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JOÃO MANUEL NABEIRO, 
administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, 
destaca a importância da criação da Mayor

A aposta na qualidade, inovação e proximidade, a permanente procura de soluções adequadas a cada cliente são apostas que 
a Delta Cafés mantém desde sempre.  A nossa marca tem sido orientada por um espírito pioneiro e empreendedor, é nisso que 
investimos, acompanhando as incessantes alterações dos mercados, modernizando e equipando as nossas empresas, 
disponibilizando aos nossos colaboradores os instrumentos necessários a um desempenho profissional e técnico elevado ao 
mais alto nível.

Mais que nunca, hoje é importante acreditar no talento, valorizar o conhecimento e as ideias. Esta é, sem dúvida, uma das 
verdadeiras preocupações da Delta, promover e acompanhar os “nossos” talentos. É desta forma e com este sentido de 
responsabilidade que avançamos todos os dias. 

“O verdadeiro criador é inquieto. Inquietação é vida”. Citação de Manoel de Oliveira, cuja obra e existência homenageamos, e que 
bem pode traduzir a nossa forma de estar, sempre despertos, inquietos e atentos a todas aquelas pequenas ideias que no seu 
conjunto resultam e ganham vida. Criar, dar corpo aos projetos.

A nova máquina de café, a Mayor, é fruto de uma “inquietação” nossa. Uma peça de design e engenharia concebidos por nós, 
assemblada no novo polo Tecnidelta e que pretende constituir-se como uma alternativa eficiente e confiável.

Queremos que o nosso café faça parte da vida das pessoas. Sem perder de vista o património histórico da marca, a Delta avança 
pelo mundo, passando valores de uma portugalidade que há muito assumimos e da qual nos orgulhamos. 

Comemoramos ainda os 15 anos da Delta em Angola, embora a nossa história em comum ultrapasse os horizontes da memória. 
Honra-nos como empresa sermos parceiros dessa grande família que é o povo angolano, uma nação que nos acarinha e recebe 
de braços abertos, um espaço que fervilha de novas ideias e oportunidades, um “berço de vida” e entusiasmo.

Última nota para dois aniversários.

Um ano de CCC que se revelou um êxito. Cativou desde o primeiro minuto e é já uma referência nacional.
Ao longo deste primeiro ano foi visitado por muitos e escolhido por outros como espaço privilegiado para a realização de eventos, 
em ambos os casos demonstrou ser um sucesso, acrescentando valor à nossa região, elevando padrões e metas com inovação 
e modernidade.

Com grande alegria e expectação, vivemos o aniversário de Rui Nabeiro, meu pai e por todos reconhecido como o homem que 
moldou as nossas vidas.

Para ele um carinho especial só possível de traduzir em afeto e muito amor.

INQUIETAÇÃO É VIDA
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No mundo empresarial as estratégias e as soluções devem visar uma aplicação socialmente correta, 
ambientalmente sustentável e, como seria de esperar, economicamente viáveis. 

A cultura do trabalho deve estar associada a rigorosos critérios de ética profissional. Maximizar 
e valorizar a produção, recorrendo a ideias nacionais pode ser uma vantagem para a melhoria, 
desenvolvimento efetivo e sustentável do nosso país. 

Foi com este sentido de responsabilidade e com uma vontade imensa de acrescentar valor a Campo Maior que decidimos 
reforçar o nosso compromisso com o futuro da nossa região, ao inaugurar um novo polo da Tecnidelta.   

Localmente, crescemos e ficamos mais fortes, simultaneamente estimulamos a economia do país.

A Delta Cafés deu mais um passo com a abertura da Tecnidelta II. Acreditamos que o fizemos na direção certa, sendo 
desde já notória a satisfação e o sucesso daqueles que nela trabalham.

Um investimento importante para a vila de Campo Maior. Tentamos, como é nosso apanágio, nunca esquecer a nossa 
região e as oportunidades que ela tem para nos oferecer no futuro. Garantir postos de trabalho e aumentar o volume de 
compra de acessórios a empresas nacionais estão também entre as nossas prioridades. 

Inovar diariamente, criar estratégias e mecânicas diferenciadoras são aspetos a ter em conta para projetarmos o futuro 
das sociedades e a sustentabilidade das comunidades onde atuamos. 

COMENDADOR 
RUI NABEIRO 
destaca a importância da 
inauguração da Tecnidelta II 
para a região e para a 
economia nacional

DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
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INFODELTA

O estudo Marcas de Confiança, organizado pelas Seleções do Rea-ders Digest e que assinala 
15 anos, distinguiu, uma vez mais, as marcas e as personalidades de confiança dos portu-
gueses.
O estudo de 2015 confirmou a confiança que os vencedores da edição passada continuam a 
merecer por parte dos portugueses, ao ver, assim, a sua posição de liderança reforçada, com 
destaque para o facto do comendador Rui Nabeiro ser o empresário em quem os portugueses 
mais confiam, ao reunir 34% das preferências.
Na segunda posição ficou Belmiro de Azevedo, administrador da Sonae, com 24%, enquanto 
Alexandre Soares dos Santos, proprie-tário do grupo Jerónimo Martins, fechou o pódio, com 
14% da votação.
O empresário campomaiorense voltou a repetir o lugar que já ocupava em 2014 ao ser eleito 
na categoria “Empresário” num estudo feito com base num inquérito enviado a cerca de 12 
mil assinantes da revista Reader’s Digest e que tem como objetivo eleger as personalidades 
de confiança num total de oito categorias, nomeadamente ator, músico/compositor, despor-
tista, dirigente de ONG/IPSS, empresário, escritor, jornalista de televisão e político. 
Ruy de Carvalho, experiente ator com uma das carreiras mais longas e profícuas do pano-
rama artístico nacional, recolheu novamente as preferências dos portugueses na categoria de 
“Ator”, enquanto Rui Veloso, referência incontornável da música portuguesa, foi distinguido 
de novo na categoria  “Músico/ Compositor”. Já na categoria de “Dirigente de ONG/IPSS” Isa-
bel Jonet destacou-se uma vez mais, enquanto  José Rodrigues dos Santos continua a recolher 
as preferências em duas categorias distintas: “Escritor” e “Jornalista”. Por sua vez, o craque 
português Cristiano Ronaldo foi considerado, mais uma vez, sem surpresa, a personalidade 
de confiança no mundo do desporto. Por fim, na categoria de “Político”, a grande novidade 
desta edição da votação das personalidades de confiança, Marcelo Rebelo de Sousa foi o 
grande vencedor, assumindo este ano o título que pertencia a Rui Rio, o mais votado em 2014.   
Em relação ao estudo Marcas de Confiança, as escolhas recaíram em 40 marcas distribuídas 
por igual número de diferentes categorias de produtos ou serviços. Esta edição demonstrou 
que a grande maioria dos vencedores do ano anterior reforçaram a sua posição de liderança 
– com 36 marcas a manterem-se como as preferidas dos portugueses e a Delta Cafés a ser 
um desses felizes exemplos ao ser, uma vez mais, Marca de 
Confiança dos Portugueses. SIC e Rádio Comercial sagraram-
se novos vencedores nas categorias de “Televisão” e “Rádio”, 
enquanto que a Fula e a Vichy inauguraram novas categorias 
de produto – “Óleos Alimentares” e “Anti-Rugas de Farmácia”. 

Rui Nabeiro eleito Personalidade 
de Confiança do Ano  

Estabelecimento Prisional de Tires acolhe 
projeto de promoção de leitura   

Um protocolo de parceria entre o Ministério da Justiça, a Fundação Calouste Gulbenkian, 
a Delta Cafés e a Associação Cultural Laredo foi recentemente assinado com o objetivo 
de desenvolver o projeto Leituras em Cadeia, que visa dinamizar e incentivar o gosto 
pela leitura no Estabelecimento Prisional de Tires. O projeto será desenvolvido até final 
de 2016.
No âmbito do projeto Leituras em Cadeia será realizada uma intervenção nas bibliotecas 
do Estabelecimento Prisional de Tires, com incidência na requalificação de bibliotecas 
existentes ou na criação de novas bibliotecas, com uma forte componente formativa, 
especificamente para os agentes locais e os reclusos responsáveis por serviços de 
biblioteca prisional. Estão previstas atividades de mediação de leitura e escrita e os 
conteúdos digitais serão publicados e atualizados regularmente num sítio web e nas 
redes sociais adequadas, incluindo documentos orientadores para desenvolvimento de 
bibliotecas em comunidades prisionais.

Tetley eleita 
Escolha do 
Consumidor 2015     
A marca Tetley foi eleita “Escolha do Consumidor” 
na edição 2015, nas categorias de Chá quente em 
saqueta e “Ice Teas”. Esta distinção de relevo está 
já a tornar-se uma tradição para a Tetley, que pelo 
2.º ano consecutivo viu a sua qualidade exclusiva 
ser reconhecida, na categoria dos chás quentes em 
saqueta.
O sabor, a perceção de ser um produto refrescante, 
saudável, sem corantes nem conservantes, e a 
sensação de saciar a sede foram 
alguns dos atributos valorizados 
pela amostra dos consumidores 
inquiridos relativamente aos “Ice 
Teas” da Tetley. 
Já na categoria dos chás 
quentes em saqueta, a 
intensidade do sabor e a fácil 
preparação dos produtos 
Tetley foram os atributos mais 
valorizados pelos referidos 
consumidores.
O estudo “Escolha do Consumidor” é da 
ConsumerChoice – Centro de Avaliação da 
satisfação do consumidor  e auditado pela 
APCER (Associação Portuguesa de Certificação) 
com o apoio jurídico da ACOP (Associação de 
Consumidores de Portugal).
O estudo baseou-se numa amostra de 60 
consumidores, entre os 25 e os 60 anos, 
residentes na Grande Lisboa e no Grande Porto. 
Para mais detalhes sobre os estudos “Escolha do 
Consumidor” em causa poderá solicitar diretamente 
à organização  a consulta dos mesmos através do 
site www.escolhadoconsumidor.com.
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Delta Cafés e Sociedade Ponto Verde 
esclarecem dúvidas sobre a reciclagem  

Um total de cinco milhões de pacotes de açúcar, 
personalizados com 20 mensagens diferentes, 
produzidos pela Delta Cafés em cooperação com 
a Sociedade Ponto Verde, estarão presentes no 
quotidiano dos portugueses, esclarecendo dúvidas 
pertinentes sobre reciclagem.
A campanha pretende corrigir alguns dos erros 
mais comuns associados à separação de resíduos. 
O que fazer aos copos de vidro, fraldas, embalagens 
de leite ou frascos de perfume são algumas das 
dúvidas que a campanha pretende clarificar. 
“Desde há 18 anos que a Sociedade Ponto Verde 
tem vindo a incutir nos consumidores a importância 

de separar os resíduos. E, em resultado disso, 70% da população transformou o 
gesto da separação numa rotina quotidiana. No entanto, ainda persistem algumas 
dúvidas sobre reciclagem e há que relembrar algumas das regras. O nosso objetivo 
é, precisamente, dissipar estas dúvidas e, deste modo, aumentar o número de 
embalagens recicladas todos os anos em Portugal. Para tal, agradecemos a 
parceria com a Delta Cafés, que será fundamental para chegar a milhões de 
portugueses,” refere Luís Veiga Martins, diretor geral da Sociedade Ponto Verde.

INFODELTA

O Prémio Cinco Estrelas, certificação 
que premeia produtos e serviços, 
distinguiu a Delta Q na categoria  de 
Serviço de Apoio ao Cliente – Café 
em Cápsulas, com o serviço prestado 
aos clientes pela marca de cafés em 
cápsulas líder de mercado a reunir 
uma classificação final ponderada 
de 9,17.
Ao todo, foram distinguidos 36 
serviços e produtos, num total de 
132 inscrições, organizadas em 61 
categorias de consumo. Tendo em conta o nível de exigência da metodologia 
SPICI, nem todas as categorias formadas obtiveram um vencedor. 
Resultado da visão de inovação da Delta Cafés, o Serviço de Apoio ao 
Cliente – Café Cápsulas de Delta Q tem como objetivo esclarecer e prestar 
apoio, com qualidade, a todos os clientes da marca. Consumidores que, em 
paralelo com um universo representativo da população portuguesa (2.000 
indivíduos) consideraram o Serviço de Apoio ao cliente Delta Q como um 
serviço Cinto Estrelas.

Delta Q distinguida com Prémio Cinco 
Estrelas 2015
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Comendador Nabeiro assinalou 
mais uma primavera

O dia 28 de março de 2015 foi de duplo sentimento para o fundador do Grupo Nabeiro/Delta 
Cafés. É que além de assinalar mais uma primavera, devidamente festejada na companhia de 
família e amigos, também o Centro de Ciência do Café registou o seu primeiro aniversário. Efeméride 
celebrada com a inauguração da exposição “Um Outro Olhar” e que recupera alguns momentos 
da vida do empresário português que assinalou o seu 84.º aniversário. 

REPORTAGEM
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
ANIVERSÁRIO
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REPORTAGEM

“O homem é feito de histórias”. Frase recuperada por João Manuel Nabeiro, 
administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, no momento em que 
homenageou o patriarca da família Nabeiro neste dia importante para esta 
família empresarial portuguesa, respetivos amigos e colaboradores. Com a 
simplicidade habitual que caracteriza o discurso do empresário português, 
Rui Nabeiro agradeceu a presença de todos e recuperou alguns momentos 
da sua vida. Com um incontornável sorriso nos lábios e um profundo 
brilho no olhar contemplou a obra feita, a família e amigos em seu redor 
e apontou ao futuro, à continuidade, à construção. “Sempre quis fazer algo 
pelos outros. Sempre quis deixar marca na sociedade”, partilhou com todos 
os presentes, sem deixar de reforçar: “Não vivemos para nós, vivemos para 
os outros. Não caminhamos sós, caminhamos acompanhados. O nosso 
caminho é feito de carinho e amizade. Bem haja por estarem connosco aqui 
hoje”, reforçou Rui Nabeiro.
Mais de 120 convidados numa bonita celebração que arrancou no 
Centro de Ciência do Café, infraestrutura pioneira no espaço europeu 
e que celebrou, também, o seu primeiro aniversário, onde foi possível 
testemunhar a inauguração da exposição “Um Outro Olhar” e que recupera 
alguns momentos chave da vida do empresário campomaiorense. Retratos 
de uma vida cheia, de obra feita, recuperada em algumas etapas para todos 
os que visitarem  o Centro de Ciência do Café.

A festa continuou no auditório onde a intérprete Sofia Escobar, devidamente 
acompanhada pela orquestra de Nuno Feist, encantou a moldura humana 
que enchia o espaço, arrancando muitos “bravos” à medida que a atuação 
intitulada “Sonhos com Sonhos” evoluía, recuperando alguns dos principais 
temas da música contemporânea.
De alma cheia seguiu-se uma pequena surpresa por parte do Grupo de 
Serenatas do 
Instituto Politécnico 
de Portalegre, antes 
do jantar na Herdade 
das Argamassas que 
culminaria um dia 
repleto de emoção.
A Delta Magazine 
e todo o Mundo 
Delta deseja ao 
C o m e n d a d o r 
Nabeiro muitas 
felicidades. Vamos 
ao 85.º aniversário, 
Sr. Rui! 
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REPORTAGEM
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Momentos inesquecíveis 
através de experiências “mayores”

Proporcionar uma experiência “mayor”. É este o grande objetivo do projeto de enoturismo 
da Adega Mayor, aproveitando todo o imenso potencial da região do Alentejo. Momentos 
inesquecíveis tendo por cenário uma adega de autor, que não deixa indiferente nem os amantes 
do vinho, nem os da arquitetura. Tendo presente a vertente de responsabilidade social que o 
acompanha em todas as suas atividades, o Grupo Nabeiro contribui desta forma, através do 
enoturismo, para o desenvolvimento económico da região envolvente.

ADEGA MAYOR
texto CARINA RODRIGUES fotos GONÇALO VILLAVERDE/D.R
ENOTURISMO

Nas principais regiões vitivinícolas mundiais, o enoturismo é um 
produto turístico em franca expansão e que apresenta elevadas taxas de 
crescimento anual.  O potencial de Portugal, e em particular da região do 
Alentejo, é enorme e comparável ao de França, Austrália e Estados Unidos 
da América, não obstante estar ainda longe do patamar alcançado pelas 
principais regiões vitivinícolas mundiais. “O potencial é imenso”, confirma 
Tiago Correia, responsável de enoturismo da Adega Mayor. “A diversidade 
do país e da gastronomia e vinhos, além de outras riquezas naturais, 
históricas e culturais, que podem ser aliadas, é extraordinária. No caso 
concreto do Alentejo, o destaque obtido com a eleição para melhor região 
vinícola do mundo para visitar, numa votação promovida pelo USA TODAY, 

o mercado de proximidade com Espanha, o facto do vinho ter ultrapassado o 
sol e mar como maior atributo turístico de Portugal, o crescimento do turismo 
e da marca Alentejo e as excelentes acessibilidades são apenas alguns fatores 
que nos permitem pensar de forma extremamente positiva”. Ao que acresce 
o facto do Alentejo acolher a Cidade Europeia do Vinho 2015: Reguengos 
de Monsaraz. 
Foi tendo por base todo um património e experiência anterior que 
surgiu o projeto de enoturismo da Adega Mayor, cujo principal objetivo 
é proporcionar momentos inesquecíveis e uma verdadeira experiência 
“mayor”. Visão que tem por base a atração de visitantes e a criação de 
benefícios económico-financeiros para a empresa, mas também para a 
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ADEGA MAYOR

região de Campo Maior, à semelhança de todas as atividades onde o Grupo 
Nabeiro está envolvido. “Para nós é fundamental que haja um impacto 
positivo na economia local e regional, através do crescimento das vendas 
no comércio, restaurantes e hotéis da nossa região e na criação de emprego 
nestes estabelecimentos”, sublinha Tiago Correia.
 
Crescimento
Através da criação de experiências em torno do vinho e da promoção e 
venda dos seus produtos e serviços, focada na notoriedade da marca e na 
fidelização de clientes, a Adega Mayor  pretende afirmar o seu projeto de 
enoturismo como uma referência nacional e internacional. “A excelência no 
atendimento ao visitante, seja ele interno ou externo, é primordial para nós”, 
confirma Tiago Correia.  Até porque o perfil do visitante da adega projetada 
pelo arquiteto Siza Vieira é rico e variado, assim como as motivações da 
sua visita. E o facto de se tratar de uma adega de autor tem sido uma 
mais-valia na atração de turistas de várias partes do mundo à região de 
Campo Maior e na promoção do vinho que nela é produzido, também ele 
de autor. “Ter uma adega de design, obra do arquiteto Siza Vieira, além de 
um orgulho, é uma grande mais-valia. Ainda recentemente, por este facto, 
fomos mencionados em duas publicações de referência internacionais, o The 
New York Times, no final de 2014, e o Viajero – El País, já em março de 
2015. Estas referências terão impacto junto do grande público, provocando 
o desejo de conhecer a adega e, consequentemente, os nossos vinhos e a 
região”, sublinha o responsável.
Desde janeiro de 2011 até meados de março, a Adega Mayor recebeu 
38.691 visitantes, 13% dos quais estrangeiros, de diversas 
nacionalidades, com destaque para Espanha, Inglaterra, 
Holanda, França, Alemanha e Estados Unidos da América. “Para 
já, analisando o acumulado de janeiro e fevereiro de 2015, e 
comparativamente aos primeiros dois meses de 2014, o resultado 
deixa-nos otimistas, revelando um crescimento no número de 
visitantes de 28%”, detalha. 

Momentos inesquecíveis
A adega recebe desde grupos organizados, entre os quais 
se incluem organizações sem fins lucrativos, municípios, 
associações, escolas, grupos de turismo sénior e de empresas 
que a escolhem para a realização dos seus eventos, mas também 
muitos visitantes individuais, com e sem marcação, normalmente 
casais, ou pequenos grupos, muitas vezes com crianças, e numa 
faixa etária principalmente entre os 30 e os 55 anos. “Com cada 
vez mais frequência aparecem os “wine lovers”, individualmente ou 
em grupo, com uma educação vínica elevada. Aliás, o crescimento 
no conhecimento sobre vinhos por parte do consumidor é algo 
que se tem vindo a revelar ao longo dos últimos anos”, nota Tiago 
Correia. E também muitos clientes, fornecedores e parceiros de 
todo o Grupo Nabeiro, em visitas de teor mais profissional, com 
vertente comercial. 
Neste sentido, mais do que programas, a visão da Adega Mayor passa por 
proporcionar experiências. “Momentos que fiquem na memória”, como os 
caracteriza o responsável de enoturismo da adega raiana, “experiências 
“mayores”, com novidades em 2015 e já algumas a serem estudadas para 
2016, pensadas e adaptadas para os diversos perfis de visitante, com 
diferentes motivações, níveis de interesse e conhecimentos sobre vinhos, bem 

como distintos níveis de preço”.
E são muitas as atividades que se podem fazer tendo por cenário a 
beleza da planície alentejana e a harmoniosa coabitação com o edifício 
da adega, que não deixa indiferente nem os amantes do vinho nem os da 
arquitetura. Desde visitas à vinha, adega e sala de barricas, a degustações 
de vinhos e produtos regionais, visitas personalizadas, workshops vínicos 
e piqueniques na vinha. Assim como, com recurso a diversos parceiros, 
circuitos pedestres, passeios de BTT, provas de orientação, experiências 
de vindima, ações de “team building”, voos de balão ou passeios de barco 
na Barragem do Caia. São as chamadas Experiência Aventura e Descoberta 
Mayor, Experiência Team Building Mayor e Experiência Vindima Mayor, a 
que se juntam as Experiência fim-de-semana Mayor e Experiência Almoço 
Regional. “Temos como apostas a interatividade com o visitante e a oferta 
integrada, aproveitando e promovendo as sinergias de grupo com o Centro de 
Ciência do Café, o Hotel Santa Beatriz, o restaurante “A Muralha”, a Quinta 
das Argamassas e novos projetos que, com certeza, vão surgir”.
Os visitantes experimentam e gostam, com as experiências mais 
requisitadas pelos turistas a serem a Visita à Adega, a Visita que inclui 
degustação de dois vinhos e a Visita que oferece degustação com tapas. As 
apostas para este ano são a Visita Mayor com piquenique e o Workshop 
Vínico e, sempre que o clima o permitir, a dinamização do espaço 
privilegiado que é o terraço da adega, para que o visitante possa passar 
um tempo agradável, a relaxar ou a ler um livro, por exemplo, e com a 
possibilidade de provar a copo os vinhos da Adega Mayor. “Tencionamos, 
além de dinamizar este espaço, também com eventos de índole cultural e 

artística, dinamizar outros espaços na adega, a exemplo do que fizemos em 
novembro de 2014 com o concerto “Guitarras ao Alto”, que se realizou com 
cerca de 200 pessoas presentes na sala das barricas”. 

Divulgação
Para fazer chegar a sua oferta junto do grande público, a estratégia da 
Adega Mayor passa por um conceito de distribuição integrado, acessível 
e flexível, com o desenvolvimento de contactos e parcerias com agentes 
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nos mercados em que já estamos presentes, no sentido de nos ajudarem a 
captar visitantes, quer diretamente, quer na busca de agências e operadores 
que operem para Portugal e, concretamente, para o Alentejo”. Por outro lado, 
promovem junto do visitante a compra de vinho quando regressa ao país 
de origem, o que permite a fidelização à marca. 
Trabalho concertado, a médio e longo prazo, e em diversas frentes, 
mas de que se vislumbram já os primeiros frutos, com a Adega Mayor 
a vir sendo, consecutivamente, agraciada com prémios e destaques na 
imprensa nacional e internacional. Referências positivas que reconhecem 
a qualidade da estratégia que tem vindo a ser seguida e que contribuem 
para a ambicionada divulgação da marca junto do grande público, dando 
a conhecer a adega, os seus produtos e o seu projeto de enoturismo, o que 
aumenta a motivação à visita.
Com o projeto, apesar de recente, a apresentar um balanço extremamente 
positivo, seguindo as pisadas de outros renomeados enoturismos 
das grandes regiões vitivinícolas mundiais, fruto de investimentos 
continuados, isoladamente ou associados a outras áreas. “O enoturismo 
é, simultaneamente, uma forma de comportamento do consumidor, uma 
estratégia de desenvolvimento de um destino, um conjunto de atrações e 
encenações relacionadas com a produção dos vinhos e, finalmente, uma 
oportunidade de marketing para nos promovermos e vendermos os nossos 
produtos diretamente aos consumidores. No nosso caso particular, a 
aceitação por parte do público e da crítica tem sido muito boa, temos vindo 
a crescer ano após ano e a melhorar. E a comprová-lo estão, também, os 
prémios conquistados  - Melhor Enoturismo do Alentejo, em 2014, nos Prémios 
Turismo do Alentejo, e Melhor Enoturismo sem Estadia, nos W Awards, já em 
2015, bem como o feedback dos nossos visitantes no Trip Advisor, o maior site 
de viagens do mundo”. 
Mas a Adega Mayor quer ir, ainda mais, além. Ciente de que há sempre 
espaço para melhorar, de que a concorrência é cada vez maior, continua 
atenta ao mercado, por forma a inovar a cada instante. A isto alia-se o 
imenso potencial que o país e o Alentejo apresentam e o destaque crescente 
que os vinhos portugueses, incluindo os seus, estão a ter nos mercados 
internacionais. De olhos postos na promoção e captação de mais e mais 
visitantes, em concreto nos mercados emergentes com poder de compra, 
como o Brasil, a China e Angola, a Adega Mayor estimula o crescimento 
da gastronomia e vinhos alentejanos como uma das mais-valias da região. 

ADEGA MAYOR

de viagens, operadores turísticos e Destination Management Companies 
generalistas ou especializadas no produto gastronomia e vinhos. “Além 
disso, apostamos em parcerias com unidades de alojamento de diversas 
tipologias e no contacto com associações, empresas e organismos, para 
captação de visitantes e eventos. Estaremos também presentes em algumas 
feiras de turismo, com vinhos e turismo de uma forma integrada, como 
aconteceu no passado dia 28 de fevereiro no stand do Turismo do Alentejo 
e Ribatejo, na Bolsa de Turismo de Lisboa, onde apresentámos os nossos 
vinhos e as nossas experiências de enoturismo, e na Feira de Viagens Mundo 
Abreu, nos dias 11 e 12 de abril”, detalha Tiago Correia. 
Trabalhar em “coopetição” com outros enoturismos e em cooperação 
estreita com entidades e organismos competentes, no desenvolvimento 
de estratégias conjuntas, é também, no entender do responsável de 
enoturismo da Adega Mayor, essencial. Assim como a presença online, 
nomeadamente através do site da Adega Mayor, onde o visitante pode obter 
informação sobre as experiências e preencher um formulário de pedido de 
informação e reserva, e até adquirir os produtos na loja online, a par dos 
portais especializados em enoturismo, designadamente o Wine Tourism 
in Portugal, e, claro está, as redes sociais, com a página do Facebook da 
Adega Mayor. “Sem nunca esquecer todo o universo do Grupo Nabeiro, a 
nível nacional e internacional, desde logo começando pelos colaboradores, 
pois somos nós os primeiros embaixadores das nossas marcas, passando 
pelos parceiros, fornecedores e clientes”. Todos são cúmplices no reforço 
da perceção desta marca do Grupo Nabeiro e da sua proximidade com os 
consumidores, até porque, desde logo, há junto do visitante uma imagem 
muito positiva do grupo e, em particular, do comendador Rui Nabeiro. 

Notoriedade reforçada
As expectativas do visitante são, por isso, elevadas e o grande desafio para 
Tiago Correia é superá-las. “Ao visitar a Adega Mayor, o visitante espera 
encontrar os valores que conhece do Grupo Nabeiro: autenticidade, humildade, 
verdade, integridade e transparência, lealdade, qualidade, sustentabilidade, 
solidariedade, inovação... Se a experiência global proporcionada ao visitante 
for extremamente positiva, a ligação do consumidor à marca Adega Mayor, 
e ao grupo, sairá reforçada. Isto é muito importante para a fidelização do 
cliente e para dar a conhecer a marca a novos consumidores”. 
Com o projeto de enoturismo a ter, ainda, a virtude de poder ajudar na 
abertura de mais mercados externos para os vinhos da Adega Mayor e 
incentivar a sua exportação. “Neste momento, importante também é 
trabalhar com os nossos importadores de vinho e embaixadores de marca 

“Blanca Sobriedad”
Foi deste modo que a rubrica El Viajero, pertencente ao jornal El 
País, caracterizou a Adega Mayor, destacando-a como uma das mais 
entusiasmantes adegas do mundo para visitar. O “volume horizontal 
caiado de branco. A elegância dos traços de Álvaro Siza Vieira (prémio 
Pritzker de arquitetura em 1992) materializa este edifício, cuja 
sobriedade exterior contrasta com a complexidade que esconde o seu 
interior”, são algumas das menções que o jornal espanhol utilizou para 
descrever o projeto vitivinícola inaugurado em 2007, em Campo Maior.
Por sua vez, a Revista de Vinhos distinguiu, igualmente, o Enoturismo 
da Adega Mayor foi com uma nota de 18,5 valores em 20 possíveis.
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Quando lhe foi proposto criar este vinho com o seu nome, o arquiteto Siza 
Vieira apenas colocou uma condição: “o vinho tem que ser bom!”. Pelo facto 
de já ter esgotado, mas também pela atribuição deste prémio, a Adega 
Mayor fica, ainda mais, confiante de ter cumprido esse importante objetivo.

Vinho Siza da Adega Mayor
ganha Prémio Excelência

A Revista de Vinhos entregou, recentemente, os prémios para “Os Melhores 

do Ano 2014” no sector do vinho e da gastronomia, tendo distinguido 

o vinho Siza, da Adega Mayor, com o Prémio Excelência. Trata-se da maior distinção 

desta publicação especializada de referência que premeia, a cada ano, um grupo restrito de 

produtores vitivinícolas e vinhos que conquistam a melhor classificação.

ADEGA MAYOR
texto BRUNO FARIAS fotos D. R.

PRÉMIO

O painel de provadores da Revista de Vinhos selecionou um lote final de 
30 vinhos, distinguidos com o Prémio de Excelência, que é a mais elevada 
distinção concedida por esta revista especializada. Para merecer esta 
distinção, um vinho tem de receber pontuações de topo e ter a aprovação 
consensual dos elementos da equipa de 
provas da revista, composta por cinco 
provadores de grande experiência, que em 
2014 provou e avaliou um total superior a 
mais de 2.000 vinhos. Deste leque apenas se 
destacaram os referidos 30 vinhos, ou seja, 
pouco mais de 1% do total. 
Nesta lista de elite surgem um espumante, 
dois brancos de Alvarinho, um branco (da 
Bairrada), 20 tintos, quatro Vinho do Porto 
(incluindo um branco 40 anos), um Moscatel 
e um Madeira. O número é idêntico ao do ano 
passado, mas os vinhos são, naturalmente, 
diferentes. Os 30 néctares distinguidos são 
aqueles que a Revista de Vinhos considerou 
os melhores entre os melhores nas avaliações 
realizadas durante 2014. 
Os prémios foram entregues no dia 13 
de fevereiro, no Centro de Congressos e 
Exposições da Alfândega, no Porto, no 
decorrer do jantar anual da Revista de 
Vinhos, que reuniu 900 pessoas do sector.
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TecniDelta II, exemplo de uma economia 
internacionalmente competitiva

DESTAQUE
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
INAUGURAÇÃO
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Foi com a devida pompa e circunstância que a TecniDelta II foi inaugurada no dia 4 de 
fevereiro deste ano. O novo polo industrial do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, onde será produzida 
a primeira máquina de café expresso do Grupo Nabeiro, a Mayor, emprega um total de 14 

colaboradores na sua fase de arranque. Inauguração onde marcou presença o ministro-adjunto e do 

Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares Maduro, que se congratulou com o mais recente 
investimento do grupo empresarial português. Para o representante do Executivo com a tutela 

do desenvolvimento regional, este tipo de projetos são verdadeiramente determinantes para 
que o país tenha “uma economia internacionalmente competitiva”. Exemplo que, no seu 

entender, deveria ser potenciado, multiplicado e replicado noutras regiões do território nacional.

O dia festivo começou com uma visita à TecniDelta, unidade que nasceu 
em 1998 para a comercialização de máquinas de café, moinhos e 
equipamentos hoteleiros e que é, hoje, uma referência na prestação global 
de serviços, oferecendo soluções que se estendem desde a comercialização 
de equipamentos hoteleiros, passando pela sua manutenção e assistência 
técnica (máquinas profissionais, distribuição automática, familiares, 
descalcificação – técnicos de frio, cerveja e montagem) e culminando na 
conceção de projetos de espaços comerciais. Palco privilegiado do “know-
how” acumulado ao longo de 53 anos de intensa atividade comercial e 
empresarial que redundou na criação da Mayor, a primeira máquina de 
café expresso do Grupo Nabeiro, devidamente suportada por uma nova 

linha produtiva intitulada de TecniDelta II.
Mas, para compreender o futuro, há que saber entender o passado pelo 
que este importante marco na vida do Grupo Nabeiro/Delta Cafés teria, 
necessariamente, ter lugar na TecniDelta, palco privilegiado do apoio 
técnico e do foco no cliente do grupo português, cujo serviço prima pela 

DESTAQUE

excelência das intervenções e pelo rápido atendimento assegurado pelos 
seus 124 técnicos especializados que asseguram a prontidão da resposta. 
Se o cliente tem uma necessidade, a TecniDelta oferece a solução.
Universo que foi dado a conhecer a Miguel Poiares Maduro, ministro-
adjunto e do Desenvolvimento Regional, que em representação do Governo 
português foi figura de destaque num dia particularmente feliz para o Grupo 
Nabeiro. A comitiva oficial iniciou, como se disse, a visita às instalações do 
grupo na TecniDelta onde pôde perceber um pouco melhor a complexidade 
e as mecânicas associadas ao serviço de comercialização, manutenção e 
assistência técnica de equipamentos de extração de café. Em pleno dia 
laboral, foi com máxima atenção que Miguel Poiares Maduro escutou as 

explicações que lhe chegavam ora por parte de  Rui Lagarto, responsável 
pela área técnica da TecniDelta, ora pela voz do comendador Rui Nabeiro 
que, com orgulho, explicava os detalhes e os procedimentos típicos do 
ciclo de assistência técnica e manutenção. No qual não foram esquecidos o 
gabinete de desenho e as restantes áreas que compõem hoje a atividade da 
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TecniDelta que, como suporte à atividade comercial de comercialização de 
equipamentos hoteleiros e fruto da evolução do próprio mercado, evoluiu 
o seu modelo de negócio para a conceção, desenvolvimento e renovação 
de espaços comerciais, integrando presentemente nas suas fileiras um 

gabinete de desenho cujo propósito é apresentar estudos e planeamentos 
que proporcionem a otimização e conceção dos espaços, de forma a 
potenciar o negócio do cliente, qualquer que seja a sua necessidade ou 
envergadura. 

Cerimónia
Etapas de uma visita que não poderia terminar sem o descerramento 
oficial da placa de inauguração na TecniDelta II, unidade produtiva 
destinada à montagem da “Mayor”, a primeira máquina profissional de 
café para o sector 
da  restauração, 
totalmente de-
senvolvida e as-
semblada neste novo 
local, com a chancela 
da Delta Cafés. O novo 
espaço, com uma 
área total de 1.779 
metros quadrados, 
vai permitir a 
produção deste 
equipamento des-

DESTAQUE

Vai um cafezinho, 
Sr. Comendador?      

Foi, seguramente, um dos momentos mais inusitados do dia da inauguração da 
TecniDelta II e da apresentação oficial da máquina Mayor ao mercado nacional. O 
ministro-adjunto e do Desenvolvimento Rural, Miguel Poiares Maduro, serviu um café 
ao comendador Rui Nabeiro e ao autarca de Campo Maior, Ricardo Pinheiro, na receção 
à comitiva oficial nas instalações da TecniDelta. Curioso sobre a técnica da extração 
do expresso perfeito e da arte barista, o representante do Executivo não hesitou em 
servir aos seus digníssimos anfitriões o café que acabara de tirar com ajuda do barista 
Paulo Grifo, da escola 
Grão Mayor. Costuma-se 
dizer que “em Roma, sê 
romano”, foi o que fez 
o ministro-adjunto e do 
Desenvolvimento Regional, 
que se mostrou muito 
atento a todos os detalhes 
e etapas da extração da 
tão típica “bica” que faz 
parte da vida de tantos 
portugueses.  
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tinado aos profissionais do mercado nacional e internacional, assegurando 
a criação de novos postos de trabalho qualificados e o aumento do volume 
de compras de componentes a empresas portuguesas, num claro sinal de 
estímulo à economia nacional (ver peça à parte).

Neste ato simbólico estiveram presentes, além de diversas outras entidades 
locais e regionais, António Costa Dieb, presidente da CCDR Alentejo, Vítor 
Morgado, administrador da AICEP, Miguel Campos Cruz, presidente do 
IAPMEI, Jorge Gaspar, presidente do IEFP, entre outros, com o presidente 

da Câmara Municipal de Campo Maior, Ricardo Pinheiro, a sublinhar 
na sua intervenção a capacidade, “visão e forma de estar e de trabalhar 
na sociedade da Delta Cafés” que continua a preocupar-se “em manter e 
alargar a atividade no interior do país, nomeadamente em Campo Maior”, 

cujo exemplo contradiz 
a tendência nacional, 
através da manutenção e 
criação de mais postos de 
trabalho. Por sua vez, o 
fundador do Grupo Nabeiro 
apontou ao amanhã, “pois 
o hoje já passou”, com 
este a ser apenas mais 
um passo dos muitos que 
pretender dar em prol do 
desenvolvimento local e da 
próprio grupo empresarial.
Visão enaltecida pelo 
ministro-adjunto e do 

Desenvolvimento Regional que sublinhou o facto de a TecniDelta II ser 
um projeto “emblemático e representativo daquilo que o país necessita e 
que o Governo pretende apoiar com o próximo quadro de fundos europeus”. 
Miguel Poiares Maduro afirmou, ainda, que, “para termos uma economia 

DESTAQUE
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internacionalmente competitiva, precisamos de projetos como este, que 
partam da inovação, de uma capacidade de gestão qualificada e com 
potencial de internacionalização muito forte”, ao mesmo tempo que 
anunciou a intenção do Executivo em majorar “em mais de 10%” os projetos 

DESTAQUE

de investimento nos territórios de baixa densidade no próximo quadro 
comunitário de apoio, beneficiando aqueles que pretenderem investir nos 
territórios de baixa densidade. No seu discurso, o governante enalteceu 
o emblemático investimento da Delta Cafés na criação e fabrico de uma 
máquina de café. “É fundamental que o país tenha projetos como este, 
com alto teor de inovação e capacidade de internacionalização que juntem 
conhecimento a atividades e sectores tradicionais”, disse.
Até porque, no seu entender, o próximo quadro comunitário é uma 
oportunidade muito grande para o próprio país tirar, também, partido 
dos “recursos e das potencialidades” de todas as parcelas do seu território, 
defendendo, por isso, que Portugal não pode funcionar a “diferentes 
velocidades”. Poiares Maduro acredita na “diferenciação positiva” dos 
territórios do interior, no sentido de atrair mais investimento para essas 
mesmas regiões, que se traduzirá, necessariamente, na criação de emprego 
qualificado e na fixação das pessoas. “O que estes territórios necessitam, 
sobretudo, é de atividade económica, dinamismo económico-social e emprego 
para os jovens”, disse na sua intervenção.
Com a edificação da TecniDelta II, a Delta Cafés dá mais um exemplo 
concreto nessa matéria. 
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Nasceu a Mayor, 
a máquina de café expresso 

do Grupo Nabeiro

A Delta Cafés vai produzir, a partir de Campo Maior, no 

Alentejo, a primeira máquina de café profissional para restauração 

feita pelo próprio grupo empresarial português. Denominado 

de Mayor, este equipamento para utilização profissional implicou 

um investimento de cerca de um milhão de euros e criou 14 
postos de trabalho. Somente na primeira fase de implementação, 

pois já se encontram em marcha os planos para alargamento da 

capacidade produtiva. Fruto do profundo conhecimento da 
cultura do café, a Mayor representa uma nova etapa na vida 

empresarial do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, que introduz no 
mercado o seu primeiro equipamento de extração de café 
profissional para o canal Horeca.

TEMA DE CAPA
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

MAYOR
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REPORTAGEM

No ano em que a Delta Cafés assinala o 
seu 54.º aniversário, o principal motivo 
de celebração, ou um dos principais, 
passa pela apresentação ao mercado de 
um projeto pioneiro, que resulta de um 
profundo conhecimento da cultura do café, 
assim como do acompanhamento próximo 
das necessidades dos profissionais da 
restauração em Portugal e no estrangeiro. 
Nascida no Alentejo, com o cunho da 
maior marca de cafés portuguesa, a Mayor 
representa, por um lado, uma nova etapa na 
vida da Delta Cafés, enquanto materializa, 
por outro, a capacidade de concretização 
associada à visão de proporcionar ao 
mercado aquilo que este reivindica: 
soluções práticas e eficientes que permitam 
maximizar a rentabilidade dos negócios. 
De utilização simples, baixo custo de 
aquisição e alta fiabilidade, a Mayor 
materializa um sonho antigo e uma proposta 
concreta no apoio contínuo à região onde se 
insere, com a criação da TecniDelta II, polo 
industrial onde será produzida a primeira máquina de café expresso do 
Grupo Nabeiro, a assegurar a criação de 14 postos de trabalho. Para já, 
somente com uma linha de montagem que irá assegurar a produção de 4.200 
máquinas de café nesta unidade produtiva de 1.779 metros quadrados. 
Totalmente desenvolvida e comercializada pela Delta Cafés, a Mayor é 
uma aposta concreta sob a chancela de Marca de Confiança da empresa 
líder do mercado nacional de café, que continua a apostar na criação de 
emprego e valor acrescentado para a região e para o país. “A aposta em 
inovação contínua a ser um estímulo para o grupo. Este investimento, uma 
vez mais, reforça o nosso compromisso com o futuro, ao mesmo tempo que 

ajudamos a estimular a economia. Pela primeira vez 
temos uma máquina 100% desenvolvida e assemblada 
em Campo Maior e que estará disponível para todos os 
nossos clientes”, sublinha o comendador Rui Nabeiro, 
presidente do Grupo Nabeiro/Delta Cafés.
Um dos muitos passos que o grupo por si liderado 
quer dar, em prol do desenvolvimento local e 
regional e, claro está, do Grupo Nabeiro. Aposta de 
futuro na construção de um melhor e mais eficaz 
serviço prestado ao cliente, com a génese desta ideia 
a ter lugar no passado, mas com aplicação prática no 
futuro. “Este é o valor que nos pode ser apontado, o 
facto de pensarmos, sempre, no amanhã, pois o hoje já 
passou”, acrescenta.
E que máquina é esta? “A Mayor é a máquina da 
experiência, do sonho, de muitos anos de trabalho com 
os nossos clientes e com máquinas de café de todo o 
mundo” e que agora se concilia na criação daquela 
“que vai fazer o melhor café de Portugal”.

Etapa
Disponibilidade total não só em Portugal como 
no estrangeiro, com a criação da Mayor a vir dar 

resposta a uma necessidade premente de quem faz da restauração e 
hotelaria a sua principal atividade económica, sendo, ainda, mais um bem 
exportável e uma importante alavanca para quem, de forma tão concreta, 
se afirma nos competitivos mercados externos como empresa especialista 
em café. E é com a chancela de um parceiro de confiança como a Delta 
Cafés que a Mayor chega agora ao mercado, quatro anos após o primeiro 
esboço que começou a materializar mais uma etapa na vida empresarial do 
Grupo Nabeiro/Delta Cafés.
“Este é um ano de reflexão e de alegria. Os números falam por si. A Delta 
Cafés assinala, em 2015, o seu 54.º aniversário e, com a inauguração da 
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foi a aposta e hoje é uma realidade, como se vê, ou uma das muitas provas 
da operacionalidade do conhecimento da Delta Cafés. Mais ideias na calha e 
que até final do ano deverão redundar em situações concretas”, reforça João 
Manuel Nabeiro.
Recorde-se que as máquinas de café Mayor têm como destino a atual rede 
de clientes da Delta Cafés tanto no mercado nacional, como externo, em 
países como Angola, França, Espanha ou Luxemburgo, onde o grupo de 
café está presente com uma operação própria.
“O café é português, as máquinas também. O projeto de internacionalização 
é uma realidade forte e, além da respetiva troca comercial, também o carinho 
e a amizade que se trava ao longo dessa mesma relação é um importante 
capital para a Delta Cafés. Se o café é um cartão de visita, acredito que as 
máquinas também o serão, até porque, do ponto de vista tecnológico, trata-
se de um equipamento bastante testado e altamente fidedigno, tendo, como 
disse, por base o conhecimento das nossas diversas equipas técnicas. Pelo 
que acredito e reitero que a Mayor será, sem dúvida, também ela um cartão 
de visita da nossa empresa na difícil tarefa de internacionalização”.

REPORTAGEM

TecniDelta II, concretiza mais um passo decisivo no seu “core-business”, a 
torrefação e comercialização de café, com o qual fechamos o ciclo. Há uma 
evidente satisfação no alcançar desta etapa, assim como de sermos profícuos 
para a nossa sociedade, ao contribuir com conhecimento mas, também, com 
a criação de novos postos de trabalho para uma região necessitada e que 
devemos olhar com coração mas também com razão”, comenta, por sua vez, 
João Manuel Nabeiro, administrador da Delta Cafés.
A Mayor começou a ser desenhada em 2010, juntando-se agora à TecniDelta, 
empresa do grupo que opera no sector dos equipamentos dos serviços de 
hotelaria, da restauração e da distribuição alimentar, que tem permitido 
à Delta Cafés aportar conhecimento e valor acrescentado ao mercado, 
com origem numa premissa básica. “O preço justo do equipamento foi 
a premissa que nos levou a arrancar com este projeto e a formar pessoas 
com conhecimento neste âmbito, no aspeto técnico, com conhecimento na 
criação e manutenção de máquinas expresso. No fundo, é o culminar de um 
trabalho de muitos e muitos anos e do respetivo capital de conhecimento 
angariado nessa mesma atividade que culmina, agora, na inauguração de 
uma unidade produtiva exclusivamente dedicada à sua assemblagem. Esta 
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2016
Longe na data, mas não memória dos seus fundadores, vão os tempos da 
única e rústica bola de café e dos três funcionários com que um dos maiores 
grupos empresariais portugueses, e um dos principais empregadores da 
região e a nível nacional, arrancou. 54 anos a cultivar a cultura do café 
em Portugal, com o espírito desse tempo a manter-se bem vivo no ADN 
empresarial e social da Delta Cafés, cujo “know-how” acumulado tem como 
exemplo da sua aplicação prática a criação, montagem e comercialização 
da Mayor.
Projeto comunicado ao mercado em fevereiro de 2015, mas já com olhos 
postos no futuro, o amanhã de que tanto fala Rui Nabeiro, feito de obra 
executada no presente. Assim é com a Mayor cujo “Projeto 2016” já 
se encontra em marcha, numa clara confiança na boa aceitação do 
equipamento junto dos profissionais do canal Horeca, em Portugal e no 
estrangeiro.

Iniciativa interna que passa pela ampliação da capacidade presentemente 
instalada com uma segunda linha de montagem, igualmente na Tecnidelta 
II, investimento já previsto e com implementação no decorrer do ano que 
vem. Que irá, naturalmente, incrementar a capacidade de entrega de 
máquinas Mayor e criar novos postos de trabalho numa região altamente 
carenciada de emprego e formação profissional, num investimento 
estimado de mais 10% face ao inicialmente empregue no arranque da 
Tecnidelta II.
Predicados de uma liderança de mercado feita com “saber-fazer” e que à 
capacidade de torrefatar e comercializar café junta uma noção concreta 
de serviço ao cliente, expressa de diversas formas e que ganha na Mayor 
um novo argumento relacional com todos os profissionais da restauração 
e hotelaria. Colmatar de uma necessidade latente do mercado que possui, 
a partir de agora, a hipótese de aceder a um equipamento fidedigno, 
adequado às suas necessidades profissionais, e que tem o cunho de 
uma empresa especialista na arte do café, que disponibiliza a primeira 
máquina de café feita em Portugal. Ou o resultado de 54 anos a conquistar 
a confiança de todos os portugueses que encontram na Delta Cafés “o café 
da sua vida”.   

REPORTAGEM
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O Puro de Vila Franca:
Ponto de encontro de amigos

Com um atendimento simpático e um ambiente familiar e acolhedor, o conceito do Café 
Puro baseia-se num princípio básico e valorizado pelos seus proprietários: estar rodeado pelos 
amigos e pela família. Criado pelos sócios Pedro Pato, Rui Lourenço e António Ribeiro, em 
Vila Franca de Xira, como um espaço de convívio entre as gerações e até de encontro entre aqueles 
que já não vivem no país, “estar no Puro é como estar em casa”.

UM CLIENTE, UM AMIGO
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
CAFÉ PURO
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UM CLIENTE, UM AMIGO

Com um bom ambiente e música agradável, o Café Puro, em Vila Franca 
de Xira, é ideal para passar um serão descontraído com amigos e família, 
enquanto se petisca ou se bebe um café, Delta claro está. O grupo de 
empresários, Pedro Pato, de 46 anos, Rui Lourenço e António Ribeiro, 
ambos de 45 anos, tem raízes na cidade. “Jogámos à bola e crescemos 
juntos”, afirma Pedro Pato. “Somos amigos há 35 anos e há muitos que 
lidamos uns com os outros”. 
Os sócios exploram, ainda, outros espaços em Vila Franca de Xira, além do 
Café Puro, como a cafetaria do Museu do Neo-Realismo e o Café and Lounge 
SoHo, um espaço que abre habitualmente ao fim-de-semana. Contudo, foi 
com o Rua Direita Café, o seu primeiro bar, nascido há 23 anos e situado 
na mesma Rua Doutor Miguel Bombarda, que surgiu a ideia de entrar 
na restauração. Uma casa mais destinada aos jovens, mas que encerrou 
portas há cerca de dois anos e meio, “fruto da época”, diz o responsável, e 
porque “os jovens são os mais sacrificados nisto tudo”. 
O Café Puro, por sua vez, é “uma casa com uma amplitude diferente, porque 
não só vem lidar com outra faixa etária de mais meia-idade, como também 
consegue trabalhar com os mais novos e com os clientes com mais alguma 

idade”. O projeto surgiu 
há cerca de 17 anos, pela 
necessidade de expandir 
o negócio e de abranger 
uma outra atividade 
mais ligada ao ramo 
do alimentar. Ideia que 
apareceu numa época em 
que começaram a surgir 
espaços que oferecem aos 
apreciadores o melhor 
café, alguns, inclusive, 
com a chancela da Delta 
Cafés. “Optámos por criar 
um espaço à imagem dos 

cafés antigos. Todos os materiais, como a serapilheira, quadros e mobiliário 
demonstram bem a nossa conceção do Café Puro”. Objetos que remetem 
para o fabrico do café, desde a plantação até à distribuição, e tudo o que 
está associado a este universo, como os antigos moinhos de café.
Sem deixar, no entanto, de crescer e de tentar chegar a outros mercados, 
embora mantendo sempre o café como parte integral. Associação agora 
reforçada pela presença da Mayor, a primeira máquina de café profissional 

para restauração totalmente 
desenvolvida com a marca Delta 
Cafés e que tem, como destino a 
atual, a rede de clientes empresa 
do Grupo Nabeiro, tanto no 
mercado nacional, como externo. 
“Gosto que seja uma máquina 
primária, o que não quer dizer 
que não goste de trabalhar com 
máquinas eletrónicas. Mas gosto 
desta máquina, da sua facilidade 
de operação e funcionalidade. E 
tira um belo café”, refere Pedro 
Pato.
A Mayor é o complemento em 
faltava, em termos dos serviços 
proporcionados pela Delta 
Cafés, que até aqui importava 

os seus equipamentos de Itália. Agora apresenta uma máquina capaz 
de corresponder às necessidades profissionais da restauração, não só 
a nível do preço, mas também da robustez e da fiabilidade do próprio 
equipamento. “Foi importante a Delta entrar no mercado das máquinas, até 
por uma questão de assistência técnica, porque está dentro de tudo o que 
envolve a marca em si”, diz Pedro Pato.
Para acompanhar o café da máquina Mayor, o Café Puro oferece, ainda, 
uns petiscos, como  uma tosta, uma sandes ou um prato num dia de maior 
movimento, como os de futebol, alturas de maior afluência, havendo a 
necessidade de criar um espaço de convívio. A flexibilidade não se fica 
apenas pela ementa, mas no horário de abertura e funcionamento do bar, 
que se estende até às duas da manhã, todos os dias. Um espaço não só aberto 
para os clientes do costume, mas também  para “aquela pessoa que vai para 
fora, emigrou, e quando volta, se quiser ver alguém, vai ao Café Puro”.
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De Inglaterra a Estremoz
uma história de amor

De Vila Franca a Reading, terminando em Estremoz. Da vida de emigrante a empresário de 
restauração, etapas de uma vida construída entre lá e cá. A história de Fernando Traguedas e 
das Pastelarias Susana, em Estremoz, é uma história de amor. À esposa com quem emigrou, à 
filha que ficou a residir em Inglaterra, trazendo o seu pai de lá o carinho e a saudade. Expressa 
no nome dos estabelecimentos que possui e gere em Estremoz, onde a Delta Cafés é o café de 
serviço. Reforçado agora com a máquina Mayor. Prática e de fácil utilização. 
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quase garantido”, confidencia para logo de seguida acrescentar: “E não só 
o café é bom. Também o vendedor é bom e da equipa técnica da Delta não 
tenho razão de queixa, só me têm ajudado”, reforça Fernando Traguedas.
O Lote Platina é o que se gasta nos seus estabelecimentos, com a Pastelaria 
Susana II a ser um ponto de paragem habitual para amigos e conhecidos, 
seja para uma cerveja fresca no final de um dia de trabalho ou para um 
saboroso Delta, obtido com a máquina Mayor, a mais recente aposta do 
Grupo Nabeiro/Delta Cafés. Equipamento que prima pela simplicidade 
de utilização e de manutenção, com a Pastelaria Susana II a ser dos 

primeiros estabelecimentos da região a 
acolher a primeira máquina de café feita 
em Portugal. E o “feedback” não poderia 
ser melhor. “É uma boa máquina que 
prima pela simplicidade e pela qualidade. 
Estou satisfeito, é muito prática para 
trabalhar. Nem tem muita manutenção, 
já que o essencial de uma máquina é 
uma boa manutenção”. Razão pela qual 
Fernando Traguedas mantém sempre a 
máquina “afinadinha”, onde não faltam as 
respetivas revisões, condição essencial, 
como o próprio explica, para um bom café.
No horizonte deste estremocense de 57 
anos está a possibilidade de vir a abrir 
novos estabelecimentos, ainda que o 
contexto não seja o melhor. Esperar 
por melhores dias é o que irá fazer mas 
uma certeza existe: a ser uma realidade, 
o café já sabemos qual será. E, muito 
provavelmente, a máquina de café a 
equipar nos novos espaços também...

Na Rua Vítor Cordon, em Estremoz, bem junto às portas de 
Santo António, está localizada a pastelaria Susana II. Não 
que a Susana, a filha de Fernando e Isabel Traguedas, seja 
mais do que uma. Isso sim são as pastelarias geridas pelos 
seus pais, três ao todo, todas em Estremoz. Da Susana I, 
à Susana II, terminando na Rainha Santa em apenas oito 
anos de porta aberta, as Pastelarias Susana são uma forma 
de relembrar, com saudade, a filha Susana Traguedas 
que se encontra em Inglaterra, emigrada e com família 
constituída. Os pais também já o foram, mas a doença e 
a idade trouxeram-nos de novo a Portugal, em concreto 
a Estremoz, de onde Fernando é natural e onde decidiu 
aplicar algumas poupanças para começar uma nova etapa 
na sua vida.
De cozinheiro a empresário da restauração sempre com 
vontade de fazer algo no seu país após 12 anos emigrado 
em Inglaterra, em concreto na região de Reading. “Cá (em 
Portugal) não se ganha os salários que se ganham lá. Havia 
que lutar pela vida. Foi o que fiz. Fui cozinheiro sem nunca ter estrelado um 
ovo! Mas deram-me uma oportunidade durante três meses. Passaram 12 anos 
após isso”, recorda Fernando Traguedas. 
Ao regressar a Portugal encarou com outra perspectiva o negócio da 
restauração, onde o irmão já tinha, igualmente, uma pastelaria. Assim o 
fez e em meados de 2004 abriu a pastelaria Susana. A primeira dos três 
estabelecimentos em funcionamento faz já uns bons anos, sempre com o 
café torrado em Campo Maior a serviço. “Em 12 anos, o único café que gasto 
é Delta. E em Estremoz, só Delta. Se virem um símbolo da Delta o negócio é 

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS 
PASTELARIA SUSANA II

UM CLIENTE, UM AMIGO



DELTA MAGAZINE
JANEIRO/MARÇO’1532

Movimento Mais para Todos
com balanço positivo

O dia 18 de março vai ficar na história do Movimento Mais para Todos. Numa cerimónia 
carregada de simbolismo, no Pavilhão de Portugal, em Lisboa, estiveram reunidos todos 

os envolvidos no projeto para distinguir os 54 vencedores desta iniciativa solidária e para 
partilhar a próxima etapa. Durante o evento, apadrinhado pela Primeira-Dama, Maria 
Cavaco Silva, os representantes das instituições receberam um troféu que representa 

uma parte do coração Mais para Todos, simbolizando a mensagem do movimento “Juntos somos 
Mais para Todos”.  Do qual a Delta Cafés foi parte integrante.

REPORTAGEM
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS /D.R.
MOVIMENTO MAIS PARA TODOS
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Numa tarde dedicada à solidariedade, a Delta Cafés marcou presença 
na etapa de distinção dos projetos vencedores do Movimento Mais Para 
Todos. Para os membros do júri, esta foi uma tarde de orgulho, já que após 

terem tido a difícil 
tarefa de escolher 
os projetos ven-
cedores, tiveram 
agora o privilégio 
de distinguir os 
r e p r e s e n t a n te s 
das instituições 
que trabalham 
arduamente no 
terreno para pres-
tar apoio nas 
comunidades onde 
se inserem. 
O Movimento Mais 
para Todos, que se 

focou na abrangência geográfica e de área de atuação, vai permitir ajudar 
mais de 16 mil pessoas de norte a sul do país com mais de um milhão 
de euros, em áreas tão distintas como a integração social, deficiência, 
educação, apoio a seniores ou acessibilidades, apenas para citar alguns 
exemplos.
O trabalho desenvolvido até ao momento revela a força de vontade e 
capacidade de ajudar das pessoas à frente de um conjunto de marcas 
socialmente responsáveis, cuja união de esforços vai agora permitir 
concretizar um total de 54 projetos de Instituições Particulares de 
Segurança Social (IPSS). Um pequeno passo para a construção de um 
amanhã melhor. 

Recorde-se que o Movimento Mais para Todos, promovido pelo Lidl (que 
doou 10 cêntimos por cada compra entre 1 e 24 de dezembro último), 
contou com o importante contributo da Cigala, Coca-Cola, Colgate, Compal 

Essencial Kids, Corine de Farme, Delta Cafés, Fairy, Finish, Garnier, 
Gillette, Água do Luso, Mars, Nivea, Panrico Donuts, Pantene, Pepsi, Persil, 
Prosegur, Sovena, Vanish e 
Yoggi.

“Roadshow”
Mas este movimento continua 
a crescer, com Vanessa Romeu, 
diretora de comunicação e 
de responsabilidade social 
do Lidl, marca promotora 
deste projeto, a anunciar 
neste evento que o Mais para 
Todos vai assumir uma forma 
itinerante e estará na estrada 
ao longo dos próximos 
meses, com o camião Mais 
para Todos a promover a 
responsabilidade social, 
acompanhar a implementação 
dos projetos vencedores e 
continuar a levar ajuda a 
quem mais precisa. A viagem do Mais para Todos começa aqui…
“Este “roadshow” surge na sequência da avaliação dos primeiros resultados 
do projeto. Constatámos que das mais de 700 candidaturas recebidas 
sensivelmente só metade tinha toda a informação relevante e que desses, 
infelizmente, só uma minoria estava bem apresentada. Assim, achámos 
que seria da maior importância ajudar instituições a alcançarem os seus 
objetivos de uma forma eficiente e eficaz. Acreditamos também na premissa 
do Mais para Todos, que a diferença está nos pequenos gestos do dia a dia e 
nas escolhas que fazemos, e quisemos, através da proximidade, reforçar essa 
mensagem junto dos nossos clientes”, disse Vanessa Romeu. 
A partir de abril, o camião solidário Mais para Todos percorre o país 
disponibilizando workshops gratuitos a IPSS, procurando dotá-las de 
importantes ferramentas para a gestão 
das associações e dos seus projetos, dando 
a conhecer formatos de financiamento, 
entre outros temas. Em paralelo serão 
também desenvolvidas ações junto dos 
consumidores, reforçando a mensagem 
importante que o Movimento Mais para 
Todos tem procurado divulgar, todos 
nós podemos ser mais para todos, e que 
as pequenas escolhas podem ter um 
impacto na ajuda aos mais desfavorecidos. As instituições interessadas 
poderão inscrever-se gratuitamente através de e-mail e a agenda da viagem 
pelos 18 distritos de Portugal estará disponível no site www.maisparatodos.
pt onde também se pode acompanhar a implementação dos 54 projetos 
financiados na íntegra pelo Mais para Todos.

REPORTAGEM

Mais para Todos em números     

1.029.054,40 euros angariados entre 1 e 24 
de dezembro
22 marcas juntas pelo Movimento Mais para 
Todos
Mais de 700 candidaturas de projetos
Mais de 16.000 pessoas beneficiadas
54 projetos selecionados em 18 distritos de 
Portugal continental
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Mundo do Café 
com imagem renovada

As lojas Mundo do Café apresentam-se ao mercado com uma nova imagem e um renovado 
conceito de negócio sem, com isto, perder a identidade que sempre as caracterizou. Um serviço de 
cafetaria de excelência, num ambiente acolhedor e em formatos próximos do consumidor 
continuam as ser as premissas base deste conceito vencedor. Que recebe a chancela de 
qualidade e confiança da Delta Cafés.

REPORTAGEM
MUNDO DO CAFÉ
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
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REPORTAGEM

Este conceito de restauração diferenciador e que recebe a chancela de 
confiança da Delta Cafés, marca líder do mercado de café em Portugal, foi, 
recentemente, revisto de modo a acompanhar as necessidades do mercado 
moderno sem, com isto, perder a proximidade e empatia que sempre teve 
com o consumidor. Nesse sentido, e de modo a reforçar a identidade da 
marca, o Mundo do Café foi revisto no seu conceito de implementação 
cuja face mais visível é um modelo de negócio perfeitamente adaptado aos 
tempos modernos, mas sem perder a ligação ao passado. 
Origens e cultura do café em destaque, num ambiente de contemporaneidade, 
elevado gosto e requinte, acompanhadas de um serviço de excelência de 
cafetaria com o selo de qualidade da Marca de Confiança dos portugueses 
é o que se pode encontrar nas renovadas lojas do Mundo do Café a nível 
nacional.

Serviço de elevada qualidade num ambiente altamente intimista, atual e 
que reflete todo o legado da cultura do café a que se junta, ainda, uma 
maior ênfase na oferta e serviço de pastelaria que, e à semelhança dos 
restantes produtos para venda, se encontra exposta em vitrines iluminadas 
e refrigeradas, tecnologicamente muito avançadas, que contribuem para a 
coesão do conceito agora apresentado ao consumidor.
Ao todo, são já sete o número 
de lojas que ostentam esta 
nova visão da Delta Cafés 
para os quiosques e lojas 
de venda de café, sendo 
previsível que este número 
alargue num futuro próximo.
E é com a qualidade que já 
habituou o mercado que 
este conceito fechado de 
cafetaria, propriedade do 
Grupo Nabeiro/Delta Cafés, 
se apresenta ao mercado 
com uma nova imagem 
e conceito, adaptável a 
diversos formatos de loja e 
espaço. 
Já pensou em abrir o seu 
próprio negócio? Quer 
saber mais sobre o Mundo 
do Café? Contacte-nos em: 
geral@delta-cafes.pt. 
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68 anos a ser um 
ícone da 
Mealhada

Data de 1947 a sua inauguração. 68 anos em atividade é quanto tempo leva o Rei dos 
Leitões, a segunda casa de leitões mais antiga da Mealhada, legado ainda hoje expresso em 
algumas fotos a preto e branco que decoram as paredes do elegante espaço. Onde é possível 
encontrar a iguaria que motiva verdadeiras romarias de todo o país mas, também, outros pratos 
que enaltecem a gastronomia regional. Acompanhado por uma garrafeira e um serviço de 
excelência muitos são os motivos para visitar o Rei dos Leitões.

REI DOS LEITÕES
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

Foi numa quinta-feira de Ascensão, em 1947, que a tia Maria Olímpia 
Ferreira serviu um leitão assado no rudimentar forno da tasquinha onde 
trabalhava com o esposo, Arménio de Sá Cambola. Petisco feito com mão 
certeiro que agradou, reza a história, a todos que ali estavam e, sem que 
tenha sido planeado, o leitão passou a ter igual, ou mais, sucesso do que o 
tradicional “copo de três” que ali também se bebia e servia. De taberna a 

restaurante com a mão de Maria Olímpia Ferreira, com o passar dos tempos 
também a trazerem mais do que um carro a passar pela conhecida Estrada 
Nacional n.º 1 que ainda hoje atravessa a Mealhada e onde se situam grande 
parte dos mais conhecidos restaurantes da região.
Mas se os tempos eram outros já os gostos perduraram no tempo, assim 
como o jeito da Tia Olímpia para assar tão afamado petisco, cujo jeito para o 

UM CLIENTE, UM AMIGO
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tempero e para a assadura passou para a atual proprietária, 
a sua acarinhada sobrinha, Licínia Ferreira. Profissional 
da restauração que deu continuado ao legado dos tios, 
com o Rei dos Leitões a ser hoje uma referência não só da 
Mealhada, como da restauração nacional. E é com o auxílio 
de Paulo Rodrigues que este prestígio se tem mantido, com 
este casal a ser o rosto do famoso restaurante, num trato 
próximo dos seus muitos e diversificados clientes que os 
visitam, provenientes de diferentes regiões do país.
Espaço consensual para muitos comensais, a mesa rica e 
diversificada do Rei dos Leitões vai muito mais além do 
tradicional leitão em forno de lenha, com a qualidade das 
matérias-primas utilizadas a falar por si, desde as fartas 
entradas, como ao peixe do dia, de encher o olho. Em suma, 
não existe uma política de monoproduto mas uma aposta 
clara na boa gastronomia, onde a garrafeira de eleição 
fala por si, composta por muitos e bons vinhos de todo o 
país, secundada por um sala ampla a prazenteira, onde 
um serviço atento e irrepreensível, torna cada refeição um 
verdadeiro valor acrescentado a quem visita este espaço.
“Há sempre algo de novo, temos clientes que nos visitam 
por causa disso. E esta aposta na novidade é transversal 
não só à ementa, adaptada sazonalmente aos produtos, 
como às próprias sobremesas onde procuramos ter propostas inovadoras, e 
ao restaurante em si, onde procuramos remodelar e mudar alguns aspetos de 
modo a que o cliente não se canse, quer da oferta gastronómica quer do espaço 
em sim. Mudar é natural e todos nos cansamos com a rotina”, explica Paulo 
Rodrigues, gerente do espaço.
Mas sem quebrar o elo com o passado, com os responsáveis do Rei dos Leitões 
a anunciarem outras melhorias, ainda de que âmbito mais operacional. 
“Queremos ampliar a cozinha, assim como a área do “backoffice”, cozinha 
e copa, mas a identidade do Rei dos Leitões, a sua génese vai manter-se, 
nunca vamos alterar isso, nem nunca vamos querer que deixe de ser o Rei dos 
Leitões”, detalha Licínia Ferreira, proprietária do espaço. Razão pela qual 
a ligação ao passado se mantém em pormenores como a capela e a adega 
do restaurante, espaço de eleição para qualquer enófilo e que representa 

o pais vinícola primando pela diversidade mas, sobretudo, pela qualidade. 
“O espaço original da garrafeira começou a ser exíguo e porque tínhamos 
bastante espaço disponível no exterior, fizemos a Adega do Rei, espaço que 
tem uma tripla função.  Além de nos possibilitar ter os vinhos em condições de 
conservação ideal, serve de montra ao restaurante, serve também de sala de 
prova u até para almoços ou jantares, às vezes, com um ou outro cliente que 
quer mais recato, o que acontece com alguma regularidade, e que já conhece 
o nosso espaço, horando-nos, assim, com a sua preferência”, reforça Paulo 
Rodrigues.
Argumentos de uma casa que evoluiu a homenagear o passado mas a cuidar 
o futuro, ao escutar as solicitações dos clientes no que ao empratamento 
e oferta disponível diz respeito. É que ir ao Rei dos Leitões não é comer 
leitão, com a gastronomia portuguesa, com enfoque nas iguarias da região, 
a ser uma franca aposta. “Tal como o conceito do Rei dos Leitões não mudou 
a sua génese, os pratos também não. Continuamos a centrarmo-nos em tudo 
o que é mais genuíno e mais autóctone nesta região, com uma apresentação 
diferente.  Os clientes foram-se habituando e foram exigindo essas melhorias e 
apresentando sugestões aos pratos. Da nossa parte coube adaptar-nos e fomos 
lançando novos pratos. Uns resultaram imenso, outros nem por isso. É sem 
ter medo de errar que se chega a algum resultado”, sustenta Licínia Ferreira.
Exigência e dedicação que recebem, igualmente de todo o staff, premiado 
com alguns períodos de descanso adicionais além das habituais. Prémio 
merecido segundo a sua proprietária, para quem o empenho e o desgaste de 
toda a equipa merece ser recompensado. De modo a retemperar forças, para 
ajudar a continuar a fazer do Rei dos Leitões a referência da Mealhada e da 
gastronomia nacional que é. Feita com carinho, identidade e tradição.

UM CLIENTE, UM AMIGO
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Criar novas sensações, 
com profundo respeito 

pelos produtos

CHEF CARLOS FERNANDES, REI DOS LEITÕES
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS

A cozinha de antigamente apresentada de uma forma diferente, pela mão do chef Carlos 

Fernandes, do Rei dos Leitões. Onde importa, acima de tudo, respeitar o produto que se 

utiliza e criar novas sensações nos clientes, através do sabor e do aroma.

A Bairrada é bem conhecida pelo seu leitão, com dezenas e dezenas de 
restaurantes que estadeiam o nome da especialidade. Mas no centro de 
todos encontra-se o Rei dos Leitões, um restaurante também conhecido 
pela sua carta de vinhos e que exibe na sua ementa outros pratos de 
prova obrigatória. “É a aposta da gerência do 
restaurante em proporcionar ao cliente uma 
gastronomia nacional e, também, um pouco 
internacional, com o meu cunho pessoal, 
a minha maneira de cozinhar e a minha 
apresentação”, explica Carlos Fernandes que, 
aos 39 anos, dirige a cozinha do conhecido 
restaurante há mais de um ano.
Chef por acaso e necessidade, como nos conta 
o próprio, quando, com apenas 14 anos, fez 
uma temporada num restaurante na Figueira 
da Foz, o Caçarola Dois. “Começou aí a paixão 
pela cozinha”, diz o chef que, entretanto, já 
passou por vários restaurantes em Portugal. A 
nível internacional, destaque para a presença 
em Hamburgo, onde Carlos Fernandes esteve 
durante dois anos, levado por uma vontade 
de conhecer e de aprender. E entre as lições 
que foi aprendendo durante a sua carreira, 
uma que menciona com especial atenção é a 
da necessidade de que se ter muito respeito 
pelo produto utilizado. “Tentamos procurar 
o melhor produto para oferecer ao cliente e 
fazemos justiça ao mesmo para que o aquele 

saia satisfeito”, diz o chef.
Natural de Mortágua, Carlos Fernandes considera-se feliz naquilo que faz 
e não consegue imaginar viver sem cozinhar. “É uma profissão que exige 
muito tempo, muita dedicação e muitas horas. Há um agradecimento à 

família que, por vezes, fica um pouco esquecida, 
mas que me apoiou sempre na minha escolha”.  
Uma profissão que se torna, cada vez mais, 
gratificante à medida com os chefs de cozinha 
a tornarem-se celebridades e com o conceito de 
cozinha de autor a sofrer uma grande evolução, 
que lhe atribui um carácter mais acessível.
O Rei dos Leitões oferece mais do que o nome 
o indica, com uma ementa composta por 
vários pratos criados pela mão do chef Carlos 
Fernandes e que fazem as delícias dos clientes. 
“A Mealhada não é só leitão. Somos um exemplo 
disso. É evidente que o “rei” é o leitão, mas 
temos muitos clientes que vêm de propósito, não 
para o leitão, mas para a feijoada de lebre, para 
o arroz de lebre ou para a lampreia”, explica. 
Os pratos sazonais são uma nova aposta do 
restaurante e exemplos como a época dos 
míscaros ou da lampreia já fazem parte do 
apelo do Rei dos Leitões, com “a aceitação dos 
clientes a ser espetacular”. Sem esquecer uma 
fabulosa carta de vinhos, lista que se estende 
a todo o território nacional, mas mantendo a 
Bairrada sempre bem representada. 

 

GASTRONOMIA
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Sabores para todos 
os gostos e momentos

GASTRONOMIA
CHEF CARLOS FERNANDES, REI DOS LEITÕES
fotos SARA MATOS

A riqueza gastronómica do Rei dos Leitões fica bem expressa na ampla sugestão trazida pelo 

chef Carlos Fernandes, que nos deixa algumas deliciosas propostas para uma refeição 

diversificada. Algumas das deliciosas iguarias que pode encontrar no Rei dos Leitões na 

Mealhada. A prova de que não só do leitão vive a gastronomia da região...
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ENROLADO DE CAMARÃO, GELEIA 
DE CITRINOS E MICROVERDES   

Ingredientes:
Camarão, 
Massa kadaif 
Agar-agar 
Açúcar demerara, 
Limão, 
Laranja, 
Vinho branco, 
Malagueta de piri-piri 
Sal

Preparação:
Fritar o camarão com a massa kadaif. Para a geleia, colocar 
os ingredientes num sauté e deixar confecionar.

LAMPREIA DE ESCABECHE

Ingredientes:
Lampreia 
Cenoura 
Cebola 
Vinho tinto 
Azeite 
Vinagre tinto 
Sal 
Pimenta 
Louro 
Alho 
Salsa

Preparação:
Estufar a lampreia em vinho e colocar a marinar em 
escabeche.

FILETE DE PEIXE-GALO EM 
CROCANTE DE COGUMELOS 
SHIITAKE, CREME DE BATATA, 
ESPARGOS E POEJO

Ingredientes:
Peixe-galo 
Farinha de mandioca 
Cogumelos shiitake desidratado 
Azeite 
Alho francês 
Natas 
Espargos brancos 
Espargos verdes 
Pimenta 
Sal
 
Preparação:
Corar o filete de peixe-galo em azeite, saltear os espargos.
 

LOMBINHO DE BORREGO, 
ESPARREGADO E REDUÇÃO DE 
VINHO TINTO

Ingredientes:
Lombinho de borrego 
Massa folhada 
Grelos 
Vinho tinto 
Azeite 
Alho 
Sal pimenta 
Ovo

Preparação:
Corar o lombinho de borrego, enrolar em massa folhada. 
Levar a cozer em forno pré-aquecido.

ENSOPADO DE LARANJA, 
CREME DE BAUNILHA E HORTELÃ

Ingredientes:
Sumo de laranja 
Ovos 
Manteiga 
Amido de milho 
Vagem de baunilha 
Açúcar em pó 
Açúcar refinado 
Hortelã

 

Preparação:
Juntar todos os ingredientes e levar a cozer em forno a 
180ºC. Para o creme de baunilha, fazer uma infusão de natas, 
gema de ovo, açúcar em pó, vagem de baunilha e deixar 
repousar durante 30 minutos e levar ao lume.

ENROLADO DE DOCE DE OVOS 
E AMÊNDOAS FRUTA FRESCA E 
GELADO DE MANGA

Ingredientes:
Doce de ovos 
Amêndoa 
Massa filo 
Gelado de manga 
Fruta fresca

Preparação:
Enrolar o doce de ovos em massa filo e levar a cozer ao forno.
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“Hoje os investidores confiam 
na nossa economia e nas 
empresas portuguesas”

ENTREVISTA
MIGUEL FRASQUILHO, PRESIDENTE DA AICEP
texto BRUNO FARIAS fotos D.R.
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Delta Magazine - Em abril de 2015 assinalou 
um ano na presidência da AICEP. No seu 
entender, o que mudou no país neste 
período e o que é o que a AICEP 
pode fazer para ajudar as empresas 
portuguesas a aventurar-se no 
exterior? Vivemos mesmo uma 
mudança do paradigma social e 
económico em Portugal na Europa?
Miguel Frasquilho - A grande 
alteração foi Portugal deixar de estar sob 
assistência financeira. A saída da “troika”, 
em maio de 2014, foi a grande mudança 
que se verificou em Portugal no último 
ano. E este é um marco não apenas formal, 
mas sim de conteúdo. Ou seja, a saída da “troika” 
representou internacional e objetivamente a recuperação 
da credibilidade de Portugal. E a credibilidade tem um valor 
económico incalculável. Quando há um ano ainda havia algumas dúvidas, 
hoje os investidores confiam na nossa economia, confiam nas empresas 
portuguesas. 
A maior mudança que se verifica é a de mentalidades. Que, espero, seja 
estrutural. Essa mudança de mentalidades reflete-se nas tomadas de 
decisão de gestão. Repare: hoje Portugal é um país claramente exportador 
e em crescendo. As empresas portuguesas passaram a focar-se na estratégia 
de internacionalização das suas atividades, vendendo os seus produtos e 
serviços num crescente número de mercados. Atualmente, são já mais de 40 
mil as empresas portuguesas exportadoras de bens e serviços, que faturam 
cerca de 30% das suas vendas ao exterior a mercados extracomunitários, 
mais 10 pontos percentuais do que em 2008.
Temos, portanto, mais empresas portuguesas a vender os seus produtos e 
serviços e em mais mercados, provando que o “Made in Portugal” é hoje um 
ativo reconhecido internacionalmente – e, muito importante, um ativo que 
acrescenta valor (o que há alguns anos não se verificava).

DM - Qual é hoje o papel das agências públicas no 
estímulo a estratégias empresariais de reforço 

da capacidade competitiva e internacional 
das empresas? Trata-se de uma tarefa mais 

abrangente face a um passado recente 
e tendo como perspetiva de fundo os 
contornos dos mercados internacionais?
MF - Como costumo afirmar, a AICEP não 
exporta nem investe. Mas trabalhamos para e 
com as empresas, apoiando-as. 
Repare: o “know-how” técnico que as equipas 

da AICEP têm em termos de conhecimento do 
mercado e da oferta portuguesa e as várias ações 

que possibilitam a maior penetração e presença de 
produtos e serviços portugueses no mundo contribuem 

para que as empresas portuguesas encontrem na AICEP 
um parceiro único para entrar nos mais diversos mercados. 

São milhares as ações que a AICEP desenvolve por todo o mundo, 
colocando as nossas empresas em contacto com a realidade económica 
de cada país e em contacto com parceiros internacionais que potenciam a 
presença portuguesa nos quatro cantos do mundo. A AICEP presta serviços 
de suporte e aconselhamento sobre a melhor forma de abordar os mercados 
externos, identifica oportunidades de negócios internacionais e acompanha 
o desenvolvimento de processos de internacionalização das empresas 
portuguesas. Temos programas de formação para as empresas, como o 
programa formexport constituído por oito módulos: Primeiros Passos para 
Exportar, Market Tools, Marketing Internacional, Elevator Pitch, Logística, 
Balanced Scorecard, Trade Finance e Horizonte 2020 e COSME - Programas 
Europeus de Apoio às empresas; temos 14 Lojas da Exportação espalhadas 
pelo país onde as empresas poderão encontrar informação e esclarecimentos 
técnicos sobre produtos e serviços de suporte à estratégia de abordagem aos 
mercados internacionais; temos em vigor o programa ABC Mercados que 
consiste em sessões de sensibilização sobre mercados, com a intervenção 
de representantes da nossa Rede Externa ou a presença de gestores de 

ENTREVISTA

Da saída da “troika”, em maio de 2014, aos novos programas de crescimento desenvolvidos e 

apresentados pela AICEP: Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Muitos foram 

os temas abordados, em entrevista à Delta Magazine, pelo seu presidente, Miguel Frasquilho, 

que assinalou em abril um ano à frente da agência que visa potenciar a economia nacional 

fora de portas. Portugal é hoje, para o presidente da AICEP, um país mais competitivo, 

sustentável e melhor integrado na economia global. Saiba porquê. 
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Internacionalização a áreas correlacionadas, 
como a presença na web (economia digital), 
o desenvolvimento e promoção internacional 
de marcas, certificações específicas para os 
mercados externos, entre outras ações, para 
além das vertentes de prospeção e marketing 
internacional e, também, a criação do Vale 
Internacionalização, para aquisição de 
serviços de prospeção de mercados, além da 
majoração de 5% do incentivo às empresas 
participantes em projetos conjuntos 
(associações + empresas). 
E não podemos descurar as oportunidades 
que o Portugal 2020 abre na vertente do 
investimento. A este propósito, permita-me 
destacar, primeiro, o aumento da exigência 
de inovação para as não-PME’s, não sendo 
passíveis de apoio projetos de investimento 
de mera expansão ou de modernização. 
Depois, o facto de, no caso de projetos de 
investimento localizados nas NUTS II Lisboa 
e Algarve, promovidos por grandes empresas, 

apenas serem elegíveis atividades de inovação produtiva a favor de uma nova 
atividade. Mas permita-me, também, destacar o alargamento: das despesas 
elegíveis, passando-se a incluir despesas em construção para os projetos 
industriais, assim como do Plano de Reembolso para oito anos, incluindo 

dois anos de carência e seis de reembolsos, quando anteriormente 
a regra geral era um plano total de seis anos, com três 

anos de carência (sendo que os projetos de turismo 
mantêm um Plano de Reembolso de dez anos, 

incluindo três anos de carência e sete anos 
de reembolso).

Como é visível ,o novo quadro 
comunitário de apoio Portugal 2020 
é uma oportunidade que não pode, 
nem deve, ser desperdiçada. É uma 
oportunidade única para as empresas 
portuguesas intensificarem o seu rumo 
de crescimento sustentável. E, assim, 

sustentar-se-á o crescimento económico e 
melhorar-se-á o nível de vida da população. 

E deixe-me lançar, aqui, um repto às empresas 
nacionais: inovem, invistam, internacionalizem-

se! É esse o caminho certo, diria mesmo, é o único 
caminho que oferece garantias de continuarmos a progredir.

DM - É o programa mais ambicioso já apresentado até aqui? O 
que é que os próximos seis anos podem trazer às empresas e à 
economia?

mercado da AICEP, partilhando a sua experiência empresarial no mercado. 
E iniciámos, em setembro de 2014, um Road Show Nacional dirigido às 
PME’s (Pequenas e Médias Empresas), onde a AICEP apresentará o retrato, 
as oportunidades e possíveis parceiros nos mais variados sectores, e que 
terminará em setembro deste ano.
No fundo, o nosso foco é contribuir para que as empresas portuguesas 
façam acontecer, concretizem, colocando-as em contacto com as 
administrações públicas dos vários países e com os possíveis 
parceiros empresariais.

DM - Muito resumidamente, de que se trata, 
em concreto, o programa Portugal 2020? Que 
oportunidades se apresentam às empresas 
portuguesas no âmbito do mesmo?
MF - Este novo programa de apoios financeiros coloca 
à disposição da economia portuguesa cerca de 26 mil 
milhões de euros, que deverão contribuir para aumentar 
a captação e retenção de investimento, bem como a 
internacionalização do tecido empresarial nacional. 
Repare: cerca de 40% deste valor, que representa quase 10 
mil milhões de euros, será destinado às empresas.
Com este novo programa Portugal 2020 estão criadas as condições 
para que os anos vindouros sejam, de facto, ainda melhores. Neste novo 
pacote de apoio financeiro destacaria o alargamento do leque de atividades 
transacionáveis a áreas até agora excluídas, nomeadamente relacionadas 
com serviços internacionalizaváveis nas áreas da educação e da saúde 
humana e apoio social, bem como com atividades de rádio, televisão e 
telecomunicações; o alargamento do leque de elegibilidades nos Projetos de 
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“Tudo 
faremos para 

que 2015 apresente 
ainda melhores resul-

tados ao nível das expor-
tações do que o ano de 2014, 

que foi o melhor ano de 
sempre para as empresas 

portuguesas que 
exportam”
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MF - Diria que é um programa mais exigente e que pode 
contribuir para a necessária mudança de mentalidades 
que se tem vindo a verificar nos últimos anos da 
economia portuguesa. Porque, repare, o Portugal 
2020 dá prioridade à competitividade e à 
internacionalização das empresas, ao contrário 
do anterior quadro que estava muito centrado 
no investimento das infraestruturas. E é na 
competitividade e na internacionalização que a 
nossa economia deve assentar. 

DM - Já o lemos a pedir consenso em torno 
da questão do IRC. A revisão desta forma de 
taxação é estruturante para o investimento?
MF - Como sabe, essa é uma área onde desde há quase 
duas décadas me bato para sermos competitivos... Porque é 
uma área fundamental para o investimento! E acredito que esse consenso 
permanecerá. Sabe, os investidores valorizam muito a previsibilidade e a 
estabilidade. 
No IRC, a reforma apresentada em 2013 (por uma Comissão que integrei), 
iniciada em 2014, e que tem como objetivo levar Portugal a ter um dos regimes 
mais favoráveis da Europa em 2018, deve ser prosseguida como definido – 
levando, em 2015, a uma descida adicional de dois pontos da taxa geral 
de IRC (esta reforma é das alterações mais apreciadas pelos investidores, 
que criam riqueza e emprego – e falo com o conhecimento que os contactos 
que tenho mantido, quer antes de ser presidente da AICEP, quer agora, me 
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permitem ter).

DM - Apesar de muito ser precoce falar 
nisso, confia que as exportações 

portuguesas possam subir em 2015 face 
a 2014? Como avalia o desempenho 
deste indicador económico quando 
o primeiro trimestre já vai bastante 
avançado?
MF - Do lado da AICEP tudo faremos para 
que 2015 apresente ainda melhores resultados 

ao nível das exportações do que o ano de 2014, 
que foi o melhor ano de sempre para as empresas 

portuguesas que exportam.
E este ano de 2015 há a oportunidade que já referi e que 

as empresas não podem desperdiçar: o novo quadro europeu 
de financiamento, o Portugal 2020. Neste novo quadro há apoios 

à Qualificação e Internacionalização de PME+s, a projetos de Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico (I&DT) e a projetos de investimento produtivo. 
Com este novo Portugal 2020 estão criadas as condições para que os anos 
vindouros sejam, de facto, ainda melhores. 
A AICEP está totalmente empenhada em ajudar as empresas portuguesas 
nos processos de internacionalização. E isto, quer cá dentro, quer, sobretudo, 
lá fora. E, portanto, sendo esta uma das missões da AICEP, não é de 
estranhar que o nosso Plano Estratégico, que apresentámos no final de 2014, 
vá neste sentido: até final de 2016, pretendemos acompanhar 65 mercados, 

alargando, assim, a nossa 
presença a 12 novos 
países, em zonas de maior 
dinamismo económico.
Como penso ser consensual, 
para um pequeno país 
como Portugal, que tem 
um mercado interno 
muito limitado, a 
internacionalização é a 
única forma de proporcionar 
um crescimento económico 
e um desenvolvimento 
sustentáveis.
A nossa outra missão é a 
captação de investimento. 
Onde também estamos muito 
focados, porque só com 
mais e melhor investimento 
será possível sustentar a 
internacionalização da 
economia. E é por isso que 
criámos a figura dos FDI 

“Para 
um pequeno 

país como Portugal, 
que tem um mercado 

interno muito limitado, 
a internacionalização é a 

única forma de proporcionar 
um crescimento económi-

co e um desenvolvi-
mento susten-

táveis”
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Scouts, especialistas na 
captação de investimento 
(IDE, Investimento Direto 
Estrangeiro), que irão 
reforçar a nossa atuação 
na rede externa em áreas que identificámos como aquelas de onde poderão 
surgir as maiores oportunidades de investimento: América do Norte (EUA e 
Canadá), Europa (Alemanha, Benelux, Espanha, França, Itália, Reino Unido 
e Suíça) e Ásia (China, Coreia do Sul e Japão).  

DM - A presença da AICEP em todos os países da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP) a partir de 2015 é uma importante 
alavanca para o desejo de acréscimo das 
exportações portuguesas? O fator linguístico 
pode ser decisivo nesse âmbito?
MF - A língua portuguesa e a posição geoestratégica 
de Portugal são fatores que são claramente 
oportunidades paras as nossas empresas se 
expandirem.
São mais de 250 milhões os habitantes do nosso 
planeta que utilizam a língua portuguesa – a mais 
falada no hemisfério sul – como forma de comunicar 
não só na sua família e no seu país, mas também no seu 
dia-a-dia nas empresas, nos negócios, no estabelecimento de 
relações comerciais com parceiros de outros países. São mais de 
250 milhões de pessoas que representam um mercado de consumo muito 
relevante e que, em conjunto com as mais de um milhão de empresas, detêm 
um PIB superior a 2,5 biliões de dólares, ou cerca de 4% do produto gerado 
a nível mundial.
Quanto ao posicionamento geoestratégico de Portugal, somos hoje uma 
economia europeia com acesso privilegiado a mercados africanos e latino-
americanos relevantes (o que resulta de pertencermos à União Europeia e à 
CPLP) – um acesso que é baseado na nossa posição geográfica, na qualidade 
do nosso sistema científico e universitário, das nossas infraestruturas de 
telecomunicações e logística, numa ampla gama de fornecedores e empresas 
de referência e, é claro, nos laços históricos e culturais existentes com vários 
destes países, que são países de língua oficial portuguesa.

DM - Que impacto teve nas exportações portuguesas para Angola 
as quotas de importação? Quais os sectores que podem ser mais 
afetados?
MF - É importante começar pelo presente e a perspetiva de futuro: a 
situação em Angola está a melhorar. Embora 2015 vá ser um ano difícil, 

e existirem ainda muitos 
constrangimentos, a 
situação está a melhorar. 
Aos poucos e com 
incertezas, mas está a 

melhorar. Esta parece-me uma mensagem importante a transmitir. E a AICEP 
está a acompanhar diariamente esta evolução.
O Governo angolano aprovou um orçamento retificativo em tempo recorde e 

canalizou as poucas divisas para as áreas essenciais: pagamento 
de salários e pagamento de importações de produtos 

alimentares e farmacêuticos. São áreas onde os 
principais fornecedores são empresas portuguesas 

e os pagamentos começaram, efetivamente, a 
sair desde o final de fevereiro.
Mas sim, houve um impacto negativo 
relevante nas nossas exportações 
para Angola em janeiro deste ano, as 
exportações de bens caíram 26% face ao 
período homólogo, embora as informações 
que possuímos de fevereiro apontem já para 
uma certa estabilização.

DM - Portugal é hoje um país mais 
competitivo e integrado na economia 

global?
MF - É claramente. Portugal está mais atrativo para o 

investimento e há que retirar beneficio desta realidade.
Ao longo dos últimos anos, o nosso país tem vindo a corrigir alguns dos seus 
desequilíbrios estruturais e a implementar um vasto conjunto de medidas em 
prol da melhoria da competitividade.
Com reformas como, por exemplo, a do mercado de trabalho (em que 
Portugal convergiu para a média da OCDE no que concerne à flexibilidade 
laboral), ou a reforma do IRC, que deve ficar completa até 2018, e com a 
qual se prevê que o país ofereça um dos mais competitivos regimes da União 
Europeia, não só ao nível da taxa (que se prevê possa atingir 17% em 2018, 
face aos 31,5% de 2013), mas também ao nível de várias outras vertentes do 
imposto, Portugal melhorou a sua competitividade: o nosso país ocupa hoje 
a 25.ª posição no ranking de competitividade Doing Business 2015, entre 189 
países, e à frente de países como França, Espanha, Itália, Holanda, Polónia 
ou Japão; e noutro relevante ranking de competitividade, o World Economic 
Forum, Portugal é o 36.º país mais competitivo do mundo (de um total de 144 
países analisados), tendo subido 15 posições apenas num ano.
Em suma: Portugal é hoje um país mais integrado na economia global, mais 
competitivo e mais sustentável.

“Ao 
longo dos 

últimos anos, o 
nosso país tem vindo 

a corrigir alguns dos seus 
desequilíbrios estruturais 
e a implementar um vasto 
conjunto de medidas em 

prol da melhoria da 
competitividade”
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“O teatro é o 
grande palco 
da vida”
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CAFÉ COM...

A preparar mais uma estreia, o encenador fala da sua carreira artística e da sua paixão 
pelos palcos. Vocação descoberta desde cedo e que o guiou ao longo de 50 anos de 
carreira, onde já conviveu e trabalhou com estrelas de renome nacionais e internacionais. Filipe 
La Féria é um profissional de mão cheia e continua a ambicionar fazer mais, em ato contínuo, 
até que a cortina desça sobre o palco da sua vida.

texto BÁRBARA SOUSA  fotos SARA MATOS

Delta Magazine - Em finais de março, duas peças da sua autoria 
em cena no Teatro Politeama, o “Portugal à Gargalhada” e o 
“Principezinho”...
Filipe La Féria - O “Portugal à Gargalhada” está há dez meses em cena 
e é um fenómeno que tem lotação esgotada desde sempre. De facto, é um 
caso único em Portugal. De todo o país vêm excursões para ver o “Portugal 
à Gargalhada”. É uma revista com Marina Mota, Joaquim Monchique, José 
Raposo, em suma, com todas essas pessoas que o país gosta de ver.

DM - Com esta peça, o Filipe La Féria voltou a recuperar um estilo 
que é muito seu, muito querido por si e também acarinhado pelos 
portugueses?
FLF - Mais do que uma revista, é um musical, embora tenha o picante e a 
malandrice da revista à portuguesa, isto é, diz mal de tudo, sobretudo dos 
políticos.
Ao mesmo tempo, tenho uma peça que também já está em cena há oito 
meses, que é representada todos os dias, com uma ou duas sessões, dirigida 
às crianças, que é o “Principezinho” e  que, pelo seu tema, é uma obra-
prima. Nesta peça, fiz uma grande aventura musical. O “Principezinho” é 
todo cantado e interpretado por sete magníficos atores de palmo e meio, com 
um elenco extraordinário. É um dos espetáculos que mais gosto, porque tem 
uma mensagem que não podemos esquecer: o essencial é sempre invisível aos 
olhos, é preciso ver com os olhos do coração. É um espetáculo lindíssimo, de 
onde as pessoas saem com lágrimas nos olhos, sempre cheio e, sobretudo, 
para adultos e para crianças.

DM - Como consegue conjugar, em simultâneo, diferentes 
abordagens?
FLF - Faço teatro há 50 anos, desde Shakespeare e a tragédia grega até 
“Passa por mim no Rossio” e as revistas. Já fiz de tudo. No fundo, são 50 
anos de grande trabalho.
Estou agora a preparar a “Noite das Mil Estrelas”, que conta a história do 
Casino do Estoril e, ao mesmo tempo, a história de Portugal. Inaugurado 
nos anos 30 por Fausto Figueiredo, o Casino do Estoril passou, depois, 
passa Teodoro dos Santos, que fez a grande revelação, e foi, posteriormente, 
vendido a Stanley Ho. Através do Casino do Estoril, vou contar a história do 
século XX e do princípio do século XXI. 
Sobretudo, homenageio as grandes vedetas que passaram pelo Casino do 
Estoril, desde Zsa Zsa Gabor a Liza Minnelli, Shirley Bassey, Julio Iglesias, 
José Carreras, entre outros. É um espetáculo que vai ser outro grande sucesso.

DM - É esta dinâmica construtiva constante que consolida a sua 
arte?
FLF - Dediquei a minha vida ao teatro, sempre tive este sonho. Comecei 

aos 16 anos e tive o grande privilégio de trabalhar com grandes nomes do 
teatro português, desde Palmira Bastos a Amélia Rey Colaço, até Raul de 
Carvalho e Ruy de Carvalho. Grandes atores que vemos representar e que 
muito me ensinaram. Estive, depois, muito tempo em Londres, que também 
foi importante para a minha formação, não só humana como artística. 
Há 50 anos que ando nisto e tenho um grande agradecimento ao público. 
Não tenho subsídios do Estado, não sou nada diplomata, digo o que me 
passa pela cabeça, nem sou de nenhum partido político, portanto, nunca tive 
ajudas.  A grande ajuda e o grande subsídio que tenho é mesmo o público, 
que todos os dias vem de Caminha e de Vila Real de Santo António para ver 
as minhas peças. Não é só o público de Lisboa. Porque se fizer uma peça só 
para o público de Lisboa, só tem três meses. Por exemplo, “Amália” esteve seis 
anos em cena, “Música no Coração” esteve três anos, “My Fair Lady” esteve 
dois anos, são recordes que têm de ser nacionais. Muitos turistas também já 
se habituaram a ir ao Politeama, como vamos ao Lido, em Paris, ao West End, 
em Londres, ou à Broadway, em Nova Iorque. Nós, por cá, também temos esta 
grande população flutuante que acorre todos os dias ao Politeama.

DM - Porquê o teatro?
FLF - As pessoas nascem com a sua vocação, independentemente dos muitos 
estudos e cursos que possam ter. Sempre achei que a vida era um teatro, 
portanto nunca acreditei muito na realidade. Gostei sempre de construir 
a minha própria realidade. Era um menino de uma família abastada do 
Alentejo, mas sempre imaginei outra realidade. Tudo, para mim, era teatro, 
desde as conversas das minhas tias, das minhas avós e dos colegas. Tudo era 
teatro e continua a ser. O teatro é o grande palco da vida. 

DM - De todos os pontos altos da sua carreira, quais é que destaca?
FLF - O “Passa Por Mim no Rossio” foi um fenómeno nacional. A “Amália” 
foi a única peça portuguesa que foi internacional. Recordo-me da estreia em 
Paris, com 50 mil espetadores e não eram apenas os imigrantes. Na plateia 
estavam Liza Minnelli, Zsa Zsa Gabor e Jean Paul Gaultier. 
Outro espetáculo extraordinário que recordo foi a inauguração do Dia de 
Portugal na Europália, quando entrámos para a CEE. Fiz um espetáculo com 
cinco palcos, com vários ranchos folclóricos, desde o Cante Alentejano ao 
Alentejo de Miranda, e com os bonecos gigantes de Rosa Ramalho. Foi um 
dos espetáculos mais bonitos da minha vida e dos mais ambiciosos. Recordo 
que foi uma noite, de facto, de estrelas. 
Mas agora vem o próximo, porque não sou nada virado para o passado, mas 
sim para o futuro.

DM - O que falta atingir profissionalmente?
FLF – Tudo! Acho uma injustiça vivermos tão pouco. O ser humano devia 
viver 200 a 300 anos, porque penso que tenho projetos para três séculos.

FILIPE LA FÉRIA, ENCENADOR
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Com esta ideia em mente, o projeto Campo Maior Vila Solidária da Europa 
propõe uma estratégia inovadora de fixação de jovens através do apoio à 
iniciativa empresarial, com vista à geração do próprio emprego, através 
da criação de um espaço de “coworking”. Localizado na Avenida dos 
Combatentes da Grande Guerra, em Campo Maior, este espaço disponibiliza 
um total de 15 postos de trabalho, compostos por computador pessoal e 
impressora multifunções, sala de reuniões, espaço para “coffee break” e 
ligação de internet através de Wi-Fi. Em suma, um espaço privilegiado para 
a criação de uma “start-up”, ou seja, do seu próprio emprego. “O Coworking 
da Associação Coração Delta representa, claramente, um elo de ligação que 
minimiza a distância que vai desde a criação da empresa até ao contacto 
direto com o mercado”, refere um representante do grupo Weicap, uma 
empresa no ramo da investigação informática sediada em Campo Maior.
Além das condições inerentes às instalações, todos os interessados em 
utilizar este espaço para criar a sua própria empresa terão ao seu dispor 
profissionais da Delta Cafés que ajudarão a definir as ideias trazidas 
por estes jovens empreendedores, auxiliando-os na tomada de decisão 
com vista à criação do seu próprio emprego. “Partilha de experiência e 
conhecimento, apoio jurídico, possibilidade de contacto direto com o público-
alvo, debate de ideias sobre pontos fortes e vantagens inerentes aos produtos 
e serviços desenvolvidos e sensibilização face às estratégias a desenvolver 
são algumas, entre muitas outras, potencialidades que o acompanhamento 
dos colaboradores da Delta Cafés potencializa”, explica o grupo Weicap. 
Ao todo, foram já 107 os jovens sensibilizados para estas iniciativas, dos 
quais 28 frequentaram workshops de ferramentas para o auto emprego, 
enquanto outros 19 fizeram ações de formação de empreendedorismo 
ministradas pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional. A par de 
outras atividades que já levaram à integração no mercado de trabalho de 
oito jovens envolvidos nestas ações.
A criação de um espaço de “coworking” em Campo Maior é parte integrante 
do projeto Campo Maior Vila Solidária da Europa que visa criar um modelo 
inovador sustentável de participação ativa e compromisso comunitário de 

CORAÇÃO DELTA
COWORKING
texto BÁRBARA SOUSA fotos D.R.

Coworking: espaço de partilha 
e de iniciativa
Nascido nos Estados Unidos da América há pouco mais de dez anos, o “coworking” 
veio trazer ao mundo laboral uma nova forma de atuar. Na sua essência encontra-se uma 
noção de partilha de espaço de trabalho por profissionais de diferentes áreas, de 
modo a potenciar a criação de sinergias favoráveis à criação de projetos multidisciplinares 
e, porque não, à partilha de clientes. Foi o que fez o projeto Campo Maior Vila Solidária da 
Europa que procura ajudar empreendedores a criar o seu próprio emprego.

solidariedade social local, de modo a poder ser replicado noutros contextos 
de Portugal e do restante espaço europeu. Em suma, um modelo de visão 
transfronteiriça como estratégia inovadora de fixação de jovens, através 
de apoios à iniciativa empresarial e que pretende fazer face aos desafios 
do atual contexto socioeconómico. Aposta segura com vista a enfrentar e 
a combater algumas necessidades sociais da região, casos do baixo nível 
de escolaridade, da taxa de auto emprego pouco expressiva, do nível de 
empregabilidade com tendência a diminuir, do elevado número de jovens 
que exige respostas globais para a sua fixação no território, assim como 
um significativo número de elementos da comunidade cigana excluídos da 
restante população. “A região onde nos inserimos, embora esteja protegida 
por uma grande empresa como a Delta, necessita de espaços que dinamizem 
e invistam no espírito empreendedor”, confirma o representante do Grupo 
Weicap.
Razão pela qual o eixo “Emprego, Empreendedorismo e Desenvolvimento 
Comunitário” é um dos mais significativos do projeto Campo Maior Vila 
Solidária da Europa, para dar resposta a todos estes desafios e a muitos 
outros que entretanto venham a colocar-se. Sinal de uma vila dinâmica e 
de olhos postos na sustentabilidade e no futuro.Apoio ao Tempo para 
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CORAÇÃO DELTA

Pessoal

Nome:  Maria do Céu Cardoso Muacho
Naturalidade: Campo Maior
Na Delta Cafés desde... 3 janeiro 2011
.... e voluntária desde? 6/12

O que representa ser voluntária?         
Dar um pouco do meu tempo a quem necessita de atenção e carinho. Colmatar a 

solidão de quem a vive profundamente. Ver um pouco mais de alegria, nem que 

seja por uns instantes, na vida de quem já pouco a tem. Se for eu a poder dá-la, 

tanto melhor, embora me sinta triste por saber que poderia fazer mais e melhor 

e que, com tantas pessoas a poderem também ajudar, só uma ínfima parte o 

faz. Seria hora de começarmos a pensar cada vez mais nos que necessitam de 

atenção e carinho e não enxergarmos só os nossos próprios problemas, por vezes 

tão pequenos se comparados com os que os outros vivem. 

No caso do casal de idosos que comecei a visitar, o senhor acabou por falecer 

após um mês do início das visitas, mas continuo, até hoje, a fazer as visitas 

quinzenais à esposa que, apesar de ainda estar de boa saúde (apenas alguns 

“achaques” naturais da idade), vive numa solidão imensa, pois não tem qualquer 

familiar por perto, apenas uma sobrinha a 350-400 quilómetros que apenas vê 

uma ou duas vezes ao ano. Nota-se o contentamento da senhora nos dias em que 

eu e a minha colega a visitamos e, se por algum motivo não a podemos visitar no 

dia combinado, é notório o seu desapontamento. É muito gratificante ver que já 

fazemos parte da vida da idosa e ela da nossa de uma forma tão positiva.

Qual o momento/ação que mais a marcou? 

Talvez a pobreza extrema, junto com os problemas de saúde, em que um casal 

e filhos viviam quando fui entregar os cabazes de Natal há dois anos. E as 

impecáveis condições de higiene pessoal e da casa, apesar de tão pobres que 

eram. Aqui se verifica que pobreza não significa falta de higiene como tantas 

vezes nos querem fazer pensar.

Uma mensagem para aqueles que não são, ainda, 
voluntários?
Deixem de pensar que voluntariado é coisa de gente “fraca” e desocupada. Dar um 

pouco mais de cada um de nós ao próximo não custa mesmo nada.

Apoio ao Tempo 
para Dar 
superou 
indicadores 
de 2013
O espírito solidário dos colaboradores do Grupo Nabeiro/Delta Cafés 
permitiu angariar, em 2014, cerca de 90 mil euros para o programa 
Tempo para Dar da Associação Coração Delta, ultrapassando largamente 
os cerca de 66 mil euros de 2013.
O valor angariado permitiu não só dar continuidade como ampliar o 
trabalho desenvolvido pela equipa do Tempo para Dar no combate às 
principais carências da população sénior. Um dos destaques foi, mais 
uma vez, a produção e distribuição de cabazes alimentares, que em 
2014 chegaram a 2.091 lares portugueses. Outras rubricas a merecer 
referência são os bens e equipamentos para instituições e residências 
de idosos (5.782,64 euros), ajudas técnicas (5.489,64 euros), apoio a 
instituições e famílias desfavorecidas(4.695,54 euros), a comparticipação 
em despesas de saúde (4.152,78 euros) e o apoio a atividades de lazer 
com os idosos (779,74 euros).
O programa Tempo para Dar conta com um corpo de voluntários em 
todo o país, com base nos departamentos comerciais da Delta Cafés e 
empresas do Grupo Nabeiro. São desenvolvidas, ao longo do ano, ações 
cujo objetivo é angariar valor para colmatar as necessidades sentidas.
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1. Não fume, nem use outros produtos do tabaco;
2. Faça da sua casa, do seu automóvel e de todos os espaços “ambientes 
 sem fumo” de tabaco;
3. Mantenha um peso saudável;
4. Seja fisicamente ativo, combata o sedentarismo;
5. Faça uma alimentação saudável, rica em cereais integrais, leguminosas,  
 vegetais, fruta. Evite comidas calóricas (ex. fast food) e bebidas com 
 adição de açúcar; Limite a ingestão de carnes vermelhas (vaca, vitela) e  
 evite carnes processadas (enchidos, bacon, salsichas); diminua o 
 consumo de sal;
6. Limite o consumo de álcool;
7. Evite a exposição excessiva ao sol, com cuidado redobrado se tiver 
 crianças ao cargo. Use protetor solar adequado ao seu tipo de pele e 
 não use bronzeador;
8. Siga à risca as regras/instruções de saúde e segurança no seu local de 
 trabalho, protegendo-se contra substância que possam ser cancerígenas;
9. Tente perceber se está exposto a radiações em sua casa e reduza-as;
10. As mulheres devem sempre optar pela amamentação, diminuindo 
 assim o risco de cancro da mama. O uso de Terapêutica Hormonal de 
 Substituição pode aumentar certos tipos de cancro na mulher;
11. Garanta que os seus filhos cumprem o calendário de vacinação, 
 especialmente na vacina da Hepatite B (recém-nascidos) e a vacina 
 contra o HPV (para raparigas);
12. Faça rastreios, especialmente ao intestino (homens e mulheres), mama 
 e colo do útero (mulheres).

No dia 4 de Fevereiro 2015 celebrou-se o Dia Mundial da Luta Contra o 
Cancro.

Fonte: http://cancer-code-europe.iarc.fr/

Tome uma atitude na 
Luta Contra o Cancro

DELTA SAÚDE
INFORMAÇÃO

A Agencia Internacional para a Pesquisa do Cancro lançou a 4ª edição do 
Código Europeu Contra o Cancro, com o intuito de informar a população 
sobre as medidas a adotar para redução do risco de cancro. Dados que 
suportam esta iniciativa estimam que, caso a população Europeia siga 
as 12 recomendações lançadas pelo Código Europeu Contra o Cancro, as 
mortes por cancro na Europa irão diminuir para quase metade. Para 2015, 
as previsões apontam para a ocorrência de 1 359 100 mortes por cancro, 
na União Europeia.
Convidamo-lo, desta forma, a tomar uma atitude na Luta Contra o Cancro, 
através das 12 recomendações do Código Europeu Contra o Cancro:
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Tetley lança gama de Chá Verde 
Delicate Collection

A marca de chá representada em Portugal pelo Grupo Nabeiro/Delta Cafés acaba de 

lançar uma inovadora gama no segmento do Chá Verde, a Delicate Collection, pautada por 

uma qualidade verdadeiramente refrescante e por um sabor original. Os novos chás Tetley, 

com o objetivo de atrair consumidores que consideram o amargor do chá verde pouco 

apelativo, estão disponíveis em dois novos sabores, Menta e Manga, que mantêm as 

mesmas características associadas ao segmento dos chás verdes. 

REPORTAGEM
texto BÁRBARA SOUSA fotos D.R.

TETLEY DELICATE COLLECTION

A Tetley, marca especialista de chá e infusões distribuída em Portugal 
pelo Grupo Nabeiro/Delta Cafés, acaba de lançar no mercado a inovadora 
gama de Chá Verde Tetley: a Delicate Collection. Trata-se de uma nova 
oferta de chás, sem adição de açúcar, com as mesmas propriedades do 
chá verde mas sem o característico travo amargo e com um sabor mais 
suave. Uma nova oportunidade para o segmento dos chás verdes, que já é 
o mais dinâmico do mercado, e que chega agora a Portugal sob a chancela 
da Tetley.
Com este lançamento, a Tetley pretende aumentar a sua quota de 
mercado no segmento do Chá Verde e aumentar o respetivo portfólio 
numa categoria em desenvolvimento.
Recorde-se que no chá verde, os consumidores encontram um 
complemento a uma alimentação e estilo de vida salutar. Sem açúcares 
adicionados, o chá verde é uma bebida de muito baixo valor calórico o 
que o torna uma bebida adequada a todos os que pretendem controlar o 
peso corporal. O chá verde pode, ainda, contribuir para uma hidratação 
adequada ao ajudar a consumir a quantidade diária recomendada de 
água.
Produto perfeitamente atual e integrado naquilo que são as tendências 
de consumo modernas, com os consumidores de hoje a terem uma maior 
preocupação com a saúde. Estas tendências atuais, que atentam também 
na mudança de alimentação e exercício como uma reação contra um 
quotidiano “stressante”, têm ditado o fascínio pelos efeitos de limpeza, 
purificação e “refrescância” tão associados ao chá verde. Além disso, 
esta suavidade atrai consumidores que não beberiam chá de outra forma 
sendo este, geralmente, consumido de forma igual ao longo do dia.

Expertise Tetley
Mas o que torna este chá tão diferente e apelativo? Em poucas palavras: 
a experiência Tetley. É que a Delicate Collection resulta de um processo 
produtivo diferenciador, onde o chá é colocado numa máquina de 
cozedura a vapor – entre um a dois minutos a uma temperatura de 103-
105.ºC – para eliminar as enzimas ativas e impedir a oxidação. Após a 
cozedura a vapor a temperatura da folha é estabilizada nos 37.ºC  de 
modo a manter o aroma e sabor único do chá verde cozido a vapor. Um 
processo diferente para lhe proporcionar o melhor sabor e que agora a 
Tetley, por intermédio do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, traz até si.
A nova gama Delicate Collection Green Tea da Tetley é composta pelas 
referências de sabor a Menta e de sabor a Manga, que vão de encontro às 
necessidades do consumidor. Um consumidor que, apesar de beber chá 
verde pelas suas características, considera o sabor pouco agradável um 
detrativo. A Tetley consegue juntar, na mesma saqueta, o que faz bem e 
um momento de verdadeiro prazer.
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Café e ciência em divulgação
na Bolsa de Turismo de Lisboa

A maior feira de turismo que se realiza em Portugal, a Bolsa de Turismo de Lisboa, teve, na 
edição de 2015, a região do Alentejo como convidado do certame que contou com a presença 
de mais de 72 mil visitantes. O Centro de Ciência do Café fez-se representar através da integração 
no stand da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.

CENTRO CIÊNCIA CAFÉ
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
INICIATIVA

O melhor do turismo que se faz em 
Portugal esteve reunido em mais 
uma edição da Bolsa de Turismo 
de Lisboa, certame que se realizou 
de 25 de fevereiro a 1 de março nas 
instalações da Feira Internacional 
de Lisboa (FIL).
Região convidada de uma edição de 
sucesso – contou com a visita de mais de 72 mil pessoas –, o Alentejo 
esteve em destaque para todos aqueles que se deslocaram à FIL para ver, 

em primeira mão, o que de melhor o Portugal turístico tem para oferecer. 
Tendências, novos destinos e iniciativas, numa dinâmica aposta de 
promoção do turismo nacional e do destino Portugal, cada vez mais em 
voga nos mercados internacionais, sem esquecer todos aqueles que “vão 
para fora, cá dentro”.
E foi no palco principal do Turismo do Alentejo e Ribatejo que os baristas Paulo 
Grifo, Pedro Marmelo e Pedro Romão, assim como o mestre experimentador 
de café, Adelino Cardoso, do Centro de Ciência de Café apresentaram 
as origens do café e as especificidades de cada origem. Conhecimento 
adquirido e partilhado com todos aqueles que marcaram presença nesta 
apresentação dinâmica que visou aproximar, ainda mais, os consumidores 
da cultura do café. 
Ação de divulgação e 
esclarecimento que 
contou, ainda, no final, 
com a degustação 
das bebidas de café 
preparadas por estes 
profissionais.
Sessão que serviu 
para dar a conhecer 
uma pequena parte do 
imenso espólio que se 
encontra à disposição 
de todos os visitantes 
no Centro de Ciência 
do Café, em Campo 
Maior, espaço único na 
Península Ibérica e que 
aguarda a sua visita.
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Ano de arranque de 
balanço muito positivo

O Centro Ciência do Café (CCC) assinalou 
a 28 de março o seu primeiro aniversário. 
Espaço único na Europa, para a 
divulgação e debate científico da 
Cultura do Café, o CCC converteu-
-se numa referência turística, cultural, 
educativa e científica para a região e 
para o país.

CENTRO CIÊNCIA CAFÉ
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

ANIVERSÁRIO

Com uma média mensal de 3.000 visitantes, cinco exposições temporárias 
exibidas, cerca de uma dezena de atividades educativas intergeracionais, 
quatro concertos, simpósios, conferências, encontros corporativos, 
reportagens para vários órgãos de comunicação social em Portugal e 
Espanha, o balanço do ano de arranque do Centro de Ciência do Café (CCC) 
é bastante positivo, ao juntar-se à boa afluência de visitantes o respetivo 
“feedback” de quem visita este espaço de conhecimento e ciência. Entre os 
aspetos mais destacados pelas pessoas, e além da grandiosidade do edifício, 
encontram-se os conteúdos e a quantidade assinalável de informação 
disponível, de elevada interatividade com o visitante. Razões que têm 
conduzido a um comentário unânime: “este centro podia estar em qualquer 
parte do mundo”.
Referência turística, cultural, educativa e científica para a região e para o 
país, o CCC é um espaço único na Europa, que permitiu elevar o café e todo 
o seu potencial gerador de riqueza cultural, económica e social, ao reunir 
o conhecimento apurado durante décadas. Num espaço profundamente 
interativo, de carácter informativo, didático, cultural e científico, os visitantes 
podem encontrar respostas às mais diversas questões relacionadas com o 
café, interagindo com equipamentos e exposições. Ou não desempenhasse 
o café um papel importante no quotidiano dos portugueses. Razão pela qual  
assinalou, no seu primeiro aniversário, um número muito significativo de 
visitantes, ávidos de adquirir informação sobre esta surpreendente bebida, 
que tem despertado ao longo de séculos paixões e que, recorde-se, é a bebida 
mais consumida diariamente em todo o mundo, logo a seguir à água.
Apostado em dar resposta à procura crescente por experiências 

diferenciadoras, o CCC tem promovido uma intensa agenda de 
atividades socioculturais com o objetivo de partilhar e divulgar 
informação científica sobre o café. Já a agenda cultura de 2015 

encontra-se em fase de construção e contempla uma oferta integrada para 
vários públicos: infanto-juvenil (escolas e famílias),  grupos nacionais e 
internacionais e “corporate”. 
Projeto inovador, impulsionador da divulgação dos restantes recursos, 
equipamentos e produtos da região, o CCC permitirá criar uma oferta tanto 
de natureza turística, como de sensibilidade cultural, educativa e científica, 
cuja agenda para 2015 será divulgada a muito breve trecho. Com a profunda 
convicção que esta será cada vez mais rica e heterogénea, potenciadora de 
uma maior dinâmica e troca de saberes entre as pessoas que se encontram 
e cruzam no CCC.
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DELTA MUNDO
ANGONABEIRO
texto CARINA RODRIGUES fotos BRUNO FARIAS

Angonabeiro: 
15 anos a “pensar” Angola

Era o final da década de 1990. Após visita dos responsáveis do Grupo Nabeiro a Angola, 
numa altura em que a cultura e o consumo de café praticamente tinham desaparecido do país, 
o Governo local, confiante no “know-how” e conhecimento deste grupo empresarial 
português, convidou-o a estabelecer uma presença e a contribuir para reativar a fileira 
do café no país. Ou Angola não tivesse sido, outrora, uma potência mundial no seu cultivo. 
Passados 15 anos, de crescimentos sustentados ano após ano, a Angonabeiro tem obra feita. 
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assumido na sua missão para reativar a fileira do café. A sua atividade 
passa, em primeiro lugar, pela compra de café, um pouco por todo o país, 
sendo hoje o maior comprador em Angola, de forma organizada, através 
de intermediários. Só no ano passado adquiriu 800 toneladas de café, a 
mesma quantidade que em 2013. “Compramos prioritariamente no Uíje e 
no Cuanza-Sul, seja o Robusta Ambriz ou o Robusta Amboim, mas também 
no Cuanza-Norte, neste caso o Robusta Ambriz, no Bengo e, ainda, alguma 
Arábica no Bié”, explica José Carlos Beato, que estima estarem a comprar 
café a cerca de 40 mil famílias. “A cultura do café em Angola está muito 
baseada no pequeno agricultor, não há grandes fazendas. E tem sido assim 
que temos vindo a comprar, tentando ajudar na reativação desta fileira. 
A nossa responsabilidade social em Angola passa muito por incentivar os 
agricultores a produzirem, colherem e fazerem as 
limpezas de café. Temos um programa de incentivos 

para facilitar o regresso à terra por parte 
dos agricultores, particularmente ao 
cultivo do café, seja no caso de plantas 
novas, seja com plantas mais antigas, 
através de podas”.
Uma parte do café que é comprado em 
Angola é transformada no próprio país, 
para utilização na marca Ginga, a maior 
marca comercial de café angolano. A outra parte é exportada 
para Grupo Nabeiro para Portugal, para abastecer a fábrica 
da Delta Cafés com matéria-prima suficiente para três a 
quatro dias de produção. “Portanto, se conseguíssemos comprar 
muito mais café em Angola, fá-lo-íamos. Também aí temos uma 
atividade importante, em termos de exportação, não tanto pela 
dimensão, mas porque somos das poucas empresas angolanas 
que exportam um produto que não o petróleo. A economia 
angolana baseia-se muito na importação, há poucos produtos 
em vias transacionáveis, nomeadamente alimentares, e o café 

DELTA MUNDO

Atualmente, a Angonabeiro contribui 
para o sustento de cerca de 40 
mil famílias a quem compra café, 
incentivando os agricultores a 
adotarem as melhores práticas. O 
que tem permitido, paulatinamente, 
recuperar os hábitos de consumo em 
Angola, seja através da marca local 
Ginga, seja através das restantes 

propostas da Delta Cafés, e consolidar, em simultâneo, a atividade através 
do crescimento das vendas em todas as vertentes do negócio. Um negócio 
onde a Angonabeiro, mais do que o “braço” da Delta naquela geografia, é 
reconhecida como uma empresa que “pensa” Angola.
Participada em 85% pela Nova Delta, com os outros 15% a pertencerem 
a sócios locais, a Angonabeiro é, conforme já se percebeu, a empresa do 
Grupo Nabeiro em Angola. A convite do Governo local, o grupo empresarial 
português aventurou-se a investir e a estabelecer uma presença longínqua 
naquele que já foi um dos maiores produtores mundiais, o quarto mais 
precisamente, mas que, a partir da década de 1970, e no seguimento 
da Guerra Civil, viu desaparecer quase que por completo a produção e 
consumo de café, fruto do abandono do cultivo. “As pessoas desabituaram-
se. Há uma ou duas gerações de angolanos que deixaram de beber café. 
Daí sermos um país de pouco consumo, devido à escassez. E, quando há 
escassez, há sempre algum mito. Por exemplo, quando há escassez de leite, 
diz-se que o queijo faz mal à memória. O mesmo se passou com o café: na sua 
escassez, houve quem dissesse que fazia mal e que se devia ter cuidado com 
o seu consumo”, detalha José Carlos Beato, diretor geral da Angonabeiro.  
Consumo este que, de alguma forma, está a recuperar a pouco e pouco. 
“As gerações renovam-se muito rapidamente. Não vai ser fácil, mas penso 
que será possível, incutir novos bons hábitos nos próximos anos, como o de 
beber café”. E este é, apenas, um dos muitos papéis que a Angonabeiro tem 



DELTA MAGAZINE
JANEIRO/MARÇO’1558

início para os mercados vizinhos, que 
também já reconhecem a qualidade do 
café angolano.
Maior marca de café local, a Ginga já 
existia na fábrica aquando da chegada 
do Grupo Nabeiro para gestão daquele 
ativo industrial, a Liangol, situada na estrada do Cacuaco, em Luanda, e 
que se dedicava à liofilização. “Durante os primeiros anos, o nosso trabalho 
foi, sobretudo, de recuperação da fábrica e de toda a zona envolvente, criando 
condições para ter um processo de torra. Aí abandonámos a liofilização e 
passámos a adotar o processo de torra clássica, que mantemos até hoje”. 
Período durante o qual também se reativou e relançou a Ginga nos diversos 
canais. “Hoje, somos cerca de 100 pessoas na Angonabeiro, 14 das quais 
não angolanas. A maior parte são colegas que trabalhavam na Delta e se 
propuseram a ajudar na construção desta nova empresa e a contribuir para 
a solidificação e consolidação deste nosso negócio em Angola. Trouxemos 
pessoas-chave a cada uma das áreas e tentámos construir o nosso negócio 
com base nelas. Os restantes colaboradores são angolanos, desde a direção 
industrial ao responsável da fábrica, à responsável marketing ou à pessoa 

encarregue pelo café verde. No fundo, tentamos ir buscar recursos humanos 
que tenham “expertise” numa das áreas e temos crescido dessa maneira”.

Presença reforçada 
nos lineares
Crescimento que, a par da compra 
e exportação de café e da atividade 
industrial, onde se insere também 
o empacotamento de açúcar, passa 
ainda pela distribuição alimentar. De 
Portugal, a Angonabeiro importa os 
produtos comercializados pelo Grupo 
Nabeiro, dos cafés Delta e Delta Q, aos 

é uma das raras exceções. Há já alguns anos que a Angonabeiro é o maior 
exportador de café registado em Angola”. 

Ginga em foco
É com este café que a Angonabeiro concebe lotes, torra, mói, ou não, e 
embala. “Nos cafés Ginga temos vários lotes: o Muata que é um premium 

para hotelaria, o Lobito 
que é o intermédio, em grão 
ou moído, e o BWE, o mais 
popular, que só temos em café 
moído”. Apesar da dimensão 
ainda reduzida, uma vez 
que não ultrapassa as 300 
toneladas de café por ano, a 
atividade industrial também 
tem vindo a aumentar e 
a permitir que a Ginga 
possa, também ela, somar 
e consolidar crescimentos 
ano após ano, garantindo 
a liderança no mercado de 
café de produção nacional. 
“Na verdade, a nossa missão 
passa por democratizar o 
consumo, ao disponibilizar, 
à maioria da população, 
um produto de qualidade, a 
um preço aceitável”. E com 
a perspetiva de, em 2015, 
aumentar a sua intervenção 
neste âmbito, com a 
possibilidade de começar a 
exportar a marca Ginga, de 

Delta Q associa-se ao 
Mês da Mulher           

A Delta Cafés associou-se a quatro artistas angolanos 
para a personalização de máquinas Delta Q em 
Angola, no sentido de se aproximar, ainda mais, dos 
consumidores angolanos. Teta “Fisty”, Van, Daniela 
Ribeiro (com dois modelos distintos) e Nadir Tati foram 
as personalidades eleitas para o projeto que marca o 
Mês da Mulher e que arrancou no Dia dos Namorados, 
assinalado a 14 de fevereiro.
Após a apresentação ao mercado das propostas dos 
artistas plásticos Van e Daniela Ribeiro aos quais se 
sucedem as propostas de Nadir Tati e Teta “Fisty”, assim 
como a segunda proposta de Daniela Ribeiro.
Cada modelo destes artistas estará disponível num 
total limitado a mil cópias, num volume combinado 
de 5 mil unidades para a totalidade destas propostas 
exclusivas, que marcam a atualidade do mercado 
angolano, destino onde o Dia dos Namorados e o Mês 
da Mulher são fortemente assinalados em Angola.
Forte aposta da marca que para a promoção desta 
série limitada, e além dos eventos associados ao seu 
lançamento, foram elaborados minidocumentários 
sobre cada um dos artistas e o respetivo processo 
de desenvolvimento das propostas artísticas Delta Q. 
Paralelamente ao Delta Q Cuia, a marca continuará a 
apostar nas iniciativas Angola Music Awards e Miss 
Angola.
Lançada em Angola em 2012 existem, presentemente, 
50 mil equipamentos Delta Q no país. 

DELTA MUNDO
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chás Deltea e Tetley, águas 
Vimeiro, vinhos da Adega 
Mayor, azeitonas, pickles 
e tremoços da Agrodelta, 
assumindo a sua venda e 
distribuição em Angola. “É 
a nossa base em termos de 
operação”, confirma o diretor 
geral da Angonabeiro. “Os 
produtos portugueses são 
bastante considerados em 
Angola e os cafés não fogem à 
regra. Podemos dizer que Delta 
e Delta Q são as líderes, cada 
uma na sua categoria, no café 
em Angola. Seguidas depois 
pela Ginga. Em termos do 
panorama do café em Angola, 
temos uma posição, se não 
invejável, pelo menos muito 
forte e isso vê-se nos lineares”. 
Nos vinhos, o caminho tem 
sido menos célere, dada a 
elevada concorrência, mas a 
qualidade das propostas da 
Adega Mayor tem vindo a conquistar cada vez mais consumidores.  Onde 
a relação próxima com os clientes do canal Horeca tem sido fundamental, 
assim como a aposta em presenças nos eventos de vinhos, de forma a 
que os consumidores cada vez mais interiorizem a Adega Mayor como 
parte do ADN do Grupo Nabeiro. “Daqui para a frente queremos continuar 
exatamente nesta lógica, continuar a crescer, tornando-nos, cada vez mais, 
uma empresa de distribuição alimentar, incorporando outros produtos 
complementares que façam sentido ter nesta lógica de negócio”. 
Esta atividade de distribuição alimentar ganhou novo ímpeto a partir 
de 2007, quando a Angonabeiro assumiu ela própria a importação dos 
produtos, até aí entregue a um importador. Desde então, as vendas e a 
dimensão do grupo cresceram bastante, com o trabalho do portfólio 
completo a permitir criar massa crítica para que o negócio evoluísse ainda 
mais. “Em 2012 crescemos cerca de 35%, em 2013 atingimos os 50%  e em 
2014 cerca de 30%. Têm sido crescimentos muito interessantes”, adianta José 
Carlos Beato. Tanto mais que a economia angolana, até ao ano passado, teve 
sempre resultados positivos, em simultâneo com a sua formalização, a que 

não será alheio o aparecimento das 
insígnias da moderna distribuição. 
“Todo o comércio era feito de modo 
informal. Havia grandes importadores 
que depois vendiam em armazéns 
de porta aberta. O país funcionava 
dessa forma. Com a proliferação dos 

operadores de retalho, a situação mudou substancialmente. Há uma maior 
formalização e conseguimos ter os nossos produtos expostos e à disposição 
dos nossos consumidores”. 
O que tem feito com que haja um crescimento continuado das nossas vendas, 
nomeadamente de Delta Q, a gama que mais tem crescido e que, segundo 
o diretor geral, é atualmente a maior referência em termos de negócio da 
Angonabeiro. As previsões para 2015 é que 
Delta Q ultrapasse Ginga e Delta, o que se 
justifica por uma das principais propostas 
de valor da marca portuguesa de café em 
cápsulas: o facto de permitir obter sempre 
um café de qualidade. “Num país onde as 
pessoas não sabem tirar café, onde muitas 
vezes a energia elétrica tem problemas, onde 
as ligações à água da rede têm deficiências, 
ter uma máquina que permite ter sempre um 
café de qualidade, sempre igual, e que resiste bem a variações e a picos 
de tensão é uma mais valia. Temos conseguido uma grande fidelização de 
clientes, expatriados mas também nacionais, que têm já o hábito de consumo 
de café e que, a pouco e pouco, vão valorizando as nossas máquinas e os 
nossos blends. Nos últimos anos, o nosso crescimento tem sido feito muito 
por aí”. 
Onde o retalho tem sido a base, valendo já mais de 50% do negócio. Já 
no canal Horeca permanece a força do Grupo Nabeiro e uma estrutura 

DELTA MUNDO
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quem está em Angola há mais tempo ou 
é angolano, a Angonabeiro apresenta-se 
como uma empresa que pensa Angola. 
As promoções que fazemos, o modo 
como gerimos a marca Ginga, a forma 
como temos ido ao encontro dos próprios 
consumidores têm-nos aproximado 
bastante do consumidor local. Talvez 
não sejamos vistos como uma empresa 
angolana de raiz, porque a Ginga não representa mais do que as outras 
nossas marcas, mas somos considerados uma empresa próxima, amiga, 
respeitadora”. 
Méritos também reconhecidos pelo Governo angolano, que publicou já a 
peça legislativa que irá permitir que a Liangol possa ser integralmente um 
ativo da Angonabeiro. “Algo que acontece um pouco em contraciclo, uma vez 
que o que assistimos, hoje, são empresas angolanas comprarem empresas 
portuguesas. Fruto da sua luta contra várias fatores externos, a Angonabeiro 
acabou por ser recompensada”. Independentemente de estar integrada no 
grupo português Nabeiro, a Angonabeiro é encarada como uma empresa 
que está em 
Angola para ficar 
e fazer negócios 
sérios. O que só foi 
possível graças à 
persistência e visão 
do comendador 
Rui Nabeiro, 
nomeadamente, a 
sua capacidade de 
olhar para além dos 
resultados. “Essa é a 
razão de estarmos hoje em Angola, onde o grupo compra café há mais de 
40 anos, e de termos resistido a todas as dificuldades”. E com um futuro 
auspicioso pela frente.

estabilizada, com cerca de 650 clientes e a presença nas melhores casas 
de restauração e hotéis e perspetivas deste canal dar um grande salto, 
em termos de crescimento, com a evolução dos hábitos de consumo 
protagonizada, sobretudo, pelas novas gerações. “O consumo por unidade 
no Horeca não é, ainda, muito elevado porque não há o hábito de ir tomar 
café fora de casa e escasseiam cafetarias e pastelarias. O pequeno-almoço é 
tomado, sobretudo, em casa ou nos vendedores ambulantes e mercados. No 
mundo do Horeca, já há bastante restauração e hotelaria, mas falta a parte 
dos cafés e das cadeias de café. Quando isso acontecer, o Horeca vai dar um 
pulo, e a Angonabeiro já se preparou para aproveitar esse momento e poder 
crescer consistentemente a partir daí, através da boa relação com os clientes 
e consumidores”.

“Pensar” Angola
Até porque o canal Horeca apresenta 
uma elevada rentabilidade e 
está na idiossincrasia do Grupo 
Nabeiro. As sinergias entre 
ambos os canais são evidentes e 
exploradas pela empresa, com o 
Horeca a servir de referência para 
o retalho e vice-versa, potenciadas 
pelo estabelecimento de relações 

e de contactos. A filosofia de “encontrar em cada cliente alguém que 
é, também, nosso amigo” também se aplica em Angola, não obstante os 
negócios não serem feitos de modo idêntico que em Portugal. “Em Angola 
não há o mesmo nível de compromisso que conhecemos noutras geografias, 
mas tentamos fazer o nosso papel, manter a imagem de credibilidade, 
seriedade e estabilidade, de modo a sermos reconhecidos pelo mercado”. E 
cada vez mais próximos dos consumidores. “Para quem conhece a empresa 
e vem de Portugal, somos pensados como o “braço” da Delta em Angola. Para 

Delta Q aposta no online em Angola    
A Delta Q, marca de café em cápsulas líder no mercado angolano, acaba de lançar um 
website e uma página de Facebook exclusivos para a marca em Angola. 
Além de um novo projeto gráfico, moderno, atual e funcional, os conteúdos do novo 
website da marca foram organizados de forma a levar até ao consumidor o que de 
mais atual existe no universo Delta Q. 
Já a nova página de Facebook promete conteúdos dinâmicos e apelativos, que 
contribuam para estreitar a relação com o consumidor, dando a oportunidade de 
experienciar a marca Delta Q na vertente mais social. Estão previstas informações 
relevantes sobre a marca, novidades e algumas surpresas que farão desta página 
um espaço de contacto direto e próximo entre a marca e os seus seguidores. 
Estes novos canais representam mais um passo no caminho que a Delta Q tem 
vindo a desenvolver na área do marketing digital e foram concebidos a pensar na 
satisfação dos consumidores, contribuindo para uma melhoria da integração e da 
experiência de consumo, bem como o acesso direto a todas as novidades Delta Q.
O website Delta Q está disponível para Angola, Portugal, Brasil, França, Espanha e 
Luxemburgo através do link: www.mydeltaq.com e a página de Facebook pode ser 
acedida em https://www.facebook.com/DeltaQAngola. 

DELTA MUNDO
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Pão, Café & Companhia,
o de Milfontes, o de Portugal

Muitos são os motivos para visitar Vila Nova de Milfontes, uma das 17 freguesias do concelho 
de Odemira e um dos destinos turísticos mais procurados do nosso País. Com um património 
gastronómico rico e diversificado, amplos areais e água de boa qualidade, Milfontes é ainda 
conhecida pelo Pão & Café e Companhia, um espaço único da região e que recebe gente de todo 
o país, todo o ano.

ROTEIRO DELTA
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
VILA NOVA MILFONTES
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queria um nome diferente e foi da conjugação de todas essas intenções que 
ficámos pelo Pão, Café & Companhia”, introduz a proprietária do espaço.
Mas este estabelecimento é muito mais do que um conceito misto entre 
pastelaria e loja “delicatessen”. Em termos concretos, trata-se do projeto 
de final de curso de Gestão de Hotelaria de Cristina Silva que, ao terminar 
a formação superior, pensou. “E porque não dar-lhe corpo e materializar o 
espaço? Porque é que não hei de apostar em criá-lo de raiz?”. Foi o que fez e 
os resultados estão à vista de todos. 

Uma casa com alma, construída com saber, sabor e identidade, que prima 
pela pastelaria de excelência, com mão da sua mãe, Maria de Fátima, e 
que tem ajudado a elevar, ainda mais, a qualidade da oferta neste espaço 
icónico de Vila Nova de Milfontes.
E se o espaço e a ideia eram completamente inovadores face à oferta 
existente há 18 anos, ainda hoje o Pão, Café & Companhia continua a ser 
um local diferenciador, ao conciliar um misto de mercearia, pastelaria 
e padaria, onde as pessoas se podem sentar em companhia, “tomar o 
pequeno-almoço e, ao mesmo tempo, comprar a fruta, o pão, o fiambre, os 
cereais e o leite”, diz Cristina Silva. Contudo, a aposta recai, cada vez mais, 
na pastelaria regional e conventual, já que a popularidade, especialmente 
em épocas de verão, quando a procura por este recanto aumenta, torna 
este íntimo espaço exíguo. Mas sem deixar de ser, igualmente, acolhedor.
Até porque a filosofia do Pão, Café & Companhia manteve-se desde 
a génese, embora o conceito tenha vindo a ser aprimorado ao longo do 
tempo, com a inevitável adaptação às novas tendências e a inspiração que a 
proprietária encontra pelas suas diversas viagens. “Sempre com uma aposta 
nos produtos de pastelaria e de padaria de excelência, de fabrico próprio, 
todos os dias”. Excelentes razões para uma visita a esta vila banhada pelo 
Rio Mira e protegida pelo Atlântico e às quais Cristina Silva acrescenta 
uma boa dose de preocupação na recuperação de receitas antigas, onde 
conta com o apoio da mãe.
Ao longo de 18 anos de sucesso, resultado de muito trabalho, envolvência 
e dedicação, Cristina Silva tem recusado várias propostas para tornar o 
Pão, Café & Companhia num “franchise”. Para a proprietária, o importante 
é concentrar-se na preservação da sua identidade, pois “este projeto é 

Seja para uma vigorosa tosta mista 
pelo início ou meio da manhã, ou uma 
bela fatia de bolo no término de um 
dia de praia, muitos são os motivos 
para visitar o Pão, Café & Companhia, 
estabelecimento localizado na Rua 
Custódio Brás Pacheco, a principal 
artéria desta pacata vila da costa 
vicentina. Propriedade de Cristina 
Silva, o Pão, Café & Companhia é 
um daqueles estabelecimentos que 
marcam um local, ou agenda dos 
muitos que gostam de calcorrear 
Portugal em busca de um lugar de 
refúgio ou de descanso. “A que se 
deve o nome? À família. Cada um 
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para manter a elevada afluência que caracteriza o 
Pão, Café & Companhia ao longo de todo o ano. “No 
verão, chegam a estar mais de 30 mil pessoas, mas 
no inverno são apenas seis mil habitantes”, uma 
disparidade que, apesar de tudo, não desmotiva 
Cristina Silva e a sua equipa composta, em média, 
por 15 colaboradores, redobrada em meses de 
maior movimento. Nesse sentido, e de forma a 
cativar o cliente todos os dias, começou a oferecer 
refeições ligeiras à hora de almoço: o mesmo 
cliente que frequenta o Pão, Café & Companhia 
durante o pequeno-almoço, volta ao almoço para 
comer uma sopa e uma tosta mista, uma quiche, 
um hambúrguer ou uma baguete com atum. E 
toma um café, da Delta Cafés claro, já que esta 
foi, desde o início, um parceiro inquestionável 
do estabelecimento, com a suavidade e o aroma 
do “blend” Diamante a ser parte integrante dos 
quentes e diversificados aromas que aqui se 
fazem sentir ao longo das diferentes fases do dia e 

complemento natural de qualquer ato de degustação.
Cristina Silva é, acima de tudo, uma mulher realizada e feliz com 
o que faz e “fiel à máxima que se tem de trabalhar sempre com 
qualidade, mesmo que isso implique menores margens”. Assume que 
vive apaixonada pelo que faz, cuidando de todos os pormenores. E é 
de pequenos grandes detalhes que se faz esta casa de Vila Nova de 
Milfontes, expressão natural da simpatia e atenção da sua proprietária, 
que faz, também ela, de cada cliente um amigo. Assim se percebe a 
existência do Livro de Elogios, que também poderia ser o Livro dos 
Sorrisos, tal é o número de visitantes, muitos deles repetentes ao longo 
de décadas e gerações, que visitam o Pão, Café & Companhia. Um 
cunho pessoal de quem sorri com naturalidade. Afinal, não é todos os 
dias que vemos os nossos sonhos concretizados. Ficamos à espera do 
próximo!

como um filho que viu nascer, dar os primeiros 
passos e crescer”, à semelhança do que testemunhou 
acontecer com os filhos de muitos dos seus clientes. 
Fiéis às famosas torradas, tostas mistas e empadas 
de galinha, pato, porco preto ou javali, ou a outras 
deliciosas propostas que tornam muitas sobremesas 
dos diversos restaurantes da localidade não tão 
sedutoras ao palato. Arte dos seus dois pasteleiros 
residentes.
Até porque o principal desafio a enfrentar é a 
sazonalidade deste negócio em Vila Nova de Mil 
Fontes, que tem vindo a obrigar a muita criatividade 
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“Máquina essa que já estava há alguns meses a trabalhar”, como refere 
João Rosinha, presidente da direção da Associação das Festas do Povo 
de Campo Maior. “Neste momento estamos quase com 80 ruas. Depois 
deste lançamento, com certeza que nas próximas semanas vão chegar às 
100. Vamos fazer um esforço, também nós, no sentido de ultrapassarmos o 
número de 2011 que foram 106 ruas”.
O responsável pelo dossier de candidatura das Festas do Povo de Campo 
Maior a Património Cultural Imaterial da Humanidade, Paulo Lima, diz 
que neste momento “estão a ser reunidos os elementos para construir o 
dossier”. Paulo Lima conta que a sua ligação às Festas do Povo de Campo 
Maior surgiu quando, por duas vezes, as 
visitou e sentiu “a vontade de uma 
comunidade de levantar umas 
festas únicas”.
Para a edição de 2015, as 
Festas do Povo vão contar 
com um programa especial, 
sendo esperados mais de 
1,2 milhões de visitantes, 
representando um impacto 
positivo direto no tecido 
económico-social da região.

“Amo Campo Maior” tema
das Festas do Povo 2015

Já é oficial: as Festas do Povo de Campo Maior realizam-se entre 22 e 30 de agosto e terão como 
tema “Amo Campo Maior”. Para a edição de 2015, as Festas do Povo vão contar com um programa 
especial, sendo esperados mais de 1,2 milhões de visitantes.

O anúncio oficial da realização das Festas de Campo 2015 teve lugar no 
Museu Aberto de Campo Maior, a 26 de fevereiro último, e contou com a 
presença de João Rosinha, presidente da direção da Associação das Festas 
do Povo de Campo Maior, da entidade organizadora, Ricardo Pinheiro, 
presidente da Câmara de Campo Maior, Pedro Murcela, presidente da 
Assembleia Municipal, e do comendador Rui Nabeiro.
Reconhecidas pela sua originalidade e cariz popular, tanto a nível nacional 
como internacional, as Festas do Povo de Campo Maior são de tradição 
secular, encontrando-se em curso a candidatura a Património Cultural 
Imaterial da Humanidade, pela Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura (Unesco).  “É o amor por Campo Maior, é o 
amor pelas suas gentes e é a humildade que há aqui. É uma transpiração de 
carinho e de amizade, de amor e de proximidade, que é o que é importante 
nas festas”, referiu o comendador Rui Nabeiro à Rádio Campanário. “As 
festas tocam a alma das pessoas e, ao serem anunciadas, já se começa a 
respirar a festa”.
Para o presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, Ricardo Pinheiro, 
a realização das Festas do Povo “tem a importância que o número de 
turistas que visitam Campo Maior, de quatro em quatro anos, tem vindo a 
demonstrar.  A arte de trabalhar o papel e transformá-lo em flores foi dando 
o reconhecimento pelo povo de Campo Maior e pela paixão por esta arte”.     
A partir daqui compete à população pôr a máquina em movimento. 

C p Maioram o 
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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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