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RUI MiGUEL NABEIRO, 
ADMINISTRADOR DO 
GRUPO NABEIRO/DELTA CAFÉS, 
destaca a importância da cultura
de serviço e foco no cliente

De olhos postos no amanhã, a Delta Cafés sempre procurou a excelência operacional, onde a relação 
produto e serviço evoluísse como uma única dimensão. Visão de negócio que nos permitiu criar marcas 
conhecidas e reconhecidas por todos como exemplos de produtos de valor acrescentado na sua vida.

E se o café suscita momentos inesquecíveis, a Delta Cafés tem sido o denominador comum na vida de 
muitos portugueses que nos honram com a sua preferência. A nossa aposta no serviço foi ganha, assim é a 
nossa cultura empresarial.

A pensar na comodidade de todos que nos preferem, lançámos, em parceria com o Chef Chakall, um menu 
de refeições ligeiras nas lojas Delta Q. Um conjunto de receitas originais e ligeiras para degustar nas nossas 
lojas, de modo a tornar todos os momentos ali vividos ainda mais inesquecíveis.

Ligação que surge do facto de sabermos ouvir as solicitações em nosso redor e porque, claro está, aposta-
mos numa cultura de serviço que visa atingir a excelência em cada etapa da nossa operação, em Portugal e 
no Mundo.

O mundo cada vez mais global onde, com orgulho e tenacidade, levamos o café Delta a cada vez mais consu-
midores. Mais recentemente, e após a entrada no mercado chinês, colocámos mais uma bandeira Delta 
numa nova geografia: o Dubai. Através, uma vez mais, de uma relação de parceria, com o modelo de negócio 
da Delta Cafés tanto em Portugal como no mundo, a assentar precisamente no estabelecimento de relações 
fortes e duradouras. Modelo de negócio que, sob o lema “fazer de cada cliente um amigo e de cada amigo 
um cliente”, tem conquistado reconhecimento além-fronteiras e dentro de portas.

É nesse sentido que renovámos a confiança dos portugueses que distinguiram a Delta Cafés, pelo 15.º ano 
consecutivo, como Marca de Confiança. Os mesmos que nos elegeram como Escolha do Consumidor, com 
o serviço de atendimento ao cliente a ser, ainda, objeto de nova distinção, desta vez com o prémio Cinco 
Estrelas. 

Distintas etapas de um caminho onde a cultura de serviço e foco no cliente tem-nos transportado para o 
“top of mind” dos consumidores e, consequentemente, para o coração dos portugueses.

Percurso que começou há já 55 anos e que não irá ficar por aqui...

CULTURA DE SERVIÇO
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É com grande júbilo que partilhamos, nesta edição, o facto de sermos considerados, pela 15.ª vez 
consecutiva, Marca de Confiança pelas Selecções do Reader’s Digest.

Este reconhecimento encerra em si mesmo a alegria própria de quem vê o seu esforço recompensado 
e o ânimo necessário para continuar na senda do sucesso e da excelência. O nosso alvo é o público, o 
consumidor final. Quando este nos dá o seu crédito e deposita em nós a sua confiança, renovamos as 
nossas energias.
 
Com espírito de solidariedade, empreendedorismo e uma vontade imensa de crescer, acreditando nos 
nossos colaboradores, “stakeholders” e, principalmente, nos nossos clientes e amigos, sabemos que o 
caminho feito é apenas uma amostra daquilo que ainda está por fazer.

A nossa organização está associada a rigorosíssimos critérios de ética profissional, envolvendo um 
enorme esforço em inovação, sempre imbuídos de uma permanente e premente preocupação com 
clientes e consumidores finais.
 
Face aos desafios futuros, e à sustentabilidade empresarial, ousamos encontrar soluções e implementar 
critérios de longo prazo, visando um futuro equilibrado e justo.

Maximizar, valorizar a produção e o aproveitamento de ideias nacionais contribui para a melhoria e 
desenvolvimento efetivo do país.

Guiados por um “mundo de valores próprios” e pelo verdadeiro significado e amplitude daquilo que 
a família deve representar, partilhamos e aprofundamos a proximidade, fomentando sempre a sã 
convivência. Fazemo-lo de uma forma que é, em nós, natural.

COMENDADOR 
RUI NABEIRO 
destaca o foco do 
Grupo Nabeiro/Delta Cafés 
no consumidor final

UMA MARCA DE CONFIANÇA
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“Melhor Arroz de 
Portugal” com 
votação até 31 de 
maio

Dia 7 de março abriram as candidaturas 
para a quarta edição do concurso “Melhor 

Arroz de Portugal”, uma iniciativa da 
Unilever Food Solutions (UFS) que desafia 

os restaurantes de todo o país a partilharem a 
sua melhor receita de arroz e os portugueses a 
votar nos seus preferidos.  
As inscrições dos restaurantes vão 
decorrer até ao dia 30 de abril no site da 

Unilever Food Solutions, onde as suas receitas 
de pratos confecionados com arroz são colocadas 

à votação do público em geral. O público poderá votar em www.
melhorarrozdeportugal.pt até dia 31 de maio. 
Os dez restaurantes mais votados irão participar na grande final nacional 
de culinária, na segunda semana de junho. A escolha do “Melhor Arroz de 
Portugal 2016” ficará a cargo do chef António Bóia, capitão da Equipa Olímpica 
Júnior de Culinária, do chef Paulo Pinto, capitão da Equipa Olímpica Sénior de 
Culinária, e do chef Carlos Madeira, Executive Chef Unilever Food Solutions.
O grande vencedor da edição de 2016 ganhará 5.000 euros em prémios e o 
segundo e terceiro lugares receberão prémios no valor de 2.000 e 1.800 euros, 
respetivamente. Aos restantes finalistas serão atribuídas menções honrosas 
com prémios no valor de 750 euros.

NOVIDADES

Investimento ultrapassa 250 milhões de 
euros em 2015     

O investimento em hotéis ultrapassou os 250 milhões de euros em 2015, com 
16 unidades transacionadas, mais de metade das quais na região de Lisboa e 
as restantes no Algarve. 
O desempenho do turismo também foi melhor que em 2014, sobretudo em 
Lisboa, revela um estudo da Worx Real Estate Consultants.
Para este cenário contribuíram investidores nacionais, com a compra do 
Hotel Aviz por parte do PortBay e do Vila Galé pela Douro River & Spa, mas 
foram sobretudo os estrangeiros que investiram mais, quer em número de 
transações quer em valor absoluto. Das 16 unidades hoteleiras transacionadas, 
cinco eram hotéis Tivoli e passaram para Minor Hotel Group. Entretanto, o 
Grupo Tivoli deu continuidade este ano à alienação de outros sete hotéis.
A região de Lisboa continua a ser uma das mais atrativas para o investimento 
turístico e arrecadou mais de 50% das transações, contra os 30% registados no 
Algarve. Em 2015, abriram 16 novos hotéis no centro da cidade. A taxa total 
de ocupação fixou-se em 75,29%, um aumento de 2,46% face a 2014, de acordo 
com dados do Observatório de Turismo de Lisboa. Em média, o preço pedido 
por quarto foi de 63,35 euros e o conjunto de unidades cinco estrelas foi o que 
mais subiu.
As dormidas no país atingiram um total de 48,9 milhões, mais 8,5% em relação 
a 2014. 
Este ano, deverão abrir 23 novas unidades (mais de mil quartos), sobretudo de 
quatro e cinco estrelas, e quase 60% localizadas em Lisboa.

Boa Cama Boa Mesa atribui Prémio 
Carreira a Vítor Sobral

O guia Boa Cama Boa Mesa 2016 distinguiu o que de melhor se faz em Portugal 
nas áreas da restauração e da hotelaria. 
Pela primeira vez, foi atribuído um Prémio Carreira, a Vítor Sobral, que em 
Lisboa lidera os restaurantes Tasca da Esquina e Peixaria da Esquina, modelos 
já internacionalizados.
O galardão de Chef do Ano 2016 foi atribuído a João Rodrigues, do restaurante 
Feitoria do Altis Belém Hotel & Spa. Com naturalidade, ao Feitoria foi atribuído 
o Garfo de Platina de 2016, restaurante onde João Rodrigues é chef executivo 
há três anos. Ainda nesta vertente, o Boa Cama Boa Mesa considerou como 

“Revelação do Ano” o Restaurante Lisboeta, da Pousada de Lisboa – Praça do 
Comércio. 
Na edição de 2016 juntaram-se à lista dos 25 Garfos de Ouro o novo Alma, 
de Henrique Sá Pessoa, no Chiado, em Lisboa, o Al Quimia, comandado 
por Luís Mourão, no hotel EPIC SANA Algarve, e ainda o LOCO, o inovador 
restaurante lisboeta de Alexandre Silva. O Mesa de Lemos, Revelação do Ano, 
em 2015, integrado no projeto Quinta de Lemos, em Viseu, conseguiu evoluir 
para o patamar seguinte e conquistar o primeiro Garfo de Ouro. Do Porto há a 
assinalar as entradas do restaurante O Paparico, de Sérgio Cambas, e ainda o 
regresso do restaurante Palco, sob a responsabilidade de Arnaldo Azevedo, no 
portuense Hotel Teatro.
A distinção máxima da hotelaria, a Chave de Platina, foi este ano entregue ao 
Penha Longa Resort, em Sintra. No centro de Lisboa, o novíssimo Evolution 
Lisboa Hotel foi destacado como Revelação do Ano. Estrearam-se na lista das 
25 Chaves de Ouro os hotéis PortoBay Liberdade, a primeira aposta do grupo 
PortoBay em Lisboa, o Six Senses Douro Valley que assinala a estreia da cadeia 
Six Senses em Portugal e ainda o Vila Monte Farm House no Algarve.
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NOVIDADES

Banco BIC e AHRESP estabelecem 
acordo para baixar comissões dos 
cartões     

O Banco BIC e a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal 
(AHRESP) decidiram reforçar a sua parceria de negócio, que estabelece 
condições preferenciais em produtos e serviços financeiros destinados aos 
estabelecimentos HORECA (hotéis, restaurantes e cafés).
Com a introdução da limitação das comissões interbancárias (interchange 
fees) a nível europeu, os clientes do Banco BIC e associados AHRESP poderão 
renegociar as suas condições, passando a beneficiar de taxas de transação 
muito competitivas face ao mercado.
Recorde-se que o Banco BIC oferece aos associados da AHRESP condições 
comerciais vantajosas 
e dispõe de uma linha 
de crédito específica 
até ao montante de 
100 milhões de euros, 
assegurando um tra-
tamento preferencial 
no acesso e condições 
mais favoráveis na 
concessão.

Algarve na rota internacional do 
Cycling and Walking 

Reabilitar e estabelecer novas rotas para passeios pedestres e de bicicleta, 
criar mapas com a oferta integrada disponível, apostar na divulgação da 
nova oferta turística e criar uma rede de serviços de apoio que melhore a 
experiência e corresponda às necessidades da procura são algumas das ações 
recomendadas pelo estudo de desenvolvimento do produto turístico Cycling 
& Walking que a ANA Aeroportos de Portugal encomendou à TDI – Tourism 
Development International.
A nível europeu, a procura por este tipo de oferta é crescente e já vale 8,9 mil 
milhões de euros em viagens que envolvem estadia de uma noite e 35 mil 
milhões de euros em atividades de apenas um dia. 
O Algarve é um destino turístico maduro, com uma oferta concentrada no 
Sol & Mar e no Golfe e com necessidades evidentes de uma oferta turística 
diversificada suscetível de competir com outros mercados, especificamente 
no período de inverno. As atividades de Cycling & Walking desenvolvem-
se principalmente nesse período e registam uma procura crescente dos 

principais mercados emissores para a região.
O Algarve dispõe já de rotas e traçados adequados à prática dessas atividades, 
dos quais se destacam a Ecovia do Litoral (Eurovelo), a Via Algarviana, a 
Rota Vicentina, a Rota do Guadiana, para além de outros percursos pedestres 
e cicláveis, a que se aliam características da região como o clima ameno, a 
diversidade paisagística, a segurança do destino e a existência de um tecido 
empresarial cada vez mais capacitado para a oferta de serviços turísticos a 
estes segmentos.

Câmara está a negociar taxas turísticas com plataformas online     

A Câmara Municipal de Lisboa está a negociar com as várias plataformas online de arrendamento de casas para turismo, para que estas também passem a 
cobrar a taxa turística. Estas negociações envolvem entidades como o Airbnb e o HomeAway. 
A ideia da autarquia é abranger todas as entidades que disponibilizam anúncios com casas e apartamentos para arrendamento de férias, para que a cobrança 
não esteja limitada apenas a hotéis e a estabelecimentos de alojamento local. Ao mesmo tempo, estes sites são vistos como uma “grande porta de entrada” em 
termos de receita, já que há muitos turistas que recorrem a este género de plataformas para escolher o seu alojamento. 
Esta taxa que, entrou em vigor no início do ano, já permitiu à autarquia arrecadar 1,1 milhões de euros e abrange, numa primeira fase, hotéis e estabelecimentos 
de alojamento local. O objetivo é angariar, até ao final do ano, quase 16 milhões de euros, verba que será revertida para um fundo turístico criado para 
financiar investimentos na capital. Para atingir estes valores, será importante a cobrança por parte destas plataformas de arrendamento turístico. 
A câmara aprovou a taxa turística municipal (TTM), que passa a ser paga por todos os visitantes, incluindo lisboetas, com mais de 13 anos que durmam na 
cidade. O valor cobrado é de um euro por noite, independentemente do tipo de alojamento em que fica.



DELTA MAGAZINE
JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO’168

INFO DELTA

33.ª edição do Master Café Delta
apresenta novos módulos

Campo Maior acolheu mais uma edição do Master Café Delta, iniciativa promovida através do Centro Internacional de Pós-Graduação Comendador Rui 
Nabeiro, que organiza, desde 2005, este programa de formação.
Atenta às necessidades do exigente mercado de restauração e bebidas, numa perspetiva de melhoria contínua e de atualização permanente, a Delta 
Cafés apostou, nesta 33.ª edição, numa restruturação do curso e dos diferentes conteúdos que o formam.
A aposta em novas parcerias, como as Escolas de Hotelaria e Turismo de Portugal, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e o reforço da 
participação da Universidade de Évora, permite contar com um núcleo de formadores capacitados, com competências e experiência reconhecida, para 
que a formação desenvolvida corresponda às expectativas do público-alvo a que se destina. 
Dirigida a clientes, potenciais clientes e colaboradores do Grupo Nabeiro, esta iniciativa visa aumentar o nível de profissionalismo, incrementar o 
nível de qualidade nos serviços e produtos, favorecer o processo de atualização e progresso num mercado em forte expansão, estandardizar, melhorar 
e otimizar os processos produtivos e de gestão e aumentar a rentabilidade do negócio.
A nova estrutura modular do Master Cafés Delta pretende oferecer uma perspetiva geral do mercado de hotelaria e restauração, focando todos os 
condicionalismos externos que condicionam a sua evolução, desenvolver uma análise interna do negócio, focar-se na segmentação de “target” e 
posicionamento e oferecer um conjunto de conteúdos numa ótica de marketing de serviços: o Produto, o Preço, o Espaço, a Comunicação e as Pessoas 
são conteúdos relevantes nesta 33.ª edição.
Numa vertente mais operacional, destacam-se os módulos Gestão de Food & Beverage e Novas Tendências de Bar, assim como a habitual participação 
da Escola Grão Mayor com o Expresso Perfeito.
O programa Master Café Delta volta a realizar-se em outubro, nos dias 17,18,19,24,25 e 26.
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III Meeting de Natação 
João Manuel Nabeiro    

O Complexo de Piscinas da Fonte Nova, em Campo 
Maior, serviu de cenário, no passado dia 5 de março, 
para a terceira edição do Meeting Internacional 
de Natação João Manuel Nabeiro. À iniciativa do 
Sporting Clube Campomaiorense juntaram-se 
150 nadadores, em representação de 11 clubes de 
Portugal e Espanha.
Em termos de resultados, o grande dominador 
da competição foi o Sport Lisboa e Benfica, cujos 
representantes venceram a maioria das provas que 
constavam do programa.
Além da vertente competitiva e do convívio entre 
nadadores, técnicos e dirigentes dos clubes 
envolvidos, o Meeting Internacional de Natação João 
Manuel Nabeiro tem como objetivo homenagear 
o presidente do Sporting Campomaiorense e o 
labor desenvolvido em prol do desenvolvimento da 
modalidade.
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85.º aniversário 
passado em família

Assinalou-se, a 28 de março, o 85.º aniversário do nascimento do fundador e líder 
do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro. São inigualáveis as 

qualidades de Rui Nabeiro como gestor, mas são as suas características como ser humano 
que o definem. O trabalho, a humildade, a amizade e o sorriso fraterno são imagens de marca que 

transporta, e sempre transportou, para a sua vida e trabalho ao longo de quase oito décadas.

REPORTAGEM
texto BRUNO FARIAS fotos JOÃO REIS
ANIVERSÁRIO

O COMENDADOR RUI 
NABEIRO assinalou o seu 
85 .º aniversário na com-
panhia da família, amigos 
e colaboradores. São 
inigualáveis as qualidades 
de Rui Nabeiro como 
gestor, mas são as suas 
características como ser 
humano que o definem
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ganhava pouco e a mercearia era uma grande ajuda. Posso dizer-vos que 
nasci, cresci e vivo para o comércio. Hoje, tenho a certeza que foi a mercearia 
da minha mãe que ditou a minha vocação de empresário…”, recorda, numa 
das muitas entrevistas dadas ao longo da sua vida. A mesma que tem 
conduzido com “passos curtos, mas certos”. 
Aos 30 anos, deu o grande passo. Decidiu criar uma empresa própria: a 
Delta Cafés. “Tudo começou com apenas três colaboradores… Hoje somos 
3.000 profissionais”, salienta. “Os primeiros tempos foram difíceis”, 
lembra. “A falta de meios próprios para assegurar a cobertura do mercado 

exigiu muito trabalho, método, disciplina e grandes doses de sentido de 
oportunidade. Houve momentos decisivos. Momentos em que foi necessário 
manter a frieza e o sentido prático para garantir o crescimento da Delta”.
Vender era complicado, mas o sonho persistia e a crença do inverter 
da situação também. “No início não conseguia vender um quilograma de 
café. Mas a imaginação ajudou-me e comecei por vender as cevadas, que 
era o produto que o povo conseguia adquirir. Foram anos vividos com muita 
intensidade”, recorda.

Chegou de mão dada com o amor da sua vida. A manhã fria de segunda-
feira de Páscoa ganhou novo alento com o sorriso fácil e sentido com que 
se dirigiu a todos os que os esperavam. “Então, o que estão aqui a fazer?”, 
questionou, de forma retórica, ao mesmo tempo que se dirigiu à família 
que o aguardava. 
O motivo de tal reunião era evidente: o comendador Nabeiro fazia anos. 
Mais uma primavera na sua existência. Mais um motivo de celebração “em 
família”, como frisou nas palavras dirigidas aos muitos que o esperavam. 
O dia era de feriado municipal mas, sobretudo, de festa. A mesma que se 
seguiu entre família, amigos e colaboradores.
De mão dada com Alice, assim se dirigiu para o coração da vasta comitiva 
de todas as idades que o aguardava à porta do engalanado Centro de Ciência 
do Café – mais um dos seus projetos – para, ali mesmo, o homenagear 
com a simbólica, e já habitual, oferta dos colaboradores. O primeiro de 
muitos momentos do programa para o seu 85.º aniversário, sem, com 
isso, ser considerado menor. “Obrigado”, “esperança”, “trabalho”, “futuro” 
foram palavras empregues, com a humildade que sempre o caracterizou, 
e atentamente escutadas por todos os que marcaram presença neste 
momento matinal. 
28 de março de 2016, 85 anos de vida, 55 ao leme da Delta Cafés, uma 
vida dedicada ao trabalho, à comunidade, à solidariedade, a colocar Campo 
Maior no mapa e a fazer da Delta Cafés uma das mais representativas e 
magnânimas marcas nacionais.

Percurso
Foi aos 13 anos que tocou no café pela primeira vez. Não sabia, então,  o 
quanto este delicado fruto se iria tornar importante na sua vida. Nunca 
mais mais largou a torrefação. A humildade, o gosto pelo trabalho e a 
solidariedade caracterizam, numa sinopse rápida, Rui Nabeiro. “Nasci, 
como sabem, em Campo Maior e sou oriundo de uma família de poucos 
recursos. A vida não era fácil naquela altura e eu e os meus irmãos fomos 
obrigados a crescer muito depressa. O tempo que as crianças e os jovens de 
hoje passam nas escolas, no meu caso, foi passado na mercearia da minha 
mãe, ajudando-a, levando e trazendo encomendas aos clientes. O meu pai 

REPORTAGEM
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Com o 25 de abril de 1974, Portugal perdeu a grande influência que 
mantinha no comércio com as então colónias ultramarinas. E a matéria-
prima de que a empresa necessitava para trabalhar existia em Angola, 
sendo muito difícil fazer chegar o café a Portugal. Uma vez mais, a 
experiência acumulada e uma grande dose de criatividade, associada ao 
esforço individual, fez com que rumasse até Luanda e trouxesse todo o café 
que conseguiu adquirir para Campo Maior, a fim de abastecer a produção 
da Delta.
Um passo decisivo rumo ao futuro, com a estrutura comercial da Delta 
Cafés a consolidar-se de forma decisiva na segunda metade dos anos 
70, o que originou, em 1984, a separação da atividade comercial, 
assegurada pela empresa Manuel Rui Azinhais Nabeiro, da atividade 
industrial desenvolvida pela Nova Delta S.A., alargando a operação a áreas 
complementares ao café que implicaram o redesenho do negócio que 
culminou, em 1998, na criação do Grupo Nabeiro/Delta Cafés.
Da pequena usina, inicialmente de reduzidas dimensões – onde ainda 
hoje se encontra a sede da empresa, no coração da vila –, com apenas 
três colaboradores (reformados que ali encontraram um complemento 
do orçamento familiar) e uma capacidade instalada de menos de trinta 
quilos de café diários à liderança no mercado nacional de cafés e uma 
posição relevante no país vizinho, 55 anos se passaram. Onde o produto 
por excelência continua a ser, claro está, o café, mas com o legado 
empresarial de Rui Nabeiro a estender-se à indústria, serviços, comércio, 
hotelaria, imobiliário, distribuição, agricultura e vitivinicultura, com 
os vinhos da Adega Mayor, com a sua qualidade inerente, a marcarem 
presença no almoço do 85.º aniversário. Isto após ter inaugurado a 

REPORTAGEM

exposição temporária “Obra de Sabor Intenso”, da autoria do escultor 
espanhol José Hinchado, que assinala o segundo aniversário do Centro 
de Ciência do Café (ver peça à parte) e de os alunos do Centro Educativo 
Alice Nabeiro o terem presenteado com o momento musical “Chávena em 
Mim”, que retratou as diversas etapas na vida do empresário. Momento 
de interlúdio a que se juntou a apresentação do livro “Crescendo ao sabor 
do Café”, desenvolvido pelo CEAN em parceria com o Instituto Politécnico 

de Portalegre. “Sementes que são sonhos que as crianças têm no coração”, 
pode-se ouvir na apresentação do livro.
Ou uma forma bonita de continua a perpetuar no futuro, com recurso 
às ilustrações e ao diálogo, um verdadeiro “case-study” empresarial, um 
projeto de vida, um sonho tornado realidade de quem continua a não 
esquecer quem é e, sobretudo, donde veio. “Quero continuar a situar-me 
na minha origem. Aconselho a toda gente a nunca esquecer a sua origem. 
Falo dela com muita satisfação ou, pelo menos, com muito respeito. Pensei 
sempre, isso sim, em ter uma vida diferente, tanto eu como as pessoas que 
pudessem depender de mim. Pensei sempre no plural”, confidencia.

Centro de Ciência do Café de parabéns  
            
A 28 de março não foi somente Rui Nabeiro quem esteve de parabéns. Também 
o Centro de Ciência do Café (CCC), o maior espaço da Península Ibérica dedicado 
à cultura do café, assinalou o seu segundo aniversário de portas abertas. Entre 
as novidades que fazem parte desta celebração encontram-se a inauguração da 
exposição temática intitulada “Obra de Sabor Intenso”, da autoria do escultor natural 
de Badajoz José Luís Hinchado Morales. A descobrir no Centro de Ciência do Café.
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Comunidade
“Sempre tive como primordial objetivo a aposta, permanente, na minha terra, 
nas suas gentes e na minha região”, prossegue o homem cujo percurso e 
nome se confundem com o da vila de Campo Maior. Ou não constituíssem 
os mais de 1.500 colaboradores do grupo empresarial por si liderado quase 
dois terços da população ativa do concelho. Grupo empresarial composto 
por 23 empresas presentemente, sempre apoiadas nos valores do seu 
fundador, um líder inato desde tenra idade que apostou, e aposta, na 
autenticidade das relações com todos os “stakeholders”, assim como num 
modelo de negócio igualmente muito próprio. “Eu não trabalho para mim, 
nem quem trabalha para mim trabalha para eles próprios, nós trabalhamos 
uns para os outros. Ninguém fez nada sozinho. A forma como se vai 
ajuntando e amealhando amigos, que nos empurram, que, por acreditarem 

em nós, nos recomendam, é fundamental. O trabalho é a mola real de tudo, 
mas tem de ser ajudado”.
Desde 1953 que partilha a sua vida com Alice, que conheceu nos bancos 
da escola primária e com quem teve dois filhos. Aos filhos juntaram-se os 
netos, aos netos as esposas e os bisnetos, presentes num dia que foi de 

celebração, como tinha que ser. Pelos 85 anos de vida de Rui Nabeiro, pelos 
nove anos do Centro Educativo Alice Nabeiro (CEAN), pelos dois do Centro 
de Ciência do Café. Por tudo o que representou este dia na sua vida, por 
tudo aquilo que as suas empresas representam na promoção do emprego 
e da estabilidade, pela sua importância na vida económica e empresarial 
nacional, pela relevância do seu contributo na promoção da comunidade 
local. Um nome, um homem, um líder carismático, uma filosofia única.  
“Quero continuar a viver mais, tenho muita coisa ainda por realizar, peço 
a Deus todos os dias que me ajude para estar cá mais um ano. Hoje é um 
momento de felicidade, tenho aqui a família, e os amigos, mas infelizmente 
não podem estar aqui todos”, conclui. Da nossa parte resta, somente, 
acrescentar: que conte muitos e bons Sr. Rui Nabeiro!

REPORTAGEM
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inédita estamos a possibilitar ao consumidor a facilidade de reconhecimento 
deste tipo de café. Por outro lado, nos mercados externos, será sempre uma 
forma de conhecerem também a tradição portuguesa e, deste modo, poderem 
depois pedir o nosso café nos seus países de origem, facilitando a decisão 
de compra”, sublinha Rui Miguel Nabeiro, administrador da Delta Cafés e 
presidente da AICC.
Portugal importa mais de 186 milhões de euros de café, sobretudo verde, 
que depois transforma em café torrado. Vietname, Brasil e Uganda são os 
principais fornecedores. No ano passado, as exportações de café atingiram 
cerca de 62 milhões de euros, o valor mais elevado desde, pelo menos, 
2006, num crescimento de 175% em nove anos. Segundo a AICC, as vendas 
para o estrangeiro têm vindo sempre a aumentar e, dado o interesse que 
os meios de comunicação social têm demonstrado pelo café expresso 

português e com o turismo crescente a apreciar cada vez mais o 
“café português”, o mercado tem ainda mais potencial de 

crescimento.

Café Expresso Português 
com selo de promoção

Histórias em torno do café, com sabor português. Este é o desafio que a Associação Industrial 
e Comercial do Café (AICC) quer levar aos diversos mercados onde as marcas nacionais se 
fazem representar, através do primeiro selo de denominação do Café Expresso Português. Uma 
nova marca para promoção da fileira, que pretende diferenciar este produto de características 
únicas e que facilitará às marcas de café nacionais um melhor acesso aos mercados externos.

REPORTAGEM
texto CARINA RODRIGUES foto D.R.
AICC

Uma aposta concreta na maior visibilidade nos mercados internacionais 
onde as marcas portuguesas de café se fazem representar é premissa de 
valor que a Associação Industrial e Comercial do Café (AICC) disponibiliza 
com a apresentação do selo “Portuguese Coffee – blends of stories”. 
Elemento distintivo que todas as marcas portuguesas de café (leia-se 
empresas de torrefação que operem em Portugal) podem incluir nas suas 
embalagens, numa ação pioneira promovida pela AICC. 
O lançamento deste selo surge da necessidade latente de existir uma marca 
ou um elemento aglutinador da indústria que permitisse a diferenciação 
do Café Expresso Português em detrimento de bebidas expresso de outras 

origens (países). Face às suas características únicas e diferenciadoras, 
quer em termos sensoriais, quer em termos sociais, o selo ambiciona 

promover a preservação deste património nacional, ao possibilitar 
que consumidor, sobretudo nos mercados internacionais, 

reconheça facilmente as características específicas do 
café português e, ao mesmo tempo, divulgar a sua 

especificidade e identidade histórica. 
Para as empresas exportadoras, o selo 

permite evidenciar uma garantia 
deste café, assegurada por entidade 

independente, contribuindo, 
assim, para a aceleração da 

sua competitividade no 
exterior. “Com esta 

i n i c i a t i v a 
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Movimento Mais para Todos 
entrega mais de um milhão de euros

A sede do Lidl Portugal, em Sintra, foi palco de uma manhã solidária, ao acolher a cerimónia 
de apresentação dos projetos vencedores da segunda edição do Movimento Mais 
Para Todos. O evento de apresentação contou com a presença de Maria Cavaco Silva, além dos 
parceiros, jurados e representantes de instituições vencedoras.  Entre as marcas socialmente 
responsáveis escolhidas pelos consumidores esteve, pelo segundo ano, a Delta Cafés.

REPORTAGEM
MAIS PARA TODOS
texto BÁRBARA SOUSA fotos D.R.

A NOVA SEDE DO LIDL
ACOLHEU A ENTREGA 
DE PRÉMIOS MAIS PARA 
TODOS. Cuja cerimónia 
contou com represen-
tantes das diversas 
instituições contempladas 
por esta imensa iniciativa 
de solidariedade social
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Por sua vez, Mercedes Balsemão, presidente da SIC Esperança e líder 
do júri responsável pela seleção das candidaturas vencedoras, ilustra a 
dimensão do projeto de responsabilidade social, “para terem uma ideia, 30 
mil pessoas são os habitantes da cidade de Beja”, disse à plateia constituída 
por representantes das entidades vencedoras, das marcas que apoiaram 
esta iniciativa e colaboradores das lojas da cadeia.
A presidente do júri destacou ainda o aumento “significativo” do número 
de candidaturas, a criatividade dos conteúdos e a originalidade de alguns 
projetos. Esta edição recebeu, no total, 1.604 candidaturas, um número que 
representa mais do dobro do ano passado quando foram rececionadas 784 
candidaturas. “No ano passado, financiámos 54 projetos, este ano chegámos 
aos 63. Em 2015, beneficiámos 16 mil pessoas, este ano duplicamos este 

valor. Tivemos projetos diferenciadores e focados em áreas prementes 
para o desenvolvimento da sociedade portuguesa”, refere ainda Mercedes 
Balsemão.
Tal comprova o sucesso e eficácia do Roadshow Mais para Todos que, ao 
longo de 2015, percorreu o país com o objetivo de formar e ajudar as IPSS 
a gerirem, da melhor forma, os seus projetos.
Relembrando o sucesso da edição anterior, Vanessa Romeu deixa a 
promessa de fazer mais e melhor. “Os resultados da primeira edição do 
Movimento Mais para Todos estão à vista: através dos donativos às IPSS, 
contribuímos para uma ver-
dadeira melhoria na vida 
de cerca de 16 mil crianças, 
jovens, adultos e idosos de 
norte a sul do país. Este foi o 
ano da consolidação, estamos 
empenhados, enquanto em-
presa, em contribuir para 
um Portugal mais solidário”, 
concluiu.

REPORTAGEM

A Delta Cafés marcou presença no evento de atribuição dos projetos 
vencedores de mais uma edição da iniciativa solidária Movimento Mais 
para Todos. Uma manhã dedicada à solidariedade onde se prestou 
homenagem ao trabalho desenvolvido pelas instituições vencedoras, ao 
mesmo tempo que se celebrou as escolhas socialmente responsáveis dos 
portugueses. 
E de 1 a 24 de dezembro de 2015, o Movimento angariou o valor recorde de 
1.075.000 euros. Valor que resulta da campanha de angariação de fundos 
que decorreu nas 241 lojas Lidl espalhadas pelo país, onde por cada compra 
a insígnia atribuiu dez cêntimos num total de 728 mil euros, montante 
ao qual se juntaram os donativos monetários das 27 marcas parceiras. 
Ao todo foram distinguidos 62 projetos de Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS) dos 18 distritos de Portugal Continental, que 
atuam diariamente no terreno a apoiar as comunidades onde se inserem, 
em áreas tão distintas como a integração social, deficiência, educação, apoio 
a seniores ou acessibilidades, e que vão ter a oportunidade de implementar 
os projetos que estavam pendentes por falta de financiamento. São cerca 
de 30 mil as pessoas que, de de norte a sul do país, serão beneficiadas por 
esta recolha de fundos solidária. Além da Delta Cafés encontram-se entre 
as marcas solidárias a Água de Luso, Bom Petisco, Carmim, Cigala, Coca-
Cola, Colgate, Compal Essencial, Corine de Farme, Danone, Donuts, Evax, 
Fairy, Garnier, Lays, M&M´s, Milaneza, Nivea, Pantene, Pedigree, Pedras, 
Pepsi, Persil, Sensodyne, Sovena, Vanish e Yoggi.
Vanessa Romeu, diretora de comunicação e responsabilidade social do 
Lidl, afirma que “a concretização deste movimento apenas foi possível com 
a vontade e motivação de muitas pessoas: desde as marcas parceiras que 
contribuíram monetariamente, aos consumidores que se solidarizaram, até 
às IPSS que atuam todos os dias no terreno, todos escolheram ajudar e fazer 
parte do Movimento Mais Para Todos. A expressão popular ‘a união faz a 
força’ aplica-se na perfeição a este projeto”.

Mais para Todos em números      
            
1.075.000,00 euros angariados de 1 a 24 de 
dezembro
27 marcas juntas pelo Movimento Mais para Todos
Mais de 1.604 candidaturas de projetos
Cerca de 30.000 pessoas beneficiadas
62 projetos selecionados nos 18 distritos de Portugal 
Continental

O júri do Mais Para Todos destacou a importância do aumento do montante angariado e do número de candidaturas recebidas.  
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Mexicana devolvida 
à cidade de Lisboa

Para satisfação dos seus fiéis clientes, a Mexicana reabriu portas. A emblemática pastelaria 

de Lisboa está novamente aberta ao público, após ter encerrado alguns meses para obras de 
remodelação. Valorização deste conhecido estabelecimento da Avenida Guerra Junqueiro que tem 

muitas histórias para contar. Com clientes de ontem e de hoje, a Mexicana abriu portas à 
cidade de Lisboa. A sua inauguração foi um momento de festa. Como tinha que ser.

REPORTAGEM
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS
INAUGURAÇÃO

NA INAUGURAÇÃO DA 
MEXICANA, Rogério 
Pereira, proprietário do 
espaço (à esquerda), 
recebeu Mário Pereira 
Gonçalves, presidente 
da AHRESP, o comenda-
dor Nabeiro, fundador 
Delta Cafés, Fernando 
Medina, presidente 
da Câmara Municipal 
de Lisboa, e Fernando 
Braamcamp, presidente 
da Junta de Freguesia 
do Areeiro, entre muitos 
outros presentes neste 
dia festivo
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REPORTAGEM

A icónica pastelaria nasceu em 1946 e manteve-se sempre propriedade 
da mesma família. No início de 2015, foi vendida a Rogério Pereira, atual 
proprietário e impulsionador da remodelação. A lufada de ar fresco nas 
instalações da pastelaria pretende, segundo o próprio, “devolver a casa à 
cidade de Lisboa. Queremos que a Mexicana volte a ser o espaço de eleição 
e de referência em Lisboa. Que regresse aos tempos áureos, volte a ganhar 
prémios de melhor pastelaria e ser um ponto de encontro de várias famílias”.
Classificada como Monumento de Interesse Público, em 2014, o afamado 
estabelecimento é agora mais do que uma mera pastelaria. Além da vasta 
oferta de pastelaria, onde se destacam os deliciosos garibáldis, o novo 
espaço também serve refeições. Com vários pratos e petiscos no seu menu, 
é possível saboreá-los na cave, agora apelidada de Taberna.
A comemorar 70 anos de existência, a Mexicana volta a entrar no roteiro 
gastronómico da cidade. Apesar das alterações, Rogério Pereira manteve, 
em linhas gerais, a identidade do espaço. Conhecida pelo icónico painel de 
cerâmica de Querubim Lapa ou pelos azulejos coloridos no seu interior, 
a Avenida Guerra Junqueiro vê-lhe agora devolvida a sua mais conhecida 
pastelaria.
Um importante acontecimento para a cidade de Lisboa, como destacou 
o presidente da Câmara Municipal da capital, Fernando Medina. “Quero 
agradecer esta devolução à cidade deste espaço que se situa numa zona 
importante de Lisboa. É, por isso, um motivo de alegria. A Mexicana é um 
sítio especial, constitui um património alienável da nossa cidade. Uma cidade 
como Lisboa vive do que está a acontecer de novo, da nossa capacidade de 
manter o que é nosso e autêntico. Renovar, mas manter um elevado grau de 
notoriedade. É este o valor de Lisboa no presente e no futuro”, sustentou o 
edil.

Património cultural       
            
A Mexicana é conhecida por muito mais do que a sua oferta enquanto pastelaria. 
O “Sol Mexicano”, que decora o interior, é um ponto de referência na arte urbana. 
Querubim Lapa de Almeida, artista plástico e professor português, concebeu, em 
1961, o painel de cerâmica policromada em relevo. O pintor e ceramista é o artista 
plástico com mais obras no espaço público português. A pastelaria lisboeta integra 
a lista de trabalhos do autor, onde se destacam o painel do Banco de Portugal ou o 
revestimento da estação metropolitana da Bela Vista.

Presentes no evento estiveram, ainda, o comendador Rui Nabeiro, fundador 
da Delta Cafés, que dirigiu palavras de amizade a todos os presentes, 
recuperando, igualmente, a importância d’ A Mexicana no passado recente 
da cidade, sem esquecer o esforço pessoal de Rogério Pereira, atual 
proprietário do espaço. “Quando as pessoas já não acreditam, ele acredita. 
Parabéns Rogério. Todos somos uma equipa”, disse então, sem deixar 
de mencionar o trabalho desenvolvido em prol do desenvolvimento do 
sector pela AHRESP (Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de 
Portugal), representada no evento pelo seu presidente, comendador Mário 
Pereira Gonçalves.
A pastelaria, que outrora servia como ponto de encontro de vários 
arquitetos e artistas da cidade, está novamente aberta para saborear 
um café na esplanada ou no colorido interior. Com o mesmo charme de 
sempre, na mesma localização dos últimos 60 anos.

A administração da Delta Cafés marcou presença na inaguração de um dos mais emblemáticos espaços de Lisboa.

O artista plástico Querubim Lapa também marcou presença na reabertura da Mexicana. 
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Chakall cria ementa 
para Delta Q

LANÇAMENTO
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
DELTA Q

Uma nova ementa by Chef Chakall é a mais recente novidade da marca portuguesa de 

café em cápsulas, Delta Q. A marca desenvolveu uma parceria com o conhecido chef 
argentino para a confeção de um menu específico de refeições ligeiras para as suas 
lojas. Os diversos visitantes que passem pela loja Delta Q em Lisboa, para já, além de degustarem 

um excelente café em cápsula, vão ser apresentados a esta nova proposta de valor: um 

conjunto de receitas originais e exclusivas, prontas a serem apreciadas.

A LOJA DELTA Q DA 
AVENIDA DA LIBERDADE, 
EM LISBOA, acolheu a 
apresentação da parceria 
entre o chef Chakall e 
a Delta Q, que passa a 
disponibilizar refeições 
ligeiras nas suas lojas, 
com assinatura do chef 
argentino
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lanches e, obviamente, que nos faltava colmatar o momento do almoço. Nesse 
aspeto, orientámo-nos mais para um almoço executivo”, explica Rui Miguel 
Nabeiro, administrador do Grupo Delta Cafés.
A Delta Q tem atualmente, no mercado português, três lojas, espaços 
dedicados à venda do café de cápsula da empresa da família Nabeiro. As 
lojas, com localizações centrais, situam-se em Lisboa – com presença na 
Avenida da Liberdade, a mais emblemática das lojas Delta Q, e no Saldanha 
– e no Porto, perto do Mercado do Bolhão. Estas são zonas de grande 
concentração de escritórios e de movimentação de turistas, público que 
querem atingir com esta nova oferta. “Tem a ver com o facto de sermos uma 
marca próxima, de qualidade e de partilha. Na loja da Avenida da Liberdade, 

LANÇAMENTO

As lojas Delta Q têm uma nova ementa assinada pelo chef Chakall. Trata-se 
da mais recente parceria da marca, que pretende tornar todos os momentos 
Delta Q ainda mais inesquecíveis, dando agora a possibilidade a todos os 
consumidores de saborearem os diferentes apontamentos gastronómicos, 
com o toque distinto de um dos profissionais de renome da gastronomia a 
atuar em Portugal.
Com este convite ao chef Chakall para desenhar a sua nova ementa, a 
Delta Q procurou ir ao encontro da filosofia “Delta Q Vive Mais”, a nova 
assinatura da marca de café portuguesa. “Naquilo que era a experiência 
das nossas lojas Delta Q faltavam as refeições principais. Tínhamos alguma 
oferta que estava muito associada ao café, aos pequenos-almoços e aos 
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Duarte, gestora de Unidade de 
Negócio Delta Q.

Chakall
O chef Chakall, que se assume 
como um “fanático” pelo café 
Delta e faz questão de o ter 
no seu restaurante Volver de 
Carne Y Alma, foi o parceiro 
ideal para a confeção da nova 
ementa das lojas Delta Q. Pois, 
98% dos produtos utilizados, 
conta o chef argentino, 
na confeção da nova carta 
gastronómica são de origem 
portuguesa, muito deles, até, 
oriundos da própria quinta da 
família Nabeiro, no Alentejo, 
com exceção das especiarias. 
“Tomates, azeite, nozes e mel, 
por exemplo, são alguns desses 
ingredientes. Produtos que se 
produzem no Alentejo e em 
Portugal”, explica.

O chef tirou inspiração das 
suas viagens, “assim como 
nas coisas que gosto de 
comer quando estou fora, 
especialmente ao meio-dia, 
quando estou com pressa”, 
para criar uma ementa 
exclusiva a pensar não só 
nas pessoas que trabalham 
ou vivem junto das lojas 
Delta Q, mas também nos 
turistas que têm, desta 
forma, à disposição uma 
refeição saudável com 
produtos locais. “Não há 
fritos, não há gorduras”, 
confirma Chakall.

DELTA MAGAZINE
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Ementa  

Diversas novas receitas exclusivas e 
muito saborosas, criadas pela união de 
uma dupla surpreendente, onde reina 
a diversidade e qualidade dos produtos 
portugueses.

SOPA DO DIA
Cogumelos, brócolos, ervilhas, abóbora 
(sem batata), alho francês (sem batata)

SALADA
Espetada tandoori, requeijão e banana, 
salmão em rolinhos

BOLO DO CACO
Frango tandoori e abacate

TRAMEZZINI
Mista, cheddar e tomate, cheddar e bacon 
crocante, brie e presunto, salmão

WRAP
Salmão, frango tandoori

SOBREMESA
ChoQool (mousse de chocolate e mousse 
de chocolate branco, muesli e redução de 
café), cheesecake de requeijão

que é a “flagship store”, temos muita afluência no período do almoço, 
mas essencialmente para beber café. Já que queremos partilhar todos os 
momentos do dia com o consumidor, fez sentido reforçarmos a nossa oferta 
de almoços. Já tínhamos algumas sandes e tostas, mas quisemos fazer algo 
com qualidade, simples e diferenciador. Nesse sentido, fizemos uma parceria 
com o chef Chakall para colmatar esta necessidade dos nossos consumidores 
e podermos ter uma oferta distintiva para antes do café,” refere Rita Tomé 

LANÇAMENTO
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marcas nacionais nestas prestigiadas iniciativas vem, deste modo, 
enaltecer o vasto “know-how” detido e traduzido na mestria reconhecida 
em fazer bom café, proporcionando aos consumidores momentos únicos e 
intensos com o “Café da Sua Vida”

Marca de Confiança
Distinguida pelo 15.º ano consecutivo como Marca de Confiança, pelas 
Selecções do Reader’s Digest, a Delta Cafés destaca-se, uma vez mais, 
dos seus concorrentes pela sua forma única de fazer café.  Com 62% dos 
votos apurados, a marca líder de cafés em Portugal conquistou o primeiro 
lugar com as Selecções do Reader’s Digest a enumerarem três parâmetros 
decisivos para a atribuição desta menção: qualidade, relação custo/
benefício e perceção das necessidades dos clientes. 
Com pontuações máximas possíveis, de cinco valores em cada um deles, a 
Delta Cafés colocou-se sempre acima do valor quatro. O atributo relativo à 
relação custo/benefício revelou-se o indicador onde a Delta Cafés mais se 

DESTAQUE
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS / D.R.

DISTINÇÕES

A marca líder de cafés em Portugal continua a superar-se ano após ano. À semelhança 
de anos anteriores, a Delta Cafés conquistou, uma vez mais, três prémios de renome no 
panorama nacional. Marca de Confiança, Escolha do Consumidor e Prémio Cinco Estrelas, 
reconhecem assim a qualidade única do “Café da Sua Vida”, ao distinguir a Delta Cafés 
com os seus galardões. 

A Delta Cafés continua a conquistar os portugueses, que a distinguem 
com a sua confiança e preferência. A reconhecida qualidade da marca e 
o atendimento prestado aos seus clientes nos diversos canais e mercados 
onde se faz representar eleva o nome, e o prestígio, da marca portuguesa. 
A marca de Campo Maior conquistou em 2016 mais três prémios. Três 
distinções de renome e que validam, uma vez mais, toda a qualidade única 
daquele que é “O Café da Sua Vida”.  Pelo 15.º ano consecutivo eleita Marca 
de Confiança, pelo  quarto ano consecutivo eleita Escolha do Consumidor 
e pela primeira vez distinguida com o Prémio Cinco Estrelas, que volta 
também a premiar a marca Delta Q (ver caixa).
Comum a todas estas distinções é o facto de todas, independentemente 
do seu âmbito e abordagem, distinguirem a qualidade singular da oferta 
da marca e o seu enorme esforço em inovação e preocupação com os 
consumidores. A Delta Cafés vê, desta forma, reconhecido o seu trabalho 
em prol do cliente, a quem chama de amigo, sem esquecer, claro está, o 
consumidor final. O reconhecimento do valor de uma mais emblemáticas 
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para o consumidor, as marcas são sempre colocadas em comparação direta 
em cada categoria.
Com as categorias Indústria, Comércio e Serviços, o selo Escolha do 
Consumidor premeia diversas conhecidas marcas nacionais pelo seu 
desempenho e satisfação junto dos consumidores.
Na categoria de Café Fora do Lar, e com um total de oito marcas avaliadas, 
a Delta Cafés conquistou o prémio com um índice de satisfação de 87,8%. 
O sabor, o aroma, a intensidade e a qualidade do café foram as qualidades 
mais destacadas pelos cerca de 2.000 consumidores envolvidos no estudo, 
com a iniciativa Escolha do Consumidor a permitir conhecer o grau de 
satisfação dos consumidores em relação a determinados produtos ou 
serviços do nosso mercado.

Delta Q galardoada
Por sua vez, o Prémio Cinco Estrelas, certificação que premeia produtos e 
serviços, distinguiu a Delta Q na categoria de Serviço de Apoio ao Cliente – 
Café em Cápsulas, com o serviço prestado aos clientes pela marca de cafés 
em cápsulas líder de mercado a reunir uma classificação final ponderada 
de 8,99.

DESTAQUE

distancia das marcas concorrentes, prova da sua competitividade e justo 
“value for money”.
A arte de produzir um café único e de qualidade singular é uma vez mais 
premiada e reconhecida. A distinção de Marca de Confiança demonstra, 
mais uma vez, não só a qualidade do produto oferecido como a forte 
ligação aos portugueses, que voltaram a eleger a Delta Cafés como marca 
merecedora da sua preferência, como também distinguiram o seu líder, 
Rui Nabeiro, que pelo segundo ano consecutivo conquistou a menção de 
Empresário de Confiança (ver caixa).
Na sua 16.ª edição, o estudo Marcas de Confiança registou um forte 
incremento das categorias abrangidas no último inquérito aos assinantes 
Selecções do Reader’s Digest. Em causa estão 25 novas categorias, num 

total de 34 novas análises divididas entre 
segmentos totalmente novos, categorias 
reintroduzidas e Marcas Ambiente. Em 
suma, o mais ambicioso estudo de Marcas 
de Confiança feito até à data.

Escolha do Consumidor
Mas a Delta Cafés também foi, uma vez 
mais eleita, Escolha do Consumidor. 
Pelo quarto ano consecutivo, a marca 
conquistou o prémio no segmento de Café 
Fora do Lar, numa distinção que começa 
a tornar-se numa tradição para a Delta 
Cafés.
O prémio Escolha do Consumidor 
distingue-se das demais iniciativas por 
ser uma distinção onde o consumidor é 
ouvido em todas as fases de avaliação. 
Com critérios de satisfação importantes 

Marca Nacional 
Cinco Estrelas     
            
Para além de produtos e 
serviços, foi identificada, 
ainda, a Marca Nacional 
Cinco Estrelas na segunda 
edição dos Prémios Cinco 
Estrelas. A vitória, segundo os 
consumidores, foi atribuída à 
Delta Cafés que somou, assim, 
mais uma distinção na edição 
de 2016 deste prémio. 
Na base desta escolha 
estiveram critérios como 
ser uma marca nascida em 
Portugal, com a qual houvesse 
uma empatia natural, com 
elevado índice de notoriedade, 
com produtos de qualidade 
e com uma política de 
responsabilidade social ativa.

Primus inter pares     
            
A Delta Cafés e a Tetley – marca distribuída em Portugal pelo Grupo Nabeiro - foram 
eleitas Escolha do Consumidor 2016, com ambas as marcas a apresentarem 
elevados índices de satisfação e apresentado-se como uma escolha inequívoca para 
os consumidores portugueses nas respetivas categorias onde se fazem representar.
A distinção de Tetley surge nas categorias de Chá Quente em Saqueta e Ice Teas, 
com esta distinção de relevo a tornar-se uma tradição para a marca que, pelo 
terceiro ano consecutivo, viu a sua qualidade exclusiva ser reconhecida na categoria 
dos chás quentes em saqueta.
O sabor agradável, o tamanho da embalagem variável e qualidade da mesma 
foram alguns dos atributos valorizados pela amostra dos consumidores inquiridos 
relativamente aos “Ice Teas” da Tetley. Já na categoria dos chás quentes em 
saqueta, a qualidade do chá, o sabor e cheiro agradável, a qualidade da saqueta e a 
inovação (criação de novos sabores) dos produtos Tetley foram os atributos mais 
valorizados pelos referidos consumidores.
A distinção Escolha do Consumidor vem uma vez mais demonstrar a “expertise” da 
marca em oferecer produtos inovadores e de elevada qualidade, pensados para o 
dia-a-dia dos consumidores.

Delta Cafés
Categorias: 2016 / Alimentação
Premiado em: Café Fora do Lar
Categoria: Café
Índice de Satisfação: 87,8%
N.º de marcas avaliadas: 8
N.º de consumidores envolvidos: 2.196

Tetley
Categorias: 2016 / Alimentação
Premiado em: Iced teas
Categoria: Iced-Tea
Índice de Satisfação: 79,7%
N.º de marcas avaliadas: 4
N.º de consumidores envolvidos: 1.956
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Rui Nabeiro em destaque    
            
Mas se os predicados da marca líder do mercado nacional de café já foram 
devidamente esmiuçados, também os méritos e atributos do líder da Delta Cafés, 
comendador Rui Nabeiro, foram, igualmente, alvo de uma distinção muito particular. 
Pelo segundo ano consecutivo eleito Empresário de Confiança pelo estudo Marcas 
de Confiança, superando no “Top 3” nomes como Belmiro de Azevedo, da Sonae, 
e Alexandre Soares dos Santos, da Jerónimo Martins, o carismático fundador da 
Delta Cafés foi, ainda, distinguido com o prémio Personalidade Cinco Estrelas 2016 
no Mundo Empresarial. A estilista Fátima Lopes, na Moda, reuniu a preferência dos 
consumidores e marcou presença, em paralelo com o comendador, na cerimónia de 
entrega dos Prémios Cinco Estrelas 2016.
Nesta segunda edição do Prémio Cinco Estrelas, os consumidores foram chamados 
a eleger as personalidades portuguesas que mais se destacaram pela sua atividade 
pública. As áreas que os portugueses identificaram com personalidades de destaque 
foram a Moda, o Mundo Empresarial, o Desporto, o Humor, a Escrita e a Televisão, 
reconhecendo, respetivamente, Fátima Lopes, Rui Nabeiro, Cristiano Ronaldo, Nuno 
Markl, José Rodrigues dos Santos e Cristina Ferreira como Personalidades Cinco 
Estrelas.
As Personalidades Cinco Estrelas são identificadas através do resultado da 
pontuação dada pelos consumidores portugueses a cinco variáveis: reconhecimento 
como muito boas na sua atividade, credibilidade, diferenciação, notoriedade e uma 
característica específica da atividade de cada uma das personalidades votadas.

horário alargado, presta todo o tipo de esclarecimentos, 
com a máxima qualidade, com o cliente a ser o centro das 
atenções para a Delta Q.
Marca que está constantemente a inovar, quer nos 
produtos como também no serviço pós-venda que presta 
aos seus clientes, tentando adequar esse serviço às 
expectativas e necessidades do mercado atual.
Ao todo, foram distinguidos 69 serviços e produtos, 
organizados em nove categorias de consumo, com o 
Museu da Eletricidade, em Lisboa, a acolher a cerimónia 
de entrega dos prémios da certificação que, segundo, a 
organização do evento, registou um aumento de cerca de 
100% face ao ano anterior. Para identificar os vencedores 
de 2016, foram chamados a testar e avaliar os produtos 
e serviços candidatos, no total, e segundo a organização, 
cerca de 28.000 consumidores, que deram o seu veredito 
ao premiar aqueles que consideram ser, realmente, muito 
bons. Na origem desta operação está uma metodologia 
considerada única no mercado português pela entidade 
promotora, onde são avaliados os principais critérios que 
influenciam os consumidores nas suas decisões de compra. 

Nomeadamente, satisfação pela experimentação, relação preço-qualidade, 
intenção de compra ou recomendação, confiança na marca e inovação. Já 
os respetivos testes são conduzidos por entidades especializadas em testes 
e estudos de mercado em três etapas de avaliação: Comité de Especialistas, 
Testes de Experimentação e Avaliação Massificada junto de uma amostra 
representativa da população portuguesa com afinidade à categoria de 
consumo. Amostra que distingiu, uma vez mais, o melhor café e o melhor 
serviço de apoio ao cliente.

Resultado da visão de inovação da Delta Cafés, o Serviço de Apoio ao 
Cliente – Café Cápsulas de Delta Q tem como objetivo esclarecer e prestar 
apoio, com qualidade, a todos os clientes da marca. Consumidores que, em 
paralelo com um universo representativo da população portuguesa (1.000 
indivíduos), consideraram o Serviço de Apoio ao Cliente Delta Q como um 
serviço Cinco Estrelas, com a marca a renovar a distinção já conquistada 
em 2015.
O Serviço de Apoio ao Cliente Delta Q, disponível gratuitamente e num 

DESTAQUE

Além da Delta Q, o comendador Nabeiro e a estilista Fátima Lopes foram distinguidos como Personalidades Cinco Estrelas 2016.
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“Tenho muito medo que as pessoas 
deixem de ir ao teatro” 

Tornou-se ator por “acidente”, mas hoje não tem dúvidas da profissão que escolheu. 
Humanista, o teatro proporciona-lhe as manifestações de afeto que o fazem querer 
ser sempre melhor. O papel de “menino Tonecas” trouxe-lhe afeto e reconhecimento do 
mundo inteiro, mas Luís Aleluia é um ator multifacetado e de talento que não se esgota 
num só papel. Até porque é o teatro a sua grande paixão. Passados tantos anos, ainda sente 
sempre o friozinho na barriga antes de entrar em palco. É o respeito pelo público que o vê e 
o acarinha que o faz querer exceder sempre as suas expectativas.

Delta Magazine - Aos 56 anos é um ator e encenador de mão cheia. 
Olhando para trás, o que o levou a ser ator? Tomaria a mesma 
decisão hoje? É isto que o faz ser feliz?
Luís Aleluia - Se calhar, hoje, tomaria essa decisão, ser ator, com mais 
pertinência e mais certeza. Pela importância que acho que os atores e o teatro 
têm na sociedade. Considero-me um homem da comunicação, um humanista 
e penso que o teatro é fundamental para esse papel. 
Se me perguntasse, há 30 anos atrás, se era isto que eu queria, dir-lhe-ia 
que não, o teatro foi um “acidente”. Aos 19 anos integrei o Teatro Animação 
de Setúbal, uma companhia de teatro independente, pelas mãos dos Carlos 
César, que viu em mim algumas qualidades técnicas. Um diamantezinho 
capaz de ser transformado. Mais tarde tive outros mestres com quem me 
identifico e com quem aprendi. Felizmente tive o privilégio e a sorte de ter 
tido gente que me conseguiu transmitir alguns valores profissionais e de ética 
profissional para nos conseguirmos manter nesta profissão. 
Mas não era a minha primeira opção, essa era o Direito. Precisamente, pelo 
lado humanista e o sentido de justiça. Hoje, sabendo o que já sei, o que tenho 
de retorno em manifestações de afeto, escolheria esta profissão. O teatro 
tem hoje uma filosofia, visão e importância completamente diferentes das 
que tinha naquela altura. Embora, lamentavelmente, na minha opinião, os 
artistas ainda sejam tratados neste país como eram naquela altura. 

DM - Ainda é reconhecido na rua pelo “menino Tonecas”. Foi este 
o papel que o catapultou e o mais importante da sua carreira?
LA - São duas coisas diferentes, o teatro e a televisão. Infelizmente, os atores 
de teatro em Portugal têm de sobreviver subsidiados pela televisão. Pela 
imagem que vão criando na televisão. 

Tive a sorte de me ter aparecido um programa chamado “As Lições do 
Tonecas”. Uma aposta ganha, não sei explicar as razões. Houve uma empatia 
muito grande desde os primeiros episódios. E o que era para ter poucos 
episódios durou quatro anos. Era uma série muito bem feita. Já vinha de um 
sucesso da rádio e, por isso, o risco era apenas o de dar um rosto ao projeto. 
Ganhei com isso e ganhou também o audiovisual. Falamos de um humor 
muito bem conseguido, escrito em português, feito por portugueses, mas 
que alcançou uma cifra de espectadores muito para além de Portugal e dos 
portugueses. Muito graças à RTP Internacional e à RTP África. O Brasil, por 
exemplo, era naquela altura um ponto forte da RTP Internacional. Então, o 
Luís Aleluia conseguia muitos seguidores em São Paulo e no Rio de Janeiro. 
Estamos a falar de ter provavelmente 20 milhões de espectadores, o que não 
só é fantástico como nos dá um conforto muito grande. 
A televisão subsidia a minha paixão, que é o teatro. Dá-me um rosto, um 
rosto de bilheteira. Cria entre mim e o público uma espécie de empatia. Existe 
uma expressão muito nossa, que é “o cair no colo”. Eu tive a sorte de “cair 
no colo” das pessoas daquela geração. Acabei por fazer muitos espectáculos, 
não só em Portugal, mas também nos Estados Unidos da América ou no 
Canadá. Ainda hoje tenho muito agarrado a mim o menino Tonecas.
Agora, com este fenómeno de Beirais, acontece uma coisa muita engraçada. 
Enquanto os pais dizem “aqui está o menino Tonecas”, os filhos dizem “estás 
enganado, este é o cabo Júlio”. As gerações identificam o mesmo ator de 
forma diferente, consoante as personagens que os marcaram. Mais uma vez, 
um privilégio e uma aposta ganha na profissão. 
Sobre o papel mais importante é difícil. O Nicolau Breyner dizia que era o 
mesmo que perguntar a um pai de que filho é que mais gosta. Eu podia dizer 
que era o “menino Tonecas”, mas nem foi um produto de muito trabalho. Fiz 

CAFÉ COM...
LUÍS ALELUIA, ATOR E ENCENADOR
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
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NATURAL DE SETÚBAL, 
AOS 56 ANOS, LUÍS 
ALELUIA é um ator de 
méritos reconhecidos e 
de longas horas em palco, 
seja na TV ou no teatro. 
“Absolutamente Fabu-
losos” é seu mais recente 
trabalho, peça que retrata 
a vida dos atores e que 
demonstra que nem tudo 
é um mar de rosas
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uma peça no Casino Estoril, sobre a Edith Piaf. Numa determinada parte da 
peça, tive de fazer um apelo à minha memória afetiva. Não foi fácil fazer 
aquele pedaço de peça. Foi uma imagem dolorosa que tive de arrastar para 
o palco. Consegui isso com a memória da minha relação com a Ivone Silva. 
Justamente por ser uma relação muito similar em termos de afeto e de laços. 
Não sendo o papel mais intenso da minha vida, foi uma coisa que marcou 
muito a minha carreira. O mais importante vai ser o próximo que vai ter um 
bocadinho de todos os outros.

DM - É um ator muito multifacetado. Como é que se consegue?
LA - O teatro, apesar de muita gente achar que não, exige técnica, para que 
as pessoas se interessem pela nossa profissão. Para que o público gaste o 
seu dinheiro e tempo connosco, temos de dar qualquer coisa às pessoas. O 
teatro é um produto inserido na cultura, na chamada indústria cultural. As 
pessoas querem coisas tecnicamente perfeitas, é um público cada vez mais 
culto. Isso também nos coloca desafios maiores. Não podemos apresentar 
qualquer texto, nem de qualquer maneira. Depende sempre da técnica que 

queremos usar. Há trabalhos em que o texto e tão rico que só por si 
brilha, depois existem textos em que o ator tem que dar mais de si, 
pois sem ele o texto não sobrevivia

DM - O que é que lhe falta fazer?
LA - Os atores não têm essa ambição. A ambição máxima de um 
ator é que a sua mensagem passe. A maior parte dos artistas são 
muito carentes de afeto. É por essa carência que precisam das 
palmas e de salas esgotadas, ficam felizes com isso. Os artistas são 
muito maleáveis e certas coisas, como aceitar críticas negativas, só 
vamos aprendendo ao longo da vida. 
O que me falta fazer é continuar a fazer o meu trabalho e continuar 
a gostar. E que as pessoas continuem a gostar também. Tenho 
muito medo que as pessoas deixem de ir ao teatro. É como ter uma 
loja aberta e ter medo de deixar de ter clientes. Encaro o teatro não 
como uma missão, mas como a minha profissão. Embora possa 
passar uma mensagem ou ter uma missão, é a minha profissão. 

DM - A Revista à Portuguesa tornou-se um produto 
consumível ou as pessoas preferem outros tipos de 
abordagem no teatro?
LA - O teatro, assim como a pintura e outras formas de arte, é 
um leque muito variado. Existem períodos e ciclos. A cultura evolui 
porque o homem evolui.  Agora, falamos muito em “stand-up”, por 
exemplo. O “stand-up” foi recuperado, o que não quer dizer que 
outras formas de estar e de fazer teatro não tenham também o seu 
público. 
A Revista nasce um bocadinho da crítica de costumes, o rir de nós 
próprios e isso é muito bom. No fundo, uma rábula de “stand-up” 
caberia na Revista. O que se critica hoje no “stand-up” é a ofensa 
gratuita, ao invés da inteligência. Podemos criticar de forma a 
evoluir ou podemos simplesmente criticar. 
Hoje em dia, a Revista é suportada pelas excursões que vêm de 
diversos sítios do país. E, por isto, é também importante levar a 
Revista a esses sítios, apostando nesses locais e nesse público que 
nos procura.  

DM - Sente ou alguma vez sentiu aquele “friozinho na barriga” 
antes de subir ao palco?
LA - Cada vez mais. Acho que isso acontece com os atores. À medida que 
vamos avançado na carreira, a consciência de estarmos ali, de gorar as 
expectativas de quem nos foi ver e, justamente, pelo respeito que temos por 
quem nos foi ver, aumenta esse sentimento. 
Antes de entrar em cena, fico ali cinco minutos com as minhas dúvidas, sobre 
questões técnicas, sobre o texto etc. 
Agora tenho uma peça, chama-se “Absolutamente Fabulosos”. É muito 
interessante, explica às pessoas o que são os atores. Os atores são pessoas 
que enveredaram por esta forma de trabalho, mas pessoas comuns com os 
mesmos problemas que os outros. Pela atividade que escolheram, são mais 
expostos, mas não têm uma vida assim tão glamorosa. É um texto muito 
inteligente, estou a fazer com a Noémia Costa, com a Joana Figueira e com o 
apoio da Delta. De forma geral, a Delta apoia sempre a arte, o que é ótimo 
para nós. Qualquer tipo de apoio minimiza os custos e promove o nosso 
trabalho, pelo que é um privilégio contar com estes apoios. 

CAFÉ COM...
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A FORTE APOSTA NO 
ENOTURISMO POR PARTE 
DA ADEGA MAYOR 
foi reconhecida com dois 
prémios, um nacional e 
um internacional. Bem 
receber da alma 
alentejana que leva o 
prestígio da adega de 
Campo Maior a todos os 
cantos do mundo

Adega Mayor vence prémio de 
Melhor Enoturismo Nacional

A Adega Mayor conquistou o prémio de Melhor Enoturismo Nacional fortalecendo, assim, 

a aposta que tem vindo a fazer nesta área. Para o júri da prestigiada publicação especializada 
Revista de Vinhos, a oferta enoturística da Adega Mayor pauta-se pela atmosfera intimista com 

que recebe todos os que a visitam. Um arranque de ano auspicioso para a adega de autor, cujo 

vinho Reserva do Comendador Tinto 2011 foi também considerado um dos melhores de 2015.
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A Adega Mayor esteve em destaque na gala “Os Melhores do Ano”, 
anualmente promovida pela publicação de referência Revista de Vinhos. 
Numa noite de celebração da cultura vitivinícola, a  produção nacional 
esteve reunida, com a adega de Campo Maior a ser distinguida com um 
valioso prémio que vem reforçar, ainda mais, todo o trabalho que tem 
sido desenvolvido neste âmbito. Uma forte aposta na área do enoturismo, 
com a Adega Mayor a receber de braços abertos todos os que visitam esta 
infraestrutura criada em perfeita harmonia com a paisagem envolvente.
Tons quentes do Alentejo, onde o bem receber da alma alentejana está 
bem presente no leque alargado de atividades lúdicas ao dispor. Passeios 
pedestres ou de BTT, provas de orientação, voos de balão, experiências 
de vindima, passeios de barco na Barragem do Caia ou ações de “team 
buiding” são algumas das possibilidades, a que se junta uma experiência 
maior, ao poder ver de perto como se desenham os vinhos na Adega Mayor, 
através de uma visita guiada e prova.
Predicados de quem sabe receber e que levaram o júri da Revista de Vinhos 
a distinguir a Adega Mayor com a menção Melhor Enoturismo Nacional, 
destacando “o equilíbrio perfeito entre uma máquina bem montada para 
o enoturismo de massas e a atmosfera intimista que faz cada um de nós 
sentir-se em casa”, pode ler-se no website da referida publicação. Um marco 
muito importante no percurso construtivo da Adega Mayor, como destaca 
Rita Nabeiro, administradora da adega de Campo Maior. “O prémio de 
Enoturismo do Ano pela Revista de Vinhos é algo único, é a maior distinção na 
área a nível nacional, um prémio de excelência ao qual todos os enoturismos 
almejam chegar. Felizmente, a Revista de Vinhos reconheceu a excelência 
do trabalho que temos vindo a desenvolver, o que nos deixa muito felizes 
e motivados. Claro que os prémios trazem sempre maior responsabilidade, 
que aceitamos de bom grado e incentiva-nos a inovar e a procurar fazer mais 
e melhor. Por isso, teremos sempre todos os anos novidades e iniciativas 
diferenciadoras. Este ano, teremos com certeza novidades no que diz respeito 
às degustações de vinhos, com novos “flights” de prova para serem lançados 
e ações temáticas em datas festivas, como foi o caso do Workshop Vínico de 

Carnaval”, explica.
Entre as novidades a apresentar este ano, destaque para o lançamento, 
em cooperação com o Centro de Ciência do Café, de um bilhete único 
para visita, com degustações incluídas, nas duas unidades. O bilhete terá 
um preço especial, mais acessível para quem visitar as duas unidades, 
para que o visitante verifique a mais-valia desta oferta cruzada e fique a 
conhecer, em simultâneo, o mundo do café e do vinho.

ADEGA MAYOR
texto BÁRBARA SOUSA fotos REVISTA DE VINHOS/GONÇALO VILLAVERDE

DISTINÇÃO
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tipo de canal, se procede de forma distinta, mas sempre personalizada. 
“Por exemplo, o Trip Advisor, onde os visitantes avaliam a experiência tida 
na Adega Mayor e partilham a sua opinião e fotografias, é uma ferramenta 
essencial na nossa promoção direta ao viajante, dando a conhecer a marca, 
mas, ao mesmo tempo, uma forma de analisar o grau de satisfação do mesmo 
e interagir de forma a fidelizá-lo. Bem como também nos permite analisar a 
opinião do visitante relativamente aos nossos concorrentes diretos e avaliar 
o nosso posicionamento relativamente a eles. É um trabalho importante e 
diário”, explica Tiago Simões Correia.
Procedimentos que fazem parte do trabalho quotidiano da equipa de 
enoturismo e que tem levado a marca Adega Mayor a mais visitantes 
espalhados por todo o mundo.

Distinção internacional
Mas os prémios no âmbito do enoturismo não se esgotam nas distinções 
obtidas a nível nacional. Também lá fora, a Adega Mayor está em destaque ao 
ser premiada nos Wine Tourism Awards, na categoria de Best Digital & Social 
Media Initiative, concurso internacional de relevo e que visa reconhecer, e 
enaltecer, a excelência da inovação do sector vitivinícola na área do turismo.
Ao todo, foram mais de oito mil os visitantes que, em 2015, visitaram a 
Adega Mayor, em Campo Maior, provenientes de destinos distintos como o 
Reino Unido, a Holanda, Espanha e, claro está, Portugal, que têm deixado 
um “feedback” muito positivo, onde se destaca a forma apaixonada como são 
recebidos, proporcionando momentos únicos que perduram na memória. 
Comum a todos eles o acesso às plataformas digitais, onde, mediante o 
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A Adega Mayor conquistou o prémio de Melhor Enoturismo Nacional fortalecendo, assim, 
a aposta que tem vindo a fazer nesta área. Para o júri da prestigiada publicação especializada 
Revista de Vinhos, a oferta enoturística da Adega Mayor pauta-se pela atmosfera intimista com 
que recebe todos os que a visitam. Um arranque de ano auspicioso para a adega de autor, cujo 
vinho Reserva do Comendador Tinto 2011 foi também considerado um dos melhores de 2015.

Adega Mayor nos 
50 Great 
Portuguese Wines 
nos Estados
Unidos da América

A Adega Mayor acaba de ser reconhecida na terceira edição dos 50 Great Portuguese 
Wines, que decorreu no dia 29 de março, nos Estados Unidos da América, com o vinho Reserva do 
Comendador Tinto 2011. Organizada pela ViniPortugal, esta iniciativa visa eleger os melhores 
vinhos portugueses e consolidar a sua presença neste mercado estratégico.

O vinho Reserva do Comendador Tinto 2011 foi reconhecido nesta edição 
que reuniu 50 vinhos portugueses e que este ano contou com um painel de 
seleção composto por três reputados Master Sommeliers acreditados pelo 
Court of Master Somemeliers, o que vem reforçar, uma vez mais, o reco-
nhecimento da aposta na qualidade por parte da Adega Mayor na produção 
e desenho de vinhos únicos e marcantes. “Este prémio demonstra o nosso 
compromisso em desenvolver vinhos de excelência e reforça a oferta de quali-
dade da marca, bem como a singularidade do vinho português alentejano, 
produzido nas planícies de Campo Maior. É, sobretudo, relevante por se tra-
tar de um mercado importante para a Adega Mayor”, sublinha a administra-
dora da Adega Mayor, Rita Nabeiro.
Este reconhecimento integra agora a vasta lista de distinções nacionais e 
internacionais da Adega Mayor, num total de mais de 150 prémios.

Reserva do Comendador Tinto
“Os vinhos sonham-se e depois desenham-se”. 
As palavras do comendador Rui Nabeiro dão a alma ao Reserva do Comen-
dador, um vinho com o toque pessoal do próprio, desenhado a partir das 
castas Alicante Bouschet, Syrah e Touriga Nacional e que estagiou em bar-
ricas novas de carvalho francês e um ano em garrafa. 
De cor granada, o aroma é intenso com notas de cereja preta e amora sil-
vestre. 
Paladar encorpado, taninos maduros e um final longo e persistente. Um 
vinho elegante e memorável. 
Poderá encontrar estes e outros vinhos da Adega Mayor na loja online - 
http://loja.adegamayor.pt - nas lojas da especialidade e nas lojas Delta Q. 
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COMENDADOR MÁRIO 
PEREIRA GONÇALVES, 
PRESIDENTE DA AHRESP,
destaca a importância 
da redução do IVA para 
a retoma económica do 
sector de restauração e 
bebidas. Um sector de 
elevada empregabilidade 
como o próprio admite, 
sem deixar esquecer que 
“precisamos de mercado 
para poder contratar 
mais e melhor”
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“O sector da restauração e bebidas 
tem agora mais condições para estabilizar 
e crescer”

ENTREVISTA
texto BRUNO FARIAS fotos D.R./SHUTTERSTOCK

COMENDADOR MÁRIO PEREIRA GONÇALVES, PRESIDENTE DA AHRESP 

Com a previsível descida do IVA na restauração, de 23% para 13%, estão reunidas 

condições para que o sector volte a crescer e a empregar pessoas. Esta é a convicção da 
AHRESP e do seu presidente, comendador Mário Pereira Gonçalves, que saúdam os 

sinais de retoma e crescimento que o sector começa a evidenciar. Um sector de elevada 
empregabilidade, como o próprio admite, sem deixar esquecer que “precisamos de mercado 

para poder contratar mais e melhor”.

Delta Magazine - O sector de restauração e bebidas passou por 
um mau bocado ao longo dos últimos anos, tendo sido fortemente 
atingido pela crise macroeconómica que assolou o país. Chegou 
a tão desejada luz ao fundo do túnel? A restauração está a 
demonstrar sinais de retoma económica?
MPG - Estamos confiantes que o sector da restauração e bebidas tem 
agora mais condições para estabilizar e crescer. Além da crise económica 
que atingiu o nosso país, o aumento de 13% para 23% da taxa do IVA, em 
janeiro de 2012, foi um duro golpe para as nossas empresas, já muitíssimo 
fustigadas pela enorme carga fiscal que ainda incide sobre o sector. Há ainda 
muito a fazer para recuperar o sector. É preciso adotar medidas de incentivo 
às empresas para que estas possam investir, competir, crescer, exportar e 
empregar mais. 

DM - Acredita que o ano de 2016 tem tudo para superar os dados 
negativos de 2015, onde o sector atingiu os menores indicadores 
de empregabilidade dos últimos oito anos, ao registar a perda de 
17.700 postos de trabalho, -6,4% face a 2014?  
MPG - Acreditamos que poderá haver crescimento e retoma, os empresários 
estão mobilizados para isso. Assim, haja estabilidade internacional e 
retoma económica, vontade política para desenvolver novas ferramentas 
para a recapitalização das empresas, para reduzir custos de contexto, para 
simplificações e transparências legislativas e administrativas, etc. Somos 
um sector de forte empregabilidade, mas precisamos de mercado para poder 
contratar mais e melhor. 
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União Económica Monetária – teve um 
efeito devastador na nossa economia, 
levando ao encerramento de milhares 
de estabelecimentos e consequente 
redução de muitos milhares de postos 
de trabalho no sector, bem como ao 
sobre-endividamento das milhares de 
empresas que resistiram.

DM - Com a sua previsível entrada 
em vigor, pode-se esperar a redução 

dos preços médios praticados pelos 
operadores? Qual a perceção que a AHRESP 

tem desta matéria que foi uma das principais 
bandeiras da comunicação da associação ao longo 

dos últimos anos?
MPG - A decisão do Governo de repor o IVA nos 13%, no que se refere a todo o 
serviço de alimentação e parte do serviço de bebidas, já a partir de julho deste 
ano, vai permitir o relançamento do emprego e o aumento da competitividade 
das empresas. Essa será a prioridade dos nossos empresários.  Já temos os 
preços de venda mais baratos da Europa e não entendemos como se pode 
sugerir que se desça aquilo que não subiu.
Não obstante, o mercado vai funcionar melhor, a concorrência vai ser mais 
ativa e, com certeza, que isso vai se refletir nos preços médios.

DM - Por outro lado, um estudo  sobre a produtividade, feito pela 
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, a pedido da 
AHRESP, concluiu que a reposição do IVA na restauração de 23% 
para 13% não resolverá todos os problemas do sector, mas ajudará 
a recuperar o dinamismo das empresas. Esta ideia vem corroborar 
a ideia defendida pela AHRESP ou, por outro lado, vem contrariar 
tudo o que tem sido dito até aqui?
MPG - Esta conclusão está em linha com o que sempre defendemos: que o 
sector enfrenta vários problemas e que é preciso resolver os mais urgentes, 
sendo o do IVA o primeiro, para permitir a retoma. 

DM - O mesmo estudo conclui que Portugal tem o valor mais baixo 
de volume de negócios por pessoa empregada entre os países do 
sul da Europa com vocação turística. Os problemas do sector são 
mais estruturantes do que à primeira vista? A produtividade, 

DM - É com expectativas, portanto, 
que encara a mudança política 
operada na governação do país?
MPG -  A decisão da reposição do 
IVA nos 13% é um excelente indicador. 
Estamos expectantes e inteiramente 
disponíveis para ajudar o Governo a 
encontrar as melhores soluções.

DM - A previsível mudança, ou 
redução, da taxa de IVA aplicável 
à restauração de 23% para 13% é 
um importante estímulo à atividade 
económica?
MPG - Sem dúvida. O aumento de 77%, da taxa de 
IVA – que a tornou a mais elevada do conjunto dos 19 países da 

ENTREVISTA
“A 

decisão do 
Governo de repor o IVA 

nos 13%, no que se refere a todo o 
serviço de alimentação e parte do serviço 
de bebidas, já a partir de julho deste ano, 

vai permitir o relançamento do emprego 
e o aumento da competitividade das 

empresas. Essa será a prioridade dos nossos 
empresários. Já temos os preços de 
venda mais baratos da Europa e 
não entendemos como se pode 

sugerir que se desça aquilo 
que não subiu”
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face ao que é a realidade 
europeia, é uma das 
debilidades do sector de 
restauração e bebidas 
em Portugal? 
MPG - O estudo referido 
indica que entre as 
principais causas que 
afetam a produtividade 
das empresas deste sector 
encontram-se a introdução 
de mudanças significativas 
na regulamentação. 
Os pesos das várias 
burocracias, com destaque 
para a fiscal, o elevado 
número de obrigações e 
de reporte informativo 
causam constrangimento no 
cumprimento das tarefas e no 
tempo que se despende. De 
referir, igualmente, o peso 
dos custos do financiamento 
das empresas – às despesas 
da eletricidade, água e 
gás, juntam-se os inúmeros 
custos de contexto e a miríade de taxas e impostos que são adicionados às 
faturas regulares.  

DM - A redução do IVA deve ser encarada como um primeiro passo 
para um sector mais forte e com maior rentabilidade e capacidade 
de criar novos postos de trabalho? Ou a fiscalidade, 
em geral, e os custos de contexto decorrentes 
da atividade económica são matérias que 
também preocupam a AHRESP?
MPG -  Mencionou três desafios cruciais 
para nós: a reposição do IVA, estabilidade 
e transparência da fiscalidade e os custos 
de contexto. Acrescento alguns que nos 
preocupam igualmente e pelos quais 
nos batemos: mais e melhores soluções 
de financiamento, alterações à lei do 
arrendamento, Teste PME e Comporta 
Regulatória, as taxas dos meios de 
pagamento eletrónico, os direitos de autor 
e conexos, a legislação laboral e a formação 
profissional, entre muitos outros.

DM - As constantes mudanças legislativas 

são, portanto, prejudiciais ao normal decorrer da atividade 
económica?
MPG - Muito. As frequentes mudanças na regulamentação impedem que os 
empresários dediquem o seu tempo ao negócio propriamente dito. Felizmente 
que este Governo, com o SIMPLEX, e com o Conselho de Ministros a evitar 

legislar em excesso são um bom sinal. 

DM - Como é que AHRESP vê as crescentes 
menções a cidades portuguesas em meios de 

comunicação estrangeiros que enaltecem 
o país enquanto destino turístico. 

Portugal é um destino turístico por 
excelência e nem sempre valorizado 
pelos portugueses?
MPG - Com orgulho, embora sem 
surpresa. O nosso país é único, tem uma 
oferta turística de grande qualidade, com 
produtos diversificados, equipamentos 
modernos, um povo hospitaleiro, 

belíssimos recursos humanos, um bom 
clima, monumentalidade única e segurança. 

Não há muitos países que reúnam num 
território tão pequeno todas estas valências.

ENTREVISTA

“Entre 
as principais 

causas que afetam a 
produtividade das empresas deste 

sector encontram-se a introdução 
de mudanças significativas na 

regulamentação. Os pesos das várias 
burocracias, com destaque para a fiscal, 
o elevado número de obrigações 

e de reporte informativo 
causam constrangimento no 

cumprimento das tarefas 
e no tempo que se 

despende” 



DELTA MAGAZINE
JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO’1640

MPG - Sem dúvida. Os prémios AHRESP têm como objetivo premiar e distinguir 
as melhores empresas, instituições, estabelecimentos e profissionais que se 
destacaram no sector da Hotelaria, Promoção Turística e Restauração. É o 
nosso reconhecimento pelo seu trabalho e a nossa homenagem. Acreditamos 
que constituam um exemplo e uma inspiração para todos aqueles que atuam 
e interagem com a cadeia de valor da restauração, hotelaria e turismo.

DM - Que mensagem gostaria de deixar aos leitores da Delta 
Magazine?
MPG - Um grande obrigado ao comendador Rui Nabeiro e à sua Delta Cafés, 
por tudo o que têm feito pelas nossas empresas.

 DM - A taxa turística que entrou 
em vigor no início deste ano 

vem prejudicar o turismo 
na capital portuguesa? 

Ou, por outro lado, 
os já anunciados 40 
novos hotéis a abrir 
em Lisboa até 2017 
vêm demonstrar 
a pertinência do 
destino Lisboa?
MPG - Como sabe, 

a AHRESP é a única 
associação empresarial 

contra a taxa turística, em 
Lisboa ou em qualquer outro 

sítio. Ainda temos presente o 
trabalho que tivemos para extinguir 

a de Aveiro. Igualmente, somos contra a 
“flatrate”, taxa única para qualquer tipo de alojamento. Já estamos a receber 
reclamações.  

DM - Os prémios AHRESP assinalam este ano a sua segunda 
edição. É através da promoção dos bons exemplos e das boas 
práticas que se fomenta uma cultura empresarial mais esclarecida 
e com foco no serviço ao cliente?

Gala da 2.ª edição dos Prémios AHRESP realiza-se 
a 25 de maio    

Os Prémios AHRESP, a iniciativa que divulga o que de melhor se faz nos 
sectores da Restauração, Hotelaria e Promoção Turística, distinguindo 
empresas e profissionais que fazem a diferença e marcam novos 
caminhos nestas áreas, já tem data marcada para o jantar de gala que dará 
a conhecer os vencedores da segunda edição dos prémios. Edição que 
recebeu uma maior diversidade de conceitos e de negócios inovadores, 
cujo júri é composto por 21 individualidades com vasta experiência, 
devidamente reconhecida pelo sector.
Com o sucesso da 1.ª edição, onde se registaram mais de 100 mil votos 
e mais de 400 convidados, a iniciativa já agendou a Gala de Cerimónia 
de Entrega dos Galardões para o dia 25 de maio, data em que serão 
conhecidas as preferências do público com a divulgação dos vencedores 
das categorias a concurso: “Conceito Marca”, “Entidade Regional de 
Turismo”, “Programa de Divulgação de Oferta Turística”, “Produto ou 
Serviço do Ano”, “Jovem Empresário”, “Sustentabilidade Ambiental”, 
“Projeto de Solidariedade” e “Contributo para a Defesa da Gastronomia 
como Património Nacional”. A Comissão de Honra fará ainda a eleição 
de quatro categorias: “Portugueses Lá Fora”, “Personalidade do Ano”, 
“Prémio Excelência” e “Prémio Carreira,” num evento que conta com o Alto 
Patrocínio do Presidente da República.

ENTREVISTA

“Os 
prémios 

AHRESP têm como 
objetivo premiar e distinguir 
as melhores empresas, 

instituições, estabelecimentos e 
profissionais que se destacaram 
no sector da Hotelaria, Promoção 

Turística e Restauração. É o 
nosso reconhecimento pelo 

seu trabalho e a nossa 
homenagem” A
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CCC // ADEGA MAYOR

Tire um dia e venha com a família ou amigos à capital do 
café, Campo Maior. Venha conhecer a História, a Cultura e 
a Ciência do Café no CCC e visitar uma das mais modernas 
adegas da europa, a Adega Mayor, nascida da paixão de 
quem faz crescer um sonho.
Um dia, um bilhete, duas entradas, milhares de experiências.

www.adegamayor.pt
www.centrocienciacafe.com

AF CCC ADEGA MAYOR ANUNCIO.pdf   1   23/02/16   15:49
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Muito por onde escolher, com o Quente&Frio a apresentar-se como um 
estabelecimento de decoração apelativa e que insta ao lazer, onde possível 
encontrar uma junção de dois conceitos: a gelataria e a casa de chá. 
Verónica Cabeceira é a proprietária deste espaço inaugurado há cerca 
de oito meses, numa das principais ruas da Baixa de Faro, no coração da 

A nova casa de 
bonecas de Faro

A baixa de Faro tem agora um novo encanto que vem reforçar os atributos naturais da capital 
algarvia. Quente&Frio é o novo espaço que junta sala de chá e gelataria num único conceito 
que nos remete para um imaginário típico de uma casa de bonecas, onde era brincadeira 
recorrente o “chá das cinco”: Com uma decoração “clean” e uma oferta diferenciadora, o 
Quente&Frio tem vindo a conquistar o seu espaço nos hábitos dos consumidores, e 
não só, encantando quem o visita para um simples café Delta, um delicioso crepe ou um mais 
reconfortante “brunch”.

UM CLIENTE, UM AMIGO
QUENTE E FRIO
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS

capital algarvia. Licenciada em terapia da fala e educação infantil, a falta 
de oportunidade na área de formação levou a jovem empresária a dedicar-
se ao ramo da restauração. Quente&Frio é o segundo espaço da empresária 
que já havia arriscado com a abertura do BaixaCaffé, hoje uma referência 
de todos os que circulam pela Baixa de Faro. 
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UM CLIENTE, UM AMIGO

O ofício e o gosto pelo atendimento ao público surgiram pela experiência 
de ter trabalhado com os seus pais, num estabelecimento da família. Hoje 
em dia, Ana e Custódio Cabeceira trabalham com a filha nos dois espaços, 
complementares entre si no conceito e na oferta.
Diferentes projetos ou diferentes formas de olhar a restauração, com o 
Quente&Frio a chamar a atenção de todos aqueles que passam pela rua 
Vasco da Gama. As decorações simplistas e modernas, bem como as vitrinas 
de apetitosos bolos fazem as delícias dos transeuntes, que não resistem a 
conhecer o que de melhor aqui se faz. Divido em dois pisos, o Quente&Frio 
disponibiliza uma diversificada carta de chás, uns requisitados scones e, 
claro, um café Delta Diamante a acompanhar o doce sabor da tradição dos 
típicos doces regionais do Algarve.  
Entre os dois pisos do Quente&Frio é possível observar a clara distinção 
e separação dos conceitos. No piso de baixo, os gelados, waffles e crepes 
fazem as delícias dos mais gulosos, enquanto no primeiro andar, para além 
de um bonito terraço para os dias mais quentes, a decoração remete-nos 
para uma autêntica casa de bonecas ou uma típica casa de “chá das cinco”.  
Para além do seu funcionamento normal, ao fim-de-semana é possível 

desfrutar de “brunch”, 
conceito que Verónica 
Cabeceira tenta 
implementar nas rotinas 
algarvias, bem como 
requisitar o espaço para 
aniversários ou “baby 
showers”. 
O Quente&Frio aparece 
em 2015 na sequência 
da boa recetividade do 
outro espaço de Verónica 
Cabeceira, o BaixaCaffé. 
Prestes a completar 
dois anos de existência, 
o BaixaCaffé situa-se 
relat-ivamente perto do 
Quente&Frio, usufruindo 
da localização privi-
legiada da principal rua 
da Baixa algarvia. Um 
espaço moderno, jovem 

e “com um conceito diferente do que existia por aqui”, como nos explica a 
proprietária. Com uma oferta de produtos diferente do novo espaço, aqui é 
possível usufruir de refeições à hora de almoço num ambiente cosmopolita e 
que, nos meses de verão, leva a boa disposição pela noite dentro.
A assegurar o correto funcionamento dos equipamentos e a devida 
degustação do Lote Diamante, o serviço prestado pela TecniDelta é 
também salientado por Verónica Cabeceira. Com uma resposta célere 
sempre que solicitou assistência, não tem dúvida ao considerar a prestação 
deste serviço uma “mais-valia na hora de escolher a marca de café para o 
estabelecimento”.
Mas o apoio da Delta Cafés não se esgota na assistência técnica ou no 
acompanhamento do cliente. A curiosidade e o contacto com a máquina 
e o moinho levaram Verónica Cabeceira a realizar formação enquanto 
barista, uma das poucas mulheres no país a dedicar-se a esta arte de criar 
e servir a melhor cafetaria. A curiosidade aguçou a paixão e, em novembro 
do ano passado, participou no Campeonato Nacional de Baristas da AICC 
(Associação Industrial e Comercial do Café) e terminou a competição no 
segundo lugar. Isto após somente três meses de treino, com o total apoio da 
Delta Cafés e do barista residente no departamento de Faro, José Guerreiro. 
Este ano promete voltar a participar, em busca do ambicionado primeiro 
lugar. Das criações utilizadas 
na competição decidiu incluir 
algumas na carta disponível 
nos estabelecimentos, como 
é o caso dos conhecidos Café 
Mokka ou Baileys Coffee. 
Com um balanço po-sitivo 
em ambos os espaços, a 
empresária de 30 anos 
pro-mete continuar a 
surpreender os tu-ristas e 
locais que por ali passem. 
Motivos de visita não faltam.

Quente&Frio
Rua Vasco da Gama, n.º 36, Faro
9h00– 20h00 
Encerra ao domingo
https://www.facebook.com/quente.frio.pt/?fref=ts

BaixaCaffé     
Rua de Sto. António, n.º 54, Faro
8h00 – 20h00
Aberto todos os dias
https://www.facebook.com/baixacaffe.pt/
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O chef argentino 
apaixonado por café Delta

Um viajante incansável, chef aventureiro e entusiasta que alcançou sucesso na Europa 

e na China, pela gestão de restaurantes, lançamentos de livros e programas de televisão. 
Predicados que lhe têm valido destaque mundial e que o catapultaram para a ribalta 

mediática desta profissão. Mas, sobretudo, Chakall destaca-se pelo amor confesso a 
Portugal e a um bom café Delta. Bebido nos seus restaurantes de Berlim ou Lisboa.

Apaixonado pela gastronomia, o futebol, o povo português e, sobretudo, 
o café Delta, o chef argentino, que chegou ao país, pela primeira vez, há 
19 anos confessa que não se enamorou por Portugal à primeira vista. 
“Cheguei em 1997 e tive um dia aqui que correu pessimamente. Mas depois 
apareceram pessoas que me acolheram na sua casa e me abriram as portas. 
Os portugueses são um povo extraordinário. Adoro Portugal”, introduz 
Chakall.
Nascido em Tigre, Buenos Aires, o antigo jornalista e ex-correspondente da 
Rolling Stone na Argentina é filho de cinco culturas, com ascendentes de 
origem galega, suíço-alemã, basco francês, italiana e indígena do 
norte da Argentina. Contudo, “este ano, se tudo correr bem, vou ser 
português”, revela sem conseguir esconder um sorriso sincero. “A 
maior parte dos estrangeiros que conheço tira uma nacionalidade 
por uma questão de conforto, de forma a ter uma nacionalidade 
europeia. Para mim, isso é absolutamente impensável. Para mim, 
é impensável que uma pessoa represente algo que não sente, seja 
pela razão que for”, sustenta.
Em fevereiro, Chakall abriu o El Bulo, o primeiro espaço próprio 
do chef em Portugal a funcionar num antigo armazém em 
Marvila, em Lisboa. “É mais do que um restaurante”, explica. “É 
um “social club”. É um lugar onde nos encontramos com amigos. 
Há poucas mesas, não há muitos lugares sentados. Não quero 
ter mais lugares, porque com mais de 50 ou 60 pessoas não se 
consegue dar atenção à pessoa certa. Queremos fazer concertos, 
no fim-de-semana teremos bailes, fado, tango, jazz, todo o tipo de 
música. Futebol, ver a “bola” e comer pregos. Servir bom café e boa 
cerveja”, esclarece. O café é Delta, claro.
Já no Sudaka, o restaurante que o chef tem, há três anos, em 
Berlim, na Alemanha, bebe-se o café da empresa líder do mercado 

CHAKALL – CHEF EXECUTIVO EL BULO  SOCIAL CLUB
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS

GASTRONOMIA

de cafés em Portugal. No El Bulo a tradição mantém-se, com Delta Q a fazer 
as delícias de Chakall e dos comensais que, diariamente, o visitam. “Adoro 
o café Delta. Sempre adorei o café Delta. Os italianos são muito fortes na 
Alemanha e todos os dias me ofereciam máquinas. Fui quase contracorrente 
para ter a Delta Cafés no Sudaka,” conta. “Os alemães não bebem muito café 
à noite, porque senão não dormem. Mas eu, que tenho um restaurante que 
está aberto à noite, vejo que os alemães adoram o café e perguntam-me qual 
é. Eu digo que é café português, não é café italiano. Ninguém sabe que o café 
de Portugal é muito bom”, conclui.
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El Bulo,
o Social Club de Chakall

É o mais recente espaço de Chakall e, nas suas palavras, o primeiro e último restaurante 

próprio em Lisboa. O El Bulo é um espaço diferenciador onde o chef argentino consegue 

concentrar a paixão pela cozinha com a sua escola e restaurante, a que se junta a 
empresa de catering. Nesta rubrica, o chef do turbante apresenta-nos a sua sugestão de 
refeição neste espaço onde faz aquilo que o deixa feliz e recupera a melhor comida: 
a da sua infância. Sugestões a descobrir no El Bulo, onde a comida, o futebol, a alegria e a 

liberdade de ser se pronunciam com sotaque argentino.

LOCALIZADO, EM MARVILA,
EM LISBOA, o El Bulo 
apresenta-nos uma cozinha 
de autor onde Chakall recupera 
alguns dos pratos preferidos 
da sua infância. Trata-se do 
primeiro restaurante do chef 
argentino em Lisboa. Um 
espaço que vai muito além 
do servir refeições e que se 
apresenta como um verdadeiro 
“social club”
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EMPANADA ARGENTINA
Ingredientes

250gr de carne moída
1/2 chávena de chá de pimentões
5 azeitonas (picadas)
3 colheres de sopa de milho
1 ovo cozido
2 dentes de alho
250gr farinha de trigo
50gr margarina ou manteiga s/ sal
2/3 chávena de chá de água
Sal e pimenta do reino
1 gema para pincelar

Preparação 
Numa panela refogue o alho rapidamente, junte a carne 
moída, tempere com sal e pimenta do reino e frite 
rapidamente a carne.

Junte as azeitonas, milho, tomate e pimentões, misture 
bem e deixe a carne fritar e secar toda a “água”, adicione o 
ovo cozido e reserve para arrefecer.

Numa taça adicione a farinha de trigo, margarina e sal e 
misture até que a margarina esteja encorporada com a 
farinha, junte a água aos poucos e mexa até a massa ficar 
homogénea.

Abra a massa bem fina com ajuda de um rolo e corte 
círculos, adicione cerca de uma colher de sopa de recheio e 
feche como um pastel.

Pincele com uma gema e leve as empanadas para assar em 
forno pré aquecido a 180ºC por 30 minutos ou até dourar.

CEVICHE NIKKEI
Ingredientes

350gr de atum
2 limas
2 colheres shoyo
1 colher água
2 colheres molho de soja
entre 1/2 a 1 colher de óleo de sésamo
coentros
cebola
sal
açúcar
pimenta 

Preparação
Corte o atum em cubos de 1cm.

Acrescente a lima, o molho de soja, o óleo de sésamo, uma 
pitada de sal, uma pitada de pimenta e uma colher de açúcar.

Mexa bem até ficar homogéneo.

Termine com sementes de sésamo.

BOLO DE CHOCOLATE
Ingredientes

Para a massa:
2 chávenas de farinha
1 colher de café de fermento
1 + 1/2 chávena de açúcar
1 chávena de chocolate em pó
4 ovos
1/2 chávena de leite
1/2 chávena de natas
1 chávena mal cheia de óleo

Para o molho:
7 colheres de sopa de açúcar
4 colheres de sopa de chocolate
7 colheres de sopa de leite
2 colheres de sopa de margarina
 

Preparação
Numa taça misturar a farinha, o fermento, o açúcar e o 
chocolate em pó.

Adicionar ao preparado os ovos inteiros previamente 
batidos.

De seguida, adicionar o leite e as natas e, por fim, o óleo.

Untar uma forma com manteiga e farinha e levar ao forno 
durante 45/50 minutos a 200.ºC.

Derreter a margarina e adicionar o leite.

Adicionar o açúcar e o chocolate.

Terminar com a calda em cima do bolo.

CHAKALL – CHEF EXECUTIVO EL BULO SOCIAL CLUB
fotos SARA MATOS

GASTRONOMIA

Onde fica:            
El Bulo Social Club 
Praça David Leandro da Silva, Lisboa 
> T. 21 861 9027 
> ter-qui 11h-23h, sex-sáb 11h-1h
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O melhor bacalhau de Portugal 
come-se no Salpoente
Localizado no Cais de São Roque, em Aveiro, o Salpoente nasce da recuperação de dois antigos 

armazéns de sal, património histórico da cidade, e da aposta na valorização da gastronomia 
nacional, em especial o bacalhau. Este espaço de restauração, que desde logo reclama a ambição 

de ser o melhor restaurante de bacalhau em Portugal, recria e reinterpreta a cozinha tradicional 
portuguesa, funcionando como uma espécie de laboratório de estudo dos sabores tradicionais e 

de novas abordagens aos mesmos. Uma cozinha de autor, inspirada por várias motivações, 
confecionada com extremo cuidado e qualidade, onde o bacalhau é a estrela maior. E o café 

Delta, claro está, como remate perfeito e destino final de todas as viagens degustativas.

UM CLIENTE, UM AMIGO
SALPOENTE
texto CARINA RODRIGUES fotos SARA MATOS

O SALPOENTE É 
UMA REFERÊNCIA 
GASTRONÓMICA DE 
AVEIRO. 
Este espaço, 
propriedade de 
René Sabino 
(à esquerda), 
devolveu à cidade 
um património 
histórico. Vasco 
Amaro (à direita), 
por usa vez, é o 
responsável pela 
boa gestão do 
estabelecimento
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UM CLIENTE, UM AMIGO

O Salpoente não tem, de facto, qualquer pudor em afirmar a ambição de 
ser o melhor restaurante de bacalhau em Portugal. Na carta, propõe várias 
viagens degustativas pelos sabores do bacalhau, com pratos simples, 
outros mais complexos, mas com um denominador comum: a oferta de 
sabores tradicionais de alta qualidade.
Uma reinterpretação do património gastronómico português 
com o filtro da modernidade, filosofia que é também visível na 
recuperação, ao nível arquitetónico, dos dois armazéns de sal que 
são hoje a sua casa. Situados em frente a um dos canais da Ria, 
estes barracões centenários, construídos em ripas de madeira, são 
vizinhos de salineiros ainda em funcionamento, onde é vendido 
o sal das salineiras locais. Hoje já são poucos, outrora foram 
muitos mais, o que, juntamente com a vocação marítima das 
gentes de Aveiro, potenciou o aparecimento de grandes frotas de 
bacalhoeiros. 
Espaço de convívio, em família, com amigos ou numa vertente mais 
profissional, onde se respira o design e o bom-gosto, a vertente 
artística do Salpoente não passa despercebida. Um restaurante que 
se converte em galeria de arte, acolhendo obras dos mais variados 
artistas, da fotografia às artes plásticas, escultura e design, e que 
pretende, acima de tudo, “defender as marcas e os valores nacionais, 
ao recuperar e preservar tradições, impulsionar a arte, dinamizar a 
Ria e promover a procura turística na cidade de Aveiro”, como nos 
conta Vasco Amaro, diretor do Salpoente. “Acredito que vamos ser 
um espaço de referência a nível nacional e que vamos prestar um 
forte contributo à dinâmica turística local e regional. Temos a melhor 
localização, o melhor espaço, os melhores parceiros, um serviço e um 
chef de excelência”.

Especialistas em bacalhau
Neste espaço histórico, localizado no cais de São Roque, na também 
histórica zona da cidade, junto a um canal da Ria de Aveiro, o 
bacalhau é rei e homenageado tanto ao nível das muitas propostas 
degustativas, como da decoração do próprio restaurante. Do acervo próprio 
do Salpoente, Vasco Amaro destaca o bacalhau feito de luvas e botas, da 
autoria de Aureliano Aguiar, a par das muitas referências decorativas 
alusivas à pesca do bacalhau, como as escadas em aço, envelhecidas em 

A reter      
            
Tipo de cozinha: Tradicional portuguesa, 
internacional, contemporânea
Especialidades: Bacalhau
Lotação: 100 pessoas
O espaço dispõe de uma sala de refeições 
principais, de uma mezzanine privada com 
capacidade para oito pessoas, onde figura 
a chamada mesa do chef, decorada com os 
melhores restaurantes de 2011 e com as zonas 
de pesca do bacalhau, disponível por reserva, 
da zona de balcão e algumas mesas anexas 
para momentos mais descontraídos e de 
uma outra sala independente especialmente 
indicada para grupos.
Localização: Canal de São Roque, Aveiro
Contactos: 234382674
http://www.salpoente.com/

água e sal durante meses, para se assemelharem às dos navios bacalhoeiros.
E a preparar o melhor bacalhau que se pode comer em Portugal está um 
chef que percebe bem do assunto: Duarte Eira, vencedor da 7.ª edição do 
concurso “Revolta do Bacalhau”. Prémio que lhe valeu um curso intensivo 
de formação para aperfeiçoar as técnicas de confeção do bacalhau no 

Gastronomik Institut, na Noruega. 
Se a cozinha é de qualidade, o atendimento e o 
serviço também primam pela excelência. Para 
acompanhar os melhores pratos são sugeridas 
as melhores castas, com as propostas da Adega 
Mayor a destacarem-se entre as 170 referências 
disponíveis na garrafeira do Salpoente.
A acrescentar a todos estes ingredientes está 
também o “know-how” do investidor, René 
Sabino, venezuelano de nacionalidade, com 
vários espaços ligados à hotelaria noutras 
partes do mundo, e Pedro Simões, que 
apostaram no “velhinho” Salpoente (o espaço 
tem 25 anos) e em 2013 abriram a versão atual, 
ocupando os dois (antes apenas um) armazéns 
de sal com mestria recuperados. 
O cliente gostou e aprovou, com o Salpoente 
a ser eleito, no ano de reabertura, Escolha do 
Consumidor na categoria de Restaurantes. Um espaço a visitar e a onde 
regressar, para usufruir de toda uma experiência gastronómica e sensorial, 
beber um bom vinho ou o melhor café de Portugal. Delta claro está!
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Coração Delta promove 
práticas empreendedoras 
em projeto europeu

O Centro Educativo Alice Nabeiro abraçou o projeto europeu 
Erasmus+ “Mejorar el Desarrollo de las Competencias Clave a través 
de la Innovación y la Inteligencia Emocional para el Desarrollo de 
Proyectos de Emprendimiento en la escuela”. Um projeto internacional 
que visa fomentar a partilha de boas práticas no ensino,  fundamental 
num mundo cada vez mais global, e dedicado aos professores que 
devem estar cada vez mais despertos para novas aprendizagens. 
Assim, uma vez mais, o Coração Delta, a associação de solidariedade 
social do Grupo Nabeiro, vem promover o empreendedorismo no 
processo de desenvolvimento das crianças.
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CORAÇÃO DELTA
texto BÁRBARA SOUSA fotos D.R./SARA MATOS

INICIATIVA
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combater o abandono e insucesso escolar; e contribuir para se desenvolver 
um espaço europeu de atitudes e de competências. Adicionalmente, o 
projeto quer suscitar nos alunos o espírito empreendedor, contribuindo 
para o seu desenvolvimento pessoal, social e cultural-social-económico, 
gerando atitudes que permitam a promoção da cultura empreendedora 
nos centros educativos, para o melhor desenvolvimento de competências 
básicas e aliviar o abandono escolar precoce. “Os objetivos são, claramente, 
enriquecedores, pois vamos trocando experiências e formas de agir que vamos 
ganhando com os encontros que fazemos. Os métodos de trabalho dos outros 
grupos e países são fundamentais para enriquecermos a nossa forma de 
atuar. São as novas experiências que fazem com que o trabalho desenvolvido 
seja melhorado”, continua. Outros dos objetivos do projeto passam pela 
promoção do turismo e, em interação com o contexto, procurar respostas 

O Centro Educativo Alice Nabeiro (CEAN), uma das valências da associação 
Coração Delta, participou no programa internacional de ensino ERASMUS 
+, iniciativa que pretende promover e transmitir a cultura empreendedora 
através de projetos baseados nos ofícios de localidades e regiões, desde 
a mais tenra idade. “A aposta 
neste programa resulta de uma 
necessidade de apresentar um 
trabalho que é feito por nós há 
algum tempo ao nível das práticas 
empreendedoras e que, apresentado 
em parceria, melhora a visão 
que temos do nosso préstimo, 
partilhando resultados e ganhando 
com experiências desenvolvidas 
noutros países”, explica Dionísia 
Gomes, porta-voz do CEAN.
O projeto europeu Erasmus+ tem 
como prioridades fundamentais 
desenvolver competências bá-
sicas e transversais utilizando 
modelos pedagógicos inovadores; 
apoiar as escolas para abordar e 

CORAÇÃO DELTA

Projeto “Ontem, Hoje e Amanhã”   

“Ontem, Hoje e Amanhã” é o tema para o ano letivo 2015/2016 do Centro 
Educativo Alice Nabeiro (CEAN), em Campo Maior. Este tema tem relação 
com todas as disciplinas do Centro Educativo, como é o caso da música, da 
gramática, da língua portuguesa e das artes.
O projeto “Ontem, Hoje e Amanhã” vai ao encontro das questões das crianças, 
das suas dúvidas e da descoberta de um passado que os faz compreender 
melhor o presente e que os prepara para o futuro.
O empreendedorismo é um tema trabalhado desde muito cedo no CEAN e 
permite preparar as crianças de forma pró-ativa, ao dar ênfase aos seus 
pensamentos, às suas ideias e, naturalmente, aos seus projetos. Debater 
qualquer tema é, igualmente, permitir que expandam a sua maneira de 
pensar e permitir que tenham opinião. E esta prática deve ser desenvolvida 
desde cedo para que, no futuro, consigam defender as suas ideias de 
forma saudável e assertiva. “O nosso objetivo é desenvolver competências 
que permitam à criança ver o mundo de maneira diferente, com mais 
oportunidades de sucesso pessoal e profissional”, explica Dionísia Gomes, 
porta-voz do CEAN.
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que permitam entender o mundo ao redor, com destaque para a crise e 
o desemprego, contribuindo com ideias e resolução de problemas para 
gerar soluções. Mas também transmitir a cultura corporativa em áreas 
que sofrem de escassez de emprego, para fomentar a criação de pequenas 
empresas, incentivando as famílias e o meio ambiente.
O papel do CEAN, no âmbito deste projeto, é apresentar o 

empreendedorismo como uma forma de desenvolvimento social da 
criança, dando valor às suas ideias e pondo em prática os seus desejos. 
“A forma como o empreendedorismo é trabalhado na nossa escola é muito 
relevante para as crianças que pensam, que agem, que imaginam e que têm 
por missão desenvolver os seus próprios projetos. Esta participação será 
benéfica para as crianças que poderão apresentar a sua forma de trabalhar 
empreendedorismo umas às outras, lucrando com as boas práticas uns dos 
outros”, refere Dionísia Gomes.
Assim, é através da realização deste modelo de intercâmbio culturais e 
de conhecimento que o Centro Educativo promove o empreendedorismo. 
Afinal, já fazia parte da visão educativa do CEAN adotar o empreendedorismo 
como um tema que deve ser trabalhado desde tenra idade, sendo que, 
segundo o Centro Educativo, quanto mais cedo se incutir os mecanismos 
do empreendedorismo às crianças, “melhores serão os resultados ao longo 
da carreira pessoal e profissional”.

Projeto de Portugal
O projeto europeu Erasmus+ relativo a Portugal intitula-se “Processo de 
desenvolvimento e fabricação de diversos tipos de flores de papel, plástico, 
ráfia e tecido de tradição popular de Portugal.” Outros projetos terão lugar 
em centro educativos em Espanha, França, Bulgária, Polónia e Itália.
O projeto conta com a participação de estudantes em todo o processo, 
para enfeites e presentes interrelacionadas com a produção empresarial 
e tradicional portuguesa, para o design, criação, decoração e elaboração, 

assim como para a rotulagem, distribuição e fabricação. “Este projeto, tal 
como qualquer bom projeto, tem regras estipuladas desde o princípio pelos 
coordenadores de projetos. Há datas e trabalhos que devem ser cumpridos 
por todos os parceiros, assim como demonstrações de trabalho às crianças e 
outros feitos pelas crianças que devem aparecer como produto final”, explica 
a porta-voz do CEAN. 
Esta é a segunda experiência do CEAN no projeto, que iniciou com 
Coménius, assumindo que a partilha de aprendizagens é um importante 
meio de difusão de conhecimentos. “Este projeto será avaliado com trabalhos 
dos professores e dos alunos. Serão realizadas sessões via Skype para que 
possam conhecer-se e trocar ideias uns com os outros. Só com o envolvimento 
dos miúdos poderemos avaliar as capacidades e o impacto que este projeto 
gerou nas crianças. Cada instituição tem o dever de fazer uma apresentação 
daquilo que descobriu nos outros países como práticas empreendedoras e 
passá-las aos seus alunos, para que também aprendam com as práticas 
desenvolvidas nos outros países”, conclui Dionísia Gomes. 
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Pessoal    

Nome: Henrique Manuel Barbosa Rebelo
Naturalidade: Vila Nova de Gaia
Na Delta Cafés desde: 1 de janeiro de 2013
.... e voluntário desde? Janeiro de 2011

O que representa ser voluntário? 
Representa disponibilizar o meu tempo, de modo a 
fazer com que alguém tenha um tempo/momento 
melhor. Também representa contribuir para uma causa, isto é, dar parte do 
meu tempo a um fim comum, como, por exemplo, ao vender café em feiras, para 
angariar verbas para o “Coração Delta”. 

Qual o momento/ação que mais o marcou?
Num dos meus acompanhamentos, estava num atelier sobre plantas e, quando 
dei por mim, estava o meu beneficiário a ensinar-me tudo sobre plantas. Foi um 
dos casos onde o voluntariado se inverteu.

Uma mensagem para aqueles que não são, ainda, voluntários?
Experimentem! Irão experienciar que, ao dar, irão também receber. 

Nome: Jorge Manuel Gonçalves Pereira Rodrigues 
Naturalidade: Viana do Castelo 
Na Delta Cafés desde: 1 de abril de 2003
.... e voluntário desde? Janeiro de 2011

O que representa ser voluntário?
Ser voluntário significa ter amor ao próximo! Ser voluntário é exercer um 
conjunto de ações realizadas de forma desinteressada, focadas no desejo 
que o indivíduo tem em dar o seu contributo para a realização de projetos, 
programas e outras formas de intervenção ao serviço da comunidade.

Qual o momento/ação que mais o marcou?
Para mim, não existiu um único momento que eu possa dizer que foi o melhor. 
Vivi inúmeros momentos que me ficaram na memória e que, naquele exato 
momento, era aquilo o que eu mais queria.

Uma mensagem para aqueles que não são, ainda, voluntários?
Tornando-se voluntário vai ter a oportunidade de participar de uma verdadeira 
transformação social! 

Programa “Tempo para Dar” cresce em 2015    

Os números do “Tempo para Dar” da Associação Coração Delta voltaram a 
registar um crescimento significativo em 2015. Confirmando a tendência que 
se verifica desde a sua criação, em 2011, o programa da Associação Coração 
Delta destinado a combater os problemas de solidão dos idosos registou, 
neste último ano, um volume total de 130.828,35 euros, enquanto o montante 
despendido com apoios foi de 89.445,46 euros, o que representa um acréscimo 
superior a 40%.
O aumento da abrangência do “Tempo para Dar” traduz-se, igualmente, nos 
4.446 casos em apoio ao longo dos 12 meses de 2015, ou seja, mais 1.210 que 
os 3.236 de 2014.
A solidariedade do Grupo Nabeiro-Delta Cafés angariou o montante de 15.909,06 
euros em 2015 para o Fundo Social dos Colaboradores, com base no contributo 
dos próprios, através do denominado “Café Solidário” nos departamentos 
comerciais e empresas do grupo.
No balanço deste último ano há ainda a referir os 114.287,03 euros angariados 
com um conjunto de iniciativas a favor do programa “Tempo para Dar”, aos 
quais acrescem donativos em género e em valor.

Use o stress em seu benefício
O stress não é uma doença mas, sim, a capacidade 
da pessoa em se adaptar a qualquer estímulo, tanto 
físico como emocional. Refere-se ao desgaste que 
sentimos devido à pressão excessiva.
A sociedade moderna está cada vez mais acelerada, com transformações 
importantes no ritmo e hábitos de vida. Isso impõe desafios constantes para o 
nosso corpo e para a nossa mente. 
Mas o stress, quando bem administrado, pode ser de grande ajuda. Quando ocorre 
uma descarga instantânea de adrenalina que potencia todos os nossos sentidos, 
temos uma reação de “luta ou fuga”, que nos pode ajudar em caso de perigo. 
A produção de adrenalina pode durar por vários dias, sem trazer prejuízo ao 
organismo e à mente. No entanto, se alguém permanece por muito tempo sob 
pressão (física ou mental), sem o descanso devido, o organismo não consegue 
manter o equilíbrio interno e começa a mostrar os sinais de saturação.
Existem diversas formas e maneiras de lidar com o stress, cada pessoa deve 
encontrar a que se adapta melhor. Mas algumas dicas são universais: mantenha 
uma atitude positiva, administre melhor o seu tempo, cuide do seu corpo, 
alimente-se de forma saudável, tenha um hobby, durma bem, etc.
Aprenda a usar o stress a seu favor e tenha mais qualidade de vida.

Jorge RodriguesHenrique Rebelo
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A solidariedade deve ser encarada como um 
dever de todos. Uma oportunidade para fazer 
algo, um compromisso com a comunidade e 
com aqueles que mais precisam. O contributo 
de todos é determinante, não só pelo valor 
como também pelo significado, pela  atitude 
solidária e generosa para com a comunidade. 

Na sua consignação do IRS pode apoiar causas 
nobres através do Coração Delta sem qualquer 
perda de benefícios fiscais.

SABIA QUE APOIAR A ASSOCIAÇÃO 
CORAÇÃO DELTA, ATRAVÉS DO IRS,

NÃO É COMPLICADO?

Ajudem-nos a ajudar o próximo!
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Grupo Nabeiro continua  
a apostar na internacionalização

O Grupo Nabeiro/Delta Cafés voltou a marcar presença no SISAB Portugal, certame 

dedicado à exportação das marcas nacionais, onde não faltaram os néctares da Adega 
Mayor e todo o sabor do café Delta, marcas cada vez mais apreciadas noutras paragens do 

mundo. Na sua 21ª edição, o SISAB Portugal reuniu, no Meo Arena, 1.700 importadores 
de 110 países e 450 empresas nacionais para levar a todo o mundo o que de melhor se faz 

em Portugal, no sector agro-alimentar e de bebidas.

INTERNACIONALIZAÇÃO
SISAB PORTUGAL
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS

O SISAB PORTUGAL
reuniu no Meo Arena, 
1.700 importadores de 
110 países e 450 empre-
sas nacionais para levar 
a todo o mundo o que de 
melhor se faz em Portugal, 
no sector agro-alimentar e 
de bebidas
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O SISAB Portugal assinalou, em 2016, a sua 21.ª edição, o que faz de si uma 
feira de referência na divulgação do que de melhor se faz em Portugal ao 
nível do sector agro-alimentar e bebidas. Conhecido pela sua capacidade 
agregadora e ambiente e ambiente exclusivamente profissional, o SISAB 
Portugal voltou a ser um palco privilegiado para a realização de negócios 
num espaço que privilegia as parcerias.
E assim foi de 29 de fevereiro e 2 de março, com o Meo Arena a abrir 
as portas ao negócio e à exportação de marcas portuguesas, num evento 
único no nosso país, conhecido pela sua capacidade de atrair marcas, mas, 
sobretudo, compradores internacionais, atentos à qualidade da fileira agro-
alimentar e bebidas nacional.
Presença habitual no certame, o Grupo Nabeiro, com as suas marcas 
Delta Cafés e Adega Mayor, voltou a apostar na internacionalização das 
suas marcas e produtos, cada vez mais apreciados por esse mundo fora. 
Ao longo dos três dias da feira, muitos foram os que quiseram saber mais 
sobre os vinhos da Adega Mayor e provar o melhor café que se faz em 
Portugal.
Oportunidades de negócio para os que acreditam e apostam neste certame, 
que recebeu o Alto Patrocínio da Presidência da República, numa clara 
demonstração do seu reconhecimento, mas também da importância 
estratégica que tem a exportação para Portugal. Todos os anos, o certame 
é, ainda, alvo da visita de figuras relevantes da vida política nacional, 
com destaque, este ano, para o primeiro-ministro, António Costa, que 
marcou presença no salão. Além do representante do Executivo, marcaram 
ainda presença a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, e o ministro da 
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento regional, Luís Capoulas dos 
Santos, com o SISAB Portugal a ser, ainda, visitado pelos secretários de 
Estado das Pescas, José Apolinário, e da Agricultura e Alimentação, Luís 
Medeiros Vieira. A estes nomes juntaram-se, ainda o presidente do PSD, 

Pedro Passos Coelho, do PCP, Jerónimo de Sousa, e da secretária-geral do 
CDS-PP e ex-ministra da Agricultura, Assunção Cristas.
Na edição de 2016, Vítor Baía e André Sardet foram duas das várias 
personalidades que marcaram presença nos três dias do SISAB Portugal 
para serem agraciados com o Diploma de Reconhecimento como 
“Embaixador Permanente” do Mundo Português.
O trabalho realizado ao longo de 21 anos tornou o SISAB Portugal num 
acontecimento único e reconhecido pelo mercado internacional e também 
pelas empresas nacionais, que neste evento conhecem os importadores 
“cara-a-cara”, convivendo entre si em degustações, negócios e espetáculos 
de convívio, organizados expressamente para o efeito.

Vítor Baía e André Sardet foram agraciados como “Embaixadores Permanentes” do Mundo Português.Carlos Morais, fundador do SISAB Portugal, com Rui Miguel Nabeiro e Rui Nabeiro.

Os vinhos da Adega Mayor estiveram em destaque em mais uma edição do SISAB Portugal. O primeiro-ministro português, António Costa, marcou presença no salão e visitou o stand da Delta Cafés.
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De Campo Maior 
para o mundo

De Campo Maior para o mundo. A Delta Cafés está 
hoje presente nos cinco continentes, seja como 
exportadora, produtora ou importadora 
de café das melhores origens. São já 
40 os mercados onde colocou a sua 
bandeira e onde oferece o melhor café 
expresso de sabor bem português. 
Seja de forma direta, como 
acontece em Espanha, França, 
Luxemburgo, Angola, Brasil 
China e, mais recentemente, 
Suíça, seja, como no caso da 
sua mais recente geografia, 
o Dubai, através de 
relações de parceria com 
distribuidores locais. E é 
nisso mesmo que assenta 
o negócio da Delta Cafés, 
tanto em Portugal como no 
mundo: no estabelecimento 
de relações fortes e 
duradouras. Modelo de 
negócio que, sob o lema “fazer 
de cada cliente um amigo e de cada 
amigo um cliente”, tem conquistado 
o devido reconhecimento dentro 
de portas e além-fronteiras.

REPORTAGEM
MERCADOS INTERNACIONAIS
texto CARINA RODRIGUES fotos SHUTTERSTOCK
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REPORTAGEM

Líder do mercado de cafés em Portugal, a Delta Cafés procura atualmente 
expandir a sua presença internacional. O grupo já faz cerca de 28% das 
receitas anuais no exterior, resultado das relações comerciais com 40 
países. Fatia que só não aumenta mais porque o mercado português 
“teima”, e bem, em continuar a crescer. 
De Campo Maior para o mundo, a Delta Cafés está hoje presente nos cinco 
continentes. São cada vez mais os mercados onde é possível apreciar 
“o café da sua vida”. 2016 marca a estreia no Médio Oriente, geografia 
onde a Delta Cafés ainda não estava presente de forma consistente, com 

a entrada nos Emirados Árabes Unidos. “Responde a uma oportunidade 
que havíamos identificado há algum tempo”, confirma Rui Miguel 

Nabeiro, administrador da Delta Cafés. “Optámos por arrancar 
através de um distribuidor, porque encontrámos um 

parceiro em quem identificámos os valores, a vontade e 
os recursos que procuramos para entrada em novos 

mercados. A nossa estratégia nesta zona do globo 
passa, numa primeira fase, por desenvolver 

o negócio nos Emirados Árabes Unidos. 
Posteriormente, esperamos expandir a 

nossa presença para outros países do 
Médio Oriente, pois acreditamos que 

esta é uma área geográfica com 
elevado potencial para o mercado 
de café nas próximas décadas”, 
acrescenta.
Terceira bandeira colocada 
pela Delta Cafés no mercado 
asiático, depois da China e 
Macau, a escolha pelo Dubai 

está associada ao turismo 
e ao elevado número de 

expatriados, muitos deles 
habituados ao café expresso. 

Daí que a estratégia neste 
mercado esteja, essencialmente, 

focada no canal Horeca.

China
Já na China, o modelo de negócio 

é completamente distinto. Após uma 
abordagem inicial com um parceiro local, 

a Delta decidiu criar uma empresa própria e, 
em simultâneo, alargar a base de distribuidores.  

A Delta Foods Shanghai surgiu no primeiro ano de vendas efetivas neste 
mercado que, apesar de ainda ter pouca expressão no volume de negócios 
do grupo de Campo Maior, sensivelmente 1%, pode servir de polo da Delta 
Cafés para os países vizinhos. “O grupo encara a China como um mercado 
chave no continente asiático e, por isso, um centro nevrálgico da nossa 
estratégia de internacionalização naquela zona do globo”, explica João 
Manuel Nabeiro, administrador da Delta Cafés.
100% do negócio na China é feito online, modelo totalmente diferente 
do que a empresa segue noutros mercados, com a gestão da plataforma 
entregue ao parceiro local. A entrada na China é mais um passo na 
internacionalização do Grupo Delta Cafés, um mercado que, caracteriza 
João Manuel Nabeiro, é “altamente apetecível, com ritmos de crescimento 
elevadíssimos e com a abertura dos consumidores chineses em experimentar 
produtos de elevada qualidade, mesmo que estrangeiros. É precisamente 
neste eixo da elevada qualidade e sabor único do nosso café expresso que 
assenta a nossa aposta nesse país”. 
Além de Xangai, a Delta Cafés está em Macau, onde duplicou as vendas. 
O grupo espera que a China venha a fazer parte do “top 5” dos mercados 
internacionais onde está presente, dentro de cinco anos.

Espanha
Se a China é uma oportunidade, Espanha é uma realidade. É o segundo 
maior mercado para a Delta Cafés, valendo 50 milhões de euros, o 
equivalente a 14% da faturação total do grupo e 50% da dos mercados 
internacionais. 
Neste mercado, historicamente ligado ao grupo campomaiorense, as metas 
estão claramente definidas: estar entre as cinco primeiras marcas do 
mercado e, paulatinamente, conquistar quota.

Até porque a ligação a Espanha tem tantos anos quantos os da empresa. 
“Quando iniciei a atividade na empresa do meu tio, já vendíamos café 
para Espanha. Pode-se afirmar que tivemos um embrião totalmente na 
exportação. Os espanhóis, com a Guerra Civil e a política franquista, 
tinham as fronteiras fechadas e havia grandes entraves à realização 
de importações e exportações. Como o entendimento entre Franco e 
Salazar era enorme, quando era necessária a passagem de produtos 

para Portugal, as autoridades portuguesas facilitavam o atravessamento da 
fronteira e quando era necessário enviar produtos para Espanha, como era o 
caso do café vindo de Angola, as autoridades espanholas também facilitavam 
esses movimentos”, conta o comendador Rui Nabeiro, administrador da 
Delta Cafés.
Espanha é, desde sempre, um cliente estratégico e parceiro natural da 
empresa que, ao longo dos anos, soube abrir novas portas para os seus 
negócios e quebrar as estreitas fronteiras do território português. Ganha 
a liderança do mercado nacional no canal Horeca, a segunda metade da 
década de 70 e os anos 80 foram de grande expansão e de reconhecimento 
por parte do exterior. Aproveitando o movimento da emigração, na década 
de 80, os cafés Delta passaram a ser consumidos por todo o mundo onde 
havia portugueses: Bélgica, França, Luxemburgo, Reino Unido, Alemanha, 
Canadá, etc. 
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para que, cada vez mais, a Delta Cafés se torne uma 
marca global”, sublinha Rui Miguel Nabeiro. 
Prova da aposta no mercado francês através da qualidade 
dos produtos Delta Cafés, que são reconhecidos pelos 
consumidores franceses, e de uma estratégia de 
internacionalização que privilegia a presença direta 
nos mercados considerados prioritários. Daí que, já 
este ano, o grupo tenha adquirido uma carteira de 350 
clientes ao seu antigo distribuidor e parceiro na Suíça, 
resultando no nascimento da Novadelta Suisse. “Para o 
nosso grupo esta aquisição é mais um passo fundamental 
no crescimento das nossas marcas. Temos a expectativa de 
continuar a manter um ritmo de crescimento consistente 
para os próximos anos”, acrescenta Rui Miguel Nabeiro.

Angola e Brasil
Presença direta também em Angola e Brasil, dois 
mercados estratégicos para o grupo português que tem 
também ampliado a sua expressão Na comunidade da 
lusofonia. Onde se fala português, também se bebe o 
melhor café expresso português. 
Note-se que o mercado dos países lusófonos é constituído 
por cerca de 265 milhões de consumidores, sendo que 
102 milhões de pessoas têm menos de 15 anos. Uma 
enorme oportunidade de crescimento para marcas com 

o reconhecimento da Delta Cafés que tem vindo a ser aproveitada pela 
empresa de Campo Maior.
Em Angola, com presença direta através da Angonabeiro, que adquiriu, 

França
A par de Espanha, França, Angola e Brasil são outras grandes operações 
e apostas do grupo. Em França, após em 2005 ter adquirido o distribuidor 
em Paris, passando a estar diretamente 
naquele mercado, a Delta Cafés consolidou 
a sua presença com compra, no ano passado, 
do antigo distribuidor e parceiro DAC- 
Distribuition Azuréne de Café, com o objetivo 
de reforçar a sua presença no mercado francês 
e, em particular, na região da Côte d’Azur.
A relação entre as duas empresas existia há 
mais de duas décadas, tendo permitido, ao 
longo deste tempo, consolidar uma carteira 
com quase 500 clientes no canal Horeca 
nas zonas de Toulon, Saint-Tropez, Saint-
Raphael, Cannes, Antibes, Nice e Monte 
Carlo. “Pretendemos continuar a crescer além-
fronteiras e a reforçar a nossa presença nos 
vários mercados em que estamos presentes, 

REPORTAGEM
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no ano passado, 100% da Liangol, a empresa 
pública de produção de café, a Delta já é líder 
do mercado de cafés torrados. Já no Brasil, o 
segundo maior mercado consumidor de café, 
atrás apenas dos Estados Unidos da América, 
tem neste momento mais de uma centena 
de clientes diretos no canal Horeca e uma 
presença com os cafés das marcas Delta e 
Delta Q em quase 500 lojas de retalho.
A cadeia Deltaexpresso também não para 
de crescer e vai perto das 50 lojas, tendo 
superado as estimativas iniciais de fechar 
2015 com 45. A rede de cafetarias é um 
projeto feito em parceria com a Eurobrasil 
e tem ajudado a Delta Cafés a conhecer este 
importante mercado.  
O grupo não esquece também o mercado 
moçambicano, onde cedeu a sua marca e representação e onde se 
prefere, ainda, o chá ao café. Há já muitos anos que a Delta Cafés é aqui 
representada pela Mega, empresa na primeira linha da distribuição e 
comércio de bens alimentares no país. João Manuel Nabeiro acredita que 
Moçambique é um mercado com futuro. “Acreditamos que todos os bons 

hábitos sociais, e incluo o tomar café nos bons hábitos sociais, estejam em 
crescimento contínuo. Temos números cada vez mais acentuados”, diz o 
administrador do grupo de Campo Maior.
Em 2012, a Delta Cafés renovou a sua imagem, tornando-a mais moderna, 

Angonabeiro já exporta para o Senegal     
            
Após a internacionalização para Cabo Verde, a Angonabeiro alargou a exportação 
de café da marca Ginga para o Senegal. Em fevereiro passado, foram exportadas 
cerca de 12 toneladas de café para este mercado, que se somam às quatro 
toneladas enviadas em janeiro para Cabo Verde. O que marca o “início da expansão 
internacional do café de Angola”.
Com este plano de internacionalização, a Angonabeiro afirma estar a “dar provas da 
qualidade do café angolano” e a “mostrar que o mesmo pode ser vendido em vários 
mercados mundiais”.
A marca Ginga é integralmente produzida em Angola pela Angonabeiro, apenas com 
café de fazendas angolanas, e com uma imagem de marca simbolizada pela Rainha 
Ginga, uma das figuras mais emblemáticas da história e cultura do país.
Angola já foi o quarto maior produtor mundial de café, com 200 mil toneladas 
anuais, antes de 1975. Essa produção está hoje reduzida a menos de 5%, 
fruto do abandono do cultivo durante a guerra civil angolana que se seguiu à 
independência.

REPORTAGEM

atual e inovadora, com o objetivo de 
reforçar a globalização e conquista 
de novos mercados internacionais. 
“A Delta Cafés é uma marca com mais de 50 
anos de história que, durante as várias décadas, 
garantiu sempre o seu desenvolvimento e expansão 
através da inovação, aposta forte na rede comercial, acompanhando as 
necessidades dos seus consumidores, nos diferentes mercados. Pretendemos 
continuar a reforçar a nossa liderança e abertura a novos mercados, 
pensando globalmente e agindo localmente”, garante Rui Miguel Nabeiro.
A empresa nascida em 1961 é hoje a maior torrefadora da Península Ibérica 
e um negócio em expansão a partir da internacionalização. Compra café 
a mais de 60 origens e produz mais de 22 mil toneladas de café por ano, 
criando cada um dos “blends” que propõe aos consumidores portugueses 
e de todo o mundo. A aposta na expansão internacional é, cada vez mais, 
ganha e é para manter, com a empresa a prever um aumento da quota 
das receitas internacionais de 28% para 
35%. Mas mais do que colocar 
bandeiras em novos mercados, 
a Delta Cafés quer consolidar 
o crescimento naqueles onde 
já está presente. Através do 
estabelecimento de relações, 
fazendo de “cada cliente um 
amigo e de cada amigo um 
cliente”.
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Axis, a marca 
de hotéis da cidade
Um serviço de elevada qualidade num formato competitivo e diferenciador é a oferta do 
Grupo Axis Hotéis & Golfe. Com seis unidades localizadas na zona norte do país - Póvoa de Varzim, 
Ofir, Viana do Castelo, Porto, Ponte de Lima e Braga -, o  Axis já é um grupo hoteleiro consolidado. 
Mas com olhos postos no futuro, já que continua a apostar em novos projetos, nomeadamente 
com a inauguração de um segundo hotel na cidade do Porto, já em 2016, e a expansão a 
outros destinos nacionais. 

UM CLIENTE, UM AMIGO
AXIS
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS

Hotel da Cidade    
            
Os hotéis do Grupo Axis posicionam-se como uma mais-valia para a economia local. 
Uma perspetiva do grupo hoteleiro que tem como objetivo ser o hotel da cidade. 
“Para isso, apostamos muito na ótima qualidade dos serviços disponíveis – desde 
logo o spa, ginásio, salas de reuniões, almoços e jantares de excelente qualidade, 
entre outros”, diz Célio Fernandes, diretor geral de Hotelaria do Grupo Axis Hotéis & 
Golfe. “Queremos estar no “top of the mind” para eventos na cidade e das pessoas a 
nível local. Desde os grandes aos pequenos eventos, queremos que se lembrem do 
Axis em qualquer momento que precisem de um hotel.”

O Grupo Axis Hotéis & Golfe consolidou-se, desde a sua origem, na vertente 
desportiva dO golfe, assim como na sua vertente imobiliária. A empresa 
nasceu há cerca de 20 anos com a construção do Campo de Golfe de Ponte 
de Lima, a primeira unidade erguida, com as características únicas do 
norte de Portugal, unindo a planura com a montanha, que agraciam os 
desportistas com as incríveis vistas do vale do rio Lima.
Três anos depois, surgiu a oportunidade de abrir o Axis Ofir, implantado 
no Parque Natural Litoral Norte, no pinhal de Ofir, em Esposende, que 
é, realmente, o primeiro hotel do grupo. A este seguiu-se, em 2003, 
a inauguração do Axis Ponte de Lima, na mais antiga vila de Portugal, 
assente no cimo de uma colina, com uma oferta que abrange o artesanato 
regional, as romarias locais, as tradições e a gastronomia.
Em 2008, o Axis Viana Business & SPA Hotel foi inaugurado, entre o 
Rio Lima e o Monte Santa Luzia. A unidade hoteleira de quatro estrelas, 
que apresenta uma arquitetura contemporânea e arrojada, conjugando 
vidro, alumínio e betão, já foi considerada uma das onze maravilhas 
da arquitetura pela revista norte-americana “Travel Budget”. “Depois, 
avançámos com o projeto de Viana do Castelo, que já tem oito anos. Quando 
projetámos e avançámos com a construção do hotel de Viana, sentimos 
necessidade de criar uma marca e criar um grupo hoteleiro. Nasceu, assim, 
o Grupo Axis”, refere Célio Fernandes, diretor geral de Hotelaria do Grupo 
Axis Hotéis & Golfe. “Também o Axis Porto, que era um projeto que já existia, 

CÉLIO FERNANDES, 
DIRETOR GERAL 

DE HOTELARIA DO 
GRUPO AXIS, 

confirma a aposta 
na edificação de 

novos projetos, ca-
sos da inauguração 

de um segundo 
hotel no Porto e a 

expansão a outros 
destinos nacionais
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como uma marca regional. O que não é mau, mas em termos do Norte não 
temos por onde crescer. Faz-nos sentido mais um hotel no Porto, porque é 
efetivamente uma cidade grande, mas as outras cidades não têm interesse 
para nós, porque a nível do Norte temos a cobertura completa e total. Só faz 
sentido crescer se for para fora”, acrescenta Célio Fernandes.
A dimensão do mercado e o facto de conseguirem transmitir uma 
imagem de abrangência nacional para os seus clientes são os principais 
motivadores para esta expansão e que tornam Lisboa como um destino 
muito atrativo. Uma visão a curto prazo que, apesar de bem definida, 
não é menos ambiciosa. “A curto prazo, e nós entendemos dois anos como 
curto prazo, passa por abrir duas unidades e posicionarmo-nos acima do 
“número mágico” de 1.000 quartos. A partir daí, é olhar para o país com 
outra perspetiva e, se calhar, com uma consolidação mais a sul, sempre na 
perspetiva da costa”, conclui Célio Fernandes.
Mais oportunidades para beber um café Delta. Sempre em boa companhia. 
Com a qualidade do serviço Axis.

UM CLIENTE, UM AMIGO

é nosso por concessão sendo, inclusive, o primeiro que não é propriedade. 
Um ano depois, surgiu-nos a oportunidade de adquirir o hotel Vermar, na 
Póvoa do Varzim. Uma oportunidade de negócio para a qual avançámos em 
2010.” Sendo que, em 2011, o grupo lançou um novo conceito na terceira 
maior área metropolitana do país, através do hotel Basic Braga by Axis, 
“um hotel de um segmento mais económico, mais urbano, mais vocacionado 
para a gente jovem.”

Expansão
Apesar do instável clima económico em Portugal, que conduziu o Grupo 
Axis a apostar na consolidação dos produtos já existentes, este preparou-
se, financeiramente, para a expansão. “Temos, neste momento, em fase 
bem avançada, dois projetos: mais um hotel no Porto, numa zona nobre, 
na zona da Ribeira, e um hotel em Lisboa”, revela o responsável. “Agora, 
temos robustez e vontade para avançar. É o nosso objetivo de curto prazo, no 
próximo ano, ter mais duas unidades a funcionar. Sendo que é estratégico que 
uma delas seja em Lisboa, para darmos uma dimensão nacional à marca”.
O Grupo Axis Hotéis & Golfe pretende, acima de tudo, afirmar a marca 
como uma marca nacional. “Somos muito conhecidos, naturalmente, 

Grupo Axis Hotéis & Golfe    
            
O Grupo Axis Hotéis & Golfe tem várias unidades hoteleiras localizadas na zona 
norte de Portugal. No total, são 830 quartos que se dividem por seis hotéis, 
nomeadamente no Porto, Póvoa de Varzim, Ofir, Viana do Castelo, Ponte de Lima e 
Braga. O grupo tem ainda o Axis Golfe, um campo de golfe inaugurado em 1995 e 
localizado num meio rural tipicamente minhoto, em Ponte de Lima.
Os hotéis contam com uma qualificação de quatro estrelas, com exceção do Basic 
Braga by Axis, com três estrelas, que se destaca pela sua decoração moderna, 
preços acessíveis e pela proximidade a pé das valências culturais e comerciais do 
centro histórico da cidade.
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Varzim é um destino imperdível mesmo 
durante os meses de menor calor. Na 
área rural localizam-se os montes da 
Póvoa. No monte Cividade, encontra-se 
a tri-milenar Cividade de Terroso, uma 
das principais urbes da cultura castreja, 
a que se junta o monte São Félix, onde 
terá vivido o santo com o mesmo nome na 
Idade Média. Antigamente, a população 
atribuía lendas, virtudes mágicas e 
efeitos terapêuticos a variadas fontes, 
relacionadas com São Pedro de Rates, 
que se localizam nas freguesias de Rates 
e Balazar. E em Navais, a Fonte da Moura 
Encantada estava associada à Moura, 
uma divindade pagã feminina da água, 
guardiã de tesouros encantados.
Rates é uma pequena vila histórica 
desenvolvida em volta de um milenar 
mosteiro. Conhecido como Igreja de São 
Pedro de Rates, este ganhou importância 
devido à lenda de São Pedro de Rates, primeiro bispo de Braga. Trata-se de 
um dos principais monumentos românicos em Portugal, sendo classificado 
como monumento nacional e tornando-se num local central no Caminho 
Português de Santiago de Compostela.
Curiosidades a descobrir nesta localidade costeira, de gente ligada às lides 
do mar desde sempre. 

Terra e mar juntam-se 
na costa poveira

ROTEIRO DELTA 
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
PÓVOA DE VARZIM

Com praias mais orientadas para a família, amplas e de acesso fácil, e praias 
de surf mais afastadas do coração da cidade, a costa da Póvoa de Varzim 
pode receber multidões durante o período estival. São 12 quilómetros 
ininterruptos de areias douradas que serpenteiam em enseadas divididas 
por rochedos e afamadas águas com um teor elevado de iodo, razão pela 
qual são muito procuradas para “banhos” desde o século XVIII.
O passeio marginal ao mar é dos locais mais procurados desta localidade. 
Mas longe do mar, também a praia do Rio Alto, perto do parque de 
campismo do Rio Alto, é escolhida por naturistas em época balnear pelo seu 
acesso difícil e a privacidade oferecida pelas dunas de areia. Razões que 

fazem desta região 
costeira arenosa 
uma excelente 
sugestão para se 
viver o verão, às 
quais se juntam o 
Parque da Cidade, 
desenhado por 
Sidónio Pardal, 
que conta com 
quase 90 hectares 
de montes, ilhas 
e lagos moldados 
que se estendem 
até à lagoa da 
Pedreira. 
Mas a Póvoa de 

Berço de cultura    
             
A Póvoa de Varzim é, ainda, notável 
por ser o berço de um dos principais 
escritores da língua portuguesa e 
eminente romancista europeu, Eça de 
Queirós, nascido na Praça do Almada, 
em 1845. Além disso, a cidade é 
também, desde o século XIX, um 
ponto de encontro tradicional entre 
escritores, que conta com nomes tão 
célebres como Camilo Castelo Branco 
e José Régio, que escreveu grande 
parte da sua obra no Diana Bar, local 
tradicional de tertúlias.
Atualmente, a cidade ganhou 
projeção literária internacional com 
as Correntes d’Escritas, um festival 
literário de escritores de línguas 
portuguesa e espanhola, onde se 
reúnem para apresentações e a 
entrega de um prémio anual para a 
melhor obra lançada no último ano.

Importante porto de pesca no norte de Portugal, a Póvoa de Varzim vive em ligação 
perpétua com o mar. Uma das mais belas paisagens costeiras do país e uma região que 
tem muito para oferecer pela sua fantástica envolvente natural e área rural envolta em 
lendas e história ancestral.
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www.aguadovimeiro.pt

HIDRATE 
O SEU 
BEM-ESTAR
A Vimeiro Gás é uma água que nasceu 
para combinar consigo, seja numa deliciosa 
refeição, numa importante conversa ou 
em qualquer outra ocasião. Puramente 
refrescante e revigorante, esta Água 
Mineral Natural Gaseificada é perfeita 
para apreciar de forma mais intensa o melhor 
da vida.

AF_VimeiroGAS_DELTA2_2016.indd   1 16/04/06   10:28
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comunidade.
Desde as remotas tribos etíopes, aos colonos que povoaram os continentes 
americano, africano e asiático, no CCC guardaM-se memórias, celebra-
se a vida com cheirinho agradável a café através de um ponto de partida 
comum: o grão que mudou o mundo.
E como se celebra o segundo aniversário deste espaço ímpar, o CCC 
apresenta uma novidade: a Bolsa de Café. Situada na cafetaria, este espaço 
proporciona a experiência de poder observar a torra do café – arábicas e 
robustas, de várias origens – que poderão ser combinadas em “blends” 
únicos, para levar para degustar em casa, em grão ou moído no momento. 
Além da lenda de Kaldi, que explica a origem da palavra café, o CCC passa 
a contar, através de figuras de cera, mais uma bonita história em torno 
do café, tendo como protagonistas o monarca D. João V, o sargento-mor 
responsável pela introdução do cultivo do café no Brasil e em Portugal, 
Francisco de Melo Palheta, e a esposa do governador da Guiana Francesa, 
Maria-Claude de Vicq de Pontgibaud.
Factos e histórias, entre muitas outras, a descobrir no CCC, em Campo 
Maior, que assinalou o segundo aniversário, além da exposição temporária, 
com uma caminhada/trail não competitivo e que contemplou duas 
distâncias distintas: nove 18 quilómetros.

“Obra de Sabor Intenso”
a descobrir no CCC

O Centro de Ciência do Café está de parabéns. O espaço de excelência de celebração da 
cultura do café assinala, em 2016, o seu segundo aniversário com uma exposição temática 
intitulada “Obra de Sabor Intenso”. Da autoria do escultor José Luís Hinchado Morales, 
entre a pedra e o metal, entre o mármore e o ferro, a identidade do artista natural de Badajoz está 
bem presente nesta iniciativa que marca o segundo aniversário do maior espaço dedicado 
à cultura do café da Península Ibérica.

Entre as peças presentes na exposição temporária que celebra o segundo 
aniversário do Centro de Ciência do Café encontra-se a escultura “El 
Corazón Del Café”, que assinalou o 60.º aniversário do casamento entre 
D.ª Alice e o comendador Rui Nabeiro. Presente da filha, Helena Nabeiro, 
que encontrou em José Luís Hinchado o protagonista ideal para retratar, 
em escultura, a imagem conceptual dos seus progenitores. “Sempre que 
pensava na vida dos meus pais via-a como um coração grande e forte onde 
eles abrigavam todos aqueles que, por alguma razão, se lhes aproximavam, 
ou por necessidade de apoio, em caso de doença ou infortúnio, ou mesmo na 
procura de um ombro amigo para desabafar”, explica Helena Nabeiro. “El 
Corazón Del Café”, uma peça feita de folhas de café, que representa o que 
Alice e Rui Nabeiro sabem ser e fazer melhor: ser um espaço de abrigo para 
todos os que a eles recorrem.
E agora o escultor de Badajoz volta a estar associado ao Grupo Nabeiro ao 
protagonizar a exposição que marca o segundo aniversário deste espaço 
que celebra a cultura do café e pensa nas mais variadas formas como 
o café mexe com as pessoas, desperta emoções, potencia encontros ou, 
simplesmente, nos ajuda a ser mais produtivos. Um lugar ímpar na Europa, 
um espaço privilegiado de conhecimento e saber aplicado, que resume 
um modo de vida, de uma família, de um grupo empresarial dedicado à 
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co-financiado: apoio:

O Centro de Ciência do Café 
fez dois anos.

Somos jovens mas temos anos 
e anos de história e de histórias 

prontas a descobrir.
 

Agora é o café que o convida 
a vir descobrir o CCC. 

Contamos com a sua presença, 
venha celebrar e provar o 

melhor que o café tem 
para oferecer.

39.041791 N, 7.098402 W

www.centrocienciacafe.com

10H  18H
CAMPO MAIOR
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