo de São Nicolau.
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Delta Q com nova campanha 
de posicionamento

Delta Q estreia um novo posicionamento neste Natal. “O café sabe a vida. O café sabe a Delta Q” 
assinala uma nova etapa na vida da marca líder no mercado nacional de café em cápsulas. O 
conceito exclusivo da Delta Cafés chega aos consumidores com uma mensagem clara, de celebração 
da vida e dos seus pequenos grandes prazeres. Onde Delta Q está sempre consigo.

REPORTAGEM
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
DELTA Q

amor à primeira vista
pausa no escritório jantar de amigos
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O Natal de 2014 trouxe consigo novidades para marca Delta Q, líder no 
mercado nacional de café em cápsulas, que apostou num anúncio televisivo 
para dar a conhecer o novo posicionamento de marca: “O café sabe a vida.  
O café sabe a Delta Q”. 
Neste “spot”, que já se encontra no ar, é possível ver como o melhor café 
em cápsulas que se faz em Portugal acompanha os portugueses ao longo 
do seu dia-a-dia, omnipresente nas diversas facetas da vida quotidiana. 
Seja no ato matinal do pequeno-almoço, seja como gesto rotineiro após o 
almoço, como também em cada momento de lazer, em família ou com os 
amigos. Para todos aqueles que sabem dar valor aos pequenos grandes 
prazeres da vida, Delta Q é o café que os acompanha em cada momento.
O anúncio de TV “O café sabe a vida. O café sabe a Delta Q” contou com a 
criatividade da Agência BeNext e foi gravado em diversos locais de Lisboa.
O filme pretende, assim, lembrar que o café Delta Q está sempre presente 
em todos os momentos da nossa vida.
Nesta nova campanha multimeios, Delta Q pretende mostrar como o café 
revela uma forma de estar na vida, uma aventura exclusiva e uma atitude 
única, reforçando as emoções e ligações com os consumidores.
A campanha está presente em publicidade exterior e digital, e no ar em TV, 
nos canais generalistas e por cabo. Com este novo posicionamento, a marca 
líder no mercado nacional de cápsulas de café, pretende reforçar os valores 
presentes no seu ADN: qualidade, partilha e simplicidade, através de uma 
comunicação mais emocional, envolvente e próxima do consumidor.  
Com esta mudança, Delta Q quer reafirmar que o café é parte integrante do 
quotidiano de todos, nos diversos momentos de partilha e convívio. Porque 
todos os momentos são vividos em torno de um café, a marca incontestável 
especialista em café, Delta Q, quer estar presente em todos os momentos 
da vida dos consumidores.
“A Delta Q tem-se revelado uma aposta ganha, o que nos motiva a 
querer estar presentes em todos os momentos da vida dos consumidores. 
Pretendemos continuar a inovar e a oferecer aos clientes e consumidores 
soluções de qualidade e diferenciadoras e esta nova campanha vem revelar 
que o verdadeiro café da vida dos portugueses sabe a Delta Q”, sublinhou 
Rui Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Delta Cafés.
E já sabe, aproveite a ideia sugerida pelo filme para celebrar a vida, pois 
esta sabe a Delta Q.

BreaQfast chegou ao mercado
    
Dá pelo nome de BreaQfast o primeiro café longo que vem reforçar o portfólio fixo 
de Delta Q. Um produto criado a pensar em todos aqueles que não dispensam o café 
com leite antes do expresso perfeito Delta Q e que agora já têm à sua disposição 
um produto inovador ao qual basta apenas juntar leite. A melhor companhia para 
começar bem o dia, com energia e um bom paladar, como Delta Q já habituou o 
mercado ao longo de sete anos de atividade comercial.
Com características exclusivas, um sabor mais intenso e adocicado, perfeito para 
combinar com a acidez e cremosidade do leite, Delta Q BreaQfast foi concebido a 
pensar na refeição mais importante do dia, o pequeno-almoço, que, em função 
da conjuntura macroeconómica, tem vindo a ser feita com muita frequência no 
lar dos portugueses. Atenta às necessidades do mercado e às solicitações dos 
consumidores, Delta Q acrescenta mais uma referência ao seu portfólio fixo, ao 
proporcionar ao consumidor uma alternativa de café expresso para o seu galão 
matinal. Proposta de valor que se vem juntar ao portfólio de cafés e tisanas do 
conceito exclusivo do Grupo Nabeiro/Delta Cafés e que agora disponibiliza uma 
referência dirigida ao consumo no pequeno-almoço.
Novidade que já se encontra disponível em todos os pontos de venda habituais, 
hipers e supermercados, e nas Lojas Delta Q. O lançamento será suportado por uma 
campanha de meios composta por exterior, digital e ações no ponto de venda.
Com o lançamento do novo “blend”, BreaQfast, a marca portuguesa de café em 
cápsulas continua a alargar a sua gama, de forma a responder às necessidades 
dos consumidores e reforçar a ligação com os verdadeiros apreciadores de café, 
apostando na diferenciação com um produto que reúne a “expertise” da marca e a 
sua vertente inovadora, ao apresentar uma proposta com características únicas e
que constitui o primeiro café longo do portfólio da marca. 
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Delta Q Business
com arranque auspicioso

REPORTAGEM
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
DELTA Q BUSINESS
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Data de 2013 a entrada de Delta Q no segmento “business”. Com a apresentação ao 

mercado da Quorum, a marca de café em cápsulas líder no mercado nacional deu um passo decisivo 

na expansão para novas áreas de negócio. De design moderno e prático, pautando-se pela 

economia energética e facilidade de utilização, o conceito Business concilia o prestígio 
e garantia de confiança da marca líder no mercado nacional, com a simplicidade de 

utilização. Agora é muito fácil conseguir um expresso perfeito também fora do lar. 

REPORTAGEM

Concebido a pensar nas exigências do mercado profissional, o conceito Delta 
Q Business permite experienciar fora do lar toda a qualidade e garantia da 
marca que, desde 2007, tem vindo a fidelizar consumidores dentro e fora 
do espaço nacional. Conveniência, comodidade, disponibilidade, sabor, 
aroma e intensidade do “café dos cafés” foram alguns dos argumentos que 
fizeram de Delta Q a marca de café em cápsulas de referência no consumo 
doméstico. Sucesso tido no lar dos portugueses que levou a marca a 
abraçar um novo desafio: o canal profissional. “Esse mesmo sucesso 
levou a que a Delta Cafés desse oportunidade aos profissionais do canal 
Horeca de disponibilizarem aos seus clientes finais os “blends” de qualidade 
ímpar desenvolvidos para Delta Q criando, desta forma, o conceito Delta Q 
Business”, explica Victor Alves, diretor comercial da Delta Q.
E se os negócios se fazem de números, o que dizer do arranque do projeto? 
O balanço terá que ser necessariamente positivo decorrido que está, 
sensivelmente, ano e meio desde o início desta aposta na restauração e 
canal empresarial. Ao todo, são mais de dois mil clientes ativos, distribuídos 
entre os canais Horeca (58%) e Corporate (42%), encontrando-se a marca 
presente de forma direta no mercado em todo o território nacional. “As 
condições macroeconómicas que temos experimentado nestes últimos 
anos provocaram, também neste sector, uma profunda crise e, se aliarmos 
ainda a consequente pressão fiscal igualmente exercida, compreendemos 
que o cenário em que os empresários deste sector têm desenvolvido a sua 
atividade tem sido deveras complicado. Também sabemos que as crises são 
igualmente geradoras de oportunidades e, neste aspeto, este sector tem-nos 
dado verdadeiros exemplos de capacidade de reação e de inovação perante 
as adversidades, resultando daí novos conceitos de restauração, com oferta 
especializada e diversificada, em que a qualidade surpreende os próprios 
consumidores. É, precisamente, aqui que o Delta Q Business entra, pois 
os clientes reconhecem a contribuição que o conceito proporciona e que 
lhes permite elevar a oferta do serviço de café a um patamar de qualidade 
superior e, inclusivamente, o respetivo paradigma, proporcionando uma 
escolha diversificada ao seu cliente”.
Na base do crescimento de Delta Q encontram-se, e além do portfólio 
alargado e exclusivo de café em cápsulas, um equipamento de utilização 
profissional que prima pela simplicidade de manuseio, linhas simples e 
coerentes, que se integra de forma efetiva em qualquer ambiente de ampla 

utilização, possibilitando, ainda, evidentes ganhos de espaço mediante as 
suas reduzidas dimensões. É com a Quorum que a Delta Q tem levado o 
café que se bebe em muitos lares portugueses até às mesas da restauração, 
fazendo valer todos os predicados associados à marca que se pauta pela 
excelência do resultado final. Um café sem mácula, com correta moagem, 
dosagem e compactação no interior da cápsula, que pode ser escolhido 
de dentro de um conjunto diversificado de “blends” únicos, segmentados 
através de diferentes níveis de intensidade, para que a sua refeição tenha 
o melhor final possível.
Mas para os profissionais as vantagens não se ficam por aqui pois, e além 
da cobertura nacional total através da rede comercial, técnica e de apoio ao 
cliente, que permite um contínuo desenvolvimento de novos produtos que 
vão de encontro às necessidades dos clientes, todo o processo de extração 
do expresso perfeito se apresenta como um procedimento mais limpo, com 
melhor gestão do espaço e sem ruído, um atributo que muitos profissionais 
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consideram como muito importante nos espaços por si explorados ao 
dispensar o bate-borras e a não haver necessidade de moer o café a servir.
Mais-valias trazidas pela Quorum, equipamento que permite, ainda, um 
controlo de consumos, assegurando a não existência de desperdícios 
quando comparado com uma máquina de extração de grupos. Valor 
acrescentado a que se junta uma eficaz poupança energética, com a Quorum 
a apresentar-se como uma enorme mais-valia para os profissionais pelo 
facto de não possuir caldeira, razão pela qual não há consumo contínuo 
de energia, fazendo a gestão da necessidade de consumo energético com 
o equipamento a entrar em “standby” após um determinado período de 
tempo sem utilização. Mas se pensa que isto pode ser um obstáculo a um 
bom desempenho, saiba que a Quorum demora apenas um escasso minuto 
a estar disponível para serviço, com o seu intuitivo “display” a proporcionar 
todas as informações necessárias ao seu correto funcionamento.
De fácil manuseamento, o conceito Business tem vindo a recrutar novos 
clientes para a esfera Delta Q, que reconhecem valor acrescentado 
neste conceito que, em última instância, contribui de forma decisiva 

para a qualidade do serviço de 
café prestado na restauração, ao 
assegurar a homogeneidade do 
café servido: independentemente 
do utilizador, sairá sempre um 
expresso prefeito, com qualidade, 
aroma, textura e cor.

Futuro
Importante pilar de negócio dentro do universo Delta Q, o conceito Business 
prepara-se para ser, ainda mais, uma ferramenta de negócio para todos os 
seus parceiros da restauração e hotelaria, assim como no canal Corporate. 
Se o arranque foi positivo, o futuro será, seguramente, tão ou mais risonho 
com a experiência acumulada ao longo deste período a permitir aproximar, 
ainda mais, o conceito das necessidades reais de todos os profissionais que 
escolheram Delta Q como seu parceiro de negócio. É nesse sentido que se 
encontram alguns desenvolvimentos em curso, como explica Rita Tomé 
Duarte, diretora de Unidade de Negócio Delta Q. “Tendo em conta que se 
trata de um conceito recente e num mercado em constante evolução temos 
de estar atentos e antecipar-nos às necessidades dos nossos clientes, por isso 
temos desenvolvimentos em curso ao nível do produto, dos equipamentos e 

Porquê Delta Q Business?     

Resultado final excecional
Homogeneidade do café servido
Variedade da oferta
Facilidade de utilização
Ausência de ruídos
Poupança energética
Prestígio

REPORTAGEM
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dos acessórios”.
O objetivo é simples: ser um parceiro ainda mais eficaz 
nos diversos canais onde se faz representar. Reforço da 
capacidade operacional que visa estar muito próximo dos 
clientes, apresentando uma dinâmica apenas permitida às 
marcas líderes, quer a nível do desempenho e capacidade 
dos equipamentos instalados, quer no que ao nível da 
assistência técnica diz respeito. “Entre as novidades que 
pretendemos apresentar ao canal profissional encontram-
se alguns acessórios específicos para a sua atividade, 
assim como um conjunto de merchadising suplementar 
que visa complementar a oferta de que a marca já dispõe”, 
reforça Rita Tomé Duarte.
Com apenas sete anos de existência, Delta Q apresenta-se como a marca 
líder no competitivo mercado de café em cápsulas, fazendo valer valores 
como a praticidade, a disponibilidade e a conveniência, agora transpostos 
para a restauração e canal corporativo. Alargamento dos canais de 
comercialização que surge como natural na evolução da marca, que 
apresenta trabalho feito em Portugal e no estrangeiro (onde detém lojas 
próprias), ao estar presente em Angola, Brasil, Luxemburgo, Espanha, 
França, entre outros mercados.
 

Gama   

Qalidus 
Qharacter 
aQtivus 
Qonvictus 
Qonvivium 
deliQatus 
deQafeitanus 
Redespresso 
Power Coffee
BreaQfast 

Tisanas:
Delight 
Refresh 
Relax

Delta Q aposta no digital e renova website    
Delta Q acaba de lançar um website totalmente renovado e repleto de novidades. 
Além de um novo projeto gráfico, moderno, atual e funcional, os conteúdos foram 
organizados, de forma a levar até si o que de mais atual existe no universo Delta Q.
“A nova casa Delta Q” é mais um passo no caminho que a marca tem vindo a 
desenvolver na área do marketing digital e foi construída a pensar na satisfação dos 
consumidores, contribuindo para uma melhoria da integração e da experiência de 
consumo, bem como permite, à distância de um clique, o acesso direto a todas as 
novidades Delta Q.
A nova loja online foi pensada para responder às necessidades de consumo atuais, 
é “user friendly”, compatível com diversas plataformas/ecrãs e faz com que os 
verdadeiros apreciadores de café tenham acesso ao portfólio de produtos em qualquer 
lado, a qualquer hora, em qualquer momento.

REPORTAGEM
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Gastronomia e café de Portugal
no Maria Azeitona

Situado no centro da Amadora, numa das suas principais artérias, está o restaurante Maria 
Azeitona. Um local que foi inaugurado em outubro de 2013 e que privilegia a boa cozinha 
tradicional portuguesa. Seja para provar um Lombo de Bacalhau com Broa, um Polvo da Costa 
à Lagareiro ou Abanicos do Lombo do Porco Branco com Puré de Maçã, Rui Pedro Oliveira, 
proprietário do Maria Azeitona, convida a aproveitar um restaurante de ambiente agradável e 
descontraído e com uma decoração arejada. 

UM CLIENTE, UM AMIGO
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
MARIA AZEITONA
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Admitido entusiasta do café, numa altura em que ainda não se falava dos 
cocktails de café e nas cartas e diversos lotes de café, Rui Pedro Oliveira 
foi um pioneiro na arte, dominando muito bem este produto. Sempre 
muito ligado ao café e à restauração pela veia familiar, até porque o pai 
foi distribuidor de uma marca de café em Portugal, abriu o seu primeiro 
espaço aos 18 anos, na Amadora. Um local de cafetaria com um conceito 
inovador, que se chamava Armazém de Café, e que, como o nome indica, 
já dava muita importância ao café. “Comecei a ganhar mais sensibilidade 
sobre o café precisamente aí. Entretanto passei para outro espaço, já de 
restauração”, explica Rui Pedro Oliveira.
Apresentando uma outra dinâmica, este segundo local, que combinava 
restauração e cafetaria, permitiu continuar a explorar as mais-valias do 
café estar sempre presente e assinalou o início do trabalho com a Delta 
Cafés. 
Com o evoluir dos tempos, e com a necessária adaptação ao negócio, surgiu 
o sentimento de que havia muita procura para o restaurante e menos para 
a cafetaria. “Até porque eu considero que um restaurante tem um tempo de 
vida útil”, refere o empresário. Nasceu, assim, o Maria Azeitona, também 
na Amadora e também uma casa de referência, que conta já com um ano 
de vida.
O conceito é português, apostando em comida típica, num espaço “trendy”, 
acolhedor e moderno mas onde a qualidade e o acolhimento prevalecem. 
Pois, na opinião de Rui Pedro Oliveira, a qualidade, o atendimento e, sem 
dúvida, a relação preço-qualidade são os fatores fundamentais nos dias 
de hoje. “Hoje, quando as pessoas vão a um restaurante, obviamente que 
procuram qualidade mas se puderem pagar um bocadinho menos, do que 
aquilo que era esperado, melhor ainda. Darmos oferta e muita diversidade 
de produto também é importante.” Prova viva dessa oferta diversificada 
de produtos é a carta do Maria Azeitona, que se divide em petiscos 
apetecíveis, um prazer cada vez mais em 
voga, e numa ementa equilibrada e muito 
nacional. Um empenho que não se fica 
pela gastronomia mas também a decisão 
de apostar em parceiros portugueses e, 
“obviamente, não podia deixar de ter o 
maior e melhor, que é a Delta Cafés”. Não 
só o café mas também toda a linha de 
produtos comercializados pelas empresas 
do Grupo Nabeiro, nomeadamente o 
vinho, as azeitonas, claro está, e os 
azeites, que são uma mais-valia para o 
negócio, pela sua qualidade, notoriedade 
e confiança dos consumidores. “Posso ter 
um espaço muito bonito, muita simpatia 
e qualidade. Mas, se tiver um parceiro 
em quem eu tenha confiança, que dá 
credibilidade, tudo isto ajuda para que o 
sucesso aconteça mais rápido”.
Argumento diferenciador no Maria 

Azeitona é a máquina da Delta Q Quorum, lançada para o segmento 
Business e canal Horeca, uma escolha contrassenso num espaço que se 
pretendia que fosse retro, a imitar as tabernas antigas. Uma decisão que 
se prendeu com o maior controlo que se tem sobre aquilo que vende e pela 
qualidade sempre homogénea do café. “A consistência foi aquilo que mais 
me alegrou”, afirma.
Entusiasmo por esta máquina que o proprietário expressa exibindo a 
peça no Maria Azeitona. Com a preocupação e a sensibilidade de elevar a 
máquina, porque considera que o design deve ser favorecido, confirma-se, 
assim, que cada cliente tem a perceção que está a ser servido de um café 
em cápsula. E depois, porque “está lá vincado, diz Delta”, o que transmite 
confiança a um consumidor já conhecedor e habituado ao café da marca.
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O melhor marisco de Lisboa,
em ambiente de cervejaria

Ruidosa por natureza, a cervejaria e marisqueira tradicional, goza de um atendimento rápido 
e eficiente. Situada na Rua Almirante Reis, a Cervejaria Ramiro funciona há mais de 50 anos, 
mantendo bem presente a tradição de bem servir excelente marisco, num ambiente informal, 
descontraído e com decoração temática náutica. De reconhecimento nacional e internacional, 
a Cervejaria Ramiro serve à mesa únicas Gamba à la Aguilho e suculentas Amêijoas. Um bom 
vinho português para acompanhar e, por fim, um café. Delta, claro está. 

UM CLIENTE, UM AMIGO
texto BÁRBARA SOUSA fotos RAQUEL WISE
RAMIRO

Nascida a 7 de abril de 1956, pela mão do pai do Sr. Ramiro, a 
Cervejaria começou por ser uma pequena e modesta “casa de pasto”. 
Um termo arcaico para referir uma mistura entre uma taberna e 
um restaurante de petiscos e um estabelecimento que também serve 
refeições ligeiras ao longo do dia, acompanhadas de vinho ou cerveja. 
Com o decorrer do tempo, o Sr. Ramiro, tendo um papel fundamental 
dentro do negócio, foi selecionando e introduzindo alguns mariscos 
à carta, transformando a Cervejaria Ramiro no estabelecimento que 
hoje conhecemos: uma das mais famosas marisqueiras de Lisboa.
Mas esta passagem de geração dentro da Cervejaria Ramiro também 
entre a equipa de 28 colaboradores, sendo que a maioria já conta 
com 15 anos na casa. Uma longevidade que existe também entre a 
clientela, que passa de pais para filhos. “Aqui, os empregados são 
amigos dos clientes, ou seja, há um convívio muito grande”, afirma 
Pedro Gonçalves, diretor comercial da Cervejaria. Uma característica 
do atendimento tão pessoal que continua a atrair clientes, alguns na 
quarta geração e que “já fazem parte da mobília da casa”.
Progressivamente expandido o espaço físico, que inicialmente se 
tratava de uma fração muito pequena do edifício onde se encontra, 
a Cervejaria está agora dividida em três pisos, uns mais ruidosos 
que outros. O piso de entrada, extremamente movimentado, é onde 
se pode assistir ao frenesim de toda a equipa de colaboradores, que 
corre o espaço a atender pedidos da refrescante imperial, às famosas 
Gambas à la Aguillo, Pata Negra e o Prego da casa. É neste lugar que 
se pode ver o ex-líbris da casa, com um mural de azulejos temático 
da autoria da prestigiada Viúva Lamego. No piso inferior podem 
encontrar-se os viveiros de marisco, onde se mantém o marisco 
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UM CLIENTE, UM AMIGO

vivo, mas o piso superior 
é o mais calmo, onde 
também se pode 
encontrar uma pequena 
sala privada de estilo 
marítimo. 
Hoje, a Cervejaria 
Ramiro é reconhecida 
quer a nível nacional, 
quer internacional, 
sendo um membro do 
Programa Seleção, desde 
dezembro de 2007, e 
tendo sido visitada e 
elogiada por Anthony 
Bourdain no seu episódio 
sobre Lisboa, pela 
excelente qualidade da 
matéria-prima, nível de 
serviço e pela relação 
preço-qualidade. “É um 
equilíbrio de todos os 
fatores. Tem que existir 
por parte do cliente 
a perceção de, uma 
expressão muito utilizada 
no estrangeiro, o valor 
pelo dinheiro. Existe 

muito essa perceção nesta casa. As pessoas, quando aqui vêm, percebem 
que dão como bem gasto o dinheiro que despendem. É um fator de sucesso 
e isso implica tudo: qualidade, produtos, inovação em termos de produtos, 
atendimento e o ambiente”, afirma Pedro Gonçalves.
Um sucesso que existe também no café, com a adoção do conceito Delta 
Q para o segmento Business e canal Horeca, desde os primórdios do 

arranque do conceito a nível de restauração, com a máquina Quorum. 
Desde logo, ficaram cativados pelo conceito de cápsulas, não só porque 
se adequa ao seu próprio critério de qualidade, mas devido à ideia de 
terem um serviço constantemente em inovação. “Começámos a olhar para 
o conceito de uma forma objetiva e a pensar: o ruído do moinho de café, a 
heterogeneidade natural do café em grão, o tempo que demora desde que se 

mói até que se tira o café, tudo isso são fatores que levam a que o produto 
final não tenha uma qualidade homogénea. Não é que o produto não tenha 
essa qualidade mas existe uma série de fatores e de variáveis que implicam 
que o produto final não corresponda ao produto inicial que é vendido”, 
explica Pedro Gonçalves.
Um conceito limpo, sem desperdícios e pouco ruidoso que, acima de tudo, 
garante homogeneidade: “o cliente sabe que café é que vai beber”. Pois, 
o café tem essa peculiaridade: é, por norma, o último produto que uma 
pessoa consome antes de sair de um restaurante, portanto o último sabor 
que lhe é apresentado, o que pode estragar ou glorificar uma refeição. 
Assim, é natural que a escolha tenha recaído sobre a máquina que 
promete tirar um café sempre perfeito, sempre da mesma maneira e com 
o mesmo sabor.
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Inspira Santa Marta Hotel,
um oásis urbano
No centro de Lisboa, o Inspira Santa Marta Hotel é um verdadeiro oásis que oferece toda a 
tranquilidade perto dos principais pontos de interesse da cidade. Um lugar que se destaca pela 
sua política de sustentabilidade ambiental, transversal a todo o projeto e um valor fundamental 
à identidade do hotel. Entre os vários aspetos que refletem este lado sustentável não podia 
faltar um serviço de café consciente do impacto ambiental, como o café Delta que procura 
sempre estimular a sustentabilidade nas origens, reduzir as ineficiências no processo produtivo e 
reduzir e valorizar os resíduos produzidos.

UM CLIENTE, UM AMIGO
texto BÁRBARA SOUSA fotos RAQUEL WISE
INSPIRA SANTA MARTA

Toda a tranquilidade necessária para os momentos de lazer ou negócios. 
É esta a oferta do Inspira Santa Marta Hotel, um hotel de quatro estrelas 
localizado no centro da cidade de Lisboa. Erguido preservando a fachada 
que já existia, na Rua de Santa Marta, uma artéria muito movimentada, 
barulhenta e animada da cidade, o hotel acaba por ser mais recatado do que 
se esperaria. “Se abrir a porta, agora, ouve-se logo o barulho e confusão lá 
fora. Mas, desde que se feche, não se ouve mais nada, ouvimos as pessoas a 
conversar no interior, entre o som da música”, refere Nicolas Roucos, diretor 
geral da unidade hoteleira. 
Conceito que também levou o Inspira a adotar o café Delta e a colocar três 
máquinas de cápsulas Delta Q Business no seu restaurante e no bar. No 
caso concreto da máquina, a questão do controlo de custos, a escassez de 
desperdícios e o próprio silêncio do operar foram aspetos que tornaram esta 
solução tão apelativa para um hotel com o perfil do Inspira e que encaixa 
na sua linha de serviços. “São razões muito importantes, principalmente a 
do silêncio. Durante o pequeno-almoço, não é tão importante mas durante o 
almoço e o jantar, principalmente, temos clientes que querem um ambiente 
mais sossegado.” 
O Inspira quer, acima de tudo, criar e oferecer experiências memoráveis aos 
seus clientes, apoiando-se em princípios de feng-shui, que estão presentes 
em todos os quartos, e em tecnologia de ponta. Um conceito que conjuga o 
melhor serviço, uma localização central, assim como acessibilidade, e que 
pretende assegurar que os seus hóspedes não “sintam que estão no meio da 
cidade”. 
O Inspira acredita, ainda, numa cultura holística da empresa que 
equilibra os aspetos sociais, ambientais e económicos, assegurando a 
sustentabilidade a longo prazo. O desenvolvimento sustentável é outro 
componente do perfil deste hotel e que esteve sempre na origem da 
sua identidade. Esta política reflete-se em aspetos como a utilização de 
materiais de baixo impacto ambiental, o investimento em novas formas de 
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bombas já foram cofinanciadas e instaladas em três aldeias do Malawi. 
“Escolhemos a Pump Aid porque são voluntários. São pessoas de todos os 
ramos, como engenheiros e médicos, que depois de trabalharem todos os 
dias reúnem-se para ensinar aquelas povoações”, explica Nicolas Roucos. Os 
voluntários da Pump Aid não só constroem a bomba de água, como dão 
formação, ajudam as povoações a manter a bomba e fazem uma manutenção 
anual. Um pequeno esforço que faz uma grande diferença e para o qual o 
Inspira espera continuar a contribuir.
São valores de sustentabilidade como estes, mas também os de 
responsabilidade social praticados dentro do Grupo Nabeiro, que 
conduziram o Inspira Santa Marta Hotel a abraçar uma parceria com a 
Delta Cafés, reconhecidamente comprometida com práticas empresariais 
ambientalmente sustentáveis. Veja-se, a título de exemplo, a missão da 
Delta Q de reciclar as cápsulas e também as máquinas de café, onde contou 
com uma parceria com a Amb3E no desenvolvimento de uma campanha 

de sensibilização, durante mais de dois meses, passando 
por 22 municípios. No final desta longa jornada, foram 
depositados dois mil equipamentos em fim de vida no Ponto 
Eletrão. Além disso, apesar de não deter uma certificação 
de comércio justo, a Delta Cafés pratica os seus valores, 
defendendo a celebração de protocolos com o terceiro sector 
para o estabelecimento de parcerias e redes de comércio 
justo, as quais garantem o pagamento de um preço justo 
ao produtor e apoiam projetos de desenvolvimento das 
comunidades produtoras. A empresa também mantém um 
empenho nas origens, que conduziu a que os produtos da 
gama “Origens Selecionadas Delta” incorporassem 30% de 
café certificado pela Rainforest Alliance. Uma certificação 
que assegura que os agricultores cumprem os standards 
de conservação da natureza, com o principal objetivo de 
proteger os ecossistemas. “Portanto existem várias razões 
que nos fizeram pensar que, se calhar, a Delta Cafés é a 
única empresa portuguesa que partilha os nossos valores”, 
conclui Nicolas Roucos.

eliminar ou reduzir materiais e resíduos perigosos, como os óleos 
alimentares, a redução do consumo em todas as áreas operacionais 
com o uso racional do papel, por exemplo no pequeno-almoço, 
utilizando guardanapos reciclados. Visão que se encontra até ao 
nível do conceito gastronómico do restaurante Open que, sempre que 
possível, utiliza alimentos sazonais, frescos e biológicos, produzidos 
localmente ou adquiridos a fornecedores de comércio justo.
Os aspetos que mais caracterizam este hotel são os que maior 
influência têm na pegada ambiental. Deste modo, foi celebrado um 
acordo com a EDP para a compra, exclusivamente, de energia de 
fontes renováveis. O próprio hotel está equipado com painéis solares 
térmicos, que conseguem aquecer todas as águas. O Inspira utiliza, 
ainda, nos seus projetos de construção, materiais sustentáveis e 
amigos do ambiente, como a madeira e a cortiça, e implementou 
procedimentos “paperless”. “Tentamos evitar ao máximo a impressão. 
A informação é muito mais ao nível digital. Nos quartos não temos 
papéis, apenas uma brochura que explica o conceito do Inspira, e 
através da qual informamos aos clientes que não estão habituados 
a estas práticas sobre como poupar água, como poupar energia, 
como utilizar as toalhas”, explica Nicolas Roucos. Convidando, assim, à 
participação ativa dos seus clientes e incentivando-os a minimizar a sua 
própria pegada ambiental em pequenas ações diárias.
Ainda como parte destes esforços, o Inspira Santa Marta Hotel opta por 
oferecer aos seus clientes água filtrada servida em garrafas de vidro 
reciclado. “Não vendemos água no hotel. Temos um sistema de purificação 
da água, por osmose inversa, no piso -1. Filtramos a nossa própria água, 
engarrafamos, através de um sistema certificado de engarrafamento, e 
pedimos ao cliente uma contribuição”, diz Nicolas Roucos. Embora esta 
água seja fornecida gratuitamente nos quartos, o Inspira cobra um preço 
simbólico de 2,50 euros pela água consumida no restaurante e no bar. As 
receitas geradas pela venda são canalizadas para apoiar a construção de 
bombas de água e instalações sanitárias na África Subsariana, um projeto 
da organização não-governamental Pump Aid - Água para a Vida. Quatro 

UM CLIENTE, UM AMIGO
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Adega Mayor: 
vinhos de identidade e “terroir”

Carlos Rodrigues, enólogo residente, e Rui Reguinga, consultor que aceitou recentemente o 

desafio de trabalhar nesta casa, partilham uma visão comum para o futuro da produção da Adega 

Mayor. Um perfil de vinhos muito focado no Alentejo, sobretudo no alto Alentejo,  com influências 

do microclima da Serra de São Mamede e da região de Campo Maior. Uma sincronia que tem sido 

positiva e muito satisfatória, que ajudou a construir uma identidade para a adega e que 

melhor exprime aquilo que a região e a terra podem dar em cada garrafa.

ADEGA MAYOR
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
ENOLOGIA
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É da conjugação entre a vinha e a adega que nascem os melhores vinhos. 
Comum a esta arte de fazer vinho é a mão humana, com a ação da equipa de 
enologia a ser decisiva nesta sinergia que visa conferir, em cada garrafa e 
em cada vinho, o que de melhor se consegue extrair da generosa natureza. 
Vinhos de autor, desenhados numa adega de eleição e que têm vindo a 
conquistar diversos prémios nacionais e internacionais. Fruto da qualidade 
das infraestruturas existentes mas, naturalmente, do empenho de uma 
motivada equipa de enologia que tem vindo a aportar um cunho muito 
pessoal a todo o projeto Adega Mayor.
Equipa liderada pelo enólogo residente Carlos Rodrigues que foi, 
recentemente, reforçada com a chegada de Rui Reguinga. O experiente 
enólogo é o novo consultor e a cara mais nova da equipa de adega 
campomaiorense. Ribatejano e filho e neto de vitivinicultores, cresceu com 
o sonho de trabalhar nesta área. Do pouco tempo que está na Adega Mayor, 
faz um balanço positivo desta nova aventura na sua carreira profissional. 
“Penso que a Adega Mayor tem imenso potencial qualitativo, com vários 
fatores evidentemente. Falamos de “terroir”, da localização das vinhas e da 
adega mas também do fator humano”, explica Rui Reguinga. E tudo isto se 
consegue com a interação entre as vinhas, a adega e as pessoas, já que de 
outra maneira é impossível conjugar o sucesso que se pode testemunhar 
na Adega Mayor.
Fatores essenciais para que um desafio seja superado e que pesaram 
na resposta de Rui Reguinga quando surgiu o convite para se juntar à 
adega. Agora, o experiente e reconhecido enólogo português espera poder, 
realmente, demonstrar, nas próximas colheitas e nos próximos anos, uma 
evolução na visão defendida para a Adega Mayor. “A ideia aqui é apresentar 
um pouco mais o “terroir” da Adega Mayor, em concreto sobre a localização 
em termos das características do alto Alentejo, dos vinhos e da região. Em 
termos pessoais, esse é o maior desafio que tenho pela frente neste projeto e, 
confesso, era aquilo que queria fazer: poder expor a identidade, o carácter dos 
vinhos desta região, deste sítio onde estamos agora localizados”, acrescenta 
Rui Reguinga.
Claro está que esse é um processo onde a envolvência 
das pessoas é predominante, já que todos os projetos da 
Adega Mayor acontecem sempre em equipa e ninguém 
consegue atingir objetivos se não interagir com todas as 
pessoas envolvidas e com os meios que estão à disposição. 
“O potencial da Adega Mayor é muito grande. Temos boas 
vinhas, implantadas com castas bastante bem adaptadas à 
região, uma adega muito bem equipada e preparada para 
fazer vinhos de alta qualidade. E temos pessoas envolvidas e 
motivadas e que gostam, tal como eu, daquilo que fazem”. Um 
conjunto de fatores técnicos e humanos que se apresentam 
como exemplares e que encaminham a Adega Mayor para 
a continuidade do sucesso que tem vindo a demonstrar nos 
mercados interno e externo.
Já o lisboeta Carlos Rodrigues, licenciado em Viticultura e 
Enologia pela Universidade Técnica de Lisboa, no Instituto 
Superior de Agronomia, é enólogo da Adega Mayor desde 
2012. Já acompanhou vindimas na Austrália e Chile, durante 
o seu percurso profissional, mas é a região do Alentejo que 
lhe tem despertado maior atenção. “Voltar a casa e fazer parte 

ADEGA MAYOR
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Adega Mayor distinguida no Mundus Vini 2014    

A Adega Mayor voltou a ser distinguida no Mundus Vini 2014 - Summer Tasting, um 
dos concursos de vinho de maior prestígio a nível internacional, conseguindo cinco 
medalhas.
A grande Medalha de Ouro foi arrecadada pelo vinho Siza, um monocasta e uma 
edição exclusiva e limitada de 2.500 garrafas. Os vinhos Reserva do Comendador 
Branco 2013, Solista Touriga Nacional 2012, Solista Verdelho 2013 e Caiado Branco 
2013 foram galardoados com a Medalha de Prata.
Grandes vinhos, para todo o ano, ou para este Natal, à venda na loja online 
http://loja.adegamayor.pt - nas lojas da especialidade e nas lojas Delta Q. 

VINHO SIZA
Homenagem à arte de fazer o vinho. Monocasta, 100% Alicante Bouschet, intenso, de 
cor granada profunda com o aroma complexo e concentrado da casta, sugere notas 
de pimenta, fumado e chocolate. Na boca é denso e rico, com taninos vincados, 
maduros e perfeitamente integrados no conjunto. Termina de uma forma longa e 
persistente onde se confirmam e acentuam as notas de café e chocolate negro. Um 
vinho inédito e surpreendente, com boas perspetivas de evolução.

RESERVA DO COMENDADOR BRANCO 2013
Desenhado a partir das castas Antão Vaz, Viognier e Verdelho. De aroma intenso e 
envolvente com notas de fruta tropical madura, flor de laranjeira e mel. Na boca é 
untuoso e delicado, amplo e em perfeito equilíbrio com uma acidez vibrante que 
quase nos sugere casca de tangerina. Um conjunto sólido e sedoso que culmina 
num final marcante.
A fermentação ocorreu em barricas novas de carvalho francês, à qual se seguiu 
um estágio de seis meses sobre as borras finas de modo a atingir a estrutura e 
complexidade desejadas.

SOLISTA TOURIGA NACIONAL 2012
Este vinho é a merecida homenagem a um ícone das castas portuguesas. 100% 
Touriga Nacional. Surpreende-nos com aromas a violetas e frutos silvestres 
apimentados pelo toque da madeira onde estagiou. Na boca é fresco, elegante e 
sofisticado.

SOLISTA VERDELHO 2013
Vinho 100% Verdelho, de cor citrina brilhante, é intenso e exuberante no aroma. 
Sugere uma mistura de fruta exótica, ananás fresco, lima e toranja em harmonia 
com agradáveis apontamentos minerais. Na boca é equilibrado, repleto de 
uma sensação vibrante, que nos remete para um final fresco e apelativo. 
Bem estruturado, este vinho é a merecida homenagem a um ícone das castas 
portuguesas.

CAIADO VINHO BRANCO 2013
Desenhado a partir das castas Verdelho, Arinto e Antão Vaz. De aspeto límpido 
e cristalino e cor citrina. No nariz é irreverente, sem vergonha de se expressar, 
sugerindo notas de ananás e lima, complementadas por um toque floral e uma 
agradável sensação de mineralidade. No palato surpreende pela frescura, equilíbrio 
e vivacidade, terminando longo e saudoso. Um conjunto bastante versátil e cheio de 
personalidade.

de um projeto destes é, por um lado, lisonjeador e gratificante e, por outro, 
uma grande responsabilidade porque estamos a falar de algo que faz parte 
da Delta Cafés, uma empresa de renome e de alto gabarito, onde nada pode 
falhar”, diz Carlos Rodrigues.
E tem sido assim ao longo das diversas colheitas e muitos vinhos de qualidade 
reconhecida já disponibilizados ao mercado nacional e internacional, com 
a entrada de Rui Reguinga a vir complementar, ainda mais, essa ambição 
já existente de ser uma das principais marcas vitivinícolas do mercado 
nacional, onde é evidente o aporte trazido pela experiência e empenho da 
equipa de enologia da Adega Mayor. 

Vindima
E a vindima de 2014 apresenta-se como um bom ponto de partida para 
uma visão que concilia o melhor da vinha com o melhor da ação humana, 
parte estrutural de um projeto feito com paixão e dedicação. “A vindima tem 
boas perspetivas, apesar de todas as condições climatéricas que poderiam 
ter afetado os vinhos”, adianta Carlos Rodrigues. O resultado são brancos 
com muita fruta e frescura e tintos com boa estrutura e complexidade 
aromática, com ambos os enólogos a mostrarem-se satisfeitos com os 
vinhos, promissores em termos de qualidade como tem sido apanágio das 
últimas safras em Campo Maior.
Até porque a qualidade tem sido a tónica latente desde o arranque da 
Adega Mayor que continua com espaço no portfólio para novas propostas, 
dando continuidade à ideia e aspiração original de ser uma adega de autor. 
Essência que faz parte do ADN empresarial do grupo e da Adega Mayor que 
estimula à criação de novas propostas, ao conciliar o trabalho de equipa 
com o esforço de acompanhamento da produção na vinha, culminando na 
adega o trabalho desenvolvido em várias etapas. “Mantendo essa essência, 
e com a tecnologia que temos de raiz, bem como a nível da produção, com as 
diferentes castas e os microclimas associados a esta região, temos hipóteses 
de sempre acrescentar algo ao portfólio. Em suma, temos todas as condições 
para evoluir e de termos projetos pontuais muito interessantes”, confirma 
Carlos Rodrigues. Uma ideia defendida por Rui Reguinga: “a inovação 
é um dos aspetos mais visíveis desta casa, que quer sempre coisas novas e 
diferenciadas, pelo que, certamente, no futuro vão surgir novos produtos e 
algumas surpresas”.
Novos produtos que resultam, também, da interação entre as duas equipas, 
enologia e comercial, que trabalham e avaliam as oportunidades em 
conjunto atendendo aquilo que são as solicitações do mercado, adequando a 
produção às exigências do mercado moderno. Dinâmica de construção que 
demonstra que para ter bons vinhos não basta, somente, ter boas uvas, há 
que aliar a mão conhecedora e o toque humano para a construção de uma 
identidade e “terroir” únicos.

ADEGA MAYOR
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// AF TEMPLATE IMPRENSA NATAL 2014 :: 230x295

SELEÇÃO MAYOR RUBY
1 garrafa de Reserva do Comendador Tinto 0,75l
1 garrafa de Garrafeira do Comendador Tinto 0,75l
Doce de Frutos Vermelhos Casa da Prisca 250g
Azeite Virgem Extra com Flor de Sal & Louro Adega Mayor 0,50l
Lata de passas de uvas cobertas com chocolate
Chocolate negro e de leite com biscoito Arcádia 70g
Delta Cafés Origens - Timor 250g
Mel de Néctar Multifloral Grupo Nabeiro 480g
Individual de pano Roda dos Aromas
Saca-rolhas Adega Mayor
Voucher de visita à Adega Mayor

PACK TRIO MAYOR
Embalagem com 2 garrafas de Monte Mayor Reserva Tinto 0,75l 
e 1 garrafa de Monte Mayor Espumante 0,75l.

À mesa de Natal relembramos o passado, celebramos 

o presente e com uma alegria Mayor brindamos ao futuro. 

A Adega Mayor deseja-lhe um Feliz Natal.

lo
ja

.a
de

ga
m

ay
or

.p
t

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PressAM_natal14_templates AF.pdf   5   11/14/14   11:02 AM



DELTA MAGAZINE
OUTUBRO/DEZEMBRO’1434

Vimeiro: uma marca renovada
de qualidade reconhecida

A história recente da atividade comercial da Empresa de Águas do Vimeiro (EAV), 
empresa de referência do sector das águas, distribuída em Portugal pela Delta Cafés, foi claramente 
marcada por três grandes etapas. Desde a construção de raiz da fábrica, com equipamento 
de topo e dois novos investimentos, à parceria com a Delta Cafés, que permitiu ganhos de 
distribuição numérica pela utilização de estruturas comerciais já consolidadas, culminando 
no lançamento da Vimeiro Lisa, uma nova referência do portfólio adaptada às exigências do mercado 
moderno. Passos de um percurso que levou a EAV a ser, hoje, uma empresa muito diferente 
daquilo que era mas sem perder o cariz e a identidade de 8O anos de história.

REPORTAGEM
EMPRESA DE ÁGUAS DO VIMEIRO
texto CARINA RODRIGUES fotos SARA MATOS / D.R.
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REPORTAGEM

Ao longo da sua atividade comercial, a Empresa Águas do Vimeiro (EAV) 
sempre esteve muito associada a um consumo saudável, fruto do seu 
generoso aquífero e das reconhecidas qualidades da sua água engarrafada, 
oriunda de uma captação situada a dois mil metros de profundidade. 
Argumentos que fazem com que seja reconhecida como uma das mais 
representativas marcas de águas portuguesas, com o seu trajeto comercial 
a ser pautado por algumas etapas relevantes, que culminaram, mais 
recentemente, na reestruturação do portfólio, de onde se destaca o 
lançamento da Vimeiro Lisa, uma água sem gás com um sabor mais leve 
e fresco e, por isso, mais adaptada ao paladar dos portugueses. A Vimeiro 
Lisa “não é mais do que a água que o consumidor português quer. Tem o 
sabor que o consumidor gosta, a frescura e leveza que o consumidor procura”, 
afirma Pedro Esteves, diretor comercial da Empresa Águas do Vimeiro. 
Esta é uma água que, apesar de ser bastante diferente da tradicional água 
do Vimeiro, a Vimeiro Original, vem complementar a presença da marca 
no mercado nacional das águas. A Vimeiro Original, pelo facto de conter 
cerca de 1100 miligramas de sais minerais por litro, possui um sabor muito 
característico da água da região, logo, muito diferente daquilo que oferecem 
ao mercado os principais concorrentes. Contudo, esta, apesar de não ter a 
leveza do sabor da Vimeiro Lisa, que apresenta na sua constituição 48 
miligramas de sais minerais por litro, possui reconhecidos benefícios para 
o organismo.
Esta mais recente aposta da EAV, a Vimeiro Lisa, impulsionou também 
o reposicionamento da Vimeiro Original, uma proposta hoje única, 
exclusiva e que se dirige, essencialmente, a um segmento funcional, por 
ter características extraordinárias na reidratação, na reposição de sais 
minerais e por ser uma água de pH neutro.
O lançamento da Vimeiro Lisa, além de permitir o redirecionamento do 
portfólio, veio, ainda, trazer “uma alavanca que permitiu um crescimento 
da distribuição numérica, uma proximidade muito maior com clientes, 
consumidores e também com os nossos comerciais, sejam os que atuam 
diretamente ou indiretamente connosco”, reforça o responsável. O que, por 
sua vez, veio também alterar a capacidade de interação com o mercado, 
face à concorrência com outros grandes “players” que têm no portfólio 
marcas fortes nos segmentos de água com e sem gás mas também outras 
bebidas. 
Cresce assim a notoriedade da marca, pois a EAV passa agora a ter 
variedade e a capacidade para estar presente na totalidade dos momentos 
de consumo, uma realidade bem diferente face a um passado recente. 
“Temos um portfólio muito vasto, que vai desde as águas com gás, às com 
muito gás, sem gás, leves e frescas e com um teor de mineralização adequado 
àquele que é o teor normal do mercado, até um conceito de água quase que 
funcional, como é o caso da Original”, sustenta Pedro Esteves. 
Um portfólio hoje riquíssimo, onde apenas se encontram ausentes o 
garrafão de cinco litros, uma referência que ocupa muito espaço e que 
exige investimentos adicionais, e a água com sabor, que já sai do segmento 
das águas para entrar no segmento dos refrigerantes.

Competitividade
A introdução da Vimeiro Lisa no portfólio da EAV possibilitou, ainda, 
uma visibilidade no ponto de venda e uma capacidade de interação com 
as equipas de vendas e com o mercado completamente diferentes. Assim 
como a capacidade de estar presente em 100% do mercado Horeca e em 
parte muito considerável do mercado alimentar. “Aspeto que, depois, 
também se traduz em resultados no consumo em casa, porque se eu bebo 
água do Vimeiro na restauração, também estou disponível para optar por 
Vimeiro no consumo em casa”, explica Pedro Esteves. 
Algo que apenas é possível com o ganho de distribuição numérica, muito 
impulsionado  pela parceria com a Delta Cafés iniciada em 2006, e que, 
de acordo com o diretor comercial da EAV, tem dois momentos chave. O 
primeiro é o início da parceria em si, ao permitir o ganho imediato de 
distribuição numérica todo ele catapultado pela referência Vimeiro com 
Gás, e um segundo momento, onde também se verifica o potenciar da 
parceria com a Delta Cafés através do lançamento da Vimeiro Lisa. “O 
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importante que exista uma valorização crescente do produto que é a água, 
que ainda não existe em Portugal”, conclui Pedro Esteves.
A EAV já começou a preparar o futuro. Ao alargar o portfólio, ao reposicionar 
algumas referências, ao procurar ganhos de competitividade através da 
redução do peso e tamanho do seu “packaging” e ao certificar todo o seu 
processo de enchimento com as certificações ISO 9001 e 22000, é hoje 
uma empresa competitiva pautando-se pela qualidade e diferenciação das 
suas águas.

lançamento da Lisa é muito influenciado 
pela Delta Cafés, pelo feedback que 
fomos recebendo do nosso parceiro, 
maioritariamente, da necessidade de ter 
na marca algo que catapultasse também a 
qualidade e toda a notoriedade da Vimeiro 
com Gás”, afirma Pedro Esteves. 
Apesar de ser a marca em segundo lugar 
na grande distribuição, a Vimeiro com 
Gás faz parte de um segmento que vale 
4% do consumo. Portanto, nota Pedro 
Esteves, essa categoria nunca poderia ser 
o catalisador da notoriedade da marca 
Vimeiro. Por sua vez, a Vimeiro Lisa é, 
hoje, uma marca muito mais próxima 
do consumidor. “E não tem a ver com a 
qualidade de uma comparada com a da 
outra. Tem a ver, exclusivamente, com os 
momentos de consumo de uma que são 
muitos mais que os momentos de consumo 
de outra”.
Mantendo o portfólio da Empresa de Águas 
do Vimeiro em aberto, Pedro Esteves 
afirma que continua a haver espaço para 
alguma inovação no mercado das águas, 
que não tem que ser obrigatoriamente no 
produto. “Há espaço para o crescimento 
através de uma embalagem que possa 
contemplar ofertas e momentos de consumo 
diferentes”, refere. A premiumização do 
mercado das águas, ou uma adaptação às 
realidades de consumo, nomeadamente 
na restauração e na conveniência, são 
algumas das perspetivas. Uma conceção 
que a Vimeiro já adotou, em 2009, na sua 
água gaseificada Vimeiro Sparkle. A Black 
Label das Águas com gás surge, assim, 
com um design sofisticado e atual, para 
um consumo mais mixer em cocktails, 
com ou sem álcool, ajudando a apurar o 
sabor das bebidas a que é misturada. Mas 
também há espaço na conveniência, onde 
os momentos de consumo são diversos, 
seja em movimento, parados, a conduzir, 
no desporto, na alimentação infantil e 
juvenil, entre outros. “Temos toda uma 
tipologia de consumo e ainda não temos, 
em Portugal, essa adaptação da embalagem 
ao momento de consumo. Para isso é 
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Portfólio    

VIMEIRO LISA – Da conhecida família Vimeiro 
nasce uma nova água, Vimeiro Lisa. De sabor 
leve e fresco, perfeita para todas as ocasiões. 
Ideal para quem cultiva o gosto pela água e a 
quer apreciar em todos os momentos do dia. 
O seu lançamento representa mais um marco 
importante para a história da marca - a água 
sem gás de sabor mais leve e fresco, uma 
água adaptada ao paladar dos portugueses. 
Em 2011, recebeu uma medalha de prata, na 
categoria das águas sem gás, na competição 
“Cata de Aguas”, da Feira Internacional de 
Turismo Termal.

VIMEIRO ORIGINAL – É a única água sem gás 
portuguesa com características de riqueza 
mineral (1.100mg/L) e pH neutro. Os sais 
minerais e oligo-elementos favorecem o bom 
funcionamento do organismo e permitem uma 
hidratação ainda mais prolongada do corpo, ao 
mesmo tempo que ajudam a repor os minerais 
perdidos ao longo do dia. 
Por ter um pH neutro e por ser rica em 
Bicarbonato, a água Vimeiro Original auxilia os 
bebés no processo digestivo ao mesmo tempo 
que favorece a libertação de gases, principais 
causadores de cólicas nos primeiros meses 
de vida. 
Nos desportistas, a água Vimeiro Original 
tem, entre as suas funções, a capacidade de 
neutralizar o ácido láctico produzido durante 
a prática de exercício físico, reduzindo assim 
a sensação de cansaço e o aparecimento de 
cãibras.
Com benefícios notórios para o organismo, a 
Vimeiro Original é a água recomendada pelos 
mais diversos especialistas da área da saúde, 
desde pediatras, obstetras, ginecologistas a 
nutricionistas.

VIMEIRO GÁS - Rica em minerais e com 
baixo teor de sódio, esta é uma água com 
gás equilibrada e saudável, para beber a 
acompanhar uma refeição ou em qualquer 
ocasião. Para quem cultiva o prazer de beber 
uma boa água com gás em momentos de 
bem-estar. Conquistou, por duas vezes, o III 
Prémio na Categoria de Águas com Gás, na 
competição “Cata de Aguas”, na Termatália 
- Feira Internacional de Turismo Termal, em 
2006 e em 2008.

VIMEIRO SPARKLE - A Black Label das águas 
com gás. Extra gaseificada, ajuda a apurar 
o sabor das bebidas onde é misturada. Em 
cocktails, com ou sem álcool, pode também 
ser bebida simples e bem fresca. Para 
quem cultiva o gosto por uma água com 
mais gás, com design jovem e sofisticado, 
em momentos sociais. Recebeu, em 2009, 
o primeiro prémio nas águas com gás na 
Termatália 09 – Feira Internacional de Turismo 
Termal.

REPORTAGEM
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Delta Cafés reconhecida 
na XIII edição da Gala de Prémios 
“Mais Alentejo”

REPORTAGEM
DISTINÇÃO
texto BÁRBARA SOUSA fotos D. R.

A Delta Cafés foi premiada com três distinções “Mais Empresa”, “Mais Inovação” e “Mais 

Excelência Empresas”, na XIII Gala dos Prémios da revista Mais Alentejo. Esta gala, organizada 

pelo projeto jornalístico que pretende mostrar o que de melhor se faz na maior região do país, 

contou com a presença de muitos rostos conhecidos.
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Pelo 13.º ano consecutivo, em 14 anos de revista, a Mais Alentejo organizou 
a grande cerimónia para toda a região alentejana, um evento anual que visa 
galardoar um conjunto de pessoas e instituições que se destacaram nos 
sectores da cultura, comunicação, desporto, lazer, turismo, empresas, política 
e sociedade em geral. “A Gala de Prémios Mais Alentejo reconhece, ano após 
ano, muitas alentejanas e alentejanos pelo trabalho notável que desenvolvem 
em diferentes áreas, tanto em prol do crescimento e desenvolvimento regional 
como do país. A Mais Alentejo tem, neste aspeto, um papel da maior 
importância, dando a conhecer a qualidade desses trabalhos, o perfil e as 
opiniões. A Mais Alentejo conseguiu, desde a sua origem, traçar um caminho 
sólido. Ser a voz de uma região ampla e dispersa e conseguir aglutinar as 
diferenças e as semelhanças que a caracterizam não é tarefa fácil”, refere João 
Manuel Nabeiro, administrador do Grupo Delta Cafés.
A empresa líder do sector do café em Portugal foi premiada com a distinção 
“Mais Empresa”. Por sua vez, a gala distinguiu, ainda, o Centro de Ciência 
do Café com o prémio “Mais Inovação” e atribuiu o prémio “Mais Excelência 
Empresas” ao administrador do Grupo Delta Cafés, João Manuel Nabeiro. 
“Fiquei, naturalmente, orgulhoso pelos prémios com que nos agraciaram, pelo 
reconhecimento das pessoas que amavelmente distinguiram a Delta Cafés na 
categoria “Mais Empresa” e o Centro de Ciência do Café, em Campo Maior, na 
de “Mais Inovação”. Estes prémios ganham especial importância se pensarmos 
no Alentejo como uma grande “casa de família” e como é bom ser-se aplaudido 
no seio deste imenso lar, assim como juntar um terceiro prémio, do qual me 
orgulho especialmente, o “Mais Excelência Empresas””, sublinhou João 
Manuel Nabeiro.
A cerimónia organizada pela revista “Mais Alentejo”, que se realizou no 
Teatro Pax Julia, em Beja, no dia 31 de outubro, contou com apresentação 
do “entertainer” Fernando Pereira e da jornalista bejense Sónia Batista, 
rosto da estação televisiva SIC Notícias. A gala abriu com a já habitual 
mensagem de boas-vindas do diretor da publicação alentejana, António 
Sancho. João Manuel Nabeiro, juntamente com muitas outras figuras de topo 
da sociedade portuguesa, marcou presença no cheio teatro, onde estiveram, 
ainda, presentes os atores Nicolau Breyner, Virgílio Castelo, Filipe Duarte, 
Sandra Barata Belo, Jorge Corrula e Paula Lobo Antunes, assim como Luís 
Mira Amaral, Vítor Bento, Manuela Eanes, António Saraiva, António-Pedro 
Vasconcelos, Raquel Varela, Vicente de Moura, Eduardo Gageiro e Jorge 
Palma, entre muitas outras individualidades da cultura, artes, património, 
lazer, turismo, gastronomia, sector vinícola, desporto, política e sociedade 
em geral.
Ao longo de quase três horas, na XIII Gala dos Prémios Mais Alentejo foram 
entregues os Prémios Mais Alentejo 2014, com um total de 18 distinções, 
divididas por igual número de categorias, com cinco nomeados em cada 
uma delas: Mais Desporto, Mais Empresa, Mais Política, Mais Tradição, Mais 
Património, Mais Lagares, Mais Adegas, Mais Manjares, Mais Chefe, Mais 
Dormidas, Mais Sensação, Mais Iniciativa, Mais Arte & Fotografia, Mais 
Literatura, Mais Música, Mais Cinema, Teatro & Televisão, Mais Jornalismo 
e Mais Inovação. A edição deste ano recebeu cerca de 700 mil votos dos 
leitores da revista e do público em geral, o que superou todas as anteriores.
Durante a gala, foram vários os momentos musicais. As vozes do Grupo 
Alentejo Cantado, de Mara, de Duarte, de Manuel Guerra, de Joana 
Espadinha, do grupo Cantigas do Baú, de Jorge Palma e dos Cantadores 
da Vila Nova de São Bento, animaram aqueles que estavam presentes na 
cerimónia de entrega.
A gala marcou, assim, uma noite em que o Alentejo, as suas gentes e as suas 

tradições foram elevadas ao expoente máximo. Para João Manuel Nabeiro, “o 
Alentejo é um lugar único e mágico, carregado de história e tradições. Como 
alentejano, gosto da minha terra, acima de tudo, acredito no seu futuro. É neste 
ponto que me associo ao projeto que António Sancho lidera com imensa paixão 
há mais de 14 anos. A ele e à sua equipa o meu reconhecimento e o desejo de 
futuros e profícuos trabalhos. Resta-me acrescentar que a Delta Cafés se vê a 
si própria como uma extensão natural desta nossa terra, fruto das gerações 
de homens e mulheres que nunca cruzaram os braços e acreditaram em si 
mesmos e nas suas capacidades. Essa é a chave para o sucesso e esse é também 
o exemplo que a Mais Alentejo nos dá”.

REPORTAGEM
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Guitarras ao alto
na Adega Mayor 
A Sala das Barricas da Adega Mayor foi o palco privilegiado onde teve lugar o concerto 

Guitarras ao Alto, um espetáculo ao vivo, inédito e exclusivo, com Tó Trips e Filho da Mãe, que 

se realizou no dia 22 de novembro, em Campo Maior. Uma iniciativa pioneira numa região única.

Tó Trips e Filho da Mãe elevaram as suas guitarras ao alto, pela primeira 
vez, na Adega Mayor, uma experiência que ninguém quis perder. Da 
procura constante de Tó Trips, à eletricidade interior do Filho da Mãe, a 
duas e a quatro mãos, dois dos maiores expoentes da guitarra acústica, que 
estão na vanguarda da música criada em Portugal, cruzaram o seu som 
num ambiente vitivinícola desenhado pelo arquiteto Siza Vieira.
O Guitarras ao Alto pretende colocar o Alentejo no mapa dos eventos 
culturais de qualidade, com o objetivo de atrair novos públicos e de modo a 
criar uma ligação estreita com a comunidade local. Sempre com a guitarra 
como mote e o Alentejo no horizonte.
E o prestígio de ambos os músicos fala por si. Sempre na vanguarda do 
rock português, Tó Trips fez parte das bandas Lulu Blind e Dead Combo 
e conta com as inúmeras participações em vários projetos. O seu registo 
é instantaneamente apreciado (muita da sua arte para cartazes e capas 

de discos ganhou arquivo no seu blog, “mackintoxico”). “Guitarra 66” é 
uma meditativa estreia a solo em guitarra clássica, a que se vai seguir 
brevemente uma abordagem mais africana com “Guitarra Makaka — 
Danças a um Deus Desconhecido”.
Já Rui Carvalho foi guitarrista em bandas como os I Had Plans e os If Lucy 
Fell e é um artista que extravasa a essência de ser e de viver num outro 
espectro de expressão, o da tensão, razão da qual advém o nome Filho da 
Mãe. Assistir a um concerto seu é uma experiência, que combina o bailado 
intrínseco entre Rui Carvalho e a guitarra, a tenacidade e amplitude de 
movimentos com que goza a música que faz e a redescoberta da guitarra 
a cada acorde. Após a estreia auspiciosa com “Palácio” em 2011, em 2013 
veio a confirmação com “Cabeça”, momentos recordados no Guitarras ao 
Alto, na Adega Mayor, que encheu a Sala das Barricas numa noite animada, 
marcada pelo bom vinho e pelas guitarras de Tó Trips e Filho da Mãe.
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ADEGA MAYOR
INICIATIVA

texto BÁRBARA SOUSA  fotos  GONÇALO VILLAVERDE
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CAFÉ COM...
CATARINA ALVAREZ, COORDENADORA DO PROJETO CAFÉ MEMÓRIA

texto BÁRBARA SOUSA  fotos SARA MATOS

Delta Magazine - O que é, a quem se dirige e porque surgiu o Café 
Memória?
Catarina Alvarez - O Café Memória é um conceito inovador e que já existe 
em diversos países, nomeadamente no Reino Unido onde é particularmente 
difundido. Essencialmente, consiste num local de encontro para pessoas com 
problemas de memória e demência e para os seus cuidadores. Pretendemos, 
por um lado, criar um ambiente acolhedor e reservado, onde as pessoas se 
possam sentir bem e partilhar experiências. 
Nas sessões, costumamos também desenvolver atividade lúdicas e 
estimulantes e convidamos especialistas para falar sobre as diversas 
problemáticas relacionadas, nomeadamente nutrição, intervenção 
farmacológica e cuidados no dia-a-dia. Cada sessão termina com uma pausa 
para café em que se serve um bolo, um café, um sumo e se está a conversar. 
A nossa grande missão é contribuir para melhorar a qualidade de vida destas 
pessoas, reduzir o isolamento social em que muitas vezes se encontram e, ao 
mesmo tempo, sensibilizar a comunidade para este tema, que é ainda pouco 
falado. 
Uma das formas para atrair a comunidade é, exatamente, através da prática 
de voluntariado. A base deste projeto está sustentada na participação de um 
conjunto de voluntários, que apoia a realização das sessões e sem a qual este 
projeto nunca teria sido levado a cabo.
O Café Memória uma iniciativa conjunta da Associação Alzheimer Portugal e 
da Sonae Sierra e tem como parceiros institucionais a Fundação Gulbenkian, 

a Fundação Montepio e o Instituto de Ciências da Saúde da Universidade 
Católica Portuguesa. Conta, ainda, com uma série de apoios empresariais, 
como a Sumol+Compal, a Celeiro, a CPP, os restaurantes Portugália do Centro 
Comercial do Colombo e do Cascais Shopping, onde decorreram as sessões dos 
primeiros dois cafés, em abril do ano passado. E conta ainda, naturalmente, 
com o apoio da Delta Cafés, que começou por ser um parceiro empresarial, 
apoiando-nos logisticamente com as máquinas de café e o café e que agora 
se envolveu de uma forma mais profunda no projeto, através da Associação 
Coração Delta e da abertura de um Café Memória em Campo Maior. 
A abertura deste Café Memória representa a nossa saída da Grande Lisboa. 
Contamos, também, em Campo Maior, com a colaboração das técnicas da 
Santa Casa da Misericórdia, que dinamizam as sessões, e com a Associação 
Coração Delta.

DM - Os locais de encontro são fixos?
CA - Os locais e as datas são fixos. Por exemplo, no Café Memória de Lisboa-
Colombo, as sessões decorrem no primeiro sábado do mês, das 9 às 11 horas. 
Em Cascais, realizam-se no terceiro sábado, também das 9 às 11 horas. No 
caso do Café Memória na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, funciona 
no segundo sábado de cada mês, na Cafetaria do Museu de São Roque, das 
10 às 12 horas, e no Campo de Santa Clara, ao quarto sábado, das 15 às 17 
horas. Em Campo Maior, é no segundo sábado no Centro Internacional de 
Pós-Graduação Comendador Rui Nabeiro.

Um local de encontro acolhedor, reservado e seguro, destinado a pessoas com problemas 
de memória ou demência e respetivos familiares e cuidadores. Oferecer uma perspetiva 
diferente desta patologia e informação útil, facilitar a partilha de experiências e o suporte 
mútuo e promover a participação das pessoas em atividades lúdicas e estimulantes, com o apoio 
de profissionais de saúde ou de ação social, num contexto informal, são algumas das 
ideias contidas nas sessões do Café Memória. Uma iniciativa que pretende contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida e redução do isolamento social, como nos conta 
Catarina Alvarez, coordenadora do Café Memória.

acolhedor local de encontro
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pessoas com mais de 65 anos, sobretudo no caso da doença de Alzheimer, 
uma patologia associada ao envelhecimento. Não quer dizer que não hajam 
casos com início mais precoce. Além disso, muitos dos que nos vêm visitar 
têm menos de 50 anos, porque são cuidadores. Portanto, temos cônjuges e 
filhos de pessoas com demência.

DM - Em termos de voluntariado, tem tido uma boa adesão por 
parte dos grupos que tornam possíveis estas mesmas sessões?
CA - Tem sido uma experiência muito gratificante a esse nível. As pessoas 
têm aderido a este nosso desafio. Temos, neste momento, um grupo de cerca 
de 30 voluntários, a Santa Casa da Misericórdia tem outros 30 e em Campo 

Maior conseguimos também reunir cerca de 20 
pessoas para este projeto. 
Não há nenhum perfil específico para ser 
voluntário no Café Memória, é sobretudo 
preciso ter uma motivação para esta área, estar 
comprometido, ser pontual e assíduo e encarar 
este assunto com seriedade. As pessoas não 
precisam de ser técnicas, necessitam apenas de 
querer ajudar.

DM - Já que falamos de café, tinha que ser 
um café Delta…
CA - Claro que sim. É com muito orgulho 
que temos tido este apoio, desde o início, 
incondicional. É muito interessante ver um 
parceiro empresarial, num primeiro momento, 
que depois quer desenvolver connosco o projeto 
e chama a si a realização de um Café Memória 
através da sua associação. Tem sido, também a 
esse nível, muito interessante esta colaboração.

DM - Um ano e meio após o início deste projeto, conseguiria 
imaginar um arranque mais auspicioso?
CA - A forma como este projeto se está a desenvolver está a exceder as nossas 
expectativas. O Café Memória vai agora para Viana do Castelo e, até ao 
final do ano, estará no Porto. Continuamos a receber solicitações, todas as 
semanas, de vários pontos do país. 

DM - O que seria um bom ano de 2015?
CA - Em 2015, pretendemos, por um lado, consolidar a nossa atividade, 
na medida em que o projeto é recente, mas ao mesmo tempo continuar a 
nossa expansão. Acreditamos que vai ser possível e, sem dúvida, que há 
muita gente para ajudar. Em Portugal, segundo estimativas de 2012 da 
Alzheimer Europe, existem 182 mil pessoas com demência. Se pensarmos 
que, atrás destas pessoas, há pelo menos um cuidador, estamos a falar de um 
universo muito grande. A nossa população continua a envelhecer, portanto 
esta problemática está longe de estar resolvida e tornar-se-á cada vez mais 
relevante, do ponto de vista social e de saúde pública.

DM - Há quanto tempo arrancou o Café Memória em Portugal? 
CA - Em Portugal, o projeto arrancou em abril de 2013. Apesar de recente, já 
avançámos com a expansão do conceito, em função do sucesso que tem tido 
junto dos participantes e das entidades que estão disponíveis e pretendem 
abrir Cafés Memória noutros locais do país. Já realizámos cerca de 50 
sessões, contamos já com cerca de 850 participações e com mais de 1.400 
horas de voluntariado. São números que vão ganhando alguma expressão e 
que, de alguma maneira, fazem o balanço do projeto até à data.

DM - Quem são as pessoas que frequentam as sessões do Café 
Memória?
CA - A maioria dos participantes no Café Memória 
são cuidadores de pessoas com demência. Mas 
temos sempre, embora em número mais reduzido, 
pessoas que sofrem de demência. Pretende-se que 
seja um conceito muito inclusivo e, portanto, 
não é um grupo de suporte tradicional. A ideia 
é receber não só os cuidadores mas as próprias 
pessoas que sofrem da patologia.

DM - O projeto tem também uma 
componente informativa?
CA - Sim, além de querermos criar uma 
relação de grupo e darmos suporte emocional 
a estas pessoas, pretendemos também prestar 
informações. Há quem nos contacte sem ter ainda 
um diagnóstico, porque quer saber mais, porque 
está preocupado com as queixas de memória e 
pretende receber informações. 
Acabamos por funcionar como uma porta 
alternativa para sensibilizar para a importância 
do diagnóstico precoce, porque não é possível 
ajudar e intervir junto das pessoas com demência se não houver um 
diagnóstico formal. Num primeiro momento, as pessoas são encaminhadas 
para o seu médico de família e depois, em função daquilo que este considerar, 
dirigidas então para um especialista, que pode ser um neurologista ou um 
psiquiatra. 
A nossa resposta pretende ser informal e complementar às respostas técnicas 
que existem na comunidade. Esta iniciativa é gratuita para os participantes, 
não requer inscrição prévia e as pessoas podem aparecer quando quiserem e 
se quiserem. Percebemos que há necessidade destes espaços de encontro no 
país, porque as pessoas estão muito isoladas e há ainda uma vergonha social 
em relação a esta problemática que é preciso desconstruir. E é mais fácil 
desconstruir num espaço agradável, fora de um hospital ou de um centro de 
saúde. Queremos ser uma verdadeira alternativa.

DM - Há algum perfil tipo de pessoas que visitam os Cafés 
Memória?
CA - Sabemos que a demência é uma problemática muito característica das 

CAFÉ COM...



DELTA MAGAZINE
OUTUBRO/DEZEMBRO’14 45

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_anuncio230x295mm.pdf   1   12/5/13   10:24 AM



DELTA MAGAZINE
OUTUBRO/DEZEMBRO’1446



DELTA MAGAZINE
OUTUBRO/DEZEMBRO’14 47

“As exportações de Portugal para a 
China vão continuar a aumentar”

ENTREVISTA
HE DING - CONSELHEIRA ECONÓMICA E COMERCIAL DA EMBAIXADA 

DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA EM PORTUGAL
texto BÁRBARA SOUSA  fotos SARA MATOS

“Um nível sem precedentes”. É deste modo que He Ding, conselheira económica e comercial da 

embaixada da República Popular da China em Portugal, classifica o momento atual da relação 

comercial entre China e Portugal. Ligação que tem vindo em crescendo desde a transferência 

da soberania de Macau, com a abertura do mercado chinês a permitir um aumento 

das exportações portuguesas para um dos maiores mercados de consumo à escala mundial.

Delta Magazine - O desenvolvimento das relações económicas 
entre Portugal e a China tem acompanhado a evolução das relações 
políticas, que beneficiaram da influência positiva do processo de 
Macau? Em que ponto se encontram as relações comerciais entre 
os dois países?
He Ding - Antes de entrar no novo século, a China e Portugal resolveram, 

com sucesso, a transferência da soberania de Macau, através de negociação 

amigável, o que fortaleceu os laços políticos bilaterais e a confiança mútua 

e abriu-se, assim, uma nova era de desenvolvimento da cooperação bilateral. 

Com o forte apoio de ambos os governos, os laços económicos entre os dois 

países têm sido mais estreitos desde o início do século XXI. Podemos dizer 

que as relações económicas e comerciais entre a China e Portugal atingiram 

hoje um nível sem precedentes. 

DM – E esse aspeto tem-se refletido também a nível do investimento 
chinês em Portugal? 
HD - Além de um enorme crescimento do comércio bilateral, a cooperação 

em investimento tem destacado as relações económicas entre a China e 

Portugal. O investimento da China está a tornar-se um apoio importante para 

o processo de recuperação da economia portuguesa. Encontramo-nos agora 

num histórico e renovado ponto de partida, em que as relações bilaterais 

são confrontadas com novas oportunidades de desenvolvimento. Estamos 

dispostos a unir esforços com Portugal para promover a abrangente parceria 

estratégica China-Portugal a níveis mais elevados.

DM - Como tem evoluído o volume das trocas comerciais entre os 
dois países? O que exporta Portugal para a China? Que produtos 
portugueses têm maior sucesso na China?
HD - O comércio bilateral tem mantido um crescimento rápido desde 1979, 

ano em que as relações diplomáticas foram estabelecidas quando o valor 

total ascendeu a apenas 200 mil dólares. Este número ultrapassou os três mil 

milhões em 2010 e chegou a quatro mil milhões em 2012, o que é 20 mil vezes 

mais em comparação com o número em 1979. 

Com o aumento das exportações chinesas para Portugal, a China tem 

vindo a comprar mais e mais produtos portugueses. A China exporta, 

principalmente, produtos elétricos e mecânicos, ferro e aço, roupas e 

móveis. Os principais produtos que Portugal exporta para a China incluem 

automóveis, equipamento elétrico e mecânico, minerais, rochas ornamentais, 

celulose e papel. A China é um grande mercado e o governo chinês encoraja 

a importação de mais produtos com alta qualidade e de interesse para os 

consumidores domésticos, tais como azeite, vinho e cortiça. A China já abriu 

o seu mercado para os produtos lácteos vindos de Portugal, que é o resultado 

de esforços conjuntos de ambos os governos, das autoridades administrativas 

competentes e das embaixadas. Um processo similar para carne de porco 
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globalização da China. Além disso, as empresas chinesas estão à procura 

de oportunidades de investimento em todo o mundo. Estas estão dispostas a 

estabelecer uma cooperação mutuamente benéfica com parceiros de outros 

países. Portugal tem relações únicas com outros países de língua portuguesa, 

o que pode ser uma vantagem para as empresas chinesas e portuguesas que 

trabalham em conjunto e exploram esses mercados. Algumas empresas como 

a China Three Gorges e a EDP já começaram uma cooperação de sucesso na 

América do Sul. Este tipo de cooperação irá beneficiar não só a China, mas 

também pessoas de Portugal. Esperamos ver mais e mais cooperação desta 

maneira, que irá promover ainda mais as relações bilaterais económicas e 

diplomáticas.

DM - O mercado chinês ainda é difícil para as empresas 
portuguesas desenvolverem a sua atividade, tendo em conta a 
questão da língua e da distância? Por favor, dê alguns conselhos 
às empresas portuguesas que querem negociar com parceiros 
chineses.
HD - Linguagem e distância causam sempre problemas de comunicação. 

e produtos derivados está em curso. No futuro, estamos à espera de mais 

produtos de Portugal para a China.

DM - Que oportunidades pode oferecer um mercado como a China 
a Portugal e vice-versa? O que aprende a China com Portugal 
e Portugal com a China na sua relação comercial e cultural? 
O interesse da China em Portugal está a crescer? Quais são os 
sectores mais atrativos? O facto de Portugal fazer parte do 
universo lusófono, com mais de 200 milhões de pessoas, e no qual 
se integram países cada vez mais importantes, como Angola, é 
uma vantagem competitiva no seu relacionamento económico 
com a China?
HD - A China é um dos maiores importadores no que diz respeito ao comércio 

de bens. Com a expansão da procura doméstica, a China vai importar 

mais produtos de outros países. Como já mencionei, a China abriu o seu 

mercado aos produtos lácteos portugueses. No futuro, mais produtos com 

alta qualidade e preço competitivo de Portugal vão entrar no mercado chinês, 

sendo que as empresas portuguesas irão beneficiar do desenvolvimento e da 

ENTREVISTA
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Mas, com a avançada tecnologia de informação, estes não são os maiores e 

insuperáveis problemas. O rápido crescimento do comércio é uma evidência. 

O que devemos ter em mente é que Portugal e a China são diferentes de 

muitas maneiras. Combinar a oferta com a procura é a chave para o 

sucesso. Por isso, é importante escolher o parceiro certo no lugar certo, tanto 

geográfica como comercialmente. Também é importante escolher a forma 

certa de pagamento. Se estiver a pensar estabelecer uma cooperação com 

um novo parceiro é sempre aconselhável investigar a sua credibilidade antes 

de tomar uma decisão. O nosso escritório estará sempre pronto para prestar 

aconselhamento e assistência às empresas portuguesas que pretendem 

encontrar os parceiros certos na China.

DM - Em novembro de 2011/2012, aquando da visita do Presidente 
da República Popular da China a Portugal, o então primeiro-
ministro, José Sócrates, afirmou que ambos os governos tinham 
por objetivo duplicar o comércio entre os dois países até 2015. 
Esse objetivo será atingido?
HD - Devido à crise económica nos últimos anos, o comércio entre a China e 

Portugal não cresceu tão rapidamente quanto antes. Mas, com a recuperação 

económica de Portugal e o desenvolvimento sólido da abertura adicional e 

reforma da China, o comércio recuperou o seu impulso este ano. De acordo 

com a alfândega da China, o volume de comércio nos primeiros nove meses 

deste ano entre a China e Portugal ultrapassou 3,6 mil milhões de dólares, 

com um aumento de 25% em comparação com o mesmo período do ano 

passado. Sentimo-nos confortáveis a prever que o comércio bilateral vai 

atingir outro pico desde 2012. 

DM - O que mais se pode fazer para potenciar as relações bilaterais?
HD - A China e Portugal estão a trabalhar em conjunto para promover 

facilidades comerciais. Também estamos a ajudar a promover produtos 

portugueses na China através de vários canais. Achamos que é importante 

fazer propaganda de produtos e recursos portugueses, tendo em conta os 

interesses e as solicitações dos consumidores chineses. Aspetos como 

as características dos produtos agrícolas portugueses, como o seu cariz 

saudável e o tipo de produção amiga do ambiente, devem ser enfatizadas 

na publicidade. Enquanto isso, Portugal como um destino turístico, com a 

sua natureza e clima agradável, maravilhosa paisagem, sociedade estável e 

segura e como um dos melhores lugares do mundo para relaxar e ir de férias, 

características que também deveriam ser salientadas, vai atrair mais e mais 

turistas chineses. 

Com Portugal e os seus produtos a serem conhecidos por mais empresas e 

consumidores chineses, as exportações de Portugal para a China, tanto de 

bens como de serviços, vão continuar a aumentar. Com a China a atualizar 

a sua estrutura industrial e o modo de desenvolvimento, os produtos feitos 

na China serão mais competitivos, tanto em preço como em qualidade. Em 

suma: o comércio bilateral vai desfrutar de um desenvolvimento estável e 

sustentável.

ENTREVISTA

Delta Cafés quer estar no “top 5” na China     

Presente na China há quase um ano, o Grupo Nabeiro/Delta Cafés espera que este 
mercado, que vale cerca de 1% das suas exportações, possa estar no “top 5” do 
negócio nos mercados internacionais, nos próximos três a cinco anos, assumiu 
João Manuel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, em declarações 
recentes à comunicação social.
“Estamos presentes em Macau há muitos anos, através de distribuidores, e 
entrámos em Xangai no final do ano passado, também através de um acordo de 
distribuição dos nossos produtos”, explicou o administrador.
A entrada foi através de uma parceria com uma empresa do grupo Bright Foods, 
um dos maiores distribuidores de produtos alimentares na China. Segundo João 
Manuel Nabeiro, a oportunidade “surgiu na sequência da prospeção de potenciais 
parceiros” que o grupo andou a fazer naquele país. “Da primeira reunião à 
assinatura do contrato, as coisas correram de forma relativamente fluída e ambas 
as partes estão empenhadas em fazer crescer o nosso negócio e, também, acelerar 
o desenvolvimento do consumo de café naquele país”, reforçou.
A Delta Cafés está presente na China com as suas duas maiores marcas: Delta, 
com café em grão e moído, e Delta Q, nas cápsulas. “Esta última é uma marca 
extraordinária para começar a criar hábitos de consumo de café expresso”, 
acrescenta o gestor, com o grupo português a apostar na experimentação para 
desenvolvimento do negócio com o parceiro local.
João Manuel Nabeiro referiu, ainda,  em relação às vendas, que “é prematuro falar 
em crescimento”, isto porque o negócio arrancou no final de 2013. ”Encaramos 
2014 como o ano zero, ou seja, o ano de aprendizagem, que nos serviu para 
aprofundar a relação com o nosso parceiro e afirmar a nossa estratégia comercial”, 
acrescentou, adiantando que 2015 será “na verdade o ano um” do negócio por 
terras asiáticas.
A China apresenta-se como um mercado chave no continente asiático, um verdadeiro 
centro nevrálgico na estratégia de internacionalização do Grupo naquela zona do 
globo e, igualmente, um mercado “altamente apetecível, com ritmos de crescimento 
elevadíssimos e com a abertura dos consumidores chineses em experimentar 
produtos de elevada qualidade, mesmo que estrangeiros. É precisamente neste eixo 
da elevada qualidade e sabor único do nosso café expresso que assenta a nossa 
aposta nesse país”, concluiu o administrador da Delta Cafés.
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A qualidade dos programas paralelos do Centro 
Ciência Café (CCC) fala por si, com este local 
privilegiado de conhecimento e ciência a acolher, 
desde a inauguração, um conjunto alargado 
de manifestações diversas que elegem este 
inovador espaço no interior do país como destino 
final. Fruto da qualidade das infraestruturas 
existentes, o CCC tem-se afirmado como 
um versátil palco, pronto a acolher e a fazer 
acontecer todo o tipo de iniciativas.
Onde as manifestações de cariz sociocultural não 
são exceção, com o CCC a receber, em outubro, 
o concerto de outono, “Músicas do Mundo” - 
TriunPHONIA & Friends. Um espetáculo único 
de duas horas, para todas as idades, por onde 
passaram nomes da música internacional e 
nacional, como os The Doors, Frank Sinatra, Ala 
dos Namorados, Amália Rodrigues, Ana Moura 
e outros.
TriunPHONIA é um projeto musical, apostado na 
sonoridade do piano, da guitarra e da percussão, 
como suportes da voz.  Vocaciona-se para a 
vivência musical nas vertentes das músicas do 
mundo, música portuguesa, pop/rock dos anos 
60, blues/jazz, entre outras.
À formação base do grupo, constituído por Augusto Vintém, Jerónimo 
Curinha e José Durão, juntaram-se os músicos convidados, António 
Bagorro, António Eustáquio e Vera Soldado.
Mas a agenda cultural não ficou por aqui, com o mesmo palco, o auditório do 
CCC, a acolher no dia 15 de novembro um concerto de jazz inédito, onde foi 
recriado o ambiente de um café concerto de Nova Orleães, nomeadamente 
o “Concerto de Jazz – Joaquin de La Montaña Jazz Colective (Sexteto)”. 

REPORTAGEM
CENTRO DE CIÊNCIA CAFÉ
texto BÁRBARA SOUSA fotos D.R.

Centro Ciência Café,
palco de diversas facetas

Com o seu versátil auditório, o Centro Ciência de Café tem-se apresentado como um palco 

diversificado e próximo da comunidade local. Desde a sua inauguração que este espaço de 

conhecimento e ciência já acolheu diversas iniciativas. Palestras, seminários mas sem 

esquecer a importante vertente cultural, como comprova a agenda dos últimos meses, 

marcada por uma forte componente sociocultural.

Projeto de jazz liderado pelo saxofonista de nacionalidade espanhola, 
Joaquin de La Montaña, que surge do encontro de quatro elementos, na 
Universidade de Évora, na licenciatura de Jazz.
O concerto teve uma formação composta por seis músicos e o reportório 
incluiu uma viagem sonora desde o jazz clássico dos cafés concerto e clubes 
da cidade americana de Nova Orleães, até ao atual jazz de vanguarda, na 
Europa.
Notas altas no auditório do CCC que regressa, em 2015, com uma agenda 
renovada, multidisciplinar e muito preenchida.
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CORAÇÃO DELTA

O Estabelecimento Prisional de Elvas inaugurou um Espaço de Biblioteca/ Sala de Convívio 

para usufruto de toda a população reclusa. Os trabalhos para a criação da biblioteca/sala de 

convívio foram potenciados pela Associação Coração Delta. 

Prisão de Elvas inaugurou  
biblioteca e sala de convívio      

INICIATIVA

O Estabelecimento Prisional de Elvas inaugurou, no mês de outubro, um 
Espaço de Biblioteca/ Sala de Convívio para os reclusos, cujos trabalhos 
para a criação da biblioteca/sala de convívio foram efetuados com recurso 
a mão-de-obra prisional e potenciados pela associação Coração Delta.
Os trabalhos efetuados inserem-se na política de remodelação de espaços, 
estando associados à formação e à ocupação da população reclusa, e têm 
como objetivo potenciar os hábitos regulares de leitura, a exibição de 
filmes e a realização de palestras.
Rui de Sá Gomes, diretor geral de Reinserção e Serviços Prisionais, referiu 
que “neste estabelecimento vê-se autenticidade. Isso significa que existe uma 
cultura de envolvimento das pessoas, pois os estabelecimentos prisionais 
não são meros depósitos de homens. A pena serve para dar uma segunda 
oportunidade e instrumentos para preparar a pessoa para a liberdade”.
O responsável garante ainda que “a cadeia é formação, valores, o 
reconhecimento do mal cometido, a segunda oportunidade para a vida e o 
mundo novo que os espera lá fora”.
Já Ana Rosa Reis, diretora do estabelecimento prisional de Elvas, afirma, 

por sua vez, que “este espaço que foi reinaugurado pretende incentivar 
à leitura. Os trabalhos resultaram de uma parceria entre o Coração 
Delta e os reclusos e contou, também, com a entrega de livros, tanto por 
parte do comendador Rui Nabeiro como de quatro editoras portuguesas”. 
Nomeadamente, a Alfarroba, a Fnac, a Nova Vega e a Porto Editora. 
Atualmente, sete reclusos trabalham no interior do estabelecimento para 
a Tecnidelta a reparar máquinas de café. Ana Rosa Reis garante que o 
seu trabalho está “a correr muito bem e já foram reparadas mais de 300 
máquinas”.
O comendador Rui Nabeiro garante que “este trabalho é desenvolvido em 
várias cadeias do país e dá gozo animar estas pessoas”.

texto BÁRBARA SOUSA  fotos  D.R.
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400 pessoas caminharam 
pela população sénior

TEMPO PARA DAR
CAMINHADA SOLIDÁRIA FARO
texto JOÃO VINAGRE fotos NATACHA LANÇA

Depois de Évora e Figueira da Foz, Faro foi a terceira cidade do país a acolher a realização 

de uma caminhada solidária do programa Tempo para Dar da Associação Coração Delta. A 

organização, partilhada com a Divisão de Desporto do Município farense, permitiu angariar 

fundos para a oferta de equipamentos de ginástica sénior a seis instituições daquele 

concelho.
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se encontrava nas artérias da 
capital algarvia. Na frente da 
coluna seguiam o vice-presidente 
da Câmara de Faro, Paulo Santos, 
o padrinho da iniciativa, o 
humorista Eduardo Madeira, e 
em representação da Associação 
Coração Delta do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés o diretor do 
departamento comercial de Faro, 
Eduardo Catarino. Todos eles, no 
regresso ao Parque das Figuras 
após a conclusão do percurso, 
foram unânimes em reconhecer o 
sucesso do evento e o contributo 
decisivo para a aquisição dos 
equipamentos.
Ainda no final da caminhada 
foram entregues os kits de 
gerontomotricidade a seis 
instituições que vão trabalhar 
esta área junto da população 
sénior: Associação de 
Solidariedade Sócio Cultural de 
Montenegro, ARPI – Associação 
de Reformados, Pensionistas 
e Idosos do Concelho de Faro, 
Casa do Povo de Estói, Junta 
de Freguesia de Santa Bárbara 
de Nexe, Projeto “Sénior Ativo” 
da Câmara de Faro e União de 
Freguesias de Conceição e Estói. 
Cada kit é composto por bolas 
de ginástica rítmica universal, 
bastões de ginástica, caneleiras, 
“body tubes” e pulseiras e tapetes 
fitness.
Além da caminhada, os 
participantes foram envolvidos 
em momentos de ginástica antes 
e depois do percurso, a cargo 
respetivamente do ginásio My 
Center e da Divisão de Desporto 
do município farense.
Esta parceria com a Divisão de 
Desporto da Câmara de Faro 
permitiu ao programa Tempo 
para Dar da Associação Coração 
Delta continuar a sua missão 
de ajudar, um pouco por todo o 
país, a combater os problemas da 
população idosa.

Em meados deste ano, a equipa do programa Tempo para Dar lançou o 
desafio à Câmara Municipal de Faro, no sentido de levar à capital algarvia 
uma caminhada solidária idêntica às realizadas em Évora e Figueira da 
Foz, neste último caso já por duas ocasiões. 
A autarquia farense foi, desde logo, recetiva à proposta, ficando definida a 
concretização da caminhada para a manhã de 20 de setembro, no âmbito 
do evento Faro Ativo, que durante um fim-de-semana juntou naquele e 
noutros espaços públicos da capital algarvia o melhor da atividade 
desportiva e de lazer na região. Além de definida a data, ficou também 
decidido que o objetivo de mais este Tempo de Caminhar seria angariar 
valor para adquirir equipamentos de gerontomotricidade (ver caixa), 
destinados a instituições do concelho de Faro. 
Nascido no seio da Associação Coração Delta, o programa Tempo para Dar 
tem como principal missão ajudar a combater os problemas de solidão e 
isolamento dos idosos. Além das caminhadas solidárias, a ação do Tempo 
para Dar faz-se notar de diversas formas, como o acompanhamento de idosos 

nos seus domicílios, 
realização de obras 
de melhoria nas 
residências e oferta 
de ajudas técnicas, 
entre outras.

Caminhar faz 
bem de várias 
formas
O Parque das 
Figuras foi o cenário 
escolhido para 
o início e final 
do percurso de 
sensivelmente 6,5 
quilómetros da 
caminhada solidária 
em Faro. A manhã 
fresca e com sol 
de 20 de setembro 
revelou-se ideal 
para a realização 
desta caminhada, 
que durante pouco 
mais de uma 
hora percorreu as 
principais ruas e 
avenidas de Faro. 
A mancha humana 
de t-shirts brancas 
com o logótipo do 
programa Tempo 
para Dar não passou 
despercebida a 
quem a essa hora 

Torneio Futebol Tempo Para Dar
Departamento de Lisboa         

O segundo torneio de futebol Tempo Para Dar 
Departamento de Lisboa decorreu nos dias 11, e 25 de 
outubro e 1 de novembro, no complexo desportivo do C.F. 
Os Belenenses, reunindo os departamentos comerciais da 
Delta Cafés de Lisboa Queluz e Setúbal.
Competiram 18 equipas, num total de 163 participantes, 
contando com uma equipa convidada proveniente da 
empresa MEGAnuncius, patrocinador das camisolas do 
torneio.
Após 17 jogos emocionantes, cheios de desportivismo e 
boa disposição, a Megateam foi a equipa vencedora que 
disputou uma final renhida com a Bebidas Quentes. O 
resultado da  final do segundo torneio Tempo para Dar do 
Departamento de Lisboa foi 5-4.
As equipas com a maior demonstração de “fairplay” ao 
longo do torneio disputaram um troféu adicional, o prémio 
Fairplay, tendo a equipa Papoilas Saltitantes ganho à 
equipa Sadinos por uns renhidos 2-1.
A equipa Tempo para Dar Departamento de Lisboa 
agradece a todos os participantes pelo desportivismo e 
solidariedade em prol desta causa maior que é o Tempo 
para Dar. 

Pessoal 

Nome: Gonçalo Parente
Naturalidade: Portimão

Na Delta Cafés desde? 02/01/2001

.... e voluntário desde? 2011

O que representa ser voluntário? 
Representa dar um pouco do nosso tempo na melhoria da 
qualidade de vida da nossa comunidade. No nosso caso, 
a empresa proporciona-nos dentro do horário de trabalho 
a possibilidade de realizar o voluntariado à população 
sénior da região em que estamos inseridos.

Qual o momento/ação que o mais marcou?
A demonstração da gratidão das pessoas a quem 
ajudamos, no meu caso tratou-se de uma senhora 
solteira que vivia sozinha com alguns problemas a nível 
respiratório. A minhas visitas quinzenais eram, sobretudo, 
no sentido de a poder ajudar a ir às compras de bens 
alimentares ao mercado de Portimão onde a senhora já 
era conhecida  pelas comerciantes e à qual ofereciam 
os legumes e fruta. Também passava na farmácia a 
levantar os medicamentos. A princípio acompanhava-
me quinzenalmente nas idas às compras mas, passado 
algum tempo, o seu estado de saúde agravou-se, com 
a ida às compras a passar a ser feita por mim sozinho. 
Aproximadamente há um ano, o seu estado de saúde 
agravou-se mais e teve que ser internada no hospital. 
Acabou por falecer no final do ano de 2013.
O momento que me mais marcou ocorreu numa 
determinada visita ao hospital, quando estava internada. 
As suas palavras de agradecimento do trabalho/
companhia e ajuda de voluntariado que efetuei foram, de 
certa forma, uma despedida.

Uma mensagem para aqueles que não são, ainda, 
voluntários?
Quem tiver interesse no voluntariado faça o favor de 
avançar e aproveite a oportunidade que a nossa empresa 
nos faculta. Certamente que vai ser uma experiência 
que vai marcar as nossas vidas. No pouco que damos 
recebemos a dobrar.
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REPORTAGEM
MANUAL PARA JOVENS EMPREENDEDORES
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS/D.R.

Delta Cafés lança Manual 
para Jovens Empreendedores 
dos 13 aos 18 anos 
A Delta Cafés, através de uma equipa multidisciplinar, em parceria com o Coração Delta, 
a Universidade da Beira Interior (UBI), a Escola Quinta das Palmeiras na Covilhã e o CEG-IST 
do Instituto Superior Técnico (IST), da Universidade de Lisboa, desenvolveu o “Manual para 
Jovens Empreendedores: Comportamentos e Competências - Dos 13 aos 18 Anos”. 
Peça que integra duas dimensões até agora inexploradas no universo dos manuais pedagógicos, 
os comportamentos e as competências.
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gerindo e recriando a sua atividade 
produtiva, como profissional altamente 
qualificado e cidadão interventivo.
Trata-se, acima de tudo, de um manual 
que se destaca pela profundidade e 
simplicidade. A profundidade dos 
conteúdos, embora aposte numa 
abordagem gráfica apelativa para os 
professores e as formadores, os jovens 
adolescentes e os pré-universitários. 
A simplicidade surge através da 
conjugação inovadora e integrativa de 
matérias não exploradas nos currículos 
tradicionais e da disponibilização de 
horas de prática, pois falta treinar, 
tentar, errar, aprender e retomar, 
com acrescido comprometimento, 
às atividades empreendedoras e 
inovadoras em Portugal e no mundo 
moderno.
O “Manual para Jovens 
Empreendedores: Comportamentos e 
Competências - Dos 13 aos 18 Anos” 
foi desenvolvido por uma equipa 
multidisciplinar da Coração Delta, da 
Delta Cafés, da Universidade da Beira 
Interior (UBI), da Escola Quinta das 
Palmeiras, Covilhã e do CEG-IST do 
Instituto Superior Técnico (IST), da 
Universidade de Lisboa. A coordenação 
ficou a cargo de Dionísia Gomes, Ivan 
Nabeiro e João Leitão. O manual conta 
ainda com vários coautores, como Ana 
Lúcia, Ângela Monteiro, Dina Pereira, 
João Leitão, João Paulo Mineiro, 
Paulo Osório, Marco Nanita e Miguel 
Ribeirinho.
O lançamento do Manual de 
Empreendedorismo para o Ensino 
Básico, agendado para 17 de novembro, 
teve lugar na sessão de abertura da 
Semana Global do Empreendedorismo 
(SGE), sendo apresentado pelo 
comendador Rui Nabeiro, presidente da 
Delta Cafés, e por João Leitão, professor 
e investigador na Universidade da Beira 
Interior. 
A sessão de abertura teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de 
Lisboa, sob o alto patrocínio do Presidente da República.
O manual ainda não foi apresentado à Comissão Europeia, não obstante 
existir a firme motivação de preparar a sua edição em diversas línguas 
oficiais de Estados-membro da União Europeia, para efeitos de disseminação 
desta nova ferramenta de Educação de Empreendedorismo, destinada a 
jovens adolescentes e pré-universitários.

O “Manual de Empreendedorismo – Ter Ideias para Mudar o Mundo”, 
elaborado em 2008, pelo Centro Educativo Alice Nabeiro (CEAN), de Campo 
Maior, pela Associação do Coração Delta e pela Escola Superior de Educação 
do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (ESE-IPVC), foi o primeiro 
manual apresentado pelo Grupo Delta e abrangeu o segmento dos 3 aos 
12 anos de idade. Seguindo a lógica de que “só verdadeiramente aprende 
quem faz”, o manual leva os alunos a um percurso educativo experimental 
que percorre 12 áreas do conhecimento empreendedor e que se materializa 
como um processo de aprendizagem em que ganham e evoluem alunos e 
professores. O guia mereceu, ainda, o reconhecimento da União Europeia 
como exemplo de boa prática a disseminar por todos os professores das 
escolas dos Estados-membros, tendo sido, ainda, considerado como um 
dos 20 projetos mais inspiradores selecionados pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Este foi o único projeto 
português a ser selecionado pela OCDE no âmbito do Entrepreneurship 
360, a par de outros exemplos de boas práticas oriundos de vários países 
europeus e que teve como tema “Entrepreneurship Education for children 
from 3 to 12 years old”.
O novo “Manual para Jovens Empreendedores: Comportamentos e 
Competências - Dos 13 aos 18 Anos” permite abranger um segmento 
etário dos 13 aos 18 anos, conferindo continuidade ao trabalho pioneiro 
do primeiro projeto. Este segue um desenho que integra duas dimensões, 
até agora inexploradas, no universo dos manuais pedagógicos que versam 
o desenvolvimento de um perfil empreendedor. Essas duas dimensões são 
os comportamentos e as competências. No plano dos comportamentos, 
exploram-se a Inteligência Emocional, a Orientação Empreendedora, a 
Gestão Relacional, a Responsabilidade Social e o Risco e Superação. Ao 
nível das competências, trabalham-se a Comunicação, a Liderança, a 
Negociação, a Criatividade e a Inovação. Com a disponibilização destas 
duas ferramentas pedagógicas, o exercício de cidadania e a intervenção 
social do Grupo Delta ficam mais enriquecidos, pois permite preparar 
o futuro das crianças e dos jovens portugueses, com mais confiança, 
sustentabilidade e responsabilidade social.
A motivação para criar um manual seguindo uma abordagem comportamental 
e de competências prende-se com a necessidade de disponibilizar uma 

ferramenta apetecível 
a professores e  
formadores, a jovens 
adolescentes e a pré-
universitários, que 
deste modo podem 
adquirir educação, 
treino e experiência na 
formação de um capital 
humano proativo, 
empreendedor e 
inovador. Pois tudo 
isto é determinante 
na opção de exercício 
futuro da sua atividade 
profissional, quer 
seja como empregado 
por conta de outrem 
ou inventando, 

CEAN certificado 
como Eco Escola         

O Centro Educativo Alice Nabeiro esteve presente 
com quatro dos seus alunos em Vila Nova de 
Gaia para participar na cerimónia de entrega 
das Bandeiras Verdes. O CEAN recebeu a sua 
sexta bandeira verde pelo seu compromisso 
com as causas da conservação da natureza, 
através de um plano de ação participativo onde 
toda a comunidade escolar e parceiros podem 
contribuir com ações e problemas a resolver.
Ao todo, foram realizadas 46 ações ao longo 
de 2013/2014 devidamente monitorizadas e 
avaliadas pela ABAE /ECO ESCOLAS que certificou 
o CEAN como ECO ESCOLA. Reconhecimento 
que deixa o CEAN e toda a estrutura diretiva 
bastante orgulhosos, tendo em conta o trabalho 
de base desenvolvido na formação de gerações 
eco-sustentáveis. “Conhecer o mundo que 
nos rodeia, juntar energia e conhecimento e 
promover de forma empreendedora as nossas 
ações serão certamente a nossa grande arma 
no combate ao aquecimento global e a uma 
cidadania ativa e participativa. Obrigado a todos 
os colegas do CEAN e parceiros que connosco 
partilharam os seus recursos, conhecimentos 
e espírito voluntário”, afirma Carlos Pepê, 
professor coordenador ECO ESCOLAS do CEAN.
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“A Voz do Cliente” , linha aberta 
para o mundo Delta 

Com o objetivo de reforçar a relação com os seus clientes, o centro de atendimento “A Voz 
do Cliente” faz convergir, num mesmo local, todas as chamadas das inúmeras empresas que 
constituem hoje o Grupo Nabeiro. Através deste canal de comunicação e de apoio, todos os 
clientes têm, assim, a possibilidade de estarem mais perto das empresas e de apresentarem 
as suas sugestões e esclarecerem as suas dúvidas. Uma linha aberta para todo o mundo Delta.
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atendimento telefónico centralizado num centro em Campo Maior vem 
permitir dar uma resposta mais rápida ao cliente. Além disso, vem facultar 
o seguimento e permitir a monitorização da forma como os problemas são 
encaminhados e resolvidos ou como o cliente é atendido. Em suma, “A Voz 
do Cliente” veio facilitar uma uniformização de atendimento, permitindo 
que todos os clientes sejam atendidos da mesma forma, recebendo o 

mesmo atendimento telefónico personalizado que vai de encontro às 
suas necessidades e procurando ajudar os mesmos. Para além das linhas 
anteriormente referidas, “A Voz do Cliente” atende ainda a Linha Azul e 
os e-mails gerais do Grupo. “Temos, não só o atendimento telefónico, mas 

O centro de atendimento “A Voz do Cliente” começou a ganhar forma em 
junho de 2012. Um projeto que iniciou com apenas quatro elementos, 
que eram as telefonistas que estavam a trabalhar no local e na sede da 
empresa em Campo Maior. Em apenas dois anos passaram de uma equipa 
com quatro membros para uma força conjunta de 19 elementos, composta 
por uma coordenadora, dois supervisores e um total de 16 pessoas para 
atendimento às muitas solicitações que aqui chegam 
todos os dias. Por isso, se uma voz amiga o atender do 
outro lado não se admire, está a ser atendido pelo “contact 
center” do Grupo Nabeiro/Delta Cafés que canaliza todas 
a comunicações externas dirigidas às muitas empresas e 
colaboradores do grupo.
De modo a tornar este desafio realidade, o Grupo promoveu 
uma seleção das operadoras através do recrutamento 
interno, sendo que algumas delas já trabalhavam como 
telefonistas nas empresas do Grupo anteriormente, e 
foram colocadas no centro de atendimento após uma 
prévia sessão de formação, pela Active Brain, e sempre 
dentro de uma mentalidade de formação contínua na 
qual a empresa tem vindo a apostar em diversos sectores 
da sua atividade.
O objetivo inicial era o de centralizar todos os serviços 
de atendimento de telefone servido pelas várias 
empresas do Grupo Nabeiro, que estavam sediadas 
em Campo Maior. Num primeiro plano, as empresas e 
instituições sediadas em Campo Maior, nomeadamente 
Agrodelta, Novadelta, Tecnidelta, Torrefação Camelo, 
Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Nabeirodist, Toldiconfex, 
Departamento de Campo Maior, Joaquim dos Santos 
Nabeiro (Kidoce), Adega Mayor, Centro Educativo Alice 
Nabeiro, Loja Alentejo em Campo Maior, Nabeirauto em Campo Maior 
e em Elvas, Centro Internacional de Pós-Graduação Comendador Rui 
Nabeiro, entre outras. Em segundo plano, estava a transferência, gradual, 
de todas as chamadas para o centro de atendimento. Ou seja, de todos os 
departamentos comerciais que estavam nas diversas empresas externas. 
Desta forma, a análise e tratamento das sugestões dos clientes de todas 
as empresas do Grupo, que estavam separadas geograficamente, passou a 
convergir e a serem processadas neste centro de atendimento. Hoje, “A Voz 
do Cliente” assegura o atendimento de todos os departamentos comerciais 
do país, sendo a grande maioria das chamadas atendidas em Campo Maior. 

Convergência
A mudança para convergir num único ponto de contacto deu-se “para 
melhorar a relação com o cliente, para melhorar o tempo de resposta. 
Nomeadamente, para fazermos um atendimento uniformizado, dentro da 
programação da uniformização dos serviços que ficaram centralizados 
aqui na sede”, afirma Maria do Céu Toscano, responsável pelo Centro de 
Atendimento Cliente da Delta Cafés. E também porque esta opção de um 

CONTACT CENTER
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS 

REPORTAGEM
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segunda chamada, que já estejam disponíveis todos os 
dados do cliente. Nesse registo fica a razão para o contacto 
telefónico, a data, com quem ou com que departamento 
queria comunicar e qual a situação. “Para que, num 
próximo contacto, possamos identificar o cliente de forma 
célere, juntamente com o assunto que nos expos. Através 
desse número, ficamos com uma ficha de cliente”, explica 
Maria do Céu Toscano.
Um passo significativo e indispensável numa empresa 
que procura a melhoria contínua e ativa da miríade de 
serviços colocados ao dispor do mercado, uma vez que 
o Centro de Atendimento da Delta Cafés atende, neste 
momento, uma média de 1.500 a 1.600 chamadas diárias, 
com uma diversidade de motivos, que vão desde pedidos 
de informação comercial, sugestões, esclarecimento sobre 
produtos, pontos de venda e pedidos vários. Diversos focos 
que levam a que, do ponto de vista da estrutura informática, 
todo o sistema tenha que ser eficaz e “user friendly” para 

as operadoras, de modo 
a minimizar o tempo de 
atendimento à solicitação, 
independentemente da 
sua natureza, assim como 
a maximizar os tempos 
de resposta desde que a 
chamada dá entrada no 
Centro de Atendimento.
E os números falam por si, 
com o “contact center” da 
Delta Cafés a apresentar-
se, cada vez mais, como 
uma porta de entrada do 
imenso mundo Delta, desde 
os mercados externos ao 
mercado interno, o destino 
de todas as chamadas é o 
mesmo: Campo Maior. “Em 
setembro, recebemos um 
total de 25.993 chamadas, 
com o total de chamadas 
no ano 2014 até setembro a 
ser de 223.766 chamadas”, 
conclui. O que diz bem da 
importância de um serviço 
eficaz para uma dinâmica 
de sucesso. E tudo começa 
numa chamada. “Delta 
Cafés bom dia, fala….. em 
que posso ser útil?”

também atendemos linhas de sugestões, como a Linha Azul da Novadelta, 
assim como os e-mails, geral e info, são tratados aqui”, acrescenta.
Convergência de serviços e padronização de procedimentos aos quais se 
juntam novos serviços uniformizados de informações ao nível de qualidade 
e outros para se conseguir uma centralização dos contactos comerciais 
por parte de novos e potenciais clientes. “Só neste mês já recebemos 112 
pedidos de potenciais clientes, que reencaminhámos para os departamentos 
comerciais para tratamento subsequente”, recorda. 

Saiba ainda que todas as 
chamadas que chegam 
ao centro de atendimento 
são obrigatoriamente 
registadas através de 
uma plataforma própria, 
criada à imagem de 
um serviço Customer 
Relationship Management 
(CRM), ferramenta que 
vai, no entanto, sofrer 
uma atualização de modo 
a permitir melhorar, 
ainda mais, a prestação 
positiva de serviço do 
centro de atendimento. 
Através desta plataforma 
informática, as operadoras 
podem proceder ao registo 
manual da operação e à 
inscrição obrigatória de 
novo cliente, que permite 
posteriormente, para uma 

Linha Verde: 
ajuda ao seu dispor         
O Grupo Nabeiro/Delta Cafés disponibiliza, a 
nível nacional, uma Linha Verde de atendimento 
gratuita para estar próximo dos seus clientes, 
ao proporcionar-lhe uma linha direta para 
resolução de problemas associados com os 
seus equipamentos de extração profissional. 
Assistência técnica prestada a nível nacional 
por profissionais especializados, com cobertura 
nos 22 departamentos comerciais da Delta 
Cafés a nível nacional.
Tome nota da Linha Verde da região onde se 
insere. Estamos ao seu dispor para o ajudar.

LINHA VERDE AÇORES  800208206

LINHA VERDE AVEIRO  800204732

LINHA VERDE BEJA   800201973

LINHA VERDE BRAGA  800200457

LINHA VERDE CAMPO MAIOR 800204110

LINHA VERDE CASTELO BRANCO 800207449

LINHA VERDE COIMBRA  800204115

LINHA VERDE ÉVORA  800204041

LINHA VERDE FARO  800204569

LINHA VERDE LEIRIA  800200455

LINHA VERDE LISBOA  800201117

LINHA VERDE MADEIRA  800200789

LINHA VERDE MIRANDELA  800205007

LINHA VERDE PORTIMÃO  800206253

LINHA VERDE PORTO  800207115

LINHA VERDE SANTARÉM  800202009

LINHA VERDE SANTIAGO CACÉM 800207365

LINHA VERDE SETÚBAL  800212082

LINHA VERDE TORRES VEDRAS 800204660

LINHA VERDE VIANA CASTELO 800206177

LINHA VERDE VISEU  800200479

REPORTAGEM
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DELTA SOLÚVEIS

E O DIA
COMEÇA
A MEXER

         Comece melhor o seu dia
com a boa disposição instantânea dos novos solúveis Delta. 

Aromas irresistíveis de café e cereais de paladar suave com a garantia de qualidade 
da marca de eleição dos portugueses. Sabores para agitar as coisas boas da vida.

EXPERIMENTE OS NOVOS SOLÚVEIS DELTA
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ROTEIRO DELTA
TORRE DE PALMA
texto CARINA RODRIGUES fotos SARA MATOS 

Torre de Palma Wine Hotel:
refúgio de luxo no Alentejo

Fazer pão na casa do forno de lenha, participar em ateliês de gastronomia alentejana no 
restaurante Basilii ou encontrar uma oferta integrada dedicada ao vinho são propostas 
do Torre de Palma Wine Hotel, que aposta, ainda, nos produtos endógenos e na produção 
própria de vinho sob uma marca de charme homónima. Num cenário magnífico, o complexo 
turístico combina uma herança clássica com as tradições alentejanas, dando origem 
a um moderno refúgio de conforto e tranquilidade que vai, certamente, cunhar a paisagem 
turística do norte alentejano.
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para as nossas atividades. Por exemplo, 
conseguimos ter noites de astronomia 
fantásticas e isso deve-se ao facto de 
estarmos isolados”, afirma Ana Isabel 
Rebelo. 
Por certo, o ex-líbris deste espaço rural é 
mesmo a paisagem que não poderia ser 
mais idílica, com o horizonte a perder 
de vista do cimo da torre. A planície 
alentejana, as vinhas e o imenso céu 
que impressiona, seja durante o pôr-
do-sol, numa bela noite estrelada ou 
até mesmo em dias de chuva. Um local 
onde a tradição se funde com o arrojo da 
modernidade, em todo o seu esplendor. 
Um projeto de autor, recriado por um 
dos arquitetos mais importantes do país, 
João Mendes Ribeiro, e marcado pela 
simplicidade e sofisticação.
O Torre de Palma Wine Hotel, cujo 
interior esteve a cargo de Rosarinho 
Gabriel, celebrada decoradora de 
interiores, e “que permitiu trazer 

o conforto e dar o toque alentejano”, é composto por 19 unidades de 
alojamento, que apresentam todas um conceito distinto. “Não há um quarto 
igual”, dizem os proprietários, revelando como estas tipologias contam a 
história da propriedade e do seu passado senhorial e relembram um modo 
de vida, que ainda não está perdido, do Alentejo. Por exemplo, a história 
por detrás das oito antigas casas dos ganhões, ou trabalhadores agrícolas, 
que foram transformadas em suites independentes. O antigo celeiro, que 
é anexo à casa senhorial, proporcionou cinco quartos e existe, ainda, a 
suite principal que alude à villa romana. As antigas oficinas, um armazém 

ROTEIRO DELTA

Escondido nos montes do Alto Alentejo, junto à aldeia de Vaiamonte, em 
Monforte, encontra-se o Torre de Palma Wine Hotel, um empreendimento 
rural de cinco estrelas. Inaugurada em maio passado, após afincado 
trabalho, a unidade hoteleira insere-se num cenário oferecido por uma 
propriedade senhorial, cujos primórdios remontam ao ano de 1338. Ao 
abandono do tempo, outro verdadeiro tesouro é evidente na paisagem – as 
vizinhas ruínas romanas de Torre de Palma. Um espaço emblemático no 
Alentejo com mosaicos figurativos que descrevem desenhos de cavalos e 
musas e um cortejo de Baco. “Memórias de infância, fascínio pela paisagem 
e pela história e, mais que tudo, por retirar um bocadinho de 
Portugal e colocá-lo no mundo e, com isto, criar valor e riqueza” são 
as razões enumeradas pelo proprietário para a eleição deste local. 
O sonho de Paulo Rebelo e da esposa, Ana Isabel Rebelo, tornou-
se, assim, uma realidade, deixando-se inspirar no modo de vida 
da distinta família Basilii, antigos habitantes da villa romana em 
ruínas, e nas tradições alentejanas.
Mais do que uma unidade hoteleira, o Torre de Palma Wine 
Hotel nasce para ser uma casa em pleno Alentejo. Com este novo 
empreendimento hoteleiro, familiar e acolhedor, a herdade ganhou 
novamente vida, estando convertida numa unidade turística 
dedicada ao vinho e às vivências do Alentejo. Um sítio “difícil”, 
localizado no interior norte da região, onde pouca gente passa. 
“Estarmos afastados dos centros turísticos não é uma limitação, 
é um atrativo, pois o nosso cliente conhece muita coisa, é um 
turista médio-alto e muito viajado. O que procura é, precisamente, 
experiências, a calma do Alentejo, algo mais isolado e exclusivo.O 
facto de estarmos no meio de campo tem uma vantagem enorme 
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ROTEIRO DELTA

com bastante espaço, deram lugar a um loft rural, com cinco quartos, 
alguns comunicantes, que apresentam alguns conceitos relacionados 
com a história do empreendimento. Três dos quartos recriam episódios 
da Coroa, com a decoração relacionada com a história desta propriedade, 
que foi cedida pelo rei D. Dinis a um dos seus filhos, e outros dois estão 
relacionados com os Descobrimentos. Sempre atendendo a esta temática, 
cada divisão conta um pouco da história deste lugar no monte, destacando 
ainda as ligações ao cavalo lusitano e à arqueologia.
Mas o projeto não só vive da hotelaria. “Temos bastante atividades. O nosso 
objetivo foi fazer parcerias e dinamizar a economia local. A maior parte dos 
nossos colaboradores é do concelho. Essa é a principal parceria”, refere 
Ana Isabel Rebelo. Para os hóspedes mais ativos, inspiradas nos hábitos 
de vida alentejanos, as experiências proporcionadas em Torre de Palma 
são variadas e permitem descobrir os segredos do Alentejo genuíno. As 
experiências dividem-se em workshops de agricultura, onde se pode fazer 
a apanha da fruta, visitar as vinhas e fazer vindimas, o “birdwatching”, 
através do contacto com um parceiro local, demonstrações e caça com 
falcões, observação das estrelas, passeios a cavalo e outras atividades 
equestres, passeios de balão de ar quente, visitas às ruínas romanas e 
percursos pedestres pelas paisagens em Monforte e passeios pela natureza 
em bicicleta. A unidade turística dispõe, ainda, de uma zona de Spa, piscina 
exterior e interior, sala de cinema, lounge exterior com lareira suspensa, 
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projeto que conta com a assinatura do enólogo Luís Duarte, com um vinho 
produzido e selecionado para celebrar já 2014: o ano da inauguração do 
Torre de Palma Wine Hotel. Neste vinho inaugural destacam-se as castas 
Aragonez, Alicante Bouschet, Touriga Nacional e Tinta Miúda que foram 
vindimadas manualmente na propriedade de Torre de Palma e vinificadas 
em lagares de maceração intensa, com um estágio de 12 meses em 
barricas de carvalho francês. Este lançamento está fortemente ancorado 
na promoção do que de melhor há no Alentejo, uma das missões do projeto 
Torre de Palma, que, assim, presta tributo a uma das melhores e mais 
antigas tradições desta emblemática propriedade agrícola: a produção de 
vinho.

Património recuperado   
A história de Torre de Palma é bem antiga. De facto, o que resta da antiga Torre de 
Palma é o mais importante vestígio arqueológico e patrimonial da freguesia de 
Vaiamonte, no concelho de Monforte.
O primeiro registo indica para a existência de uma villa romana, que existiu no local 
entre o século I e o século V e que terá sido possuída por uma influente família, 
com o nome de Basilii, conhecido através de uma inscrição no local. A família Basilii 
explorava um vasto latifúndio em redor, que incluía lagares, armazéns agrícolas e 
outras dependências As ruínas dessa villa romana mantêm-se preservadas até aos 
dias de hoje e estão disponíveis a serem visitadas.
Posteriormente, sabe-se que as terras da herdade Torre de Palma pertenceram ao rei 
D. Dinis e à rainha Santa Isabel. A exploração agrícola esteve na posse de algumas 
das principais famílias senhoriais, aparecendo referida documentalmente, pela 
primeira vez, no ano de 1338, através de uma doação de D. Afonso IV a Pedro Afonso, 
filho bastardo de D. Dinis.
A herdade permaneceu intacta até ao 25 de abril, altura em que foi ocupada por uma 
cooperativa agrícola. No entanto, a propriedade foi abandonada numa questão de 
poucos anos.

onde cada visitante pode, simplesmente, relaxar num ambiente familiar.
Já a visita à adega é ponto crucial no enoturismo da região, que conta 
também com uma extensa área de vinha, sala de barricas, sala de provas, 
zona de produção e diversas atividades recreativas e culturais relacionadas 
com a temática vinícola. O melhor da gastronomia local, privilegiando os 
produtos do Alto Alentejo, pode ser saboreado no bar ou no restaurante 
Basilii, nome que presta homenagem à abastada e mais carismática família 
romana que habitava a villa de Torre de Palma, cujas ruínas se situam 
a poucos metros do hotel, e que lembra a erva aromática basílico, mais 
conhecida como manjericão, muito utilizada na gastronomia alentejana. O 
restaurante também conta com sessões de degustação e workshops para 
aprender a confecionar a gastronomia típica da região.
Na loja de produtos regionais pode encontrar-se uma multiplicidade de 
produtos endógenos, como o vinho, o mel, o azeite, o pão, os enchidos, os 
queijos, as compotas e artigos de decoração. “A nossa lógica é a hotelaria, 
os cavalos, o vinho e os produtos regionais fazendo alianças. É um turismo 
de responsabilidade, de interação com os locais. Já temos parceria na área do 
azeite, dos enchidos e dos queijos. Todos estes produtos vão gravitar à volta 
desta marca: Torre de Palma”, explica Ana Isabel Rebelo. “O nosso conceito 
é criar uma marca de produtos regionais e vamos alavancar essa marca com 
o hotel de cinco estrelas. A marca vai ser iniciada com o vinho, o branco e o 
tinto, Torre de Palma”, acrescenta Paulo Rebelo. 
Com este “néctar”, e resultado de um trabalho cheio de paixão, nasce 
a marca de vinho de produção própria, com todo o processo, desde a 
apanha da uva à pisa artesanal, a ser acompanhado pelos hóspedes, que 
podem, ainda, participar nas diversas atividades e provas de vinhos. Um 
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Mão alentejana
em pratos de muito sabor

GASTRONOMIA
FILIPE RAMALHO, CHEF EXECUTIVO RESTAURANTE BASILLI
fotos SARA MATOS

Dá pelo nome de Basilli o restaurante do empreendimento Torre de Palma, em Vaiamonte, unidade 

de luxo que disponibiliza uma cozinha de autor inspirada nos sabores tradicionais e genuínos 

da gastronomia alentejana. Com mão do jovem chef Filipe Ramalho, o Basilli reforça os motivos 

de atração deste “wine hotel” onde se concilia o presente e o passado, com um toque de requinte e 

bem servir.
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AÇORDA DE POEJO À ALENTEJANA 
COM SARDINHA NO PÃO   

AÇORDA
Ingredientes:
Poejos
Tomilho
Coentros
Pimenta rosa
3 dentes de alho esmagado
Sal grosso q.b
500ml de água
 
Preparação:
Numa máquina de café  de balão, colocar no balão inferior 
500ml de água. No balão superior os restantes ingredientes. 
Acender a lamparina e deixar a água subir para entrar em 
infusão com as ervas aromáticas.

SARDINHA NO PÃO
Ingredientes:
1 filete de sardinha
1 fatia de pão alentejano
1 gema de ovo
Poejos 
Alho 
Azeite

 
EMPRATAMENTO:
Num prato de sopa colocar o poejo e o alho triturados. Por 
cima colocar o pão tostado e a sardinha braseada. Colocar a 
gema e para finalizar adicionar a açorda feita no balão.

BOCHECHAS DE PORCO PRETO, 
ESPUMA DE BETERRABA E BATATA 
E LEGUMES DA HORTA

BOCHECHAS DE PORCO PRETO
Ingredientes:
6 bochechas de porco
2 dentes de alho
Alho em pó
Mistura de ervas aromáticas
Vinho branco
Sal aromatizado
Azeite
 
Preparação:
Temperar a carne com os dentes de alho laminados, o alho 
em pó, as ervas aromáticas e o vinho branco. Colocar um 
fio de azeite no tabuleiro de ir ao forno, colocar a carne e 
temperar com o sal aromatizado. Levar ao forno a 190ºC até 
estarem cozinhadas. Virar a meio do tempo e, se necessário, 
juntar um pouquinho do molho do tempero.
 

ESPUMA DE BETERRABA E BATATA
Ingredientes:
50gr de batata
50gr de beterraba
25ml de natas
Sal e pimenta q.b

Preparação:
Cozer a batata e a beterraba em água aromatizada com alho, 
tomilho e sal. Escorrer a batata e a beterraba, misturar as 
natas e triturar. Colocar o preparado no sifão.

LEGUMES DA HORTA
Ingredientes:
30gr courgette
30 gr de cenoura
30gr de couve-flor
30gr de brócolos
30gr couve-flor roxa

Preparação:
Bringir previamente os legume em água. Salteá-los em 
azeite.

SERICAIA MODERNA

SERICAIA
Ingredientes:
1 lt de Leite
Limão q.b.
1 pau de canela
12 ovos
450gr de Açúcar
125gr de Farinha
Canela em pó q.b.
 
Preparação:
Ligar o forno e regulá-lo para os 225°C. Levar ao lume, a 
ferver, o leite juntamente com a casca de limão e o pau de 
canela. Retirar do lume e deixar arrefecer um pouco.
Entretanto, bater muito bem as gemas com o açúcar até obter 
um creme fofo. Em seguida, dissolver a farinha no leite fer-
vido, juntar o creme de gemas e açúcar e, mexendo sempre, 
engrossar sobre lume brando. Retirar do lume, tirar a casca 
de limão e o pau de canela e deixar arrefecer.
Bater as claras em castelo bem firme e incorporar, cuida-
dosamente, no preparado anterior, que deverá estar frio ou 
ligeiramente morno.
Deitar o creme num prato de barro fundo e bem largo, 
polvilhar abundantemente com canela e levar a cozer no 
forno. Quando terminado cortar em rodelas.

ESPUMA DE  MASCARPONE
Ingredientes:
100gr de Mascarpone
100ml de leite
50ml de natas
1 gema de ovo
50gr de açúcar

Preparação:
Colocar tudo numa tijela e misturar até ficar homogéneo. 
Colocar o preparado no Sifão

Restantes Ingredientes
1 Ameixa de Elvas
1 Bola de Gelado de Limão
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uma iniciativa extremamente positiva, pois eleva os níveis de qualidade de 
vida de muitas pessoas que sofrem com problemas de memória ou demência, 
dos familiares e cuidadores residentes em Campo Maior e nos concelhos 
limítrofes”, refere o comendador Rui Nabeiro, presidente da Associação 
Coração Delta. “Associamo-nos a este projeto porque conhecemos a dura 
realidade de muitas famílias alentejanas. Acredito que todos temos um papel 
fulcral na sociedade. Há sempre algo para fazer. Por muito insignificante 
que a nossa contribuição pareça, devemos vê-la como uma questão de 
compromisso, participação e coresponsabilização pela vida em sociedade”, 
acrescenta. 
A implementação do Café Memória em Campo Maior dinamizará e ajudará 
as pessoas afetadas, eliminando o duro estigma social e o isolamento a que 
estão sujeitas. “O objetivo desta parceria está em perfeita sintonia com os 
valores e com a missão que Associação Coração Delta defende. Esperamos 
que esta iniciativa seja exemplo e vontade para mais instituições se unirem e 
defenderem esta causa por todo o país. A promoção do bem-estar das pessoas 
que sofrem este tipo de patologias deve ser uma preocupação nacional, 
pois é um problema de saúde pública relevante para Portugal”, conclui o 
comendador.
As sessões do Café Memória em Campo Maior vão funcionar no Centro 
Internacional de Pós-Graduação Comendador Rui Nabeiro, nos segundos 
sábados de cada mês, entre as 10 e as 12 horas.

Café Memória
expande para Campo Maior
A Associação Coração Delta e a Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior, em 
parceria com a Sonae Sierra e a Associação Alzheimer Portugal, assinalaram a abertura do 
Café Memória, em Campo Maior, que marca a primeira expansão do projeto para fora 
da região da Grande Lisboa.  

O projeto Café Memória foi criado em abril de 2013, com sessões a 
decorrerem nos centros comerciais Centro Colombo e CascaiShopping. Em 
fevereiro deste ano, através da parceria com a Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa, foram criados mais dois novos espaços, com sessões que 
decorrem na Cafetaria do Museu de S. Roque e no Espaço Santa Casa, em 
Lisboa. 
Em setembro, no Centro de Ciência do Café, decorreu a primeira sessão 
de um Café Memória, em Campo Maior. O projeto passa, assim, a contar 
com cinco pontos de encontro: três em Lisboa, um em Cascais e agora, 
também, em Campo Maior. O Café Memória vai agora, também, para Viana 
do Castelo e, até ao final do ano, estará no Porto.
As iniciativas têm como objetivo proporcionar um local de encontro para a 
partilha de experiências e suporte a pessoas com problemas de memória 
ou demência, seus familiares e cuidadores. 
O projeto Café Memória pretende, assim, contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida e redução do isolamento social em que estas pessoas 
muitas vezes se encontram.
O projeto de Campo Maior é liderado pela Associação Coração Delta, que 
ficará encarregue pela implementação na região e pelo envolvimento 
dos seus voluntários, contando com o apoio técnico da Santa Casa da 
Misericórdia de Campo Maior, que irá disponibilizar profissionais de 
saúde que têm por missão a coordenação das sessões. “Esta parceria é 
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