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RUI MIGUEL NABEIRO, 
ADMINISTRADOR DO 
GRUPO NABEIRO/DELTA CAFÉS, 
aborda a  importância  da recente 
aquisição de um novo ativo no 
mercado francês

Com a chegada do período das férias é frequente assistir-se a um decréscimo das notícias de destaque. 
Na gíria jornalística é, inclusivamente, conhecido como “silly season”.
 
No entanto, a Delta Magazine mostra exatamente o contrário e esta edição é prova da afirmação do 
nosso Grupo e das nossas Marcas.
 
Senão vejamos: voltámos a ser eleitos Marca de Confiança no estudo das Seleções do Reader’s Digest. 
São já 14 anos de amizade e respeito com os nossos clientes e consumidores, que nos premeiam neste 
âmbito.
 
Celebramos oito anos de Adega Mayor. Uma adega de autor, delicadamente colocada em plena planície 
alentejana e de onde têm saído muitos e premiados bons vinhos. Realidade conseguida após a vontade e 
crença de que seríamos capazes de alargar horizontes, de expandir aroma e sabor vinícolas, mas que 
seriamos capazes, sobretudo, de superar-nos a nós próprios, enquanto “experts” do café. 

Uma simbiose perfeita. Dois néctares de eleição.

 
Com pouco mais de um ano de vida, o Centro de Ciência do Café foi eleito Museu do Ano pela Associação 
Portuguesa de Museus. Um prémio merecido pelo trabalho desenvolvido, pela experiência que 
proporciona a quem o visita, mas, essencialmente, por toda a inovação intrínseca do mesmo. Um espaço 
único na Europa, uma referência a quem visita Campo Maior, a quem visita a Delta Cafés.
 
Com a ambição saudável que tão bem nos caracteriza conseguimos mais um avanço importantíssimo 
naquela que tem sido a nossa estratégia nos últimos tempos, a Internacionalização, com a aquisição da 
Azur Cafe, na Côte de Azur, em França.
 
Com a aquisição deste distribuidor asseguramos, num menor espaço temporal, uma abrangência 
alargada do nosso café, da nossa marca em terras francesas, numa zona privilegiada, com um índice de 
consumo fortemente sustentado.
 
Acredito, seriamente, que esta compra nos coloca ainda mais próximos dos nossos clientes e 
consumidores, premissa que faz parte do nosso ADN desde sempre e cada vez mais um Grupo mais 
global.
 
São estas as notícias que muito me apraz partilhar convosco. É muito gratificante quando o trabalho 
de uma vasta equipa, que somos todos nós, dá tamanhos frutos. “Silly season?” Não! Muitas e boas 
notícias! Um bem haja a todos. Votos de um excelente verão!

NOVAS CONQUISTAS: MAIS GLOBALIDADE
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Desde sempre promovemos a responsabilidade social. Hábito que surge de valores sempre presentes na 
nossa atividade e pelos quais nos regemos desde a fundação da Delta Cafés.

A empresa são as pessoas. Razão pela qual, desde as nossas origens apostámos na valorização do 
capital humano. Os colaboradores dão corpo e rosto à empresa, são o eixo central do nosso Grupo, a 
qualidade visível que acaba por chegar a todos os nossos clientes e amigos.

É neste ambiente de trabalho e espírito solidário que surgiu a Associação Coração Delta. 
Celebramos 10 anos de vida. Intensos e bem conseguidos, com dificuldades e êxitos.
Orgulhamo-nos do trabalho feito, pelo muito que aprendemos e, sobretudo, pela troca de experiências 
que nos permitiu conhecer outras maneiras de fazer e ver o mundo que nos rodeia, com os seus 
problemas e carências. 

Percorremos um caminho que nos deixou mais conscientes. Hoje, percebemos melhor o nosso papel na 
sociedade.  Ao longo destes 10 anos, defendemos e apoiámos o exercício da cidadania organizacional e 
social, dinamizando inúmeras ações, fazendo a articulação entre trabalho e voluntariado e permitindo 
que os colaboradores possam, ainda que dentro do período laboral, encontrar tempo para essas mesmas 
ações. 

Acreditamos que do voluntariado empresarial pode nascer o espírito do voluntário individual. Estamos, 
mais que nunca, atentos à componente social das empresas, se assim não fosse, perderíamos o 
mais importante: as pessoas, o capital humano.  Devemos incentivar e divulgar as boas práticas de 
responsabilidade social. A solidariedade e a tolerância são capitais. 

Ser solidário, tolerante e ajudar quem precisa de apoio para poder ultrapassar as dificuldades 
quotidianas, são princípios que devem estar presentes de forma constante na nossa forma de olhar em 
redor.

O futuro está nas mãos dos nossos filhos e netos. Devemos ensinar-lhe o caminho da responsabilidade 
e da entreajuda, que aprendam a ajudar quem precisa e a respeitar as diferenças de todos e de cada um.

O Coração Delta desde a sua origem promove este espírito e modo de fazer, mas, mais importante ainda, 
é o exemplo que todos devemos dar. 

COMENDADOR 
RUI NABEIRO 
destaca a importância 
da componente social da 
empresa

UMA DÉCADA A CONSTRUIR O AMANHÃ
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Faturação da restauração sobe 
após cinco anos de perdas   

O sector da restauração recuperou em 2014 de um ciclo 
de cinco anos de perda no volume de negócios. No ano 
passado, os restaurantes em Portugal faturaram 3,6 mil 
milhões de euros, mais 1,1% do que em 2013. Nesse ano, 
tinha-se verificado uma quebra de 6,3% (face a 2012), 
segundo dados divulgados hoje num estudo da Informa 
D&B.
Para este ano, as previsões apontam um aumento de 
2,8% na faturação, para 3,7 mil milhões de euros.
Estes indicadores surgem depois de a Associação 
da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal 
(AHRESP), ter divulgado que “só em 2014 encerraram 
mais de 4.013 empresas de restauração e bebidas”, 
citando dados públicos do Observatório Racius.
Num comunicado enviado ontem - que não revela, contudo, 
quantas empresas foram criadas no ano passado – a 
associação cita também um relatório da Comissão Europeia 
que concluiu que “60% das empresas de restauração e 
hotelaria estão em alto risco de falência” em Portugal. E, 
voltando à carga quanto à reposição do IVA do sector nos 
13%, sublinha que, de acordo com o INE, se perderam mais 
de 26 mil postos de trabalho no quarto trimestre de 2014.

NOVIDADES

Número de empreendimentos 
turísticos quase duplicou em 
10 anos  

O número de empreendimentos turísticos em Portugal 
cresceu quase para o dobro nos últimos 10 anos, com um 
aumento de 87% face a 2005, indica o Atlas da Hotelaria 
2015 da Deloitte.
Nesta décima edição do documento da consultora 
sobre o sector da hotelaria em Portugal, a Deloitte 
conclui que se registou um crescimento de 772 novos 
empreendimentos turísticos, que correspondem a mais 
de 45.000 novas unidades de alojamento (quartos ou 
apartamentos).
Em causa está a comparação entre o número de 
estabelecimentos referidos no Atlas da Hotelaria 2005 
(886) e os 1.729 registados agora, em 2015, excluindo os 
hotéis rurais, que na primeira edição deste documento 
não foram contabilizados.
Para 2015, está prevista a abertura de 53 hotéis no 
país, indica a Deloitte, que destaca o número de 
empreendimentos a inaugurar na região de Lisboa (21), 
seguida pelo Norte (11) e Centro do país (10).
É na região lisboeta, aliás, que os preços médios por 
quarto e a receita por quarto disponível (RevPar) são 
mais elevados, com valores registados em 2014 de 
70,60 euros e 47,90 euros, respetivamente. Seguem-se a 
Madeira (53,06 euros e 35,82 euros) e o Algarve (50,86 
euros e 30,96).

Portugal no ‘top 10’ dos destinos mais 
competitivos da Europa  

Os números recorde que o turismo tem registado nos últimos anos já estão a dar frutos. Portugal 
acaba de ultrapassar os concorrentes diretos a nível europeu - Grécia, Croácia e Turquia - e 
conquistou um lugar no ‘top 10’ dos destinos turísticos mais competitivos da Europa, de acordo 
com o ‘Global Travei & Tourism Competitiveness Index’ divulgado pelo Fórum Económico 
Mundial. 
A nível mundial o mercado consegue voltar aos índices de 2008 ao subir para o 15º lugar no 
ranking mundial da competitividade no turismo, deixando para trás destinos como a Suécia, 
Nova Zelândia, Islândia, Finlândia, Bélgica e Irlanda. 
Face a este desempenho, em declarações ao Diário Económico, o secretário de Estado do 
Turismo Adolfo Mesquita Nunes realça que a “subida de cinco posições, depois de seis anos em 
queda permanente, é um bom sinal e um incentivo de que estamos no caminho certo”. 
nível dos recursos humanos e mercado de trabalho, o país ocupa um lugar de destaque com a 
terceira posição no ranking mundial em termos de facilidade na contratação de colaboradores 
qualificados. Portugal ocupa ainda o décimo lugar como destino turístico mais seguro do mundo. 
A liberalização do sector, a redução das taxas e custos de contexto e a mudança na estratégia 
de promoção do destino - com a aposta no digital, captação de rotas aéreas e reforço da relação 
com a imprensa internacional - são os argumentos que ajudaram a justificar este desempenho. 
Mesquita Nunes admite que, apesar de se estar no caminho certo, “ainda que há muito por 
fazer”. Pelo que a estratégia para reforçar a competitividade deve continuar a assentar “em 
liberalizar o sector, despolitizar a promoção e preparar as empresas para a mudança”. E lembra 
que aos desafios tradicionais do sector “somam-se agora os do marketing digital, do ‘big data’ e 
do ‘sharing economy’, que devemos encarar com abertura, e não com protecionismo”.

Hotelaria espera novo ano recorde impulsionada 
pelo verão 

Em 2015, além dos tradicionais mercados emissores estrangeiros também os portugueses 
vão contribuir para o crescimento dos indicadores turísticos. 
Os dados do Tourism Monitor da Associação da Hotelaria de 
Portugal (AHP) concluem que mais de metade dos hoteleiros, 
58%, espera conquistar uma taxa de ocupação acima dos 80%, 
percentagem que supera os 37% registados no inquérito de 
2014.
Face a este cenário a presidente executiva da AHP, Cristina Siza 
Vieira, que falava durante um encontro com jornalistas, não 

tem dúvidas que “os hoteleiros estão mais otimistas do que em 2014”.
Cristina Siza Vieira sublinhou que além do otimismo, os números confirmam “a tendência de 
crescimento da hotelaria”. Isto porque “os primeiros meses do ano já foram muito positivos e, com 
base nestes números e nas reservas e pré reservas em curso, os hoteleiros têm uma expectativa 
elevada para os meses de verão”.
Por mercados emissores estrangeiros, a expectativa é que haja um melhor desempenho dos 
turistas espanhóis (mais 17%) e franceses (14%) em termos de procura pelo destino Portugal. Os 
turistas portugueses também surgem em destaque e lideram no que se refere a fazer férias no 
mercado nacional com uma subida de 18%. Pela negativa, a AHP refere a Itália, China e a queda 
a pique da Rússia em termos de procura.
Quanto ao RevPar - preço médio por quarto disponível - as estimativas da hotelaria também são 
animadoras, já que 65% dos empresários admitem que este indicador será superior este ano.
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NOVIDADES

Verão representa mais de metade das 
dormidas hoteleiras na Europa  

O verão pesa mais de metade da atividade turística na Europa, revelam 
números divulgados pelo Eurostat. A estação pesa 51,9% do total das dormidas 
faturadas a turistas residentes ao longo de todo o ano.
De acordo com uma nota divulgada pelo gabinete europeu de estatística, a 
temporada de junho a setembro imprime um padrão claro de sazonalidade 
no turismo europeu.
Do total de pernoitas turísticas de residentes, 60% são passadas em espaço 
doméstico (país de origem), enquanto as restantes 40% ocorrem fora do país.
De acordo com dados de 2013, em Portugal, as dormidas de verão 
representaram 40,7% de todas as dormidas do ano.
O país onde a hotelaria mais depende da estação mais quente é a Itália, com 
uma predominância de 74% das dormidas a acontecer no verão, seguindo-se 
a Grécia, onde 72,2% das pernoitas turísticas são registadas no período de 
junho a setembro.

INE confirma destruição de 53 mil postos 
de trabalho na Restauração e Hotelaria  

Os últimos dados do INE indicam que o sector do Alojamento e Restauração 
registou 249.100 postos de trabalho no 1º trimestre de 2015, o que representa 
um mínimo histórico dos últimos sete anos. Segundo os números solicitados 
ao INE e analisados pela AHRESP, entre setembro de 2014 e março de 2015, 
foram destruídos 52.900 postos de trabalho - mais de 290 por dia o que 
significa uma redução de 17,5% nos últimos seis meses.
O aumento do IVA para os 23% nos Serviços de Alimentação e Bebidas é a 
principal causa desta redução de postos de trabalho, uma vez que tem levado 
ao encerramento de milhares de estabelecimentos bem como ao sobre-
endividamento de milhares de empresas. Dados oficiais do INE indicam 
que a Restauração e a Hotelaria representam 71,3% das empresas, 77,4% das 
pessoas empregadas e 50,5% do volume de negócios do sector do Turismo. 
A taxa de IVA nos Serviços de Alimentação e Bebidas que se pratica em 
Portugal é a mais elevada da União Económica e Monetária.
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INFODELTA

Delta Cafés com nível de excelência 
no Índice de Responsabilidade Social 
Corporativa    

A Delta Cafés lidera o ranking das empresas com melhor Responsabilidade 
Social Corporativa, ao registar uma pontuação em intervalo de Excelência 
(mais de 80 pontos.  registou uma pontuação em intervalo de Excelência 
(mais de 80 pontos) no que ao “índice de excelência ou robustez na perceção 
da Responsabilidade Social Corporativa” diz respeito. A conclusão é avançada 
pelo Reputation Institute, no âmbito do estudo anual RepTrak Pulse, que 
avalia os níveis emocional e racional de reputação das organizações e das 
marcas, junto do público em geral.
Foram auditadas mais de 180 marcas selecionadas pelo público em Portugal, 
das quais apenas 14 obtiveram uma pontuação acima dos 80 pontos e, como 
tal, foram designadas marcas de Excelência Reputacional. Por sua vez, 73 
foram percecionadas “como tendo uma Reputação Excelente ou Robusta”, ou 
seja, acima dos 70 pontos.

CCC acolheu Jornadas de Responsabilidade Social       
O ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social presidiu ao encerramento das Jornadas de Responsabilidade Social Corporativa que se 
realizaram a 29 de junho no auditório do Centro de Ciência do Café (CCC) e assinalaram o final dois anos de vigência do projeto “Campo Maior Vila 
Solidária da Europa”. Na sua intervenção, Pedro Mota Soares deixou palavras de agradecimento às instituições de solidariedade “pelo papel decisivo que 
vêm desempenhando na garantia da coesão social do país” e anunciou o estabelecimento de um Contrato Local de Desenvolvimento Social de terceira 
geração, para dar continuidade ao trabalho desenvolvido em Campo Maior nos últimos 24 meses.
O projeto “Campo Maior Vila Solidária da Europa” resultou de uma parceria de 11 entidades, entre as quais a Câmara Municipal de Campo Maior, a 
associação Coração Delta e Fundação EDP. Foram definidos três eixos de atuação, centrados no combate ao abandono e insucesso escolar, fomento do 
emprego e empreendedorismo, e integração social da comunidade cigana.
Além do ministro Pedro Mota Soares, as jornadas de 29 de junho no CCC contaram com intervenções do presidente do Coração Delta, Rui Nabeiro, do 
presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, Ricardo Pinheiro, assim como do diretor da Segurança Social em Portalegre, João Carlos Laranjo, en-
tre outros. E porque a iniciativa teve caráter transfronteiriço, de Espanha chegaram os testemunhos do senador Juan Andrés Tovar e do empreendedor 
social José Maria Pérez González, criador das Escuelas Taller para desempregados com pouca formação e do programa “Lanzaderas”, uma nova visão 
sobre a procura ativa de emprego.
Nos painéis de comunicações destas jornadas foram abordadas matérias relacionadas com os benefícios da Responsabilidade Social Corporativa (RSC) 
para as empresas, a importância das parcerias e a Responsabilidade Social enquanto motor da Empregabilidade Jovem.

PEDRO MOTA SOARES, 
MINISTRO DA 
SOLIDARIEDADE, 
EMPREGO E 
SEGURANÇA SOCIAL,
enalteceu o papel 
decisivo das 
instituções de 
solidariedade social 
na garantia de coesão 
social do país.
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Já foram entregues os diplomas referentes à participação nas edições 29, 30 e 31 do Master Café Delta, formação destinada aos clientes Delta e que desenvolvem 
a sua atividade comercial no canal Horeca. Organizado pelo Centro Internacional de Pós Graduação Comendador Rui Nabeiro em conjunto com a Universidade 
de Évora, a formação aborda as áreas de gestão, marketing, técnicas de barista e conhecimento do produto café e tem a duração de cinco dias, repartidos em 
duas semanas.
Num dia aberto a todos os participantes, mas também às famílias dos mesmos, o auditório da Herdade das Argamassas recebeu todos os que participaram nas 
29.ª, 30.ª e 31.ª edição do Master Café Delta. “Um cliente, um amigo”, provenientes de diferentes pontos do país como Vendas Novas, Alandroal, Viseu, Ponte 
de Sor, Golegã, Lisboa, Entrocamento, Vila Franca de Xira, Portalegre, Seixal, Queluz, Alcains, Santarém, Fundão, Sertã, Torres Novas, Aveiro e Santiago do 
Cacém.
Um dia em pleno para todos os que se deslocaram a Campo Maior e onde além do convívio e espetáculo por parte de Eduardo Madeira e Manuel Marques foi 
possível visitar o Centro Ciência Café, recentemente eleito Melhor Museu Português de 2015 (ver peça), a Adega Mayor e a fábrica da Novadelta.

Diplomas do Master Café Delta entregues 

Comendador Rui Nabeiro homenageado 
pela Associação Nacional de Treinadores de 
Futebol e pela Liga de Bombeiros Portugueses 
  
A Associação Nacional de Treinadores de Futebol homenageou o comendador Rui 
Nabeiro pelo apoio prestado à associação, assim como pelo forte apoio dado ao futebol 
português através das suas empresas. A distinção foi entregue por Fernando Gomes, 
presidente da Federação Portuguesa de Futebol, no decorrer do Fórum Nacional de 
Treinadores de Futebol/Futsal que teve lugar no Centro Nacional de Exposições de 
Santarém. 
Evento que homenageou, igualmente, os treinadores que realizaram mais de 500 jogos 
na 1.º Liga.  Foram eles Fernando Vaz (a título póstumo), Manuel de Oliveira, José Maria 
Pedroto (a título póstumo), Manuel José, Mário Wilson, Vítor Manuel e Manuel Cajuda. 
Dos cinco treinadores que se encontram vivos, apenas um, Manuel de Oliveira (82 
anos), compareceu à cerimónia e recebeu o prémio pessoalmente. Os ausentes foram 
representados por familiares ou amigos.
Mas as homenagens não se ficaram por aqui.  O secretário de Estado da Administração 
Interna, João Almeida, entregou ao comendador Rui Nabeiro, a condecoração de 
Personalidade Empresarial e Personalidade da Sociedade Portuguesa, na cerimónia do 
Dia do Bombeiro Português que teve lugar em Bragança.
A distinção foi proposta pela Associação dos Bombeiros Voluntários de Campo Maior, 
devido ao apoio desde sempre prestado aos Soldados da Paz, quer da sua terra natal 
quer de outras localidades no país.

Comendador Rui Nabeiro e Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol
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REPORTAGEM

Delta eleita 
“Marca de 
Confiança” 
2015
O estudo “Marca de Confiança”, na sua 
edição de 2015, volta a consagrar 
a Delta Cafés como a líder 
incontestável no mercado nacional 
de cafés, e o comendador Rui Nabeiro 
como “Empresário do Ano”. Estas 
distinções de relevo estão já a tornar-
se uma tradição para a Delta Cafés, 
que, de novo, vê a sua qualidade 
ser reconhecida permanecendo a 
marca de café no topo da preferência 
dos consumidores portugueses.

texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
MARCAS DE CONFIANÇA

João Manuel Nabeiro, administrador da Delta Cafés, representou o comendador Nabeiro na gala deste ano

Ruy de Carvalho foi eleito Personalidade de Confiança 2015

Luís Delgado e Carmo Diniz acolheram todos os presentes em mais uma gala das Marcas de Confiança
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A Delta Cafés foi confirmada, pela décima quarta vez, como “Marca de 
Confiança” no segmento de Cafés, de acordo com os dados do estudo 
Marcas de Confiança 2015, organizado pelas Seleções do Reader’s Digest. 
A distinção vem reforçar, uma vez mais, a qualidade distinta da Delta 
Cafés, empresa líder no mercado de cafés contando com mais de 50 anos 
de história, que continua a merecer a confiança crescente e espontânea 
dos portugueses. Invariavelmente, o sabor, o aroma e o grau de satisfação 
foram as qualidades mais valorizados pela maioria dos consumidores que 
reconhecem no café Delta um produto único e de excelente qualidade 
singular. Sem esquecer a disposição para a Responsabilidade Social e a 
Resposta às Necessidade do Cliente, atributos que marcam a conhecida 
imagem da Delta e que são muito apreciados pelo consumidor, contribuindo 
para índices de confiança na ordem dos 67%.
A Reader’s Digest, nesta edição de 2015, voltou a medir a confiança dos 
portugueses em variadas figuras públicas, políticas ou empresariais que 
maior impacto provocam nas suas vidas. Esta edição demonstrou que a 
grande maioria dos vencedores do ano anterior reforçaram a sua posição 
de liderança. 
O comendador Rui Nabeiro, que conquistou na edição de 2014 o mesmo 
título, venceu novamente na primeira posição na secção de Personalidades 
de Confiança, no estudo “Marcas de Confiança 2015” da Selecções do 
Reader’s Digest sendo eleito “Empresário do Ano”. O fundador da Delta 
Cafés continua a merecer a confiança dos portugueses e viu, assim, a sua 
posição de liderança reconhecida com um índice de confiança de 34%. 
“Ser reconhecida pela terceira vez consecutiva como marca de qualidade 
pelos consumidores e eleita pelo 14.º ano consecutivo Marca de Confiança 
é, para nós, um motivo de grande orgulho. Pretendemos continuar sempre a 
oferecer produtos inovadores e de qualidade distinta a todos os verdadeiros 
apreciadores de café. Continuar a ser a marca preferida dos Portugueses 
é o grande objetivo da Delta”, sublinhou o comendador Rui Nabeiro, 
presidente do Conselho de Administração do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, 
cujos prémios foram recebidos na cerimónia das Marcas de Confiança por 
Amélia e João Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés.
Solidariedade, honestidade, humildade, fidelidade, competência técnica e 

uma imensa vontade de fazer e aprender são os valores sobre os 
quais a Delta se edificou. Valores estes dos quais se orgulham o 
comendador Rui Nabeiro e os seus colaboradores e que tornaram a 
Delta Cafés na marca de confiança que conhecemos hoje, conhecida 
e respeitada em Portugal e além-fronteiras. 
Uma marca com um rosto humano que faz de cada cliente um 
amigo. Assim se distingue a Delta Cafés que, além de ser uma marca 
de sucesso em Portugal e no mundo, é igualmente um exemplo de 
espírito batedor e audácia empresarial. Assim, a Delta Cafés pode 
afirmar, com o peso de todas as suas décadas de existência, que 
procura sempre dar o melhor de si para fazer chegar as mesas, 
balcões, e casas de pessoas o melhor do café.
A Delta Cafés vai continuar a corresponder às exigências de diferentes 
tipos de mercado, uma missão assente numa cultura empresarial 
sustentada e virada para o amanhã. Mantendo a satisfação e fidelização 
dos consumidores para que o nível de confiança, base essencial da 
construção de qualquer relação, se mantenha. As recentes distinções 
da Delta Cafés confirmam os resultados de edições anteriores e 
demonstram a ligação cada vez mais forte dos portugueses com a 
marca que é a sua escolha diária. Em casa ou na rua, a escolha fica-se 
pelo café que dá sabor à sua vida.

Marcelo Rebelo de Sousa é o político em quem os portugueses mais confiam

José Rodrigues dos Santos é o jornalista em quem os portugueses mais confiam

Amélia Nabeiro recebeu o troféu de Marca de Confiança 2015, na categoria de Café
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Comendador Rui Nabeiro 
distinguido nos prémios AHRESP 2015 
A AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal distinguiu o comendador 
Manuel Rui Azinhais Nabeiro com o “Prémio Excelência”. Mais um reconhecimento para o 
fundador da Delta Cafés e do Grupo Nabeiro, atribuído na primeira edição dos Prémios AHRESP, 
evento que distingue os melhores do ano no sector da restauração e da hotelaria em Portugal.

A AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal 
distinguiu o comendador Rui Nabeiro, presidente do Conselho de 
Administração do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, com o “Prémio Excelência” 
na primeira edição dos Prémios AHRESP. O empresário é assim, mais uma 
vez, agraciado pelo bom desempenho do Grupo Nabeiro, ficando patente o 
contributo marcante das empresas que preside e o seu exemplo enquanto 
empresário e empreendedor ao longo dos mais de 50 anos de atividade da 
marca comercial por si criada: a Delta Cafés. 
Aplaudido de pé por uma sala repleta do Pátio da Galé, em Lisboa, Rui 
Nabeiro sorriu como só ele sabe sorrir e as palavras foram aquilo que 
costumam ser, ditas por alguém que, não raras as vezes, se “esquece” 

dos discursos e fala com o coração. “Um abraço de amizade a todos os 
presentes”, começou por dizer ao subir ao palco para receber das mãos do 
comendador Mário Pereira Gonçalves, presidente da AHRESP, o “Prémio 
Excelência”, atribuído pela primeira vez no nosso país. 
Ladeado de João Manuel e Amélia Nabeiro, o empresário português foi, 
uma vez mais, igual a si próprio. “Este é um prémio ligado a uma forma de 
estar na vida. A excelência é e tem sido usada a favor da comunidade, dos 
amigos, da família e dos clientes. A AHRESP representa muitos portugueses 
e famílias portuguesas, representa um importante sector de atividade de que 
o país precisa e sabe dar resposta aos seus desafios”, reforçou enquanto 
agradecia o prémio de carreira com que havido sido agraciado.

A AHRESP DINSTIGUIU O 
COMENDADOR RUI NABEIRO
com o “Prémio Excelência” na 
primeira edição dos Prémios 
AHRESP e que agraciou o 
bom desempenho do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés.
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REPORTAGEM
texto BÁRBARA SOUSA fotos D.R

PRÉMIOS AHRESP

Também o presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa, Fernando 
Medina, homenageou o fundador da 
Delta Cafés. “A atribuição do prémio 
aqui feita hoje é uma questão de 
elementar justiça, exemplo máximo de 
dar à sociedade, assim como também 
ao país. Um verdadeiro exemplo de 
responsabilidade social. Uma salva de 
palmas”, disse o edil de Lisboa.
Os Prémios AHRESP têm como 
objetivo premiar e distinguir as 
melhores empresas, instituições, 
estabelecimentos, marcas e 
profissionais que se destacaram 
durante o ano de 2014 nos sectores 
da hotelaria, promoção turística e 
restauração, em várias categorias.  
Foi durante a Gala de Cerimónia 
de Entrega dos Prémios AHRESP 
2015 que a associação revelou os 
vencedores da primeira edição, 
numa cerimónia que decorreu no 
Pátio da Galé, no Terreiro do Paço, em 
Lisboa, e que contou com a presença 
do secretário de Estado adjunto 
e da Economia, Leonardo Mathias, do secretário de Estado do Turismo, 
Adolfo Mesquita Nunes, assim como do presidente do Turismo de Portugal, 
João Cotrim de Figueiredo. Os troféus contaram com o Alto Patrocínio do 
Presidente da República.
Numa iniciativa em que a decisão foi do público, através de votação online, 
entre os restantes vencedores doestão o Time Out Mercado da Ribeira, com 
o prémio “Conceito/Marca”; Portugal APTECE, com o prémio “Contributo 
para Defesa da Gastronomia como Património Nacional”; TOMI “The city’s 
best friend”, com o prémio “Produto ou Serviço do Ano/Parceiro do Ano”; 

SIC – Portugal em Festa, com o prémio “Programa de Divulgação de Oferta 
Turística”; Cozinha com Alma, com o prémio “Projeto de Solidariedade”; 
Tiago Henriques, do Choco Real, com o prémio “Jovem Empresário/
Empreendedor do Ano”; Corinthia Hotel Lisbon – Energy Efficient Hotel 
Project, com o prémio “Sustentabilidade Ambiental, e o Turismo do 
Alentejo e do Ribatejo, com o prémio “Entidade Regional de Turismo”, 
distinção entregue ao presidente da entidade vencedora, António Ceia da 
Silva, por João Manuel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta 
Cafés.

Além do comendador Rui Nabeiro, a associação distinguiu, ainda, 
Carlos Ferreira, do Ferreira Café, com o prémio “Portugueses Lá 
Fora”; Nazir Din, CEO da Sana Hotels, como “Personalidade do Ano”, 
e José Quitério, crítico gastronómico, com o “Prémio Carreira”, nas 
quatro categorias de mérito que foram atribuídas pela Comissão de 
Honra convidada pela organização.
O presidente da AHRESP, comendador Mário Pereira Gonçalves, 
deixou claro que, “ao instituir estes prémios, a AHRESP quis saudar 
os ventos de mudança que se começam a fazer sentir neste sector, 
premiando os corajosos, os empreendedores e os profissionais 
que, com as suas boas práticas, fazem a diferença e marcam novos 
caminhos”. Casos de sucesso que resistiram à “tempestade perfeita” da 
recessão económica, ao que acrescentou que “com este gesto simbólico, 
pretendemos dar-lhes forças para continuarem”.
O presidente da associação de hotéis, restaurantes e similares de 
Portugal categorizou, ainda, como “extraordinária” a grande e rápida 
adesão a esta iniciativa, “com mais de 200 candidaturas apresentadas 
para as oito categorias que estiveram em votação online durante um 
mês, tendo sido contabilizados mais de 100 mil votos”.

Comendador Rui Nabeiro agradeceu o prémio recebido, em nome do Grupo por si liderado,  associado, no seu entender, a uma forma de estar na vida

Ceia da SIlva, presidente do Turismo do Alentejo e do Ribatejo, recebeu o prémio Entidade Regional de Turismo
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Lote Angola disponível 
em formato pastilhas

O Lote Angola chega agora às prateleiras 
do retalho organizado sob a forma de 
pastilhas. Disponível também em formato de 
250grs, a consistência forte, aroma exótico 
e sabor original deste lote exclusivo da 
Delta Cafés está agora disponível com toda a 
conveniência do formato pastilhas.

LANÇAMENTO
texto BÁRBARA SOUSA fotos D.R.
PASTILHAS

A Delta Cafés acaba de lançar no mercado o Lote Angola em formato 
pastilhas, com o mesmo sabor forte e equilibrado, ideal para proporcionar 
momentos únicos e intensos de prazer como somente “o café da sua vida” 
sabe fazer.
Disponível ao consumidor numa prática embalagem de 16 pastilhas 
unidose, é com este novo formato que a gama Origens se apresenta ao 
mercado nacional reforçando, assim, a oferta já existente em formato 
de 250grs (de moagem universal) ao formato pastilha, com todas as 
características exclusivas e o sabor original deste lote exclusivo da Delta, 
“para que não perca tempo a chegar ao café que mais gosta”.
De consistência forte, aroma exótico e sabor pronunciado, que resulta 
numa bebida cheia de carácter e robustez, com matizes da alma destas 
terras, o “Lote Angola” resulta de uma criteriosa seleção dos melhores 
Robustas africanos que conferem todo o exotismo reconhecido a esta 
Origem Delta Cafés.
Já disponível nos vários hipers e supermercados existente a nível nacional, 
o Lote Angola faz parte da Gama Origens, composta pelos quatro cafés 
mais afamados do mundo: Brasil, Timor, Colômbia e, claro está, Angola.
Com uma roupagem exclusiva, alinhada internacionalmente, as 
embalagens da Gama Origens apresentam-se agora em todos os mercados, 
nos quais a marca está presente, de forma mais prática e funcional, devido 
ao novo sistema de abertura fácil, com fecho zip, o que permite conservar 
de forma inalterável as características do produto. Uma realidade tanto 
para o formato de 250grs como para a proposta em pastilhas cuja primeira 
Origem chega, agora, ao mercado.
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Adega Mayor celebra 8.º aniversário 
com passeio BTT

A Adega Mayor assinalou no dia 15 de junho o seu oitavo aniversário. A primeira adega de autor 
em Portugal que começou com os esboços de Siza Vieira e se tornou na casa do vinho 
de Campo Maior. Para assinalar este dia especial, a Adega Mayor organizou, pelo quarto ano 
consecutivo, a Volta Mayor em Bicicleta. Um passeio anual que já se tornou uma tradição e que 
convida muita gente a conhecer a paisagem ímpar que é a planície alentejana de Campo Maior.. 

ADEGA MAYOR
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
ANIVERSÁRIO

UM PASSEIO ANUAL QUE JÁ 
SE TORNOU UMA TRADIÇÃO.
Um início de dia quente que 
se mostrou pouco brando 
com os participantes ao 
longo de um percursos 
intenso, mas onde o desafio 
de percorrer cerca de 40 
km pelo interior das vinhas 
alentejanas foi enfrentado 
com boa disposição e 
convívio entre os 
participantes.
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Na semana em que comemorou o oitavo aniversário, a Adega 
Mayor convidou todos a irem visitar a adega que desenha 
a paisagem de uma vinha no coração do Alentejo. Durante 
quatro dias, de 12 a 15 de junho, a Adega Mayor, em Campo 
Maior, manteve as suas portas abertas para receber os 
visitantes, proporcionando a todos uma oportunidade única 
para conhecerem e viverem “uma experiência Mayor”. Já no 
dia 20 de junho, foram 185 os participantes e aventureiros 
que se deslocaram a Campo Maior para comemorar o oitavo 
aniversário da adega e explorar o Alentejo na Volta Mayor em 
Bicicleta. w
Um início de dia quente que se mostrou pouco brando com os participantes 
ao longo de um percursos intenso, mas onde o desafio de percorrer cerca 
de 40 km pelo interior das vinhas alentejanas foi enfrentado com boa 
disposição e convívio entre os participantes. “Penso que foi um dia ótimo. 
As pessoas estiveram connosco e divertiram-se. Afinal, é um passeio, não uma 

prova, que tem uma componente mais lúdica e menos competitiva. Penso que, 
acima de tudo, as pessoas se divertiram muito hoje, foi esse o nosso intuito”, 
declara Tiago Correia, gestor de Enoturismo na Adega Mayor.
Diversão e camaradagem certamente não faltaram num dia em que 
caras conhecidas e novos destemidos, que se juntam pela primeira vez 
ao passeio de bicicleta, se reuniram na Adega Mayor. Com dois percursos 
disponíveis, a escolha estava entre um passeio ligeiro ou um percurso de 
BTT com muita aventura ao longo da paisagem ímpar que é a planície 
alentejana de Campo Maior.  Participantes de diferentes idades e origens, 
todos equipados a rigor, de bicicleta em mão, preparam-se para partir, a 
diferentes ritmos, em mais uma edição deste passeio pela Herdade das 
Argamassas.
Uma prova que se está a tornar obrigatória para os entusiastas da 
modalidade e que, apesar do sucesso dos anos anteriores, é sempre 
repensada e aperfeiçoada. Segundo Rita Nabeiro, administradora da Adega 
Mayor, “houve algumas adaptações em relação ao percurso do ano passado. 
Sendo que, acima de tudo, tentámos ter um percurso ligeiramente mais 
curto, ou seja, parte dos participantes só participam em metade e a restante 
acaba por fazer a totalidade dos 40 quilómetros que é ao que corresponde a 

prova. Tentamos fazer sempre algo novo e aí temos o apoio da equipa de BTT 
campomaiorense que marca o percurso, as paragens, e, claro está, tentamos 
também dar a conhecer a envolvente de Campo Maior e da Adega Mayor em 
particular”. 
A celebração contou com o habitual almoço, visitas guiadas à Adega 
Mayor e ainda uma viagem interativa ao mundo do café em forma de visita 

ao recém-inaugurado Centro de Ciência do Café para 
completar o aniversário da adega que tanto contribui para 
a riqueza vitivinícola da região e do país.
No contínuo desenvolvimento de uma marca coesa, sólida, 
alicerçada num projeto sustentável, iniciativas como o já 
habitual passeio de BTT contribuem para a proximidade 
com os consumidores. Um evento importante para a adega 
que “começou um pouco como um desafio de uma equipa 
de BTT e acabou por ganhar forma e aqui estamos pela 
quarta vez consecutiva a celebrar o passeio mayor”, explica 
Rita Nabeiro. “O evento tem sido sempre positivo, por isso é 
que o mantemos todos os anos. Acredito que estamos aqui 
pela quarta vez porque a adesão tem vindo a ser crescente. 
Depois há sempre um certo envolvimento com a comunidade 
local, o que cria uma dinâmica positiva em torno do evento”.
Uma proximidade que se inicia com o abrir das portas 
para a comunidade campomaiorense com um simples 
passeio de BTT, mas que cresce além-fronteiras fruto do 
trabalho de toda a equipa que dá vida a este projeto. Um 

dia de passeio concorrido, que terminou em satisfação e, sem dúvida, boa 
disposição. Para o ano, contamos consigo!
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quase doce, fresco e persistente. Uma companhia bastante versátil, para 
a mesa ou para a esplanada, a desfrutar – sempre que possível – em boa 
companhia.
Ideal para um jantar entre amigos ou em família, o Monte Mayor Reserva 
Tinto 2013 apresenta cor ruby concentrada, nariz profundo, onde se 
destacam notas de mirtilo, de ameixa madura e chocolate negro. De palato 
equilibrado e amplo, de taninos refinados o Monte Mayor Reserva Tinto 
2013 presenteia-nos com um final persistente longo, sendo uma proposta 
indicada para acompanhar carnes vermelhas, pastas e queijos de pasta mole 
e intensos.
A Adega Mayor continua assim a levar a todos, o que de melhor o Alentejo 
possui: vinhos singulares e de qualidade distinta prontos a serem apreciados 
em qualquer momento do dia. Poderá encontrar este e outros vinhos da Adega 
Mayor na loja online -http://loja.adegamayor.pt - nas lojas da especialidade 
e nas lojas Delta Q.

Novas colheitas que
despertam os sentidos
Caiado Rosé, Branco, Tinto, Monte Mayor Branco da colheita de 2014 e Monte Mayor 
Reserva Tinto 2013, são as novas apostas da Adega Mayor para este verão. Quatro vinhos 
alentejanos cheios de personalidade e juventude pensados para os vários momentos de 
convívio e partilha chegam agora ao mercado.

ADEGA MAYOR
texto BÁRBARA SOUSA fotos GONÇALO VILLAVERDE
LANÇAMENTO

O verão traz consigo novidades para a Adega Mayor, que apresenta ao 
mercado as novas colheitas de 2014 dos já conhecidos vinhos Caiado Rosé, 
Caiado Branco e Caiado Tinto. Produzidos sob os mais elevados parâmetros 
qualitativos, os vinhos da Adega Mayor voltam a surpreender o mercado 
colheita após colheita, num processo de melhoria constante que visa 
proporcionar ao consumidor o melhor vinho que a natureza, a técnica e a 
arte podem criar. 
Caiado Rosé 2014 é produzido com as castas Castelão, Aragonez e Touriga 
Nacional e apresenta um perfil descontraído e fresco, sendo a opção ideal para 
os dias quentes de Verão. De cor rosa forte, quase avermelhada, apresenta 
um aroma a fruta vermelha fresca, morangos e cerejas num fundo exótico. A 
sua personalidade combina na perfeição com gastronomia asiática, comida 
com um toque de especiarias, e é um bom complemento ao sushi. 
O Caiado Branco 2014 apresenta-se como a opção ideal para uma tarde de 
esplanada com os amigos. Produzido a partir das castas Verdelho, Arinto e 
Antão Vaz, este é um vinho de aspeto límpido e cristalino e de 
cor citrina. Um vinho versátil e cheio de personalidade para 
os bons momentos da vida, cuja frescura e expressividade 
acompanham bem peixe grelhado, mariscos, carnes 
brancas e saladas.
Já o Caiado Tinto é um vinho frutado, cheio de juventude 
e personalidade. De cor violeta-ruby, denota um aspeto 
puro e convidativo, tendo sido produzido a partir das castas 
Aragonez, Trincadeira e Cabernet Sauvignon. É um vinho 
exuberante, pleno de fruta vermelha doce e concentrada 
que remete para uma sensação de compota quase rebuçado. 
A personalidade deste jovem tinto alentejano permite-lhe 
uma enorme abrangência gastronómica sendo um bom 
acompanhamento para pastas e massas ligeiras bem como 
para queijos e enchidos.
Produzido a partir das castas Verdelho, Arinto e Antão Vaz, 
o Monte Mayor Branco regressa com a colheita de 2014. De 
aspeto límpido e brilhante, apresenta cor amarela citrina, 
pleno de frescura e exotismo, onde pautam a lima e flor de 
limoeiro em equilíbrio com notas de fruta branca e uma 
agradável sensação mineral. Jovem e vibrante na boca, o 
nariz aponta para o ananás fresco que redunda num final 
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A EDUCAÇÃO É UMA 
DAS PAIXÕES DA 
FAMÍLIA NABEIRO.
Desde logo, o sonho 
do comendador 
Nabeiro era ter um 
espaço onde pudesse 
trabalhar com as 
crianças da sua terra 
todas as áreas de 

conhecimento.
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Coração Delta: 
10 anos a construir o amanhã

São 10 anos a construir o futuro. 10 anos dedicados a ajudar o próximo. 10 anos a 
materializar a filosofia do comendador Rui Nabeiro, de que qualquer um pode e deve 
contribuir para que o mundo em que vivemos seja melhor. Na medida do que pode, nenhuma 
ação é maior ou menor, todas são necessárias e de valorizar. O Coração Delta celebra, 
em 2015, uma década a desenvolver projetos nas e para as comunidades. Da vontade de um 
grupo de colaboradores do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, inspirados pelas palavras e pelo 
exemplo do comendador, a uma associação de solidariedade social formalmente constituída e 
com atuação ao nível nacional, foram já muitos os que, ao longo destes 10 anos, foram 
“tocados” pelos projetos de voluntariado e apoio social do Coração Delta. Viaje nesta 
retrospetiva connosco. 

DESTAQUE
texto CARINA RODRIGUEs fotos SARA MATOS

CORAÇÃO DELTA

O Centro Educativo Alice Nabeiro (CEAN) é um espaço de eleição de aprendizagem e conhecimento multidisciplinar
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“Eu sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria 
menor” – Madre Teresa de Calcutá

Poucas empresas portuguesas podem orgulhar-se de ser uma referência 
inequívoca ao nível da responsabilidade social como o Grupo Nabeiro/
Delta Cafés. A empresa que tem na torrefeção e comercialização de café o 
seu negócio “core”, mas cuja atividade se estende a tantos outros sectores, 
como o vinho, por exemplo, foi a primeira no país a obter a certificação 
como empresa socialmente responsável, segundo a norma SA 8000. E que, 
através do Coração Delta, dá vida ao sonho do comendador Rui Nabeiro: 
ajudar a construir um mundo melhor.
Constituído formalmente a 31 de janeiro de 2005, como Associação de 
Solidariedade Social, o Coração Delta teve origem no projeto de voluntariado 
“Um Coração Chamado Delta”, surgido em 2000 por iniciativa de um 
grupo de colaboradores do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, que pretendiam 
homenagear o fundador do grupo empresarial campomaiorense. O objetivo 
era simples e facilmente percetível: fazer o bem através de ações simples 
e ao alcance de cada um dia, um pequeno gesto, sem grande dispêndio 
de energias ou de tempo, um dos bens mais preciosos da humanidade. 
Atividades simples, gestos singelos, mas cuja súmula pode “mudar o 
mundo” como recolher roupas, brinquedos e livros, triados por estes 
colaboradores nos tempos livres à noite e distribuídos, aos fins de semana, 
em instituições de crianças em risco. Com o passar do tempo, este projeto 
de voluntariado adquiriu forma jurídica e granjeou diversas valências 
e serviços de apoio à comunidade, tais como o Centro Educativo Alice 
Nabeiro, o serviço de intervenção precoce, o serviço de apoio a crianças 
e jovens, a iniciativa de voluntariado Tempo para Dar, direcionada à 
população sénior, além de projetos ambientais e de cidadania. 

Centro Educativo Alice Nabeiro
“A educação é o grande motor do desenvolvimento pessoal. É através dela 
que a filha de um camponês se torna médica, que o filho de um mineiro pode 
chegar a chefe de mina, que um filho de trabalhadores rurais pode chegar a 
presidente de uma grande nação” – Nelson Mandela

A educação é uma das paixões da família Nabeiro. Desde logo, o sonho do 
comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro era ter um espaço onde pudesse 
trabalhar, com as crianças da sua terra, todas as áreas do conhecimento. 
“O comendador é um visionário, pensa a médio e longo prazo, porque as 
crianças de hoje são os homens de amanhã”, introduz Dionísia Gomes, 

A matriarca da família Nabeiro, Alice Nabeiro, é uma das principais promotoras do projeto educativo do Grupo Nabeiro/Delta Cafés: o Centro Educativo Alice Nabeiro
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Ser voluntário do Coração Delta

Delta Magazine - A Juca foi uma das primeiras voluntárias da Delta Cafés, ainda 
antes da criação do Coração Delta. A que se deve esta disponibilidade desde 
sempre demonstrada para prestar auxílio ao próximo?
Juca - Antes de fundarmos o projeto “Um Coração Chamado Delta”, já eu e outra 
colega tínhamos interesse por ajudar a quem mais precisava. Como, na altura, os 
nossos filhos andavam no pré-escolar, decidimos começar por ajudar crianças 
que viviam com maior dificuldade. Com a ajuda das educadoras, sinalizámos 
essas famílias em necessidade. 
Contudo, sabíamos que, por muito boa vontade que tivéssemos, sozinhas 
não tínhamos os meios suficientes. Foi então que contámos com a ajuda do 
comendador Rui Nabeiro e da sua esposa, para podermos dar mais qualidade de 
vida a essas crianças e proporcionar-lhes mais alguma felicidade. Essa foi, se lhe 
quisermos chamar, uma das primeiras experiências que tive como voluntária.

DM - Ser voluntário é uma dimensão da nossa vida que se aprende ou adquire 
ou, por outro lado, uma predisposição que nasce conosco?
J - Penso que que todos nós somos voluntários, de certa forma. Só que alguns 
têm maior predisposição para o fazer que outros. Mas todos aqueles que gostam 
de partilhar, não o fazem só uma vez. A bondade nasce com as pessoas e quantos 
mais gestos e ações se praticar ao longo do percurso de vida, mais se sente que 
valeu a pena o pouco que se fez.  

DM - O voluntariado continua 
hoje, 13 anos depois, a ser 
uma parte importante da sua 
vida? Quando tempo dedica, 
em média, semanalmente a 
esta ação?
J – Sim, gosto de ser 
voluntária. Sinto-me 
feliz quando faço o meu 
voluntariado, seja no 
hospital ou nalguma festa 
de angariação de fundos. Por 
mês, dedico normalmente 20 
horas a estas ações, mas para 
mim isso é relativo, pois o que 
interessa é fazê-lo com amor 
e dedicação. Às vezes tenho 
pena de não poder fazer mais. 

DM - Trabalhar numa empresa 
que apoia e fomenta a prática 
ativa do voluntariado é 
valorizador para si?
J - Sou feliz por trabalhar nesta empresa há muitos anos, pois quando comecei 
tinha 19 anos. Já na altura, a Delta Cafés era uma empresa diferente, já havia 
por parte da administração uma preocupação pelos seus colaboradores, pela 
sua comunidade e arredores. É bom trabalhar numa empresa como a Delta, que 
defende os valores básicos da humanidade, promove-os e põe-nos em prática no 
nosso país e por esse mundo fora. Eu tenho uma frase para a administração desta 
empresa que é a seguinte: “Delta é Esperança”.

DM - Tem na memória alguma história que a tenha marcado particularmente?
J - Como voluntária de “Um Coração Chamado Delta”, ao longo destes anos já fiz 
diferentes ações com crianças, jovens e idosos e, em cada uma delas, aprendi 
uma nova lição. São essas pequenas histórias que me marcam como ser humano 
e me ensinam a ser um pouco melhor cada dia.

DM - É gratificante ser voluntária?
J - Para mim é, sem dúvida. Em sítio nenhum pode-se comprar ou adquirir o que 
um voluntário recebe a nível emocional. Não há palavras que descrevam. Tente 
dar um pouco de si e depois me dirá qual é a sensação.  Aceita o desafio?

coordenadora do Coração Delta. E foi assim que foi constituído o Centro 
Educativo Alice Nabeiro (CEAN), cuja finalidade é promover a educação 
integral das crianças com alegria, espírito criativo, empreendedor e de 
descoberta e com um grande sentido de futuro. “A promoção da criatividade, 
do espírito empreendedor e do risco a tomar desde a infância, promovido por 
este centro, serve como ninho para a próxima geração de empreendedores na 
nossa região, do nosso Alentejo”.
Promotor de um projeto educativo inovador, o CEAN é frequentado por 
um total de 150 crianças, desde o pré-escolar até aos 12 anos. Desde logo, 
este centro visa fomentar nas crianças a vertente do empreendedorismo, 
desenvolvendo a sua proatividade ao desafiá-las em contextos onde são 
solicitadas a apresentar soluções para problemas concretos da sua 
comunidade. Atitude empreendedora que é um vector estruturante do 
projeto pedagógico do CEAN, cuja equipa docente já elaborou e editou um 
Manual de Empreendedorismo, repleto de boas práticas. 
“Por outro lado, o centro pretende dotar as crianças de conhecimento, daí 
se trabalharem todas as áreas do conhecimento, do português ao inglês, 
passando pela ciência dramática, música, história, artes, etc.”, continua 
Dionísia Gomes. Com objetivos distintos dos do sistema educativo formal, 

mas não lhe sendo opostos, antes disso, são complementares, tanto ao nível 
dos conteúdos formativos, como no plano da organização temporal, o CEAN 
é uma casa onde desabrocha o desenvolvimento humano das crianças, 
numa atmosfera de permanente alegria. 

Manual de Empreendedorismo
“Agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser. Mas tenho que querer 
o que for. O êxito está em ter êxito e não em ter condições de êxito. Condições 
de palácio tem qualquer terra larga, mas onde estará o palácio se não o 
fizerem ali?” – Fernando Pessoa

Desenvolvido e editado pela equipa docente do CEAN, o “Manual de 
Empreendedorismo – Ter Ideias para Mudar o Mundo” foi reconhecido 
pelo seu carácter inovador na Europa e considerado um dos 20 projetos 
mais inspiradores e exemplo de boas práticas pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).
O manual destinado às crianças dos 3 aos 12 anos surge, precisamente, 
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da preocupação do Grupo Nabeiro/Delta Cafés em garantir que 
estas desenvolvam e melhorem competências, capacidades e espírito 
empreendedor. O grande objetivo é criar dinâmicas de proatividade nas 
crianças, desenvolvendo projetos baseados nas suas ideias.
O CEAN criou também um outro manual, direcionado às crianças e 
jovens dos 13 aos 18 anos, no âmbito do qual está a terminar um projeto 
piloto nas escolas da Covilhã, Fundão e Campo Maior. Numa estratégia 
de disseminação para o futuro, no passado dia 30 de junho estiveram em 
Campo Maior todos os presidentes dos institutos politécnicos portugueses 
para um workshop sobre o manual, onde foi lançado o desafio de formarem 
e monitorizarem os professores do 3.º Ciclo e Secundário em matéria 
de empreendedorismo. É neste domínio que se integra o programa 
Poliapreende Júnior, que visa premiar projetos dos jovens do 3.º Ciclo 
e Secundário, para que desde cedo comece a haver uma ligação com os 
politécnicos e estimulação de ideias de negócio.

Serviço de Intervenção Precoce
“Se você possui conhecimento, deixe os outros acenderem as suas velas com 
ele” – Winston Churchill

Desde 2006 que a Associação Coração Delta é, igualmente, a entidade 
promotora do Serviço de Intervenção Precoce nos concelhos de Campo 
Maior, Arronches e Monforte, direcionado para crianças com algum tipo 
de deficiência física ou atraso de desenvolvimento, desde que nascem até 
aos 6 anos de idade ou entrem no 1.º Ciclo. 
Este projeto transformou-se num serviço a nível nacional, em 2009, com a 
criação do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, que tem 
como base um acordo entre os Ministérios da Saúde, da Educação e Ciência 
e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social. “O objetivo deste serviço 
é garantir condições de desenvolvimento das crianças até aos 6 anos de 
idade, com alterações das funções ou estruturas do corpo que limitam o seu 
crescimento pessoal e social e a sua participação nas atividades típicas para 
a idade, bem como crianças com risco grave de atraso de desenvolvimento”, 
especifica Sónia Cardoso, responsável pelo Serviço de Intervenção Precoce. 
Com uma equipa multidisciplinar, composta por profissionais de terapia 
da fala, terapia ocupacional, psicologia e técnicos de serviço social e de 
educação, este serviço faz acompanhamento, em contexto de vida – no 

domicílio, nos jardins de infância e nas amas -, a cerca de 70 crianças dos 
três concelhos. Contemplando ações de natureza preventiva e reabilitativa, 
ao mesmo tempo que promove a passagem de competências às crianças, 
faz a respetiva passagem de competências aos pais e educadores, de forma 
a assegurar a continuidade das terapias.
Ao ter como objeto de ação estas crianças, a intervenção precoce constitui 
um instrumento de maior alcance na concretização do direito à participação 
social dessas crianças e dos jovens e adultos em que se irão tornar. “Todos 
os dias, estes profissionais procuram reunir esforços para proporcionar às 
crianças dos concelhos abrangidos a melhor intervenção possível, no sentido 
de facilitar o seu desenvolvimento de forma harmoniosa”, assegura Sónia 
Cardoso.
Até porque qualquer membro da comunidade pode referenciar uma 
criança ou família para ser acompanhada pela equipa do Serviço de 
Intervenção Precoce. A equipa acompanha, ainda, crianças com atrasos 

de desenvolvimento sem etiologia conhecida, assim como portadoras 
de síndromes vários, paralisia cerebral, perturbações da atenção e 
hiperatividade, perturbações emocionais, entre outras. A aposta que tem 
sido feita na divulgação e sensibilização tem levado a que cada vez mais 
crianças sejam referenciadas, com o serviço promovido pela Associação 
Coração Delta a conseguir dar resposta a todas as solicitações.

Serviço de Apoio a Crianças e Jovens
“Se não sabes, aprende; se já sabes, ensina” – Confúcio

Para além das funções que lhe foram expressamente designadas, o 
Coração Delta acrescenta às suas atividades a disponibilização de espaços, 
equipamentos e pessoal pedagógico específico para o Serviço de Apoio 
a Crianças e Jovens, outra das valências da Associação Coração Delta, 
direcionada para crianças e jovens com necessidades educativas especiais. 
“Quando, em 2006, as primeiras crianças acompanhadas pelo Coração 
delta entraram no 1.º Ciclo, sentimos que ainda havia necessidade de 
prolongar esse acompanhamento. Daí se ter iniciado o Serviço de Apoio ao 
Desenvolvimento de Crianças e Jovens, que vai desde a entrada no 1.º Ciclo 
até à integração na vida ativa”, conta Dionísia Gomes. Este serviço presta 
apoio psicológico individual a crianças e jovens problemas emocionais do 

A equipa promotora do Serviço de Intervenção Precoce da Associação Coração Delta
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Mas não é só nas crianças que o Coração Delta centra a sua intervenção. 
No âmbito de um projeto de voluntariado empresarial, foi criada a valência 
Tempo para Dar, programa que envolve atualmente 427 voluntários, 
distribuídos pelos 23 departamentos comerciais da Delta Cafés em 
Portugal e pelas demais empresas do Grupo Nabeiro, no apoio à população 
sénior. “O Tempo para Dar tem como grande missão combater a solidão dos 
idosos no seu domicílio e colmatar algumas das suas necessidades. Os idosos 
querem ir, cada vez mais tarde, para os lares e, enquanto puderem estar na 
sua casa, onde têm as recordações de toda uma vida, é aí que querem estar. 
Muitas vezes, as habitações vão ficando cada vez menos adapatadas às suas 
necessidades, porque estes idosos vão tendo cada vez menos mobilidade. Pelo 
que, no âmbito do Tempo para Dar, fazemos também algumas adaptações às 
suas casas, como, por exemplo, substituir uma banheira por uma base de 
duche, colocar um corrimão numas escadas, construir uma rampa, assim 
como prestar apoio ao nível dos medicamentos, ajudas técnicas e fraldas”, 
enumera Dionísia Gomes.
Projeto de âmbito nacional, em cada concelho onde está localizado um 
departamento comercial da Delta Cafés foi desenvolvida uma parceria 
com uma instituição local de referência, responsável pela sinalização 
dos idosos. Estas ações são desenvolvidas numa ótica de voluntariado 
empresarial, já que os voluntários estão dispensados do seu horário de 
trabalho duas horas por mês para fazerem companhia aos idosos no seu 
domicílio, ouvindo as suas preocupações, conversando sobre a atualidade 
ou outros temas que lhes interessem. Todos os anos é desenhado um plano 
de ação, com as diversas atividades de angariação de fundos destinados a 
colmatar as necessidades dos idosos. Em 2014, este projeto resultou em 
1.236 horas de voluntariado e na intervenção junto de sete mil idosos a 
nível nacional. 
Além disso, os colaboradores do Grupo Nabeiro/Delta Cafés desenvolvem, 
ainda, ações de voluntariado individual. Todos os domingos, por exemplo, 
um grupo de voluntários descola-se ao Hospital de Elvas para apoiar no 
almoço e no lanche dos doentes mais dependentes e sem família. Apenas 

um entre inúmeros exemplos.

Campo Maior - Vila Solidária da Europa
“Não temos nas nossas mãos as soluções para todos os 
problemas do mundo, mas diante de todos os problemas do 
mundo temos as nossas mãos” – Friedrich Schiller

A Associação Coração Delta é também promotora do 
projeto Campo Maior – Vila Solidária da Europa, que vem 
no seguimento da ação, também por si promovida, Campo 
Maior Solidário. A estratégia deste projeto baseia-se na 
contraprestação, ou seja na devolução à sociedade, por parte 
das pessoas socialmente excluídas, sejam desempregados 
de longa duração, dependentes de subsídios sociais, 
dependentes de substâncias tóxicas, minorias étnicas, etc. 
Cidadãos que, na maioria dos casos, desenvolvem situações 
de dependência face às instituições, sem que lhes seja pedido 
um retorno à sociedade. “O prolongamento desta situação tem 
como consequência o enraizamento da pobreza geracional”, 
alerta Dionísia Gomes. “Campo Maior Solidário proporcionou 
o contexto adequado para que estas pessoas assumam a 
responsabilidade pelo que recebem da sociedade”, reforça.

DESTAQUE

concelho de Campo Maior, 
assim como a passagem 
de competências 
funcionais, sobretudo a 
respeito do concelho onde 
vivem - por exemplo, 
saberem escrever uma 
carta e irem aos correios 
enviá-la. Serviço que 
fomenta ainda sessões 
de psicomotricidade, 
desenvolvidas no 
Pavilhão Rui Nabeiro, 
onde se alia a psicologia à 
terapia ocupacional para 
potenciar a coordenação 
e o desenvolvimento 
psicomotor destas 
crianças e jovens, a par da 
dinamização dos recreios 
escolares do 2.º Ciclo, 
com base no Manual 
de Empreendedorismo 
criado pela equipa do CEAN, de forma a criar dinâmicas de grupo, e da 
ação “Aprender com Energia”, direcionada às escolas do 1.º Ciclo, do 2.º 
ao 4.º anos de escolaridade, para crianças com alguma dificuldade na 
aprendizagem.

Tempo para Dar
“O ancião merece respeito não pelos cabelos brancos ou pela idade, mas 
pelas tarefas e empenhos, trabalhos e suores do caminho já percorrido na 
vida” – Rabi Yaacov ben Shimon

O apoio contínuo à população idosa é um dos traços caraterísticos do Tempo para Dar
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Através da Loja e 
Lavandaria Social, 
das Oficinas de 
Costura e de 
Flores de Papel, 
estas pessoas 
d e s e n v o l v e m 
ações de 
voluntariado e, 
ao mesmo tempo, 
sentem-se úteis, 
melhoram a 
sua autoestima, 
aprendem uma 
profissão ou ofício, 
d e s e n v o l v e m 
c o m p e t ê n c i a s 
sociais e 
p r o f i s s i o n a i s 
que facilitam o 

seu processo de inserção laboral e contribuem 
para uma visão mais positiva da sociedade a seu 
respeito. Este modelo de desenvolvimento social 
suscitou o interesse do Governo em apoiar um 
projeto mais global, surgindo, então, a ação Campo 
Maior – Vila Solidária da Europa. 
Em parceria com as Instituições Particulares 
de Solidariedade Social (IPSS’s) do concelho e 
com a autarquia, a Associação Coração Delta 
visa trabalhar, neste projeto, três grandes eixos: 
a promoção do sucesso escolar, o emprego e o 
empreendedorismo e a integração da comunidade 
cigana. Boas práticas que foram já reunidas num 
manual, apresentado na presença do ministro da 
Solidariedade, Trabalho e Segurança Social, Pedro 
Mota Soares, para servir de 
modelo para outros concelhos.

Outros projetos
 “Só engradecemos o nosso 
direito à vida cumprindo o 
nosso dever de cidadãos do 
mundo” – Mahatma Gandhi

Ao longo destes 10 anos, a 
Associação Coração Delta 
tem procurado contribuir 
em todos os quadrantes da 
sociedade e em vários campos 
de atividade, dando corpo ao 

sonho do comendador Rui Nabeiro em ser um agente 
da mudança. Para além destes grandes projetos, os 
colaboradores do Grupo Nabeiro/Delta Cafés não 
se têm poupado em novas ideias e abraçando novas 

missões, ajudando, também eles, a construir o amanhã. Foi assim que foi 
criado o Fundo dos Colaboradores. Há quatro anos os colaboradores do 
grupo decidiram começar a pagar o café, até aí gratuito, contribuindo com 
o valor simbólico de 10 cêntimos, em que cinco revertem para o programa 
Tempo para Dar e os outros cinco para um fundo que é acionado quando 
algum dos colaboradores enfrenta um problema inesperado. 
O Coração Delta promove, ainda, o Banco de Sangue, com duas recolhas 
anuais, através de um protocolo com o Hospital de Santa Luzia, em 
Elvas, e com o Hospital do Espírito Santo, em Évora, procurando angariar 
novos dadores de sangue. No Banco de Roupa, aceita-se roupa e calçado 
para distribuir por instituições e agregados familiares de Campo Maior, 
Arronches e Monforte e no Bazar de Artigos em Segunda Mão são vendidas 
roupas e, também agora, artigos para o lar, com todo o valor angariado a 
reverter, também, para o Tempo para Dar.
A associação presta, ainda, apoio administrativo ao núcleo de Portalegre da 
Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, que está sediado em Campo 
Maior, estando a organizar uma conferência, agendada para outubro, com 
a presença de neurologistas, para sensibilizar os clínicos gerais para os 
sinais de alerta da esclerose múltipla. Ainda neste âmbito, o Coração Delta 
associou-se, também, ao Café Memória, uma iniciativa que visa elevar 
os níveis de qualidade de vida das pessoas que sofrem de demência ou 
problemas de memória e dos seus familiares e cuidadores, contribuindo 
para eliminar o duro estigma social e o isolamento a que estas pessoas 
estão sujeitas.
Projetos que materializam os valores e a missão defendidos por esta 
associação, exemplo de vontade na promoção do bem-estar social e que se 
surgiram através de uma ideia simples associada a uma vontade de fazer 
muito grande. Afinal, é através de pequenas ações que se poder mudar o 
mundo.

“Acredito que todos temos um papel fulcral na sociedade – há sempre algo 
para fazer. Por muito insignificante que a nossa contribuição pareça, devemos 
vê-la como uma questão de compromisso, participação e coresponsabilização 
pela vida em sociedade” – Rui Nabeiro.

Coworking Campo Maior      

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 criação 
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.
Além das condições inerentes ao espaço 
físico, 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.
Ao todo, foram já 107 os jovens 
sensibilizados, dos quais 28 frequentaram 
workshops de ferramentas para o auto 
emprego, enquanto outros 19 fizeram 
ações de formação de empreendedorismo 
ministradas pelo IEFP, entre outras 
iniciativas que já levaram à integração 
no mercado de trabalho de oito jovens 
envolvidos nestas ações.
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DESENHAMOS 
SOLUÇÕES 
PARA O SEU 
NEGÓCIO

EQUIPAMENTO HOTELEIRO | MÁQUINAS DE CAFÉ E MOINHOS PROJECTOS CHAVE NA MÃO | FORMAÇÃO
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Colaboradores do Grupo Nabeiro 
participam em iniciativa pioneira
 
A partir da primeira quinzena de setembro, os colaboradores da Novadelta S.A do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés irão participar num estudo epidemiológico com o objetivo de avaliar o seu 
estado de saúde. Diagnóstico pioneiro a nível empresarial realizado no âmbito de um protocolo 
assinado entre a associação Coração Delta e o Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz, 
que pretende, acima de tudo, conhecer quais os fatores de risco desta população e 
atuar no sentido da sua prevenção e minimização.

ATRAVÉS DO 
CORAÇÃO DELTA, A 
DELTA CAFÉS
irá desenvolver, a 
partir de setembro, 
o primeiro projeto 
na área da saúde, 
envolvendo os 
seus colaboradores 
num grande estudo 
de base científica 
sobre os fatores de 
risco para a saúde.
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texto CARINA RODRIGUES fotos SARA MATOS
INICIATIVA

DELTA SAÚDE

No âmbito da sua política de responsabilidade social, o Grupo Nabeiro/
Delta Cafés, através do Departamento Delta Saúde, irá desenvolver, a partir 
de setembro, o seu primeiro projeto na área da saúde, envolvendo os seus 
colaboradores num grande estudo de base epidemiológica e científica 
sobre os fatores de risco para a sua saúde, nomeadamente doenças 
cardiovasculares. Projeto que envolve, ainda, um rastreio ao cancro do 
cólon, um dos carcinomas com maior taxa de mortalidade quando não 
detetado precocemente. 
A ideia para este projeto surgiu após um estudo anterior feito pelo Centro 
de Genética Médica e Nutrição Pediátrica do Instituto Superior de Ciências 
da Saúde Egas Moniz junto da população infantil em que se aferiu que 
Portugal é dos países da Europa com maior taxa de obesidade infantil. O 
projeto, iniciado em 2008 no seguimento de um concurso do Ministério da 
Saúde e envolvendo cerca de seis mil crianças de nove anos de 88 escolas 
do país, teve também o contributo do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, que 
ofereceu a plataforma informática de suporte a este trabalho. Para além dos 
vários exames laboratoriais necessários à elaboração do estudo nutricional, 
o projeto preconizava cuidados de saúde oral gratuitos. “Paradoxalmente, 
as únicas crianças envolvidas no projeto que aceitaram deslocar-se a Lisboa 
para fazer os tratamentos dentários foram as das quatro escolas de Campo 
Maior, porque a Delta Cafés colocou à sua disposição os meios de transporte 
necessários”, conta o Professor Doutor Fernando Ferraz, responsável pelo 
Centro de Genética Médica e Nutrição Pediátrica Egas Moniz. 
Uma das conclusões deste estudo, cujos resultados estão agora a ser 
publicados, é que existe também uma grande percentagem de crianças 
magras com elevados valores de colesterol. Daí que, após as várias 
trocas de ideias com o comendador Rui Nabeiro, se tenha decidido fazer 
um estudo de índole semelhante, mas em adultos, direcionado para os 

problemas cardiovasculares. 
É neste seguimento que surge a assinatura do protocolo entre a associação 
Coração Delta e o Centro de Genética Médica e Nutrição Pediátrica Egas 
Moniz e o envolvimento dos recursos humanos do Grupo Nabeiro/Delta 
Cafés num diagnóstico aprofundado que levará, nos casos a que seja 
necessário, a uma intervenção por 
parte de uma equipa multidisciplinar 
da Delta Saúde, coordenada por 
Álvaro Pacheco. O objetivo é cobrir, 
tanto quanto seja possível, o mais 
vasto conjunto de fatores de risco e, 
mediante os resultados das análises 
e exames, se possa tentar reverter o 
sentido negativo dos mesmos, através 
da mudança de hábitos alimentares 
e de atividade física. “Não conheço 
iniciativas semelhantes de outras 
empresas que tenham este nível de 
profundidade”, sublinha o doutor 
Ferraz. “Este é um projeto complexo, 
dispendioso, mas inédito e de louvar 
dentro do universo empresarial, porque 
é muito mais do que um rastreio. Tem 
uma perspetiva de continuidade, com 
o seguimento futuro dos colaboradores 
envolvidos”, conclui.
Até porque as recomendações da 
Organização Mundial de Saúde quanto 

à necessidade de prevenção são 
muito claras e assertivas. Nos dias 
de hoje, os gastos com a saúde 
pública são por demais elevados e 
até os países mais desenvolvidos 
têm dificuldades em suportá-
los. A prevenção é, claramente, o 
caminho, mas um caminho difícil 
de percorrer quando grande parte 
da população desconhece quais os 
fatores de risco para a sua saúde. 
Situação que o Grupo Nabeiro/
Delta Cafés quer ajudar a reverter, 
enquanto empresa socialmente responsável, através da associação 
Coração Delta, que há dez anos procura contribuir para a construção de 
uma sociedade mais justa e melhor. 

Obesidade Infantil...
uma pandemia
     
Por: Fátima Ferreira – Médica

A obesidade infantil deixou de ser uma 
epidemia para se tornar uma pandemia. Nas 
últimas duas décadas a sua prevalência 
triplicou nos países europeus.  As novas 
sociedades, os novos hábitos de vida, o 
marketing, a “corrida desenfreada” dos 
dias de hoje, a “fast food” (em detrimento 
da tradicional refeição familiar), a falta de 
tempo em família (com as compensações 
materiais e alimentares), a T.V. e os 
computadores, entre outros, contribuem 
definitivamente para a má qualidade 
alimentar e para o sedentarismo, e desta 
forma para os alarmantes dados de 
obesidade infantil. 
Portugal é um dos países da europa com 
maior prevalência de obesidade em crianças 
até aos 9 anos e cerca de metade destas 
tem excesso de peso/obesidade.
As células gordas que se adquirem na 
infância não se perdem, razão pela qual 
60% da população tem excesso de peso e 
um aumento de doenças daí decorrentes 
como a diabetes, dislipidémia, doenças 
respiratórias e cardiovasculares, com um 
aumento da mortalidade. 
A prevenção desta epidemia/pandemia 
passará, então, por uma reformulação 
de mentalidades no sentido da aquisição 
de comportamentos de vida saudáveis, 
tendo em conta a alimentação, insistindo 
nos legumes, vegetais, frutas, abolindo ou 
diminuindo doces, refrigerantes, excesso 
gorduras e incentivando o exercício físico, 
com menos horas no computador, na T.V. 
e afins.
O tratamento deve envolver a família e ser 
orientado por profissionais de saúde.  

Dr. Álvaro Pacheco será o responsável pelo acompanhamento do projeto
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Clínica de Alta Resolução 
no Hospital de Elvas

CORAÇÃO DELTA
texto JOÃO VINAGRE fotos D.R.
PROTOCOLO

Alargar as valências do Hospital de Santa Luzia de Elvas para proporcionar 
aos utentes melhores condições no atendimento e na realização de 
consultas, exames e cirurgias. É este o objetivo central de um projeto 
cujo protocolo foi assinado ao início da tarde de 7 de maio último nas 
instalações do Centro de Ciência do Café (CCC), na presença do ministro 
da Saúde, Paulo Macedo.
O documento envolve onze entidades com diferentes funções no processo. 
Ao Coração Delta cabe, enquanto entidade promotora, o papel de apresentar 
a candidatura aos fundos comunitários para um investimento estimado 
em um milhão de euros. À Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano 
(ULSNA) compete, entre outras matérias, coordenar a execução da obra do 
ponto de vista físico e financeiro. 
O protocolo tem, ainda, a particularidade de juntar nove municípios – cinco 
do distrito de Portalegre e os restantes quatro do distrito de Évora -, por 
se encontrarem na área de atracão do Hospital de Santa Luzia. Arronches, 
Campo Maior, Elvas Monforte e Sousel são as autarquias portalegrenses 
envolvidas na parceria, ao passo que o distrito eborense se faz representar 

por Alandroal, Borba, Estremoz e Vila Viçosa. 
O valor total do investimento é de um milhão de euros, estando 
prevista uma contrapartida financeira do Programa Operacional 
Regional Alentejo 2020 no montante de 850 mil euros, 
correspondentes a 85% do montante. A restante fatia de 150 mil 
euros será assegurada pela ULSNA, Coração Delta e municípios, 
correspondendo a comparticipação de cada um deles aos números 
de população dos Censos 2011.
A conversão do ambulatório do Hospital de Santa Luzia de Elvas 
em Clínica de Alta Resolução vai ser feita ao longo de três fases ao 
longo de outros tantos anos, a primeira das quais vai corresponder 
à adaptação dos exames especiais e bloco operatório. A segunda 
etapa destinar-se-á à intervenção nas consultas externas e a 
terceira e última à intervenção no Serviço de Medicina Física e de 
Reabilitação e no Serviço de Urgência.
Quando o projeto estiver concluído, o estabelecimento hospitalar 
elvense poderá assegurar anualmente aos utentes da área de 
atracão 35.000 a 40.000 consultas hospitalares, 5.500 exames 
especiais – dos quais 1.200 de gastrenterologia – e 2.200 cirurgias.

“Investimento faz sentido”
Para o ministro da Saúde, Paulo Macedo, “este investimento faz sentido nesta 
unidade, precisamente nesta área: consultas externas, apoio de proximidade 
e cirurgia de ambulatório, que é o futuro da cirurgia”. 
Em representação das nove autarquias signatárias do protocolo, o 
presidente da Câmara de Campo Maior, Ricardo Pinheiro, destacou “a 
capacidade de entendimento” demonstrada por municípios de dois distritos 
alentejanos. O autarca campomaiorense sublinhou que “numa primeira fase 
foi pensada a aquisição de um equipamento de ressonância magnética” mas 
que os contactos com o corpo clínico do Hospital de Santa Luzia ajudaram 
a perceber que o caminho correto seria “dotar o hospital com os vários 
equipamentos de gastrenterologia, urologia, pneumologia e colonoscopia, 
que poderão proporcionar o aumento das cinco mil consultas que se fazem 
atualmente para as 35.000 que o protocolo prevê”.
Já o comendador Rui Nabeiro, enquanto presidente do Coração Delta, 
destacou “a atitude de ajuda aos que mais precisam” e referiu que “da nossa 
parte sempre estaremos disponíveis para colaborar com o Hospital de Santa 
Luzia e dar aos seus profissionais e doentes as melhores condições possíveis”.

Um milhão de euros é o valor do investimento para converter o atual serviço de ambulatório 
do Hospital de Santa Luzia de Elvas em Clínica de Alta Resolução. O Coração Delta, 
associação de solidariedade social do Grupo Nabeiro-Delta Cafés, é a entidade promotora 
da candidatura aos fundos comunitários, à qual se associam a Unidade Local de Saúde do 
Norte Alentejano e nove municípios. 

O protocolo foi assinado nas instalações do Centro de Ciência do Café
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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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Culturas lusa e espanhola
encantam no Badasom
Badajoz acolheu a oitava edição do festival Badasom, evento que, este ano, prestou 
homenagem à importância que as “mulheres flamencas” e as “mulheres fadistas” têm tido 
na história de Portugal e Espanha. Grandes intérpretes, provenientes dos dois lados da 
fronteira, unidos sob a égide da universalidade e da cultura musical e que encheram, 
por completo, o auditório Ricardo Carapeto, em Badajoz.

REPORTAGEM
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS /D.R.
BADASOM

DULCE PONTES E 
CELIA ROMERO
encenaram 
a união das 
culturas lusa e 
espanhola na 
segunda noite 
do festival
Badasom
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Realizou-se a oitava edição do festival Badasom que vem prestar homenagem 
à importância que as mulheres têm tido na história do Flamenco e do Fado. 
O evento assinalou esta consagração com uma representação das artistas 
atualmente mais importantes em Espanha e em Portugal. Do Flamenco, 
pode-se assistir à atuação da Companhia Flamenca de Sara Baras, Niña 
Pastori e Celia Romero, enquanto do Fado se ouviram as atuais vozes que 
triunfam em Portugal e no mundo, de Dulce Pontes, Ana Moura e Cuca 
Roseta.
Sara Baras e Ana Moura cativaram um auditório repleto de público na 
primeira noite do festival. Ana Moura abriu o Badasom e ofereceu uma nova 
versão do fado, com o tema que dá nome ao seu último disco, ‘Desfado’. A 
cantora mostrou ao público outros aspetos de fado, incorporando novos 
sons e outros ritmos tradicionais interpretados como uma nova versão da 
‘saudade’. Sara Baras não foi acompanhada no palco do Auditório Ricardo 
Carapeto apenas pelo seu balé, mas também pelos grandes mestres 
do flamenco já desaparecidos, como Paco de Lucía, Enrique Morente, 
Camarón de la Isla, Antonio Gades, Enrique Morente, Moraíto ou Carmen 
Amaya. Estes foram as estrelas do espetáculo ‘Vozes’, com o qual prestou 
homenagem aos diferentes estilos de flamenco.
Já na segunda noite do festival Badasom, Dulce Pontes e Celia Romero 
encenaram a união das culturas lusa e espanhola. A cantora portuguesa 
Dulce Pontes e a jovem cantora da Extremadura Celia Romero fizeram 
o público viver um dos momentos mais mágicos da história do festival. 
Artistas que juntaram as suas vozes e partilharam o palco, mostrando 

o propósito e razão de ser do Badasom: a união da cultura espanhola e 
portuguesa através das suas músicas mais representativas, o flamenco e 
o fado. As duas cantoras, que se conheceram no mesmo dia no Badasom, 
interpretaram juntas, mas cada uma em seu próprio estilo, duas canções 
conhecidas pelo público, ‘Gracias a la Vida’, de Violeta Parra, em espanhol 
e ‘Canção do Mar’, da grande Amália Rodrigues, em português.
As cantoras Niña Pastori e Cuca Roseta foram as protagonistas da terceira 
e última noite do Badasom. A surpresa da noite veio quando Niña Pastori 
convidou a subir ao palco Cuca Roseta e ambas cantaram em dueto a 
canção ‘Válgame Dios’, um tema da cantora espanhola que Cuca Roseta 
interpretou com facilidade e que arrancou os aplausos do público. Ambas 
as artistas repetiram de forma espontânea, o que na noite anterior fizeram 
Dulce Pontes e Celia Romero no palco, ao fundir as suas vozes num festival 
em que o flamengo e o fado apertam as mãos.
A Delta Cafés, líder do sector do café em Portugal, colocou assim o seu 
cunho num festival que é hoje uma referência europeia na promoção 
e difusão da cultura portuguesa e espanhola através da música e da 
palavra. “É uma associação que vem desde a primeira hora. Pois, os nossos 
vizinhos em Campo Maior são, efetivamente, a cidade de Badajoz”, refere 
João Manuel Nabeiro, administrado da Delta Cafés, que acrescenta: 
“Essa solicitação foi feita pela organização do Badasom e a nossa resposta 
imediata foi, naturalmente, que sim. É uma aposta cultural para celebração 
as raízes culturais dos povos ibéricos, nomeadamente a expressão do Fado e 
do Flamenco”, concluiu. 

REPORTAGEM

JOÃO MANUEL 
NABEIRO, 
administrador 
da Delta Cafés, 
destaca a 
importância deste 
evento cultural de 
raízes ibéricas.
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“Reconhecer o passado pelos seus
méritos é também projetar o futuro”

LUÍS BARBOSA, PRESIDENTE DA 
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA, 
não tem dúvidas na altura de considerar 
os portugueses como um povo solidário.
Não obstante o contexto sócio-
-económico do país, há sempre espaço 
e oportunidade para dar um pouco a 
quem mais precisa.
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CAFÉ COM...

Delta Magazine - A Cruz Vermelha assinala 150 anos em 2015. São 
poucas as instituições que pode contar com tamanha longevidade. 
Os valores e objetivos iniciais que levaram à sua criação continuam 
a ser atuais (talvez até mais do que nunca)?
Luís Barbosa – Continuam, digamos que infelizmente. Mas, de facto, os 
seres humanos não são perfeitos e a Cruz Vermelha tem sempre procurado 
intervir quando há catástrofes naturais, mas também quando há conflitos 
armados e ainda hoje mantém essa perspetiva. 
Os objetivos que levaram à constituição da Cruz Vermelha, no caso 
internacional, há 158 anos atrás - Portugal veio a constituir a Sociedade 
Portuguesa da Cruz Vermelha oito anos depois -  e todas as condições de base 
se mantêm e, por sua vez, levaram à evolução dos Direitos Humanos a um 
nível internacional, a um nível que parecia, nesta altura, já estar bastante 
aperfeiçoado mas, de repente, a humanidade demonstra nem sempre estar 
em uso. Estamos numa fase de encontrar todos os dias exemplos de situações 
em que os direitos humanos são fortemente atacados e em que parece que os 
seres humanos perderam a noção crítica e a  noção de civilização que parecia 
ter evoluído de uma forma muito positiva durante as últimas décadas. 

DM - Como serão celebrados os 150 anos da instituição?
LB – Começámos por fazer uma sessão solene. A Casa da Moeda muito 
simpaticamente entendeu que devia fazer uma edição de moedas de 2 euros 
com o símbolo da Cruz Vermelha, que já estão em circulação. 
Fizemos um livro, porque estamos instalados neste magnífico palácio, e era 
bom ter uma publicação que pudesse mostrar o que são as belezas que este 
palácio tem e que, muitas vezes, o público em geral não conhece. 
Temos desenvolvido seminários sobre temas que escolhemos à partida, 
realizado em pouco tempo num dos auditórios da Assembleia da República, 
realizou-se um seminário sobre os cegos e o direito à dignidade. Foi muito 
interessante, colaboraram muitas personalidades, no próximo mês de 
novembro iremos realizar outro sobre os problemas do emprego. Estamos a 
trabalhar uma série de temas de forma a que eles tenham alguma repercussão 
a nível da sociedade e possam permitir uma reflexão sobre temáticas que são 
de uma grande relevância no momento que estamos a viver.

DM - Mais do que celebrar o presente procura-se preparar o futuro?
LB –  Certamente. Houve uma cerimónia para recordar o passado, e temos, 
constituído de uma maneira muito interessante com recortes de imprensa aos 
longos dos 150 anos, daquilo que é a história da Cruz Vermelha que está nas 
paredes deste corredor na zona da direção nacional. Recolhemos todas as 
pessoas que pareciam ter interesse para essa perspetiva, que representam, 
principalmente, a intervenção na área da saúde durante muitos anos, com 
instrumentos que nem conseguimos imaginar que se usavam há tantos anos 
atrás. Tudo isso faz parte da comemoração que estamos a fazer. Reconhecer 
o passado pelos seus méritos é também uma projeção para o futuro.

DM - Os portugueses são um povo solidário? O voluntariado é hoje 
um termo efetivo no léxico nacional?
LB – Indiscutivelmente que são um povo solidário. Temos que admitir que 
não estamos numa época extraordinária, porque as pessoas têm as suas 
dificuldades e é natural que se retraiam. Mesmo ao nível das empresas, e das 
instituições há, de uma maneira geral, uma certa contenção, que resulta do 
clima de crise e da austeridade que se está a viver. 
Isso não é obstáculo para que não consideremos o povo português como um povo 
solidário. Temos ao longo dos 150 anos de existência, e dos 10 anos que tenho 
como presidente da Cruz Vermelha, imensas experiências que demonstram essa 
mesma solidariedade. Duas vezes por ano fazemos recolha de alimentos, há 
muitos anos que a Cruz Vermelha recolhe alimentos, e vê-se que, apesar de existir 
o Banco Alimentar e muitas outras instituições que fazem recolha de alimentos, 
também conseguimos fazer uma relevante recolha de alimentos e distribui-los. 
Isso demonstra que as pessoas entram no supermercado e não resistem à ideia 
que devem depositar num saquinho o seu contributo, mais modesto ou mais 
ambicioso, mas que no fundo reverte às pessoas que mais têm necessidade.

DM - Como se encontra a situação de voluntariado em Portugal? 
Há mais voluntários?
LB – O voluntariado é algo que a Cruz Vermelha em todo o mundo usa como 
um instrumento de trabalho muito importante. Cada vez mais é uma mistura 
entre voluntários e profissionais, como é normal porque em muitas situações 
há problemas de horários precisos que no fundo têm que ser respeitados. 
É uma área muito relevante e muito importante, mas também muito peculiar. 
É preciso perceber o espírito de um voluntário, perceber quais são as suas 
motivações e pensar que tarefas é que lhes podemos destinar. Porque ser 
voluntário é uma coisa que à primeira vista parece simples. Quando se fez 
o Ano Internacional do Voluntariado, há três anos atrás, a Cruz Vermelha 
a nível internacional desenhou um coração, mas o coração tinha várias 
entradas, e dentro dessa imagem do coração havia um labirinto, e nem 
sempre se ia ter ao centro do coração. Sintoma que muitas vezes se começa 
uma atividade de voluntariado, mas chega-se a um beco sem saída. Isso é 
um sintoma de que o voluntariado é um tipo de atividade que deve ser muito 
bem compreendido, deve ser bem analisado. Porque se o pagamento que o 
voluntário quer é sentir-se feliz pelo trabalho que presta, ele tem que sentir 
que o serviço é efetivamente eficaz e que dele resulta algo positivo para as 
pessoas que têm necessidade desses serviços.
A quantidade é mais uma matéria de motivação, da própria instituição, e da 
capacidade das pessoas que estão ligadas ao voluntariado demonstram para 
saber cativar os outros. As formas de motivação são muito variadas e essa é 
a chave para chegar a um bom voluntariado: descobrir que motivações são 
fundamentais para que as pessoas possam aderir ao voluntariado de forma 
que seja realmente voluntária, solidária, e que corresponda a necessidades 
específicas, ou a um valor acrescentado para o trabalho que produzem.

“Reconhecer o passado pelos seus
méritos é também projetar o futuro”

No ano em que assinala 150 anos, a génese da Cruz Vermelha Portuguesa apresenta-
se mais atual do que nunca. Sinais dos tempos, ou da força de uma ideia que, no seu tempo, 
era verdadeiramente inovadora. Luís Barbosa, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, fala 
do passado e do presente desta instituição benemérita e profundamente humanista. 
Voluntariosa, é o símbolo universal do fazer bem ao próximo em todo o mundo.

LUÍS BARBOSA, PRESIDENTE CRUZ VERMELHA PORTUGUESA
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
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DE ELEVADO REQUINTE, 
A PASTELARIA/PADARIA  
KIDOCE viu ser recuperados 
alguns dos traços deste 
conceito tão tradicionalmente 
português, onde pontifica a 
utilização de materiais à sua 
cor natural, de tons neutros, 
que enaltecem os produtos 
expostos e comercializados, 
ao destacá-los dentro do 
próprio espaço.

Kidoce em 
Campo Maior 
com nova alma 
e imagem
A Pastelaria Kidoce apresenta-se de alma 
renovada. Esta conhecida pastelaria de Campo Maior 
abriu recentemente portas com uma remodelação total 
da loja de atendimento do público, assim como 
do modelo de negócio. A reconversão do espaço 
esteve a cargo do Espaçus – Atelier de Projetos que 
conferiu uma nova identidade a este espaço.
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KIDOCE
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

REPORTAGEM

“Na base deste “restyling” esteve a necessidade de afirmação de uma 
empresa que se encontrava com uma imagem desatualizada e com pouco 
espaço de atendimento, o que condicionava a oferta. Como resposta ao 
proposto, desenvolveu-se um espaço que contempla diversas zonas com 
funcionalidades diferentes. Criaram-se zonas de estar e de atendimento 
amplas”. Palavras de Vanessa Pimenta, arquiteta do Espaçus – Atelier de 
Projetos, autora da nova identidade da pastelaria Kidoce que se apresenta 
ao mercado com uma imagem com mais contemporânea e apelativa.
De elevado requinte, esta padaria e pastelaria viu ser recuperados alguns 
dos traços deste conceito tão tradicionalmente português, onde pontifica a 
utilização de materiais à sua cor natural, de tons neutros, que enaltecem 
os produtos expostos e comercializados, desta-
cando-os dentro do próprio espaço.  “A madeira 
cria um elo de ligação entre o antigo e o atual, 
com o qual foi desenhado todo o projeto, desde a 
zona de estar, a paredes envolventes com diversas 
funcionalidades, ao próprio elemento expositivo 
do pão. Já em termos exteriores, e uma vez que 
a remodelação era interior, a única preocupação 
passava por uma limpeza visual da fachada. 
Nesse sentido, procurou-se abrir vãos para tirar 
maior partido da luz natural e foi introduzida 
uma proteção solar, através de toldos. Houve, 
igualmente, uma preocupação de transportar para 
a fachada a mesma imagem que existe no interior, 
com soluções arquitetónicas atuais”, reforça a 

responsável de projeto.
Visão sempre orientada pelo cliente, a Kidoce, que abriu portas com uma 
proposta de loja que tem por base, igualmente, a sustentabilidade e a efi-
ciência energética, com esta remodelação a ser realizada por uma equipa 
multidisciplinar (design, marketing, engenharia civil e eletrotécnica) e 
que cujo esforço coletivo contribuiu de forma efetiva para a celeridade 
da conclusão do projeto. Paralelamente à remodelação da frente de loja, a 
identidade corporativa foi igualmente reequacionada apresentando-se em 
linha com o “restyling” da loja, concorrendo para o mesmo fim.
Com uma localização privilegiada, a pastelaria serve não só a população 
local mas também das populações vizinhas, nomeadamente da vizinha 

Extremadura. É que a Kidoce possui, ainda, 
fabrico próprio de padaria e pastelaria e apre-
senta uma equipa de comerciais que levam a sua 
produção até às insígnias do retalho organizado. 
Casos do Continente, El Corte Inglès, entre 
outros, que confiam na qualidade da Kidoce, que 
se apresenta como um fornecedor habitual da 
restauração e do canal alimentar.
Com um leque diversificado de clientes, de 
diferentes estratos sociais, a Kidoce disponibiliza 
uma oferta ampla de padaria e pastelaria, onde 
se destacam os menus do dia mas, acima de tudo, 
as várias fornadas de pão e bolos ao longo do 
dia. Que podem ser acompanhados com o melhor 
café. Bem ao gostinho português. 
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Delta Cafés inaugura 
Escola Barista em Faro 

REPORTAGEM
ESCOLA BARISTA
texto BÁRBARA SOUSA fotos D.R.

A Delta Cafés abriu mais uma Escola Barista Delta, desta vez no sul do 
país, e que vem servir os Departamentos de Faro e de Portimão, mas 
também toda a região sul do Alentejo. Com cerca de 20 anos ligados à 
hotelaria e ao café e sempre à procura de novos desafios, José Guerreiro 
abraçou imediatamente a oportunidade de se tornar o barista residente 
da Escola Barista Delta Algarve. “Ser Barista é muito mais do que saber 
extrair um espresso ou elaborar uma bebida á base de café. É, em primeiro 
lugar, sentir paixão pelo imenso mundo que rodeia o café, desde o pequeno 
grão até ao líquido cremoso e saboroso encontramos na chávena. É este que-
rer saber e conhecer o café que me moveu a apostar neste projeto da Escola 
Barista Delta Algarve-Faro”, considera.
Uma aposta importante para a dinamização da cultura do café e da arte 
barista na região sul de Portugal, em concreto no Algarve. Até então, a Es-
cola Barista em Campo Maior era o local mais próximo da região algarvia 
onde se podia adquirir este tipo de conhecimento e experiência, fosse do 

De modo a ir de encontro as necessidades dos clientes da região algarvia, a Delta Cafés 
abriu uma nova Escola Barista em Faro, situada nas instalações do Departamento 
Comercial. José Guerreiro, com 20 anos de ligação à hotelaria, é o barista residente da Escola 
Barista Delta Algarve-Faro, responsável pela realização de formações certificadas e a 
todos os que tenham interesse na arte barista e cultura do café. Uma clara mais-valia 
para esta região, a escola barista do Algarve vem, assim, disponibilizar todo o conhecimento 
e experiências relacionadas com este fantástico universo. 

foro profissional ou pessoal, acerca do mundo barista.
A formação segue o conceito comum a todas as Escolas Barista Delta a 
nível nacional, com Formação Barista a vários níveis, com certificado 
DGERT sendo, desta forma, uma concreta mais-valia a nível curricular, 
acessível a todos os clientes, além dos diversos workshops e demonstra-
ções de produtos.
Apesar do curto espaço de tempo em funcionamento, o balanço já é posi-
tivo. José Guerreiro, declara que os clientes “apreciam e valorizam muito 
estes tipos de ação, pois para a maioria, é a primeira vez que fazem uma 
extração de café dentro dos parâmetros mínimos exigidos, os quais não 
faziam a mínima ideia que existiam. Em especial, os clientes que abrem um 
espaço pela primeira vez”.
Em atividade desde janeiro de 2015, a Escola Barista Delta Algarve fica si-
tuada nas instalações do Departamento Comercial de Faro da Delta Cafés 
e funciona todos os dias úteis da semana, das 09:00 às 18:30.

José Guerreiro é o barista residente da Escola Barista Delta Algarve
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Os melhores pastéis de nata 
comem-se na Aloma 
O amor é mesmo o ingrediente secreto dos pastéis de nata da Aloma, por três vezes distinguidos 
como os melhores pela Confraria do Pastel de Nata. Iguaria que tem atraído até Campo de 
Ourique, em Lisboa, gente de todo o lado e de todas as idades. Dos 8 aos 80 anos, de Campo de 
Ourique, Lisboa, Portugal ou do mundo, ninguém lhes fica indiferente. Bom mesmo é ir à 
Aloma, comer um pastel de nata, acompanhado de um café. Delta, claro está.

UM CLIENTE, UM AMIGO
PASTELARIA ALOMA
texto CARINA RODRIGUES fotos SARA MATOS/ D.R

Foi em 2012 que a pastelaria Aloma venceu, pela primeira vez, o prémio de 
Melhor Pastel de Nata, atribuído pela Confraria do Pastel de Nata. Distin-
ção repetida em 2013 e em 2015 e, sem tirar o devido mérito aos respetivos 

vencedores, não alcançada em 2014 precisamente pela característica que 
melhor distingue os pastéis de nata da Aloma: “são 100% artesanais, logo 
pode haver um dia em que as coisas corram menos bem”. Mas isso não de-
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que o segredo está na consistência. “Mesmo a fama dos pastéis de nata vai 
ser cíclica. Ou nos estabilizamos agora muito bem, de forma consolidada e 
consistente, para quando a “onda” dos pastéis de nata passar conseguirmos 
apanhar a próxima, ou então pode-nos acontecer o que acontece a tantos 
outros negócios”.
Daí a Aloma não ser um conceito fechado. Hoje já possui quatro fábricas 
em Lisboa, que abastecem a rede de lojas, uma das quais com forno de 
lenha e a partir da qual irá começar, a breve trecho, a distribuição para 
a rede própria e alguns parceiros muito selecionados. A exportação, por 
outro lado, já representa cerca de 10% do volume de negócios e, a par da 
loja de Campo de Ourique, tem também lojas no Chiado, Mercado da Ri-
beira e está a preparar a abertura nas Amoreiras.  Espaços que procuram 
responder às necessidades particulares do cliente de cada local. “A loja do 
Mercado da Ribeira, por exemplo, está aberta de quinta a sábado até às 2h00 

e está muito virada para a 
noite. Nos locais onde 
estamos, procuramos a 
identificar a necessidade 
do cliente e adaptamo-nos 
a ela. Se o cliente quer tor-
radas, tem torradas. Se o 
cliente quer beber um gin, 
tem gin, como acontece no 
Mercado da Ribeira. Mas, 
também tem o pastel de 
nata”. Feito com muito 
amor e acompanhado de 
um Delta, claro está.

move João Castanheira, proprietário da Aloma, 
que fez uma aposta estratégica em torno desta 
deliciosa iguaria tão tipicamente portuguesa. 
Aposta ganha, claro está, ou os pastéis de nata da Aloma não tivessem sido 
já referenciados em meios de comunicação estrangeiros tão conceituados 
como o “The New York Times” ou a CNN. O que, lá está, tem também atraí-
do muitos turistas. Mas o cliente da Aloma é de Campo de Ourique, ou 
de Lisboa, ou de Portugal, enfim, é de todo o mundo. Dos 8 aos 80, todos 
os dias há quem venha de propósito à Aloma para comer o belo pastel de 
nata, com a acertada companhia de um café Delta, com os mais gulosos a 
não resistirem em levar para casa mais uma caixinha. O segredo, diz o seu 
proprietário, é a grande dose de amor que toda a equipa da Aloma coloca 
em tudo o que faz.
Amor, consistência e uma noção muito clara que hoje, mais do que nunca, 
os negócios têm de estar sempre um passo à frente. “Em 2012, quando 
vencemos, pela primeira vez, o prémio para melhor pastel de nata, decidi não 
colocar a medalha ao peito. Fez-se uma aposta estratégica neste produto, em 
torno do qual construímos a marca Aloma. Não cruzar os braços faz com que 
vamos evoluindo”. 
Palavras de quem, ao longo do seu percurso de vida, tem sabido navegar 
ao sabor da maré. Engenheiro Mecânico de formação, nunca chegou a con-
cluir o curso porque aos 22 anos percebeu que não tinha sido feito para 
isso. E assim abandonou a universidade, decidindo arregaçar as mangas 
no mundo do trabalho e começando a trabalhar nas vendas. Área para a 
qual João Castanheira julga ter nascido. “Era mesmo bom a vender, seja lá o 
que fosse, até panelas e pedras da calçada”. 
O projeto Aloma surgiu de forma imprevista e sem ser programado, após 
uma viagem que fez por motivos profissionais. Não era de todo esta a ativi-
dade do proprietário, que na altura trabalhava na área farmacêutica, mas 
que sempre se caracterizou por gostar de diversificar os seus investimen-
tos, das farmácias às oficinas automóveis, passando pelos ginásios para 
senhoras, entre outros negócios, até chegar às pastelarias. “Mas ao surgir a 
oportunidade de abrir a Aloma, em dezembro de 2009, agarrei-me a ela com 
unhas e dentes”, explica.
Campo de Ourique é um mercado muito competitivo para esta área de ne-
gócio. “Existem muitas pastelarias e temos que nos evidenciar em qualquer 
coisa. Assim, percebemos cedo que tínhamos que nos diferenciar, pelo que 
antes de ganhar o prémio de melhor pastel de nata promovemos um evento 
onde harmonizava este produto, que já era a estrela da Aloma, com vinhos 
generosos portugueses, na Escola de Hotelaria de Lisboa. Houve uma grande 
adesão das marcas, com a harmonização vencedora a ser a do pastel de nata 

Aloma com o Mos-
catel Roxo Quin-
ta da Bacalhôa 
2000”. 
Os prémios vie-
ram, apenas, con-
solidar a estratégia 
de João Castanhei-
ra, desenhada ten-
do uma noção mui-
to clara que tudo 
na vida é cíclico e 

Delta Cafés café oficial da 85.ª 
Feira do Livro de Lisboa            
A Delta Cafés foi o patrocinador oficial da 85.ª Feira 
do Livro de Lisboa, aquela que é a maior montra 
de edição em Portugal, e que, uma vez mais teve, 
lugar no Parque Eduardo VII. Entre os dias 28 de 
maio a 14 de junho, a Delta Cafés ofereceu aos 
visitantes a oportunidade de apreciar as obras 
literárias da sua vida, enquanto desfrutam do 
paladar do café da sua vida.
A marca de café ofereceu a todos os visitantes 
quatro espaços exclusivos Delta distribuídos pelo 
recinto para que saboreassem o café preferido 
dos portugueses 
em qualquer 
altura, porque 
momentos 
especiais 
merecem 
sabores únicos. 
Numa parceria 
com a Pastelaria 
Aloma, motivos 
não faltaram para 
visitar a Feira do 
Livro de Lisboa.

SABOR COMPROVADO 
Nem o comendador Rui 

Nabeiro resistiu a provar o 
bolo mais famoso da rede de 

lojas Aloma. Um verdadeiro 
“best-seller” desta famosa 

pastelaria de Campo de 
Ourique e de Lisboa. Feito 
de forma profundamente 
artesanal, o seu segredo 

encontra-se bem guardado 
e é definido como amor, 

o ingrediente secreto do 
melhor pastel de natal a nível 

nacional. 



DELTA MAGAZINE
ABRIL/JUNHO’1542

DIOGO TÃO É O CHEF 
EXECUTIVO DO RESTAURANTE 
MARQUÊS DE POMBAL,
localizado no Hotel Zenit em 
Lisboa. Um estabelecimento 
indicado para quem quer 
saborear excelentes pratos, 
quer de cozinha tradicional 
portuguesa ou de inspiração 
tradicional.
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Pratos inovadores e criativos, 
para todos os dias 

CHEF DIOGO TÃO, RESTAURANTE MARQUÊS DE POMBAL
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS

Cozinha portuguesa com uma nova visão e os melhores ingredientes, empratada de forma elegante 

e sofisticada, é o que nos propõe o Restaurante Marquês de Pombal, do Hotel Zenit Lisboa, 
pela mão do chef Diogo Tão. Um jovem chef executivo que assumiu a posição de liderança desta 

cozinha com apenas 26 anos, mas que, com habilidade, combina a cozinha nacional e a cozinha 

internacional em pratos do dia inovadores e criativos.

Numa avenida arborizada no centro de Lisboa, o Restaurante Marquês 
de Pombal do Hotel Zenit é o sítio apropriado para quem quer 
saborear excelentes pratos, seja da cozinha portuguesa ou de cozinha 
internacional, após desfrutar de uns passeios na Avenida da Liberdade, 
ou pelo centro histórico da cidade. A oferta 
gastronómica, sob a direção do chef executivo 
Diogo Tão, além de uma variedade de pratos, 
também se disponibiliza sob a forma de um 
menu executivo de almoços, com qualidade e a 
um preço acessível. “Os clientes passantes têm 
tendência a querer sentir-se bem, comer, e depois 
irem trabalhar. Assim, o restaurante acaba por 
servir muito dos outros negócios da zona. Nós 
não tínhamos prato do dia. Por isso, decidimos 
fazer estes menus para responder a essa 
necessidade. Isto porque quisemos antecipar-
nos à tão falada crise, pensámos em alterações 
e fizemos logo esta mudança”, explica Diogo 
Tão, que já dirige a cozinha do conhecido 
restaurante há quatro anos apesar de ainda 
não ter completado ainda trinta anos.
A paixão de Diogo Tão pela gastronomia, 
contudo, começou na pastelaria. Mais 
propriamente, na pastelaria Martinica, no 
Cartaxo, onde o pai o colocou a trabalhar 
durante as férias. “Ao início, não percebi 
bem porquê, ter que me levantar às quatro da 
manhã e ir de bicicleta para o Cartaxo. Não 
percebi porque é que o meu pai me estava a 
fazer isso. Mas agora, com filhos, tenho outra 
noção da vida”, relembra o chef. Um castigo que, sem dúvida, valeu a 
pena, desencadeando a curiosidade numa nova arte que fez com que 
deixasse o curso de Eletrotecnia, para recomeçar os seus estudos na área 
de Hotelaria, na Escola Profissional de Hotelaria e Turismo de Lisboa. “A 

partir daqui segui sempre o percurso de cozinha. Fui aproveitando quintas 
de casamentos, e, como fazia bolos de noiva e bolos 3D, continuei sempre 
muito envolvido na pastelaria. Continuei à mesma, enquanto estava a fazer 
a minha evolução na cozinha, a ir sempre lá nas férias”.

O primeiro estágio foi no restaurante Tavares 
Rico, com o chef Joaquim Figueiredo, onde 
além da experiência dentro da cozinha, 
conseguiu auxiliar durante uma temporada 
o chef pasteleiro Fabian Nguyen. Após outro 
breve estágio no Hotel Açores, foi no Corinthia 
que se instalou durante 2 anos, entre outras 
passagens como pelo Hotel Ritz, onde estadia 
no restaurante Varanda foi curta, de apenas 7 
meses, abandonando o país após convite para 
se juntar a um resort de luxo em Panticosa, na 
Espanha, sob a direção do chef Pedro Subijana.
Ano e meio depois, Diogo Tão volta a Portugal, 
e, a convite do sub-chefe Márcio Correia, junta-
se, então, à equipa do Restaurante Marquês 
de Pombal como cozinheiro de primeira. Hoje, 
Diogo Tão é chef executivo deste restaurante de 
perfil urbano. Um chef jovem, sem dúvida, mas 
que conduz esta brigada com perícia e para 
quem a aprendizagem é contínua, assim como 
a dedicação absoluta ao trabalho. Agradece à 
esposa, Marta Luísa, e aos filhos, Matilde e 
Santiago, a dedicação e o apoio para que se 
dedique em pleno à profissão. Afinal, ainda 
não há muitos anos cozinha para os irmãos 
e servia deliciosos petiscos nos melhores 

serviços de mesa da sua mãe. Hoje, dá azo a essa vocação de criança 
sem nunca esquecer a família, as raízes, o gosto pelo atividade agrícola 
trazido lá de longe, das memórias de menino e do ajuda prestada ao pai 
em terras de Vila Pouca de Aguiar.

GASTRONOMIA
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Sabores de sempre
em ambiente citadino

GASTRONOMIA
CHEF DIOGO TÃO, RESTAURANTE 
MARQUÊS DE POMBAL
fotos SARA MATOS

No ambiente elegante e sofisticado do restaurante Marquês de Pombal, no Hotel Zenit, 
em Lisboa, é possível desfrutar da arte do chefe executivo Diogo Tão. Propostas tradicionais com 
um toque de modernidade é o que nos propõe neste restaurante de perfil urbano. Desde 

o Polvo à Galega, à Perna de Pato, com um Souflé de Chocolate com Espuma de Coco e Gelados de 

Frutos Silvestres a adocicar a boca antes de um espresso Delta.

PROPOSTAS TRADICIONAIS
COM UM TOQUE DE 
MODERNIDADE
é o que nos propõe o chefe 
executivo do restaurante 
Marquês de Pombal, Diogo 
Tão. Espaço de restauração 
do Hotel Zenit em Lisboa, 
que se pauta pelo rigoroso 
equilíbrio entre a qualidade e a 
competividado do preço, num 
ambiente predominantemente 
elegante.
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POLVO À GALEGA COM BATATA 
BINTJE E CEBOLA ROXA 
CARAMELIZADA
Ingredientes:
2 litros de água
1 polvo 
1 cenoura
1 cebola
2 dentes de alho
1 alho francês
2 folhas de louro
q.b. azeite
q.b. pimenta preta
q.b. vinho tinto

Preparação:
Cozer o polvo, durante 1 hora, com cenoura, cebola, alho, 
alho francês, pimenta preta e o vinho tinto. Retirar o polvo e 
deixar repousar.

BATATA BINTJE
Ingredientes:
4 batatas
q.b. sal
água do polvo

Preparação:
Na água da cozedura do polvo, colocar as batatas com casca 
e o sal q.b. e cozer cerca de 20 minutos.

CEBOLA ROXA 
CARAMELIZADA
Ingredientes:
1 cebola roxa
30grs de açúcar caramelizado
q.b. azeite
q.b. vinagre de vinho
 
Preparação:
Cortar a cebola, salteá-la no azeite e depois colocar o 
açúcar. Deixar cozinhar durante 20 minutos em lume 
brando. Após este tempo colocar o vinagre e permanecer 
em lume brando durante 15 minutos. Deixar repousar.

Finalização:
polvo higienizado
redução de balsâmico
maionese de pimentão

PERNA DE PATO CONFITADA COM 
CROCANTE DE LARANJA
Ingredientes:
1 coxa de pato
q.b. de azeite
2 tiras de casca de laranja
1 folha de louro
1 raminho de tomilho
1 raminho de alecrim
2 dentes de alho (esmagados com casca)
q.b. pimenta preta em grão

Preparação:
Marcar a coxa do pato em ambos os lados com sal até dourar. 
Num tacho, colocar a coxa, com a casca laranja, o louro, alecrim, 
tomilho e os alhos. Adicionar o azeite até cobrir a coxa e levar ao 
lume brando sem deixar ferver, cerca de duas horas.

CROCANTE DE LARANJA
Ingredientes:
1 laranja; 100grs açúcar; 1 unidade de anis
Preparação:
Retirar a casca da laranja finamente e cortá-la em juliana. 
Espremer o sumo de laranja. Acrescentar o anis e o açúcar e 
levar a lume brando. 

MOLHO DO PATO
Ingredientes:
100grs caldo de pato; Sumo de 1 laranja; q.b. tomilho; 20grs; 
chalota picada; ¼ dl azeite virgem
Preparação:
Puxar a chalota picada em azeite. Juntar o caldo, o sumo de 
laranja e o tomilho. Levar ao lume brando, até reduzir um pouco.

BATATA SAUTÉ
Ingredientes:
1 batata bintje; q.b. azeite; q.b. tomilho ; 1 dente alho esmagado
Preparação:
Descascar e cortar a batata as rodelas. Colocar num tacho o 
azeite, alho e tomilho e a batata. Confitar durante 25 minutos.

GRELOS SALTEADOS
Ingredientes:
80grs de grelos
30grs broa de milho triturada
q.b. azeite
1 dente de alho picado
q.b. pimenta preta
q.b. sal 
q.b. vinagre

Preparação:
Saltear os grelos em azeite e alho, temperar com sal e 
pimenta, colocar a broa e, por fim, o vinagre.
Finalização:
alho francês e cebola roxa higienizada
rebentos de alho francês e rabanete 
amores Perfeitos

SOUFLÉ DE CHOCOLATE COM 
ESPUMA DE COCO E GELADO DE 
FRUTOS SILVESTRES
Ingredientes:
54grs farinha
160grs chocolate negro
180grs açúcar
4 ovos
220grs manteiga

Preparação:
Derreter a manteiga com o chocolate em banho maria. Bater 
os ovos com o açúcar até esbranquiçar e juntar a farinha. 
Envolver com o chocolate morno. Deixar repousar no frio 
durante 1 hora.

ESPUMA DE COCO
Ingredientes:
125grs de natas
125grs leite coco
50grs açúcar

Preparação:
Juntar os ingredientes e mexer. Colocar no sifão e levar ao frio 
durante 30 minutos.

GELADO DE FRUTOS SILVESTRES
Ingredientes:
250grs água
300grs polpa de frutos silvestres
250grs açúcar branco
10grs de agar

Preparação:
Ferver o açúcar com a água, juntar o agar e ferver durante 40 
segundos. Após esse período verte-se para cima da polpa e 
deixa-se gelificar. Passa-se pela Bamix.

Finalização:
amoras e framboesas
telha de chocolate
morango higienizado
hortelã
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Paixão pela pastelaria
e por bem servir

Com fabrico e lojas próprias, a Sacolinha é um dos conceitos de pastelaria e padaria mais 
reputados e reconhecidos da zona da Grande Lisboa. Com uma rede de oito lojas ao seu 
dispor, a Sacolinha pode-se orgulhar de a mediática Bola de Berlim com Cereja do Fundão ser, 
apenas, um mero exemplo de tudo o que de bom se pode encontrar nestas lojas. Para todos 
os apetites, gostos e momentos. Fácil é comprovar, difícil é deixar de voltar.

UM CLIENTE, UM AMIGO
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
A SACOLINHA

HÁ 28 ANOS EM 
FUNCIONAMENTO, 
A SACOLINHA
trouxe consigo, para 
Portugal, um novo 
conceito de pasteleria 
final, pioneiro no seu 
tempo, como conta o seu 
fundador José António 
Cunha da Silva.
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É com o sotaque açucarado (tal como croissant que aqui se faz) de quem 
cresceu e viveu em terras de Vera Cruz que José António Cunha da Silva se 
expressa. Mas é com um “brilhozinho nos olhos” como na canção de Sérgio 
Godinho que calmamente viaja nas memórias da sua vida. De Portugal 
ao Brasil, é através do amor com Maria Agostinha Andrade da Silva que 
nasce a Sacolinha. Um projeto comercial a dois, mas que rapidamente se 
estendeu aos filhos, hoje uma parte estruturante de toda a gestão das oito 
lojas e fábrica em funcionamento. Uma trabalhadora equipa familiar onde 
“as noras estão sempre prontas a ajudar” e que faz com que de Cascais, 
a Oeiras passando, mais recentemente, pelo Chiado, em Lisboa, a visão 
do negócio seja sempre a mesma: oferecer qualidade a todos aqueles que 
visitam a Sacolinha.
Há 28 anos em funcionamento, a Sacolinha trouxe consigo, para Portugal, 
um novo conceito de pastelaria fina, pioneiro no seu tempo. “A primeira loja 
foi aberta em 1986, em Cascais, no Bairro do Rosário. Havia somente, nessa 
altura, três casas em funcionamento em Portugal. Uma em Queluz, 
outra no Cais do Sodré, em Lisboa, e ainda outra no Porto. De 1986 
a 1997 foi um bom período nesta área de negócio. Tive sorte, graças 
a Deus”, introduz José António Silva, fundador da Sacolinha.
Pastelaria fina, padaria, pastelaria, pão quente e fabrico próprio 
são alguns atributos reconhecidos e valorizados neste conceito 
de sucesso que tem vindo, progressivamente, a alargar a sua 
influência, com duas lojas em perspetiva futura, uma já em 
setembro próximo, a outra ainda sem data em concreto. “Não 
temos pressa. A nossa visão do negócio faz com que as lojas sejam 
abertas com dos devidos preceitos. Fazemos as coisas devagar, mas 
com um elevado grau de certeza”, reforça.
Natural de Alfarela de Jales, freguesia de Vila Pouca de Aguiar, 
José António Silva é um empresário que defende uma profunda 
e ativa política de qualidade, onde o produto comercializado é 
sempre, impreterivelmente, fabricado para venda no próprio dia, 
o que de reflete no alto nível de adesão que as lojas a Sacolinha 
vão conhecendo nas diversas zonas de influência que servem.
Preceito operacional que é reforçado com o contributo de 
duas engenheiras alimentares, agora totalmente ao serviço da 
empresa, e que visam apoiar a atividade comercial de a Sacolinha 
não só em termos da fábrica como também das lojas. Um esforço feito de 
modo a assegurar, em qualquer momento, a máxima qualidade da oferta 
disponibilizada. “Só vendo aquilo que como, se não serve para mim não 
serve para os nossos clientes”, explica José António Silva. 

Ao todo, são 220 colaboradores o leque de 
pessoas que hoje compõem a Sacolinha, uma 
força inestimável para o seu fundador. “Não 
posso deixar de expressar o meu profundo 
agradecimento, a todos os que conosco 
colaboram, à nossa imensa e valorosa equipa. 
São eles que permitem que a a Sacolinha seja o 
conceito que é hoje”, reforça.
De olhos postos no amanhã, o objetivo é ir 
sempre melhorando, afinando aqui e ali, sem 
cair na monotonia do trabalho feito. Evoluir, 
melhorar, edificar, construir sempre com base 
no conceito original e cuja experiência advém 
de uma vida feita no Brasil, onde José António 

e Maria Agostinha começaram a sua atividade profissional, cada um com 
uma área de conhecimento distinta, um na pastelaria, outro na padaria, 
unidos para vida no trabalho e na vida pessoal.
Legado que fica para os filhos, com José António Silva a comentar com a 
equipa da Delta Magazine a admiração que tem pelo comendador Nabeiro, 
“pelo que é como homem pelo que representa como empresário, penso que 
é um exemplo para todos”. E porque para fazer bem, por vezes, é preciso 
muito pouco também os proprietários de a Sacolinha procuram fazer bem 
no seu dia-a-dia comercial. É que através de uma parceria estabelecida 
com diversas corporações de bombeiros são oferecidos às pessoas mais 
carenciadas os artigos não comercializados ao final de cada dia, o que não 
permite reforçar os laços com a comunidade local, como também é uma 
prova cabal da apertada 
política de qualidade 
que vinga nestes 

estabelecimentos. Qualidade que se estende do Chiado, a Cascais, passando 
por Oeiras, levando a pastelaria e padaria de excelência a todos os que 
diariamente visitam a Sacolinha. Ou uma imensa prova de confiança no 
trabalho feito por José António Cunha da Silva e família.

A Sacolinha dispõe de uma ampla oferta de pastelaria e padaria, para todos os gostos
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FERNANDA PARGANA, 
SECRETÁRIA-GERAL 
DA BCSD,
analisa e comenta 
os desafios, 
necessidades e 
mudanças na 
sociedade onde as 
empresas participam.



DELTA MAGAZINE
ABRIL/JUNHO’15 49

“Existe um conjunto de 
oportunidades de negócio 
no desenvolvimento 
sustentável”

ENTREVISTA

Sabia que, em 2050, teremos de duplicar a produção agrícola e multiplicar por dez a eficiência 
na gestão dos recursos para responder ao crescimento demográfico? É na resposta 
a estas questões que se desenvolve a ação do BCSD Portugal, uma organização de líderes 
empresariais cuja missão é contribuir para a criação de um mundo sustentável. Com 
um total de 90 membros, entre os quais a grande maioria das empresas do PSI20, o Conselho 
Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (BCSD) representa 38% do PIB 
nacional. Agentes da mudança com os quais partilha a visão de que todos os “stakeholders” 
têm um papel crucial na construção de um novo modelo de negócio, onde competitividade e 
sustentabilidade não se excluem mutuamente. Em entrevista à Delta Magazine, Fernanda 
Pargana, secretária-geral do BCSD Portugal, explica o que a organização está a desenvolver no 
âmbito da Visão 2050.  

texto BRUNO FARIAS  fotos SARA MATOS

Delta Magazine - O que levou à formação do Conselho Empresarial 
para o Desenvolvimento Sustentável?
Fernanda Pargana – O Conselho Empresarial para o Desenvolvimento 
Sustentável português é uma filial de uma organização mundial que surgiu 
há pouco mais de 20 anos, aquando da realização da primeira Cimeira do 
Rio, em 1992. E que foi criada porque se chegou à conclusão que não havia 
uma plataforma que representasse os interesses das empresas e potenciasse 
o seu contributo para o desenvolvimento sustentável. O BCSD Portugal faz no 
próximo ano 15 anos. Neste momento, existem 68 organizações como esta 
espalhadas pelo mundo. 

DM – O que move o BCSD Portugal?
FP – A visão do BCSD é que em 2050, os nove mil milhões de pessoas que, 
nessa altura, comporão a população mundial viverão bem e dentro dos 
limites do planeta. A população mundial está a crescer e há um conjunto 
de desafios, necessidades e mudanças na sociedade onde as empresas 
participam. Desse ponto de vista, esta visão sintetiza o desafio que todos 
enfrentamos enquanto agentes ativos da sociedade. 

DM – Como é que essa visão é implementada?
FP – A Visão 2050 tem muito que ver com o percurso que vamos fazer para 

FERNANDA PARGANA, SECRETÁRIA-GERAL BCSD PORTUGAL
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construir um mundo sustentável. Mas, por si, não é suficiente para aí chegar. 
O nosso trabalho faz-se por etapas e metas, dando passos concretos para que 
em 2050 se alcance o objetivo traçado pela visão. 
Especificamente, o plano de trabalho do BCSD Portugal foi desenvolvido com 
o horizonte de 2020. Juntamente com os nossos membros, estabelecemos 
um conjunto de ações prioritárias para responder aos desafios da 
sustentabilidade. Este plano tem como base uma grande sondagem aos 
membros do BCSD, feita em 2013, onde os questionámos sobre os temas 
realmente importantes para as suas empresas. Foram identificados como 
críticos temas como a eficiência energética ou a atratividade de Portugal para 
o investimento estrangeiro. A forma como concretizamos a nossa estratégia 
para a sustentabilidade leva-nos a focar em áreas de trabalho concretas. 

DM – Que papel têm as empresas na concretização dessa visão?
FP – O reconhecimento de que as empresas são parte da discussão e que 

têm de ser envolvidas está, 
felizmente, a aumentar. Por 
exemplo, nas negociações 
para a Conferência 
das Partes das Nações 
Unidas, em dezembro, 
pela primeira vez, as 
empresas começaram a 
ser reconhecidas como 
elemento da discussão. 
Isso, de facto, está a trazer 
uma nova esperança para o 
que se poderá alcançar. 
As empresas, em conjunto 
com as cidades e as 
organizações locais, são 
os executores das políticas 
para o desenvolvimento 
sustentável. Daí que as 
soluções desenhadas 
devem ser pensadas em 
conjunto com estes agentes. 
O trabalho que estamos 
a desenvolver no segundo 
semestre está relacionado 
com as alterações 
climáticas. É um assunto 
para o qual estamos a 
ganhar uma consciência 

crescente e galopante e a nossa perceção é que já existem soluções, que não 
são sequer tecnologicamente disruptivas. Têm mais que ver com uma nova 
forma de olhar para a inovação, de trabalhar em colaboração e pensar em 
soluções que sejam mais ou menos globais, para que não haja distorções 
concorrenciais e sejam transversalmente aplicadas para as empresas

DM – Em que medida a sustentabilidade é benéfica para o negócio?
FP – Existe um conjunto de oportunidades de negócio no desenvolvimento 
sustentável. A sustentabilidade tem muito que ver com a eficiência e esta 
consegue-se quando se olha de forma mais abrangente, aprofundada e 
estruturada para toda a cadeia de valor. A sustentabilidade está relacionada 
com a otimização de todo o valor que é incorporado nas ações da empresa. 
Quando falamos em eficiência na utilização de recursos, temos de ter a 
consciência de que estes são escassos. E aqui entramos no tema da gestão 
de risco. Se uma empresa depende muito da água, e se não tem a noção 

ENTREVISTA

“Especificamente, o plano de trabalho do BCSD Portugal foi desenvolvido com o horizonte de 2020. Juntamente com os 
nossos membros, estabelecemos um conjunto de ações prioritárias para responder aos desafios da sustentabilidade”
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de que esta é um bem escasso, no dia em que aumentar o preço ou reduzir 
a quantidade disponível, crescerá claramente o seu nível de risco e o seu 
modelo de negócio poderá, até, estar em causa. 
Sustentabilidade significa olhar para todas estas variáveis, quer para 
a cadeia de valor quer para a criticidade da gestão de recursos. E 
isso implica olhar para o processo, em sentido restrito, da empresa 
em questão, mas também para o que os fornecedores fazem e o que 
também é feito a jusante da cadeia de valor, na zona de consumo. 
As empresas estão, claramente, a perceber que quanto mais entram 
neste processo de sustentabilidade, mais é evidente a vantagem de 
nele participar. 

DM – Quais são os grupos de trabalho ativos e o que se 
propõem, neste momento, a fazer no seio da BCSD?
FP – Temos vários grupos de trabalho, alguns têm que ver diretamente 
com a ação 2020 e com este processo de intenso “feedback” obtido 
dos líderes empresariais. Temos outros anteriores a esta ação, mas 
que são interessantes para um grupo alargado de membros, pelo que 

continuam ativos. 
Os grupos de 
trabalho são 
liderados pelo 
BCSD, mas com 
uma colaboração 
muito ativa das 
empresas, que 
olham para este 
trabalho como 
partilha de 
c o n h e c i m e n t o , 
construção de 
f e r r a m e n t a s , 
aprofundamento 
de “expertise” e “network”. 
Os grupos de trabalho são 
compostos por empresas 
de primeira linha e que 
são uma referência para 
muitas organizações.  
Neste momento, temos 
em curso uma ação sobre 
capital humano que quer 
responder à questão 
do diferencial entre as 

necessidades das empresas e a formação que está a ser dada pelas escolas 
(ver caixa). Há um afastamento entre as empresas e as escolas e o nosso 
objetivo é aproximar estes dois universos. 
Outro projeto é o da eficiência energética. Em conjunto com o grupo de 

trabalho composto por cerca de 20 empresas, concluímos que existem 
bloqueios a nível interno que são críticos para que a eficiência energética 
seja, de facto, uma variável de negócio. 
Estamos, também, a desenvolver um trabalho na área agroalimentar, que 
tem a participação da Delta Cafés e que envolve empresas de toda a cadeia 
alimentar, desde a origem à prateleira do supermercado. Este grupo está a 
trabalhar num conjunto de indicadores que permite que toda esta cadeia de 
valor fale a mesma linguagem em matéria de sustentabilidade. Se queremos 
que toda a cadeia de valor funcione e seja orgânica tem de falar a mesma 
linguagem. Foram escolhidos quatro produtos para testar alguns indicadores 
– o vinho, a cerveja, o frango embalado e o azeite. A Delta tem participado 
ativamente com os vinhos da Adega Mayor.

ENTREVISTA

Aproximar as empresas 
das escolas           
47 membros do BCSD Portugal vão criar até 11.200 
empregos entre 2017 e 2020. As cinco áreas onde 
as empresas têm mais dificuldade em encontrar 
profissionais são “engenharia tecnológica”, 
“comercial, marketing e comunicação de 
informação”, “ciências económicas”, “operações e 
logística” e “automação”. 
O estudo feito pelo BCSD Portugal demonstra que 
as empresas consideram prioritário adequar o 
ensino profissional – do 10.º ao 12.º ano – às suas 
necessidades práticas de recrutamento. 70% das 
empresas avalia os currículos como desajustados, 
70% considera o nível de conhecimento dos alunos 
desalinhado e 80% perceciona os candidatos como 
pouco preparados. 
Nesse sentido, o plano de ação do BCSD Portugal 
irá procurar cativar os estudantes para as áreas de 
maior empregabilidade e, paralelamente, envolver 
um conjunto de “stakeholders” na edificação 
de soluções que contribuam para aproximar 
as empresas ao ensino. Este projeto está a ser 
acompanhado desde o primeiro momento pelo 
Ministério da Educação e Ciência. 

“O BCSD orgulha-se de ter a participação dos seus membros sempre ao nível da administração. Neste momento tem cerca de 
90 membros, entre os quais consta a grande maioria das empresas do PSI20. A faturação dos nossos membros é de 
cerca de 65 mil milhões de euros, algo como 38% do PIB. Estas empresas empregam cerca de 270 mil pessoas”.
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DM – Quantos 
membros tem 
atualmente o BCSD 
Portugal e quanto 
representam do 
Produto Interno Bruto 
(PIB) nacional? 
FP – O BCSD orgulha-se de 
ter a participação dos seus 
membros sempre ao nível 
da administração. Neste 
momento tem cerca de 90 
membros, entre os quais 
consta a grande maioria 
das empresas do PSI20. 
A faturação dos nossos 
membros é de cerca de 65 
mil milhões de euros, algo 
como 38% do PIB. Estas 
empresas empregam cerca 
de 270 mil pessoas.

DM – O que seria 
um “milestone” 
interessante associado 
à celebração dos 
15 anos do BCSD 
Portugal?
FP – O nosso trabalho 
é um misto da ação dos 
grupos de trabalho, que 
tem o seu ritmo próprio, e 
o trabalho para o exterior, 
com conferências, ações 
de formação, etc. Temos 
o programa de formação 
“Future Leaders” que 

vai buscar muito ao que o BCSD sabe fazer bem, que é contar histórias de 
empresas e demonstrar o “business case” para a sustentabilidade. 
Outro trabalho que tem ganho relevância é o envolvimento com “stakeholders”. 
Por exemplo, o BCSD participou em projetos como a Plataforma para o 
Crescimento Verde e está a participar na consulta para a fiscalidade verde. O 
nosso objetivo é envolver quem decide e tem uma palavra a dizer nos temas 
da sustentabilidade para olhar para os mesmos como um todo.

Grupo de trabalho dedicado à 
eficiência energética          
Demonstrar o valor gerado por projetos de 
eficiência energética é outro dos objetivos do 
BCSD Portugal. Foram identificados os bloqueios à 
eficiência energética e atualmente o trabalho está 
concentrado em dois desses bloqueios: a falta de 
alinhamento entre as propostas de projetos de 
eficiência energética e o modelo de negócios das 
empresas e o reduzido envolvimento da gestão 
de topo em temas de energia. Para contornar 
estes bloqueios, o BCSD Portugal criou 16 casos 
de estudo - disponíveis em www.bcsdportugal.
org - que traduzem a eficiência energética através 
de um conjunto de indicadores económico-
financeiros: valores de investimento, períodos 
de retorno, poupanças a cinco e dez anos, 
reduções dos consumos de energia, sucessos 
alcançados, lições aprendidas e argumentos 
que habitualmente as empresas usam para 
conseguirem obter luz verde junto da gestão de 
topo. 

... e ao agroalimentar
Neste setor, o BCDS Portugal pretende promover 
a produção, transformação e a distribuição 
sustentável dos produtos agroalimentares e 
facilitar a comunicação sobre sustentabilidade 
entre as várias fileiras industriais e junto dos 
consumidores finais. O trabalho passa por 
identificar e/ou desenvolver indicadores que 
evidenciem os contributos para a sustentabilidade, 
provenientes das fileiras a montante e a jusante da 
cadeia de valor do setor agroalimentar (produção 
agrícola, transformação e distribuição) em quatro 
produtos: azeite, cerveja, vinho e frango.

“A Delta é nosso membro praticamente desde a fundação do BCSD. É para nós motivo de orgulho poder contar com a 
Delta como nosso membro, dadas todas as boas práticas que lhe são reconhecidas. A Delta tem sido ativa nos grupos 
de trabalho do BCSD, nomeadamente na área social, na área agroalimentar e em questões de liderança e formação” 

 DM – Desde quando contam com a colaboração da Delta Cafés?
FP – A Delta Cafés é nosso membro praticamente desde a fundação do BCSD. 
É para nós motivo de orgulho poder contar com a Delta como nosso membro, 
dadas todas as boas práticas que lhe são reconhecidas. 
A Delta tem sido ativa nos grupos de trabalho do BCSD, nomeadamente na 
área social, na área agroalimentar e em questões de liderança e formação. 

DM – A sustentabilidade faz hoje mais parte da agenda das 
empresas?
FP – A nossa perceção clara é que a sustentabilidade está crescentemente a 
entrar na estratégia das empresas e a ganhar o lugar que deve ter no “core 
business” empresarial. A forma de lá chegar é particular de cada empresa. 
Para algumas pode ser porque a sustentabilidade está na moda, para outras 
pode ser por questões de necessidade ou por perceberem, logo de início, o 
racional da questão. 
Dizia-se que a crise poderia deixar para trás algumas questões, mas a nossa 
experiência diz-nos que as empresas que interiorizaram a importância 
da sustentabilidade não o fizeram. Porque as consideram críticas para 
o desenvolvimento do seu negócio. Particularmente para as empresas que 
exportam, a sustentabilidade é motivo de reconhecimento no mundo inteiro. 
Ter práticas sustentáveis é uma necessidade. Há mercados muito mais 
exigentes que o nosso, nessa perspetiva, pelo que quem aspira estar nos 
mercados de primeira linha tem que ter as melhores práticas. 

ENTREVISTA
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Sabores à moda antiga
no Selva do Lena

Selva do Lena. Um 
restaurante discreto, 
escondido nos arredores 
da região de Leiria que 
se tornou numa referência 
gastronómica pelas suas 
especialidades da cozinha 
regional. Uma riqueza 
culinária trazida a esta casa 
pela proprietária, Henriqueta 
Machado, onde hoje se 
sentem os aromas a Cabrito 
à Selva, Peixe Frito com 
Arroz de Grelos e Arroz de 
Pato. Há 35 anos que o Selva 
do Lena oferece boa comida, 
num ambiente clássico 
e sóbrio, resguardado 
por paredes repletas de 
verdadeiras relíquias do 
mundo do rock, dos tempos 
do Hard Rock Café e não só. 

UM CLIENTE, UM AMIGO
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
SELVA DO LENA

João de Sousa Antunes, imigrante nos Estados Unidos durante vários anos, 
“sempre disse que tinha que abrir um restaurante na terra onde nasceu”, 
introduz Henriqueta Machado, proprietária do restaurante desde que o 
marido faleceu. Certamente que o contraste havia sido grande, mudar da 
efervescência dos Estados Unidos da América do final dos anos 70, para 
o ermo lugar de Mourã, no concelho de Leiria. “Há 35 anos, a Mourã era 

HENRIQUETA MACHADO É O 
ROSTO  DO SELVA DO LENA,
restaurante onde é possivel 
encontrar uma ementa farta 
e diversificada, composta 
por algumas das melhores 
inguariais nacionais, feitas 
com mão caseira. Há 35 
anos que o Selva deo Lena 
oferece boa comida, num 
ambiente acolheador e 
sóbrio. 

muito, muito pobre. Não havia luz na estrada, não havia contentores, não 
havia telefone”, explica Henriqueta Machado. Mas João de Sousa Antunes 
manteve-se convicto, inaugurando o restaurante num terreno bravio e 
despovoado, próximo do rio Lena, a que deu o nome de Selva do Lena.
Um restaurante repleto de curiosidades que começam, exatamente, pela 
presença de uma placa original do Hard Rock Cafe próxima da entrada. 
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Pois, o Selva do Lena, inaugurado em fevereiro de 
1980, conseguiu ser, durante vários anos, o único 
representante da célebre cadeia norte-americana 
em Portugal. Uma façanha que se realizou graças 
às amizades que João de Sousa Antunes fez nos 
Estados Unidos da América, nos seus dias de 
solteiro. “O Hard Rock Cafe é uma multinacional, 
não faz parte da comunidade europeia e alguém 
tinha que o representar durante alguns anos. Então, 
eles escolheram-nos, porque gostaram imenso da 
nossa cozinha, e do sítio”, explica Henriqueta 
Machado.
No interior, a decoração é despretensiosa e o mobiliário clássico numa sala 
de refeições espaçosa, com paredes repletas de apontamentos históricos, 
como fotos a preto e branco emolduradas, discos dos The Beales e bilhetes 
de concertos autografados, a que se junta um louceiro de parede antigo 
com pratos bem decorados. Alguns dos tesouros do tempo do Hard Rock 
Café também têm o seu lugar na sala do Selva do Lena, expostos para 
que os visitantes evidenciem a passada ligação do restaurante ao grupo 
norte-americano. Os 65 lugares disponíveis mal parecem suficientes para 
uma casa com tanta procura. E Henriqueta Machado comenta até que “ao 
domingo, agradeço que façam reserva, porque custa-me muito ver as pessoas 
irem embora, ou estarem ali sentadas uma hora à espera de mesa”.
Com 35 anos de história, foram muitas as mudanças na paisagem por 

que assistiram, algumas delas impulsionadas pelos donos. Entre a falta 
de luz, água ou saneamento básico que se foram concertando, os donos 
do restaurante também adquiriram o primeiro telefone da localidade e os 
contentores do lixo e encomendaram o alcatroamento da estrada. “Fomos 
nós que fizemos a terra”, explica, briosamente, Henriqueta Machado, que 
apesar de todas as contrariedades, nunca imaginou abandonar o Selva do 
Lena.

Antes educadora de crianças com deficiências, Henriqueta Machado 
juntou-se à gestão do Selva do Lena pouco tempo antes do falecimento do 
marido, e há 18 anos que é, sozinha, a mulher do leme. “Mais de metade 
da história deste sítio foi feito por mim”, refere. História esta que passa não 
só pela atualização da decoração ao longo dos anos, mas mais do que tudo, 
a gastronomia do local à qual o restaurante deve a sua popularidade e 
longevidade. Pratos do melhor da cozinha tradicional portuguesa, em doses 
generosas e bem confecionadas, acompanhados por um pão cozido a lenha 
são a aposta desta casa. Henriqueta Machado, que delegou a confeção dos 
pratos, continua a coordenar a cozinha, desencantando “receitas da avó” 
que recebem tantos elogios e recomendações dos seus clientes.
Nas entradas, umas tradicionais pataniscas de bacalhau, ou a salada de 

polvo. Mas é nos pratos principais que se acentuam 
as qualidades desta cozinha. Acompanhados pelos 
vinhos Pai Chão, Reservado do Comendador ou 
Monte Mayor da Adega Mayor, entre as carnes 
vale a pena provar o Cabrito à Selva, o Arroz de 
Pato e o Arroz de Cabidela, enquanto no peixe, 
se destacam a Massa de Robalo e o Peixe Frito 
com Arroz de Grelos. Apesar da falta de grandes 

acessos, a proprietária gosta de manter uma boa variedade de peixe fresco 
no restaurante, algo que especialmente agrada aos adeptos de peixe 
grelhado no carvão. As sobremesas variam entre as que ainda têm a mão 
de Henriqueta Machado e as confecionadas por pastelarias locais. Já o café, 
hoje, é certamente Delta, com o lote Superior, “porque assim só se trabalha 
com qualidade. Ao ter-se, tem que se ter qualidade”, conclui Henriqueta 
Machado, um mote que sem dúvida reina nesta “selva”.

O Selva do Lena atrai clientes oriundos de todo o país
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CENTRO CIÊNCIA CAFÉ
PRÉMIO
texto BÁRBARA SOUSA fotos RAQUEL WISE

Centro Ciência do Café recebe
Prémio Museu Português 2015
O Centro de Ciência do Café, em Campo Maior, foi distinguido com o Prémio Museu 
Português 2015, atribuído pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM), numa cerimónia 
realizada na Assembleia da República, em Lisboa. Galardão máximo atribuído por esta 
entidade e que distinguiu, assim, a qualidade museológica deste espaço pioneiro na 
Península Ibérica.

HELENA NABEIRO, 
RUI NABEIRO E JOÃO 
MANUEL NABEIRO
marcaram presença 
num dia histórico 
para o Centro de 
Ciência do Café, ao 
ser distinguido com 
o Prémio Museu 
Português de 2015.
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atribuído ao CCC visou “ultrapassar a tradicional conceção de museu, 
transformando-o num conceito mais abrangente, que visa não só reforçar 
a oferta cultural, mas também aumentar a oferta turística e patrimonial da 
região onde se insere”.
Por sua vez, o comendador Rui Nabeiro demonstrou a natural satisfação 

pela distinção recebida. “Uma meta alcançada 
pelo trabalho, visão delineada há muitos anos 
com a ideia de fazer o Museu do Café com 
algum património que tínhamos. Hoje, o CCC 
é uma obra do conhecimento e do interior, que 
desperta a curiosidade das pessoas, fruto do 
empenho da família e dos colaboradores e que 
tem levado a Campo Maior milhares de pessoas. 
Mas o caminho faz-se caminhando e mais irão. 
Vamos caminhando com a nossa simpatia e 
amizade. Bem-haja pelo reconhecimento do nosso 
trabalho. É algo de maravilhoso que transporta o 
reconhecimento e a responsabilidade. Portugal é 
Campo Maior. Campo Maior é Portugal”.
Os prémios são atribuídos pela APOM, 
fundada em 1965, para incentivar o espírito de 
preservação e divulgação do património dos 
museus, segundo a associação, distinguindo 
ainda, entre outros, a melhor intervenção e 
restauro, o melhor catálogo, mecenato e projeto 
museográfico.

De acordo com o palmarés anunciado pela 
APOM, o Museu do Vinho, em São João 
da Pesqueira, distrito de Viseu, recebeu 
uma menção honrosa nesta categoria, que 
distingue o melhor museu português do ano, 
com o Prémio Museu Português 2015 a ser 
entregue ao Centro Ciência do Café (CCC), 
em Campo Maior, espaço pioneiro à escala 
ibérica e que celebra e homenageia a cultura 
do café.
A Associação Portuguesa de Museologia 
(APOM), entidade dedicada à museologia, 
atribui os prémios anualmente, desde 1997, 
a museus, projetos, profissionais e atividades 
desenvolvidas no setor. Os prémios são 
referentes ao ano anterior à atribuição, e são 
habitualmente anunciados em Dezembro, 
mas este ano a cerimónia foi antecipada 
devido ao aniversário dos 50 anos da APOM, 
com a Assembleia da República a receber 
esta edição comemorativa do cinquentenário 
da associação, que contou com a presença 
da direção da APOM - João Neto e Pedro 
Inácio -, Teresa Sanches em representação 
da Presidência da República, Miranda Calha, 
vice-presidente do parlamento, e Nuno 
Vassalo e Silva, diretor-geral do Património 
Cultural.
O CCC, distinguido pela APOM como o Prémio Museu Português, está 
instalado na Herdade das Argamassas, em Campo Maior, no distrito 
de Portalegre, e é um espaço criado pela Delta Cafés para explorar as 
diferentes temáticas ligadas à cultura do café, com a APOM que o prémio 

Comendador Rui Nabeiro recebeu o prémio das mãos da direção da APOM no evento da Assembleia da República
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UM CLIENTE, UM AMIGO
DOCINHO DE MEL
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

Negócio de família
nas margens do Sado

O Docinho de Mel, em Setúbal, conta já com mais de 25 anos de portas abertas 
com a passagem de testemunho à segunda geração a ter agora lugar. Com seis lojas em 
funcionamento e uma fábrica de pão e bolos próprios, Olivério Mirador tem obra feita 
para passar aos filhos Sandra e Olivério, que têm ajudado o seu progenitor na gestão 
das padarias/pastelarias. Conhecida pelos seus Laços e pelo pão cozido em forno 
de lenha, o Docinho de Mel é um ponto de paragem obrigatório para as gentes desta cidade à 
beira Sado erguida. 
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Dá pelo nome de Docinho de Mel o negócio criado 
há já mais de 25 anos por Olivério Mirador, 
alentejano de gema e que fez de Setúbal o seu lar. 
Natural de Évora, foi em Alcácer de Sal que criou 
a sua primeira padaria, “e desde aí fui subindo até 
ficar em Setúbal. Gosto da terra, das gentes, habituei-
me e fiquei. Os meus filhos nasceram em Setúbal, o 
negócio foi florescendo por aqui e por aqui ficámos”, 
conta o proprietário da pastelaria Docinho de Mel.
Casa gémea da fábrica de pão Pão de Mel e que já 
conta com alguns espaços em funcionamento em 
Setúbal, sempre com a mesma tipicidade de oferta, com destaque para as 
fornadas de pão e bolos que saem algumas vezes por dia. “Temos lojas 
maiores e outras mais pequenas. O Docinho do Mel nasceu como complemento 
à nossa atividade de distribuição própria de pão através da fábrica Pão de 
Mel. Sentimos, a determinado momento, a necessidade de abrir lojas físicas. 
Começámos com uma loja mais pequena, na zona do Monte Belo, e hoje são 
já seis as lojas detinhas, todas elas em Setúbal”, reforça o proprietário do 
Docinho de Mel.
Rede de lojas que foi sendo criada, como explicado, à atividade de fabrico e 
distribuição de pão, que ainda hoje mantém e que abastece as lojas próprias 
e de terceiros. Atividade na qual, quer na fábrica quer nas pastelarias, já 

conta com a ajuda da segunda geração, com os filhos Sandra Mirador, na 
fábrica, e Olivério Mirador (filho) a a serem já parte ativa e integrante da 
gestão das duas empresas. “Não fazia sentido não passar o que se construí 
aos meus filhos. E eles estão já perfeitamente integrados na gestão, sabem 
o que se pretende deles. Era a altura de o fazer”, reforça Olivério Mirador 
(pai). “Sou formado em Gestão Hoteleira pela Universidade Independente. 
Trabalhei dois anos num hotel e acabei por vir ajudar o meu pai na gestão 
das lojas Docinho de Mel”, explica, por sua vez, Olivério Mirador (filho).
Traço familiar presente não só na gestão como no próprio atendimento 
aos clientes, com as pessoas que hoje 
frequentem as pastelarias Doce de Mel 
a serem, em muitos casos, as mesmas de 
sempre. Pessoas de hoje, mas também 
de ontem, com a loja da Rua de Oliveira 
Martins a ser um ponto de encontro 
habitual para todos aqueles que fazem de 
Setúbal o seu lar. Seduzidos pela ampla 
esplanada exterior, pelo trato familiar de 
todos os colaboradores do Docinho de Mel, 
pelas fornadas que saem às 9h e às 16 
horas, ou, simplesmente, pelo aroma forte 
do Lote Platina. 
Boa cafetaria a que se junta uma requintada 
padaria, onde as Caralhotas se apresentam 
como o pão especial do Docinho do Mel, 
enquanto os Laços, os Croissants e os 
tradicionais Pastéis de Nata fazem as 
delícias dos clientes a nível da pastelaria.
E porque Setúbal está na moda, saiba 
ainda que no Mercado do Livramento 
existe, precisamente uma loja Docinho de 
Mel, com Olivério Mirador a reconhecer 
que a famosa telenovela presentemente em exibição num canal televisivo 
nacional teve o condão de chamar mais gente a está cidade nas margens 
do Sado. “Não só a nível do próprio Mercado do Livramento mas de toda a 
cidade em geral. Há mais gente por aqui, a passear, a aproveitar as paisagens 
e a boa restauração. O Mercado do Livramento tornou-se mais apelativo com 
a intervenção feita e nota-se que também em função disso existe uma maior 
afluência, que ao mercado quer às lojas circundantes”, explica o fundador 
do Docinho de Mel.
Casa onde a Delta Cafés entrou por intermédio de um antigo funcionário 
de Olivério Mirador que foi, entretanto, trabalhar para a marca de cafés 
portuguesa. Ou a prova de que a relação humana ainda é uma chave mestra 
no mundo dos negócios.

Olivério Mirador Pai e Filho, duas gerações no mesmo negócio nas margens do Sado
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DELTA MUNDO
INTERNACIONALIZAÇÃO
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

Novo passo para ser 
uma marca ainda mais global

A Delta Cafés acaba de reforçar a sua presença no mercado francês, em particular na 
região da Côte d’Azur, através da aquisição da Azur Cafe, antigo distribuidor da marca de 
cafés líder do mercado nacional. A relação do Grupo Nabeiro com este importante parceiro 
local permitiu, através do trabalho desenvolvido ao longo de duas décadas, consolidar 
uma carteira de quase 500 clientes integrados no canal Horeca. Ao abranger as zonas de 
Fréjus, Menton, Saint-Tropez, Saint-Raphael, Antibes, Nice, Cannes e Monte Carlo, 
a qualidade do café Delta vem trazer ainda mais glamour a um dos mais apelativos destinos à 
escala mundial.

RUI MIGUEL NABEIRO, 
ADMINISTRADOR DA 
DELTA CAFÉS,
aborda a importância 
do recente reforço 
da posição detida 
em França para 
a estratégia de 
internacionalização da 
marca.
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Beber um café Delta 
na Côte d’Azur é um 
prazer incontornável, 
seja para um português 
ou para todos aqueles 
que anualmente visitam 
um dos mais distintivos 
destinos à escala mundial. 
Notoriedade alcançada 
pela qualidade da sua 
costa natural e das suas 
infraestruturas balneares, 
assim como pelos muitos 
nomes das artes e do 
cinema que elegerem, 
e elegem, a Côte d’Azur 
como destino de lazer e 
descanso. De Saint-Tropez 
a Monte Carlo, o apelo da Riviera Francesa é inegável e o prestígio da Delta 
Cafés também.
Aposta para o futuro e integrada no trabalho desenvolvido numa carteira 
de mais de 400 clientes, o Grupo Nabeiro/Delta Cafés decidiu avançar 
para a aquisição do parceiro local, o distribuidor Azur Cafe, no sentido de 
reforçar ainda mais a operação na Côte d’Azur, assim como contribuir para 
o reforço da notoriedade da marca de forte reconhecimento da qualidade 
do seu café e do serviço prestado.
“Esta aquisição no mercado francês tem como base a nossa visão estratégica 
e aposta num mercado prioritário. Queremos que a proximidade com os 
nossos consumidores seja cada vez mais uma realidade e que possamos 
levar aos vários mercados toda a nossa “expertise” e respetiva qualidade dos 
nossos produtos”, sublinhou Rui Miguel Nabeiro, administrador do Grupo 
Delta Cafés.
Reforço da presença além-fronteiras, onde o grupo empresarial português 
pretende continuar ativamente a reforçar presença nos diversos mercados 
à escala mundial onde, com operações diretas ou indiretas, procura 
reforçar a sua globalidade enquanto marca. Razão pela qual irá continuar 
a apostar no mercado francês, naturalmente, numa perspetiva não só de 
construção e reforço de notoriedade de marca, como, também, em termos 
de inovação e expansão para outros canais de comercialização, como parte 
integrada de uma estratégia concertada de crescimento e implementação 
local nos mercados internacionais.
Até porque, não só os consumidores apreciam e valorizam o café “made in 
Campo Maior”, como o objetivo é simples e assumido: duplicar o número 
de clientes em França, mercado prioritário para expansão internacional 
do negócio. Aquisição que visa, como já explicado, reforçar a presença na 
região sul do país e que surge uma década após aquela que foi a primeira 
aquisição, isto após em 2005 ter assumido a operação do seu distribuidor 
em Paris, chamando a si a responsabilidade pela condução do negócio na 
região da capital francesa.
“Pretendemos continuar a crescer além-fronteiras e a reforçar a nossa 
presença nos vários mercados em que estamos presentes, para que cada vez 
mais a Delta Cafés se torne uma marca global”, reforçou o administrador do 

grupo Delta Cafés.
A presença da Delta Cafés e das suas diversas marcas em França ganhou 
uma nova dinâmica a partir de 2013, ao entrar, pela primeira vez, no retalho 
organizado com o conceito exclusivo de café em cápsulas Delta Q, isto além 
da Delta Cafés. Marca cinquentenária e que se apresentava, em 2013, 
com uma nova roupagem e perfeita uniformidade independentemente dos 
mercados onde se encontra a ser comercializada.
Recorde-se que hoje a empresa está presente num total de 35 países por 
todo o mundo, cinco dos quais de forma direta e entre os quais França, isto 
além de Espanha, Luxemburgo, Angola e Brasil. Visão global e integrante 
de uma marca que detém, ainda, a rede de cafetarias Deltaexpresso, hoje 
composta por uma rede de 45 lojas em funcionamento até final do ano, 
naquela que é a parceria entre a empresa portuguesa e a Eurobrasil.
Realidade a qual não se coloca em causa, neste momento, no mercado 
francês, com a Delta Cafés a estar apostada em reforçar a sua posição não 
só na Côte d’Azur como noutras regiões a nível nacional. Certo é que o 
charme da Riviera Francesa sai ainda mais reforçado ao poder tomar em 
vários estabelecimentos ao seu dispor “o café da sua vida”...
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As “varandas” 
de Lisboa

Lisboa é conhecida por ser “a cidade das sete colinas“, como diz a lenda popular e romântica. 
Miradouros, como o Miradouro de São Pedro de Alcântara, o Miradouro da Graça, o Miradouro 
de Santa Luzia ou o Miradouro do Elevador de Santa Justa são dos mais conhecidos e 
visitados de Lisboa. Com uma localização à beira-rio e uma enorme variedade de panoramas 
para descobrir, esta cidade apresenta uma infinidade de “varandas” onde os lisboetas e os turistas 
se regalam com as magníficas perspetivas que lhes oferecem. Seja uma vista esplendorosa para 
o rio Tejo ou com espetaculares panorâmicas urbanas, os miradouros de Lisboa são parte 
essencial do encanto da cidade.

ROTEIRO DELTA
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
MIRADOUROS DE LISBOA

O MIRADOURO DA 
SENHORA DO MONTE
possui uma 
das mais 
impressionantes e 
privilegiadas vistas 
sobre a cidade de 
Lisboa.



DELTA MAGAZINE
ABRIL/JUNHO’15 63

Miradouro de Santa Luzia 
O Miradouro de Santa Luzia é um dos mais belos miradouros da cidade, 
com uma vista soberba para o mar de telhas de Alfama que desce até o rio 
Tejo. É um terraço encantador, sempre cheio de turistas a fotografar, e nos 
detalhados azulejos deste miradouro podemos ver representações da Praça 
do Comércio antes do terramoto de 1755 e também do ataque cristão ao 
Castelo de S. Jorge.

Miradouro de São Pedro de Alcântara
O miradouro, um dos locais mais românticos da cidade, situa-se num 
jardim com o mesmo nome, no topo de uma colina virada para o Castelo 
de S. Jorge, de onde é possível ainda admirar toda a Baixa até ao rio, 
nomeadamente a encosta da Mouraria e vizinhança. Localizado entre o 
Bairro Alto e o Príncipe Real, o Miradouro de São Pedro de Alcântara é 
bastante amplo possuindo um quiosque-bar e várias cadeiras para um 
descanso da caminhada e aproveitar a vista fantástica para Lisboa. Durante 
o Verão não é invulgar haver música ao vivo no Jardim.

Miradouro do Elevador de Santa Justa
O Miradouro do Elevador de Santa Justa goza de uma vista espetacular 
do centro da cidade. Turistas ou excursionistas que visitem Lisboa devem 
passar pelo topo deste monumento – a não ser aqueles que sofrem de 
vertigens, pois aqui tem-se a sensação de se estar a flutuar sobre a cidade.

São vários os miradouros, ou “mirantes”, onde turistas e lisboetas se 
misturam para descansar, fazer uma pausa para contemplação ou, 
simplesmente, abrandar o ritmo. É o que a torna uma cidade romântica, estes 
lugares essenciais na vida de Lisboa, e quase que obrigam a descontrair 
enquanto se admira a cidade é uma experiência imperdível. Muitos têm 
quiosques onde parar para se refrescar, outros são simplesmente os 
terraços de alguns dos principais monumentos da cidade. Mas a verdade é 
que onde quer que se esteja na cidade de Lisboa, pode-se ter a certeza que 
há sempre um miradouro por perto.

Miradouro da Graça
Um dos prediletos dos visitantes da cidade, especialmente dos artistas que 
a pintam devido à fantástica vista para o castelo, este é também um ponto 
de encontro, misturando lisboetas e turistas. O Miradouro da Graça tem 
um quiosque que serve tapas, uma cerveja gelada nos meses mais quentes 
e café. Embora também se pode beber algo mais espirituoso para aquecer 
nos meses mais frios. O elétrico 28 passa pelo miradouro, e é possível 
subir a pé diretamente vindo de Alfama.

Miradouro da Penha de França
O miradouro apesar de ser um pequeno percurso requalificado, 
proporciona uma vista panorâmica estupenda da parte norte da cidade. 
Sendo um local ideal para visitar com aficionados da fotografia, o 
Miradouro Penha de França é um pequeno miradouro nas proximidades 
da Linha Verde do metropolitano (estações Anjos e Arroios) que não é tão 
turístico. Um esconderijo muito bem guardado e que promete surpreender 
muito os visitantes, ficando junto à bela Igreja da Nossa Senhora da Penha 
de França, que mantém, gratuitamente, as suas portas abertas a todos os 
visitantes.

Miradouro da Senhora do Monte
Pela posição estratégica que ocupa, este miradouro é uma bela surpresa 
tendo uma vista magnífica e privilegiada que nos brinda com o Castelo de 
São Jorge, o estuário do Tejo, o Bairro Alto, a Baixa, a serra de Monsanto e 
o vale urbano onde está a Avenida Almirante Reis, assim como as restantes 
colinas que envolvem a baixa pombalina. 
Dos maiores miradouros em Lisboa, fica situado no topo da Graça a uma 
curta distância do famoso Miradouro da Graça, no entanto por ser um dos 
miradouros mais altos de Lisboa, apresenta uma das vistas mais bonitas 
que a cidade oferece.
Em frente à Capela de Nossa Senhora do Monte, este miradouro é muito 
agradável e bom para um piquenique e um lugar ótimo para um descanso 
fotográfico. Um verdadeiro desafio até lá chegar, mas sem dúvida, um local 
a não perder.

Miradouro de Santa Catarina
Devido à estátua presente no local, este miradouro é conhecido como 
“Adamastor”. O porto de Lisboa e a Ponte 25 de Abril são vistos deste 
terraço, onde se pode fazer uma pausa e observar os cruzeiros a passar 
no Tejo, ou ficar para o pôr-do-sol. É um dos pontos de encontro preferidos 
pelos lisboetas e, sobretudo se estiver bom tempo, é normal que se encha 
facilmente apesar de ser um local bastante amplo. O Miradouro de Santa 
Catarina dispõe ainda de um café-bar e espaço verde suficiente em redor.

ROTEIRO DELTA

O Miradouro de Santa Luzia é um dos mais belos da cidade
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de Pombal e o seu leão contemplando o Tejo. A Baixa, construída entre 
duas colinas, pode também ser admirada do topo deste parque que parece 
descer até ao rio. O Miradouro do Parque Eduardo VII fica perto do Jardim 
Amália Rodrigues que também vale muito a pena visitar.

Miradouro do Torel
Perto da Avenida da Liberdade, num Jardim com o mesmo nome que vai 

dos Restauradores até à Praça do Marquês de Pombal, este miradouro é dos 
locais mais bonitos e desconhecidos de Lisboa. A localização de exceção 
permite que do Miradouro do Torel, no topo de uma colina, se aviste a 
Baixa e o Arco da Rua Augusta. Os diversos espaços verdes muito bem 
cuidados, com bastantes zonas de descanso, tornam o local num segredo 
bastante bem guardado, onde muitos amantes da cidade aguardam pelo 
belíssimo pôr-do-sol com a magnífica vista sobre o vale da Avenida da 
Liberdade e da zona ocidental da cidade. A Calçada do Lavra, por onde 
sobe o Elevador do Lavra, o mais antigo de Lisboa, junto à Igreja Paroquial 
de São José, permite subir até um ponto onde é possível chegar facilmente 
ao Miradouro.

Miradouro de Santo Estêvão
Apesar de ser um miradouro ainda desconhecido de muitos lisboetas e dos 
guias turísticos, este localiza-se em pleno coração de Alfama. O Miradouro 
Santo Estevão fica no adro da famosa igreja de Santo Estevão, que foi 
classificada como Monumento Nacional. A Igreja, cuja construção original 
data do século XII, devido ao terramoto de 1755, foi reedificada em 1773 

sendo hoje um belíssimo exemplo da Arquitetura Barroca. É sem dúvida 
um local a visitar pela sua tranquilidade, para uma pausa depois de um 
passeio pela zona histórica lisboeta e pelas ruelas de Alfama, com uma 
fantástica panorâmica sobre o rio Tejo.

Miradouro do Castelo de S. Jorge
O Castelo de S. Jorge é, por si só, uma visita obrigatória, mas dentro das suas 
muralhas existe um miradouro simplesmente extraordinário. O castelo 
coroa a colina mais alta de Lisboa, e por isso oferece a vista mais completa 
da cidade. Neste miradouro encontram-se os velhos canhões apontados ao 
Tejo e esta localização é palco de fantásticas fotografias panorâmicas. É um 
excelente local de descanso, sobretudo num final de tarde de Verão, e para 
conhecer uma grande parte da história de Lisboa.

Miradouro do Parque Eduardo VII
O Parque Eduardo VII é um enorme espaço verde que fica nas “costas” da 
praça do Marquês de Pombal, bem no centro de Lisboa e é um local perfeito 
para fotografias. No topo do miradouro, os visitantes são brindados com 
um panorama carregado de simbolismo, com vista para o castelo. Além 
do verde jardim que cobre a encosta, observa-se a estátua do Marquês 
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ROTEIRO DELTA

MIRADOURO DA 
GRAÇA é um dos 
prediletos dos 
visitantes da cidade, 
especialmente 
dos artistas que a 
pintam, assim com 
um ponto de encon-
tro de lisboetas e 
turistas.
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potencial de comercialização. A decisão acerca dos finalistas e vencedores 
será baseada em cada um dos critérios de avaliação, na proporção que o 
júri determinar. Júri este que será composto por profissionais de diferentes 
âmbitos: um representante de Engenharia Mecânica; um representante de 
Engenharia Eletrotécnica; um representante AND; um representante do 
Grupo Nabeiro/Delta Cafés; um representante da Administração do Grupo 
Nabeiro Delta/Cafés.
Os candidatos selecionados como finalistas serão notificados pela empresa 
organizadora, por email, até 2 de novembro de 2015. O vencedor do 
concurso será anunciado num evento próprio, onde todos os finalistas 
verão os seus trabalhos fabricados e expostos. Ao projeto vencedor será 
atribuído um prémio monetário no valor de 7.500 euros.

Tecnidelta promove 
concurso de design

“Nariz do Cavalo” é o nome pelo qual se dá a conhecer o concurso promovido pela 
Tecnidelta, iniciativa onde se desafia a criatividade e funcionalidade na criação da 
próxima máquina de café do Grupo Nabeiro/Delta Cafés. Neste concurso, o projeto exige 
originalidade, inovação, criatividade e funcionalidade e as propostas que melhor cruzem 
estas premisas vão ser premiadas.

Com o mote “Aliar o Melhor Café ao Melhor Design” foi lançado um 
concurso de design pela Tecnidelta, empresa do Grupo Nabeiro/Delta Cafés 
que opera no sector dos equipamentos, dos serviços para a hotelaria, da 
restauração e da distribuição alimentar, em colaboração com a Associação 
Nacional de Designers (AND). A empresa especializada em reparação e 
manutenção de máquinas de café, expandiu a sua atividade em 2015 tendo 
iniciado a produção de máquinas de café profissionais. Neste âmbito, lança 
o concurso “Nariz do Cavalo”.
O concurso, que vai decorrer até o dia 15 de setembro de 2015, pretende 
criar um novo modelo de máquina de café, através da apresentação de 
novas ideias e o desenvolvimento de projetos criativos. Dessa forma, 
o projeto que apresente a solução mais original e inovadora para um 
novo design de uma máquina de café, vai ser futuramente fabricada e 
comercializada pela empresa.
O objetivo da Tecnidelta, através desta iniciativa, é estimular a criatividade 
e a inovação no design de uma máquina de café profissional que poderá 
ser enquadrada nas áreas de negócio do canal HORECA (Hotel, Restaurante 
e Café). Contudo, a empresa também pretende promover a possibilidade 
de estabelecer ligações entre criativos e a empresa, com potencial para a 
produção industrial das ideias apresentadas.
Os projetos serão avaliados pelo seu carácter inovador, aliado ao seu 
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