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JOÃO MANUEL NABEIRO, 
ADMINISTRADOR DO 
GRUPO NABEIRO/DELTA CAFÉS, 
destaca a experiência vivida na peregrinação a 
Santiago, um percurso libertador e de reflexão. 
Sem esquecer toda a imensa Família Delta, 
deixa uma mensagem de Paz e Amizade nesta 
quadra natalícia

O seu nome era Tiago. Apóstolo de Jesus. Apelidado de “filho do Trovão”, foi “pescador de homens”. Nas margens 
do mar da Galileia, deixou tudo e seguiu-o.
Homem de fé, esteve presente em vários acontecimentos da vida de Cristo. Crente e reconhecido nas primeiras 
comunidades cristãs.
É padroeiro de Espanha. No século IX, e em sua devoção, foi fundada a cidade de Santiago de Compostela, um 
dos maiores centros de peregrinação do cristianismo. 

Nesta edição, partilhamos convosco a nossa experiência, trilhando os Caminhos de Santiago nas páginas do 
Roteiro Delta. 
Percorrendo o caminho do peregrino, superámos inclinações, acessos sinuosos, chão gasto e irregular, com o 
compromisso de atingir o lugar de Santiago Maior. 

Durante a caminhada, os sentimentos fluem com maior intensidade, numa liberdade pacífica e arrebatadora. É 
justamente com essa sublime sensação que vos deixo, nesta quadra natalícia, uma mensagem.
No percurso que os peregrinos fazem, ecoa a mensagem principal: 
“Não sonhes a tua vida, vive os teus sonhos”.

A força deste pensamento pode trazer-nos a vontade de mudar, de quebrar com o que fomos até aí e querer 
recomeçar de novo. Com uma nova perspetiva. Também nos pode fazer lembrar aqueles que, decididos a tornar 
realidade os seus sonhos, acabaram por fazer a diferença. Mudaram o mundo e criaram esperança.

Sobre o caminho que todos fazemos, António Machado, poeta espanhol, resumia assim num dos seus versos a 
forma como encaramos os nossos passos.
“Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar”.

Do caminho percorrido, retiramos a experiência e fazemos o balanço do muito que ficou para trás, família, 
amigos, empresa, todos juntos formam um quadro grande e colorido. Um rasto que importa guardar dentro de 
nós.

Devemos, pois, ter consciência do caminho feito, sem perder de vista o que ainda nos falta fazer e procurar 
fazê-lo nas melhores condições, rodeados daquilo e daqueles que melhor nos podem ajudar e inspirar.
Cabe a cada um transpor estes princípios e esta forma de atuar para a sua própria vida.

Neste momento de partilha, renovo os laços que nos unem, quero fortalecer a nossa amizade e o nosso 
entendimento à luz deste milagre que é o Natal.

Desejo um Novo Ano com paz, saúde e que os sonhos que povoam o imaginário de cada um se realizem.

“NO SUEÑES TU VIDA, VIVE TUS SUEÑOS”
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Chegada mais uma época de Natal e de Ano Novo, saúdo, nesta edição, os nossos colaboradores, 
clientes, amigos e suas famílias com especial e fraterno carinho.

Durante esta quadra, as nossas atenções voltam-se, naturalmente, para a família e para todos aqueles 
que nos são queridos e com quem partilhamos o nosso dia a dia. É também tempo de reflexão, de olhar à 
nossa volta e perceber o que podemos mudar, com novas vontades e diferentes pontos de vista. 

Gosto particularmente desta altura do ano. É tempo de união, partilha e celebração. Um momento em 
que somos levados a olhar para o passado e a querer viver o presente com alegria redobrada.

Nunca é demais apelar à reflexão de todos sobre o papel de cada um na sociedade, os tempos que 
vivemos e as mudanças que testemunhamos, tendo bem presente que todos podemos, e devemos, 
contribuir com pequenos gestos para tentar equilibrar a balança social, mantendo e cultivando uma 
atitude mais solidária todos os dias do ano. 

Ainda que imbuídos pela magia do Natal, a vontade e o empenho para melhorar o país e o mundo deve 
ser constante, diária, sempre! Ambicionamos uma sociedade mais justa, mais fraterna e humana. 

“Sonhamos o futuro com a família e os amigos. 
O melhor presente de sempre é este tempo que oferecemos uns aos outros”.

Deixo-vos uma mensagem de afeto. Um apelo à tolerância e proximidade.

Um Santo Natal e um Feliz Ano Novo.

COMENDADOR 
RUI NABEIRO 
deseja a toda a Família Delta 
um Santo Natal e um próspero 
Ano Novo. Um momento 
especial e de reflexão para 
ajudarmos, em conjunto, a 
construir uma sociedade 
melhor

A VIDA É MAGIA
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Durante dois dias, no início de novembro, Campo Maior recebeu a 1.ª 
Convenção Nacional Deltaexpresso.  Os cerca de 50 participantes no 
evento viajaram do Brasil para Portugal e, além de falar sobre negócios, 
ficaram a conhecer de perto o universo do Grupo Nabeiro/Delta Cafés.
Em 2004, nascia no Brasil a rede de cafetarias Deltaexpresso, conceito que 
hoje se estende a 60 espaços franchisados, a maioria deles em grandes 
superfícies comerciais e aeroportos, com destaque para as cidades do Recife, 
Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Sorocaba e Curitiba, entre outras. 
Na origem do projeto esteve um grupo de empreendedores brasileiros 
e portugueses que, graças a uma forte ligação pessoal e comercial à 
Delta Cafés – sobretudo ao fundador Rui Nabeiro -, asseguraram desde a 
primeira hora a comercialização em terras de Vera Cruz dos produtos da 
gama Delta, a que se juntou mais tarde a Delta Q.
Hoje, as cafetarias Deltaexpresso disponibilizam aos clientes mais de duas 
dezenas de variações do expresso perfeito e bebidas à base de café. Entre 
estas últimas encontram-se especialidades como os cappuccinos quentes e 
frios, shakes e frozen de café.
O projeto que os une há mais de 10 anos constitui um bom exemplo de um 
modelo de negócio diferenciador e que acrescenta valor e conhecimento 
na proximidade com o consumidor brasileiro, aumentando a família Delta.
Como reconhecimento, e tributo ao apoio do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, 
a administração da Deltaexpresso agendou a 1.ª Convenção Nacional da 
empresa para Campo Maior. Assim, a 2 e 3 de novembro, viajaram do Brasil 
para o Alentejo cerca de meia centena de pessoas, entre responsáveis e 

franchisados da marca.
A iniciativa teve apoio logístico da Delta Cafés, assegurado pela equipa 
dos Mercados Internacionais e pela Delta Foods Brasil. Além dos trabalhos 
em sala, nas instalações do Consulado de Espanha em Campo Maior, a 
Convenção Deltaexpresso contou com um programa social com visitas à 
Novadelta, Centro de Ciência do Café, Adega Mayor e Herdade dos Adães. 
A abertura da reunião contou com a presença do comendador Rui Nabeiro. 
No momento de dar as boas-vindas à comitiva brasileira, o presidente do 
Grupo Nabeiro/Delta Cafés afirmou que, “tal como a nossa empresa, a vossa 
também teve origem numa família, à qual se juntou um pequeno grupo de 
amigos. Passados estes anos, a família e os colaboradores não têm parado de 
crescer, mas o vosso trabalho continua a ser feito com os mesmos valores e a 
atitude da primeira hora”.
Na resposta a Rui Nabeiro, cada um dos administradores, colaboradores 
e franchisados da Deltaexpresso interveio para deixar o seu testemunho 
pessoal sobre a empresa e a ligação à Delta Cafés. Os responsáveis pela rede 
de cafetarias destacaram “a forma aberta e disponível como sempre fomos 
acolhidos pela Delta Cafés, na pessoa do senhor comendador Rui Nabeiro, do 
seu filho João Manuel e também, mais recentemente, o neto Rui Miguel”.
No final desta convenção ficou no ar uma certeza e também uma promessa. 
A primeira passa pela continuidade na expansão da rede de cafetarias pelo 
território brasileiro e a segunda tem que ver com o regresso da família 
Deltaexpresso a Campo Maior para uma próxima edição do encontro.
Ficamos a aguardar.

Família Deltaexpresso reuniu em Campo Maior     
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CIPGCRN continua 
a aposta na 
formação 
profissional     

O Centro Internacional de Pós 

Graduação Comendador Rui 

Nabeiro (CIPGCRN), abriu mais 

um curso.

No dia 12 de outubro, teve lugar 

a abertura oficial do Curso de 

Aprendizagem de Técnicos de 

Manutenção Industrial Metalúrgica 

e Metalomecânica.

O curso, ministrado pelo CIPGCRN, 

na qualidade de Entidade 

Formadora Externa (EFE), em parceria com o IEFP, caracteriza-se por uma formação de dupla certificação que, além da certificação profissional, confere 

equivalência ao 12.º ano de escolaridade. 

A cerimónia de abertura oficial contou com a presença do presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional, António Valadas da Silva, e do 

comendador Rui Nabeiro, entre outras entidades ligadas ao IEFP.

No total, são 20 os formandos que frequentarão este curso por um período de três anos. 

INFO DELTA
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teve este ano, na 624.ª edição, um papel mais preponderante. Como café 
oficial da feira, a Delta Cafés apresentou-se ainda mais próxima dos seus 
clientes e amigos. No dia 3 de setembro, o Dia Delta, a varanda do Pavilhão 
Multiusos de Viseu foi local de reencontros entre clientes e amigos que têm 
em comum a paixão pelo café. Entre os diversos clientes Delta Cafés que 
se deslocaram à feira destacavam-se também algumas ilustres presenças. 
O presidente da Câmara Municipal de Viseu, António Almeida Henriques, 
e o gestor da Viseu Marca, Jorge Sobrado, fizeram questão de estar lado a 
lado com o comendador Rui Nabeiro neste dia solarengo de convívio e boa 

Dia Delta 
na feira de São Mateus

REPORTAGEM
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS
FEIRA DE SÃO MATEUS

Para alegria dos seus 
fiéis apreciadores, Viseu 
recebeu, uma vez mais, a 
Feira de São Mateus. Situada 
no coração da cidade, a Feira 
de São Mateus foi durante 
38 dias palco de diversas 
atividades e concertos 
que animaram todos os 
que por lá passaram. A Delta 
Cafés não quis ficar de fora 
e fez questão de ir também 
“feirar” com os seus clientes 
e amigos. A mais antiga 
Feira Franca da Península 
Ibérica foi palco do Dia 
Delta, que reuniu diversos 
clientes da marca.

A FEIRA DE SÃO MATEUS, 
em  Viseu, acolheu o Dia 
Delta. Uma iniciativa que 
serviu para aproximar 
ainda mais os clientes 
da marca, que voltou a 
ser o café oficial daquela 
que é a mais antiga Feira 
Franca da Península 
Ibérica

É a Feira Franca mais antiga da Península Ibérica. 38 dias e noites de 
animação, cultura e lazer para todas as idades, que fazem as delícias não 
só dos viseenses como de todos aqueles que fazem questão de, ano após 
ano, lá marcar presença. Criada pelo rei D. João I, em 1392, a tradição da 
Feira de São Mateus mantém-se até aos dias de hoje.
A agência Viseu Marca, em conjunto com a Câmara Municipal de Viseu, 
organizou uma vez mais a aclamada feira que alcançou, este ano, a 
desejada meta de um milhão de visitantes.  
Desde há muito tempo apoiante desta representativa feira, a Delta Cafés 
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disposição. 
Jorge Sobrado, gestor da Viseu Marca, não podia estar mais satisfeito 
com a presença da Delta Cafés como patrocinadora oficial da Feira de São 
Mateus. “A Feira de São Mateus é uma referência nas feiras populares do 
país, tendo uma expressão nacional que conquista visitantes de Portugal 
inteiro. Adotámos aqui uma atitude que é o que nós chamamos de ‘feirar’, 
uma espécie de reencontros de famílias, amigos e também de tradições. A 
Delta Cafés, como marca portuguesa, tem também aqui um reencontro com 
os seus clientes e amigos. Esta não é uma parceria qualquer, é também uma 
partilha de valores em torno da portugalidade. É muito importante no atual 
momento de revitalização da feira, em que nos estamos a regenerar, ter 
connosco marcas genuinamente portuguesas e que são também marcas com 
forte ligação entre a sua história e a inovação. A Delta Cafés é um emblema de 

Portugal, dentro e fora do país, uma marca que vive a tradição de braço dado 
com a inovação e a mudança. Para além de todas as relações comerciais que 
existem nestas parcerias, existe uma convergência muito importante do ponto 
de vista de posicionamento de marcas. É uma parceria que queremos muito 
continuar e aprofundar, um selar de amizade que se pretende continuar nos 
próximos anos”, afirma o responsável pela organização da feira.
De forma a alegrar ainda mais o Dia Delta, e sempre a pensar na felicidade e 
satisfação dos seus clientes, a marca procedeu ao sorteio de um automóvel. 
Através de uma ação de trade marketing, os clientes Delta Cafés da zona 
de Viseu e arredores podiam, desde o mês de julho, concorrer ao sorteio. 
Dos cerca de 300 clientes presentes, o Restaurante de Santa Luzia, em 
Viseu, foi o premiado, recebendo com grande satisfação este prémio que 
vem demonstrar a contínua preocupação e proximidade da marca com os 
seus clientes. 
Para o comendador Rui Nabeiro, este foi, acima de tudo, um dia de 
muita alegria. “Estamos presentes em Viseu há muitos anos, com muitos 

clientes. Hoje, fomos muito bem recebidos. As mensagens que os clientes me 
transmitiram são muito positivas. É bastante importante para a Delta Cafés 
estar aqui presente, junto dos nossos clientes, criando uma ligação maior 
com eles através deste convívio. Desta forma, não só continuarão clientes, 
como acima de tudo amigos. É um desejo tanto nosso como do presidente da 
Câmara que esta parceria tenha continuidade no futuro”, explica. 

O comendador Rui Nabeiro foi sempre muito solicitado ao longo do Dia Delta.

O Dia Delta acolheu mais de 300 clientes e serviu para demonstrar o portfólio comercializado.

Uma presença habitual       
            
Quem também não quis deixar de estar presente foi António Maria. Um orgulhoso 
defensor da qualidade do café Delta, que, envergando um polo da Delta Cafés com o 
seu nome, fez questão de cumprimentar o comendador Rui Nabeiro demonstrando 
a sua satisfação em estar ligado à Delta Cafés. Este apreciador da marca trabalha no 
Café São Bento, na Meda, tratando da manutenção da máquina do café. Quando não 
está a trabalhar, António Maria faz questão de apregoar por onde passa a qualidade 
do café Delta. O Café São Bento é conhecido por servir o “melhor café da localidade”.
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A artéria que recebeu o nome do fundador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés 
situa-se em Valbom, junto à saída do IC29, um movimentado acesso rodoviário 
desta cidade localizada na Área Metropolitana do Porto. Cuja autarquia e 
comunidade local decidiram, desta forma singela, homenagear o homem e o 

A Câmara Municipal de Gondomar inaugurou, a 7 de outubro, a Rua Comendador Rui Nabeiro, em 
Valbom. A inauguração da artéria contou com a presença do empresário e presidente do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés, Rui Nabeiro, e de Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de 
Gondomar. Um momento para mais tarde recordar na vida da cidade nortenha e do empresário português, 
que vê assim o seu trabalho reconhecido pela autarquia gondomarense.

Rua Rui Nabeiro
inaugurada em Gondomar 

REPORTAGEM
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
HOMENAGEM

empresário campomaiorense.
“Queremos perpetuar, homenagear e, sobretudo, reconhecer o trabalho que 
foi feito por este homem, um empresário que cresceu vindo do nada e que foi 
desenvolvendo a sua atividade económica, naturalmente na sua região, no 

seu concelho, mas com uma grande marca, a marca do 
empreendedorismo e da responsabilidade social”, afirmou 
Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de 
Gondomar. “É um momento de profunda gratidão da minha 
parte”, afirmara, antes, o empresário líder no mercado dos 
cafés.
Rui Nabeiro, que se confessou como “consumidor de filigrana”, 
salientou a “inauguração simples e humilde que caracteriza 
bem a pessoa que teve esta iniciativa e a pessoa que está a 
receber esta homenagem”. “Na origem que todos temos, tanto 
faz no Alentejo como aqui na região Norte, as pessoas são boas 
e precisam do nosso carinho”, vincou o comendador da Ordem 
do Infante D. Henrique, que manifestou vontade de querer 
“continuar assim, a pensar nos outros, na comunidade”, 
embora sem se esquecer de si próprio.
“Sinto-me bem com esta distinção. Inaugurar esta artéria com 
o meu nome é uma grande generosidade que encaro com toda 
a humildade. Gondomar estava e continuará a estar dentro de 
mim”, referiu o empresário no seu discurso de agradecimento.
O programa deste dia festivo decorreu com uma visita à 
Loja Interativa do Turismo de Gondomar, na Casa Branca 
de Gramido, onde foi possível ficar a conhecer os segredos 
da arte de trabalhar filigrana, ou não fosse Gondomar 
conhecida pela sua ourivesaria de requinte com a autarquia 
local a avançar para o processo de certificação da filigrana 
de Gondomar. Uma decisão do município local que visa a 
projeção, nacional e internacional, dos artífices da região, de 
modo a que os ourives/filigraneiros gondomarenses possam 
ganhar mais credibilidade perante os consumidores, bem 
como proporcionar o reconhecimento público de Gondomar 
enquanto capital da ourivesaria.
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Badajoz mais portuguesa 
com Avenida Rui Nabeiro

“Avenida de Manuel Rui Nabeiro (28 de março de 1931), empresário ibérico” é o que se 
poder ler na placa de sinalização da artéria batizada com o nome do empresário português. 
Numa cerimónia onde se fez acompanhar da família, esta homenagem ao fundador 
da Delta Cafés contou a presença de empresários espanhóis e portugueses, assim como dos 
autarcas da comunidade autónoma da Extremadura e de Portugal, nomeadamente de 
Elvas e Campo Maior.

“Felicidade” e “orgulho” foram 
algumas das expressões utilizadas 
pelo empresário Manuel Rui Azinhais 
Nabeiro para descrever o sentimento 
reinante perante o reconhecimento 
por parte da cidade de Badajoz, ali 
bem perto de Campo Maior, já do 
outro lado da fronteira, em Espanha. 
Referindo que está em “dívida” para 
com a cidade espanhola, a resposta 
a esta grata homenagem será dada 
“dia a dia”, uma constante na sua 
vida e atividade.
O local escolhido pelo Ayutamento 
de Badajoz para eternizar o nome do 
empresário português fica à entrada 
da cidade, no principal acesso ao 
Pavilhão de Congressos, Feiras e 
Exposições (IFEBA). Na cerimónia de 
homenagem, o autarca de Badajoz, 
Francisco Javier Fragoso, destacou 
o grande número de famílias das 
localidades portuguesas de Elvas e 
Campo Maior (distrito de Portalegre), 
assim como da cidade de Badajoz, 
que encontraram trabalho no grupo 
empresarial. Compromisso social do 
empresário português sublinhado 
pelo alcaide de Badajoz, a que se 
junta o seu contributo ativo para as relações económicas e comerciais 
transfronteiriças, que beneficiou Badajoz por ter decidido implementar 
uma filial do grupo por si liderado nesta cidade.
Nesse sentido, a cidade espanhola de Badajoz decidiu dar o nome de 
Manuel Rui Nabeiro a uma das avenidas junto ao recinto onde se realiza 
a feira hispânico-portuguesa, a FEHISPOR. O objetivo é que, “quando 

os empresários venham aos eventos, vejam o nome de um empresário que 
Badajoz considera daqui”, declarou o autarca. 
Francisco Jamier Fragozo, que considerou uma exeção, por não ser normal 
dar o nome de pessoas vivas a ruas da cidade, assumiu ainda que a cidade 
de Badajoz “quer fazer história da pessoa que construiu um império e o 
colocou ao serviço das pessoas”. 

REPORTAGEM
texto BRUNO FARIAS fotos D.R.

HOMENAGEM



DELTA MAGAZINE
OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO’1614

CAMPANHA
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
MAKING OF

Comendador Rui Nabeiro 
protagoniza campanha Lote Portugal

A Delta Cafés tem uma nova campanha publicitária multimeios para promover o 
Lote Portugal. Ação de divulgação concertada deste blend exclusivo da marca de Campo 
Maior que conta com um vídeo da autoria do cineasta português Leonel Vieira, em que são 
retratados os segredos e as origens do café. E que tem como protagonista o fundador da 
empresa líder de mercado, inspirando-se na essência do homem e do empresário, na sua 
história e no seu dia a dia.



DELTA MAGAZINE
OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO’16 15

Presente em televisão nos formatos de 33 e 85 segundos, imprensa, rádio 
e ponto de venda, o filme publicitário retrata os verdadeiros valores da 
Delta Cafés, reafirmando no seu ADN a qualidade, “expertise” e inovação 
aliada a momentos especiais e únicos de partilha. “Procurámos fazer um 
filme publicitário que começasse a ser construído pela investigação do 
documentário e que fosse humanizado. Procurámos envolver tudo isto com 
uma linguagem cinematográfica que é o recurso a grande contraste de 
escalas, ou seja, planos grandes e gerais com planos muito fechados e de 
detalhe”, explica o realizador, Leonel Vieira.
É o fundador Rui Nabeiro quem apresenta o café ao gosto dos portugueses, 
neste lote de homenagem à portugalidade. O filme publicitário inicia-se 
“quase em cima de um dia normal do senhor comendador Rui Nabeiro”, 
acrescenta Carlos Coelho, presidente da Ivity Brand Corp. “É um dia onde 
ele começa muito cedo e, por isso, começamos ao nascer do sol e vamos 
terminar com o pôr do sol e onde se vai relacionando com a sua obra, com as 
diferentes áreas que o Grupo Nabeiro tem”.
Iniciando-se com o fundador e presidente do Grupo Nabeiro/Delta Cafés no 
meio de uma seara, para o realizador este é, imprescindivelmente, o início 
da história. “É a ligação do comendador à terra. Penso que é a razão para 
tudo isto existir. Depois é o comendador e a visão do futuro, o comendador e 
a visão do mundo, o comendador e a audácia. Visualmente, pelo que filmei, 
é a sequência que mais gosto. Tenho material que gosto muito e estou muito, 
muito feliz”, diz Leonel Vieira.
Mas, segundo Carlos Coelho, este foi também um dos planos mais difíceis. 
“O senhor Rui de fato e gravata, com o calor, é muito difícil. E no meio de uma 
seara foi uma grande aventura. Ali testaram-se as convicções do senhor Rui 
que não desistiu. Às tantas, a própria equipa estava receosa se era capaz. Eu 
estava com algum receio de estarmos ali a ir muito além do que era razoável. 
Mas o senhor Rui disse: vamos fazer”.
Um protagonista da campanha da marca que, apesar de todos os desafios, 

“correspondeu àquilo que eu achava que o comendador é”, afirma Leonel 
Vieira. “À vitalidade, à energia, à capacidade física, à resiliência, à 
calma, à determinação. E foi feita com algumas dificuldades. Primeiro, 
as contrariedades foram muitas, mas foi, de facto, a sequência inicial do 
comendador numa seara. O comendador de fato e gravata no meio de uma 
seara. É o início do filme”, recorda.
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O comendador Rui Nabeiro materializou os segredos e as origens do café e as redes 
sociais reagiram. Rapidamente, o vídeo assinado por Leonel Vieira e que enaltece o aroma único 

e o sabor equilibrado do Lote Portugal, numa edição de homenagem à portugalidade, se 
tornou viral nas redes sociais, gerando muitas partilhas, “gostos” e disparando o número de 

visualizações dos dois formatos disponibilizados online. Uma clara empatia com a marca e 
com o seu fundador. O “Café da Sua Vida” é, sem dúvida, o café de todos os portugueses. 

Campanha viral 
nas redes sociais

CAMPANHA 
texto BÁRBARA SOUSA fotos D.R.
ATIVAÇÃO

Ou a “nossa” forma de beber café, com o Lote Portugal a estar presente 
em televisão através de um vídeo publicitário disponível nos formatos de 
33 e 85 segundos que já atraiu muitos milhares de portugueses para o 
ecrã. Nomeadamente, no Facebook, o vídeo de 85 segundos alcançou 
mais de três milhões de pessoas e foi reproduzido 804 mil vezes, com a 
campanha a gerar, ainda, 4.687 partilhas entre os muitos cibernautas que 
se expressaram nesta publicação. Ao todo, foram geradas 32.798 reações, 

comentários e partilhas, entre eles 25.994 indicações com “Gosto”.
Por sua vez, o vídeo de 33 segundos alcançou 1.478.469 pessoas, com 
436.002 visualizações, e conseguiu 12.078 reações, comentários e 
partilhas, entre eles 10.082 indicações com “Gosto”.
Já no YouTube a campanha tem mais 360 mil visualizações dos vídeos, o 
que faz com os resultados globais sejam bastante positivos, ao atingir de 
forma orgânica um imenso leque de pessoas.

A DELTA CAFÉS E O 
COMENDADOR RUI  
NABEIRO são os grandes 
protagonistas desta 
campanha com que a 
marca se apresenta ao 
mercado neste final de 
ano. E que se tornou viral 
nas redes sociais
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Intensa partilha de conteúdos e que se 
deve devido à identificação com os valores 
defendidos pela marca e materializados pelo 
seu fundador, com os comentários deixados 
a serem muito abonatórios, quer para o 
protagonista quer para a marca.
A nova campanha da marca líder do sector 
do café traduz-se num olhar poético sobre a 
experiência do seu fundador em aperfeiçoar 
o café, que assume o papel de protagonista 

da campanha e, numa viagem a esse maravilhoso e complexo 
universo, apresenta o café com “sabor” a Portugal. Um blend 
autêntico e aromático apurado a partir das melhores origens 
do mundo e no ponto perfeito da torra. Um café único que 
realça o que existe de melhor: a arte de saber fazer café.
Há mais de 50 anos que o Grupo Nabeiro/Delta Cafés 
aperfeiçoa o café ao verdadeiro sabor português, porque cada 
país tem o seu gosto, a sua forma de beber café. É assente neste 
mote que a Delta Cafés apresentou o Lote Portugal, um café 
ao gosto português. “É com enorme satisfação que vejo o meu 
percurso, o meu dia a dia e a minha história retratados nesta 
nova campanha, que promove o que melhor sei fazer: um café ao 
gosto dos portugueses. Estou muito orgulhoso com o resultado 

deste trabalho que revela a nossa experiência, ao 
longo destes 55 anos. O fascínio do horizonte eleva-
nos, porque é no topo dos sonhos que encontramos 
e maravilhamos o futuro”, sublinha o presidente 
do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, Rui Nabeiro.
“A história deste filme é a história de um homem 
e de uma marca. Foi alguém que sonhou com 
café com sabor a Portugal. A nossa preocupação 
neste filme foi criar uma perspetiva intimista, 
o mais próxima possível entre a marca, o seu 
fundador e o consumidor”, refere, por sua vez, 
Carlos Coelho, presidente da Ivity Brand Corp. 
“Na história da Delta Cafés, é a primeira vez que 

o senhor comendador Rui Nabeiro 
dá a cara por um produto da sua 
empresa. Está aqui, no fundo, 
a ser ator do seu próprio filme 
e da sua própria vida, que é um 
produto especial que simboliza 
os outros todos. O Lote Portugal é 
aquele que tem o sabor da alma 
portuguesa, aquele que a Delta 
Cafés tem conseguido pôr ao 
longo dos anos da sua história 
nesta ligação a Portugal”.

CAMPANHA

A nova campanha da marca líder do sector do café traduz-se num olhar poético sobre a experiência do seu fundador em aperfeiçoar o café.



DELTA MAGAZINE
OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO’1618

Lote Índia reforça 
gama Origens
A gama Origens acaba de ser reforçada com uma nova proposta. Trata-se do Lote Índia, 

uma nova aposta na categoria de cafés moídos e que se distingue pelo seu sabor único 
de aromas suaves, mas sempre autênticos, como a Delta Cafés já habituou todos os seus 

consumidores. Após o lançamento dos lotes Brasil, Timor, Angola, Colômbia e Portugal, 
chegou agora ao mercado o distintivo Lote Índia. 

texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos D.R.
LOTE ÍNDIA
REPORTAGEM

A gama Origens continua a surpreender os portugueses e a levar 

às suas mesas lotes únicos, de diferentes sabores, mas sempre 

com a inigualável chancela de qualidade da Delta Cafés. Esta 

gama chegou ao mercado em 2013, com uma oferta de quatro 

blends diferentes, os quatro cafés mais aclamados do mundo. 

Uma viagem à volta do mundo que disponibiliza aos amantes do 

café Delta uma oferta variada para satisfazer os mais diferentes 

gostos. 

O Lote Índia, uma edição limitada que agora chega ao mercado, 

destaca-se como um blend de sabor suave com aroma a especiarias, 

ingredientes tão utilizados e essenciais na cultura indiana, e notas 

de caramelo. Está disponível no mercado numa embalagem de 220 

gramas, de moagem universal, abertura fácil com o fecho zip, para 

uma melhor conservação do produto, e com um preço de venda ao 

público recomendado de 2,99 euros. Por se tratar de uma edição 

limitada, o tempo previsto de permanência deste lote no mercado 

é de três meses, tendo para isso sido produzidas cerca de 130 mil 

embalagens. 

A Delta Café demonstra com mais este lançamento a contínua aposta 

no desenvolvimento e a constante preocupação em apresentar aos 

seus consumidores novas e inovadoras opções de sabores. Presente 

em mais de 35 países, e perita na arte de fazer café, a Delta Cafés 

aposta, desta vez, num lote que destaca os valores da cultura 

indiana que esteve num passado longínquo muito ligada à realidade 

nacional. 

Com este blend suave, requintado e enriquecido pelo inigualável 

aroma do café da Índia, a Delta Cafés leva à mesa dos portugueses 

uma oferta de sabor proveniente de uma das culturas mais 

peculiares e vibrantes do mundo. Esta aposta diferenciadora vem 

valorizar a gama Origens e reforçar a oferta na categoria de cafés moídos.
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Delta Cafés renova 
gama dos solúveis

A Delta Cafés continua, como já habituou os seus consumidores, a inovar e reinventar os seus 
produtos. Desta feita, foi a gama dos solúveis que sofreu algumas alterações. Através deste 
“rebranding”, a gama de solúveis da Delta Cafés apresenta-se ao mercado com novas 
embalagens, mas sempre com o sabor e a qualidade distintiva de todos os produtos 
Delta Cafés. 

texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos D.R.
GAMA SOLÚVEIS

REPORTAGEM

Sempre a pensar em inovar os seus produtos, a Delta Cafés procedeu desta 

vez a um “rebranding” da gama de solúveis. Quando a qualidade do produto 

já é de excelência e conquistou os consumidores, nada melhor do que inovar 

na sua apresentação, tornando as embalagens mais apelativas no linear.  

A gama de solúveis é constituída por seis produtos: Café solúvel, 

disponível em embalagens de 200 gramas e de 100 gramas, Decaf solúvel, 

disponível numa embalagem de 100 gramas, Cevada solúvel, disponível 

numa embalagem de 200 gramas e Cereais + Café solúvel também em 

embalagem de 200 gramas. 

Sempre a crescer nos segmentos de mercado onde se insere, o mercado 

das bebidas solúveis não é exceção, tal como o dos cafés puros, do qual é 

exemplo recente o Gran Café. A pensar nos mais exigentes paladares,  a 

Delta Cafés transporta para o Gran Café o melhor das origens selecionadas 

da Ásia, África e Américas. Um café elaborado para conferir a cada chávena 

um sabor intenso e aroma subtil, envolto em notas de caramelo e frutos 

secos que transformam cada chávena num momento de puro prazer. 

Com este “rebranding” a Delta Cafés pretende tornar a gama de solúveis 

mais coesa e intuitiva nos lineares da distribuição. Esta alteração vem 

também aumentar a distribuição numérica, em especial as referências no 

segmento dos solúveis de cereais. 
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A Academia Barista Delta comemora 10 anos de existência. A preocupação e ambição em 
acrescentar valor ao simples café levou a Delta Cafés a iniciar um projeto pioneiro em 
Portugal, que já formou centenas de baristas por todo o país. Paulo Grifo e Luís Vilhalva, 
baristas pioneiros deste projeto, têm conseguido, ao longo destes 10 anos, transmitir a sua 
paixão pela arte de servir o expresso perfeito.

Uma década a elevar e a 
promover a arte barista

ANIVERSÁRIO
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS /D.R.
ACADEMIA BARISTA DELTA

Em 2006, nascia em Campo Maior a Academia Barista Delta, um projeto 
pioneiro em Portugal que comemora agora 10 anos de existência. A 
constante preocupação da Delta Cafés em dar formação aos seus clientes, 
para que estes possam aumentar não só o seu serviço ao consumidor, como 

elevar, ainda mais, um produto de enorme qualidade como o café Delta, 
levou a administração do grupo a apostar na formação de baristas. Uma 
aposta na formação e na profissionalização da sua carteira de clientes 
que tem como objetivo aumentar a rentabilidade dos seus negócios 
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ANIVERSÁRIO

um pouco por todo o país. Para Luís Vilhalva, barista da Academia 
Barista Delta, ingressar neste projeto foi um verdadeiro desafio. “Como 
funcionário da Delta Cafés há vários anos, foi um desafio entrar neste projeto 
verdadeiramente único e pioneiro em Portugal. Demos os nossos primeiros 
passos de formação dentro da empresa, tivemos ainda a possibilidade de sair 
de Portugal, observar e aprender o que se faz lá fora. Depois, procurámos 
adequar essa aprendizagem à realidade do consumo de café em Portugal. 
Temos vindo a passar a nossa formação e conhecimento aos colegas que 
têm vindo a integrar o projeto. Aprendendo também com eles que vêm de 
áreas completamente diferentes e enriquecer ainda mais enquanto equipa”, 
explica. Já Paulo Grifo não esconde a paixão que nutre por este trabalho: 
“tenho orgulho em ser barista. Neste momento não me imagino a fazer outra 
coisa na vida”, detalha o barista da Academia Barista Delta.
Esta arte tem vindo a despertar o interesse de cada vez mais profissionais 
da restauração que procuram não só servir melhor, como obter um maior 
conhecimento sobre um produto tão apreciado e enraizado na cultura 
portuguesa. “O balanço destes 10 anos é extremamente positivo. Já muito 
caminho foi percorrido e do qual estamos muito orgulhosos. Trabalhámos 
muito para o que somos hoje e temos a nossa formação consolidada. 
Atualmente, a Academia Barista Delta disponibiliza dois níveis de formação, 
que as pessoas já reconhecem e que são certificados pela Direção-Geral do 
Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT). Somos também membros 
da Speciality Coffee Association of Europe (SCAE), a entidade que regula o 
mundo do café. Acima de tudo, gostamos muito do trabalho que temos vindo 
a desenvolver, é o nosso grão de café no Grupo Nabeiro”, explica Paulo Grifo.

Reconhecimento externo
A qualidade da formação é cada vez mais reconhecida pelos clientes Delta 
Cafés. Ao longo destes 10 anos, a Academia Barista já formou mais de 600 
baristas com formações certificadas. É, precisamente, este reconhecimento 
que fez aumentar a procura e o interesse por esta arte, permitindo o 

crescimento do projeto. De forma a levar a formação a outros destinos, e 
de modo a que não implicasse a deslocação a Campo Maior, foram criados, 
desde 2013, quatro polos distintos de formação. No Porto, onde a formação 
está a cargo de Francisco Malta Marques; em Coimbra, com Ricardo 
Lima; em Faro, com José Guerreiro; e, claro, a pioneira em Campo Maior, 
onde estão Paulo Grifo e Luís Vilhalva. Para Paulo Grifo o crescimento do 
projeto é não só uma resposta à procura como um acompanhar do lema da 
própria empresa. “É importante levar a formação a outros destinos. Sendo a 
proximidade com os seus clientes muito importante para a Delta Cafés, foi um 
objetivo da administração estarmos mais perto dos clientes, acompanhando 
o lema de ‘um cliente, um amigo’”, explica Paulo Grifo. 
A Academia Barista promove nas suas formações a arte de utilizar, sempre 

de forma simples e descomplicada, este produto tão nobre. “Mesmo 
um expresso deve ser perfeito. Desde a colocação do café na máquina à 
extração e ao servir, tudo tem de ser feito com grande cuidado. A cultura 
da arte barista, felizmente, e muito devido à formação que a Delta Cafés 
disponibiliza aos seus clientes, está a ser cada vez mais e melhor. O café é um 
produto extremamente rico que se mistura com muitos ingredientes e que, às 
vezes, só com o acrescentar de alguma coisa, fica logo com um aspeto visual 
diferente”, acrescenta Paulo Grifo. 
No futuro, a Academia Barista Delta quer continuar a inovar as suas 
formações e até alargar os seus polos de formação. “Um dos objetivos é 
aproveitar as valências que temos dentro da equipa de baristas Delta Cafés 
para enriquecer, ainda mais, tanto a nossa formação iniciada como a 
avançada. Além disso, a recente remodelação do departamento comercial de 
Sevilha já comtempla uma sala para formação à semelhança das que temos 
em Portugal. O mesmo irá acontecer em Badajoz. Estamos também a alargar 
a formação ao território espanhol”, conclui.
A Delta Cafés a levar a cultura do café aos vários destinos onde se faz 
representar.
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Quente ou frio? Com Peta Zetas ou gelado de baunilha? Com ou sem álcool? Um imenso mundo 
à sua escolha pela mão dos baristas da Academia Barista Delta que aqui lhe deixam uma 
pequena amostra do fantástico mundo das bebidas à base de café. Conhecimento ao seu 
dispor através da Academia Barista Delta, em Campo Maior, como nos diversos polos espalhados 
à escala nacional. Uma verdadeira mais-valia para o seu negócio. Conheça agora algumas 
das nossas saborosas propostas.

Deliciosas receitas 
para o seu negócio

ANIVERSÁRIO
ACADEMIA BARISTA DELTA

Ingredientes Necessários
Café Delta; Bola de gelado de baunilha
Bolacha

Tipo de Copo
Taça de vidro com 20/25 cl

Equipamento Necessário
Máquina de café expresso
Moinho e Prensador

Preparação e Apresentação
Colocar uma bola de gelado de baunilha na taça
Extrair um expresso e colocar por cima do gelado.
Decorar com a bolacha.

Ingredientes Necessários
Café Delta
Leite Meio Gordo ou Gordo
Creme de Cacau

Tipo de Copo
Chávena de vidro 10cl

Equipamento Necessário
Máquina de café expresso
Moinho e Prensador
Leiteira 25 cl

Preparação e Apresentação
• Revestir 2/3 do interior de uma chávena de vidro com creme de cacau 
• Elaborar e adicionar creme de leite à chávena revestida com o creme de cacau
• Extrair um expresso diretamente na chávena
• Tapar a passagem do café com creme de leite
• Decorar a gosto

Afogatto
Bebida Fria

Bicerin
Bebida Quente



DELTA MAGAZINE
OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO’16 23

Ingredientes Necessários
Café Delta
Natas Montadas
Peta Zetas

Tipo de Copo
Copo de Vidro (15 cl)

Equipamento Necessário
Máquina de café expresso
Moinho e Prensador
Sifão montador de natas

Preparação e Apresentação
• Extrair um café expresso no copo de vidro
• Acrescentar um pouco de natas montadas
• Colocar metade de uma saqueta de Peta Zetas
• Adicionar um pouco mais de natas
• Terminar, colocando a outra metade da saqueta 
  de Peta Zetas

Ingredientes Necessários
Café Delta; Natas líquidas; 
Leite condensado; Canela moida; Gelo

Tipo de Copo
Taça de vidro com 20/25 cl

Equipamento Necessário
Máquina de café expresso
Moinho e Prensador
Blender (liquidificador)

Preparação e Apresentação
• Extrair um café expresso
• Colocar o café expresso no Blender, juntar 3cl. de natas líquidas, 3cl. de leite
  condensado, 6/8 cubos de gelo e uma pitada de canela
• Triturar durante 8 seg.
• Servir no copo com palhinha
• Decorar com um pau de canela

* Pode previamente elaborar o pré-mix (iguais proporções de café, natas e leite condensado)

Café Peta 
Zetas
Bebida Quente

Frozzen 
Café
Bebida Fria

Ingredientes Necessários
Café Delta
Leite Meio Gordo ou Gordo
Xarope à escolha

Tipo de Copo
Chávena de Porcelana Tipo Cappuccino

Equipamento Necessário
Máquina de café expresso
Moinho e Prensador
Leiteira 50 cl ou 25 cl
Lápis Decoração

Preparação e Apresentação
• Elaborar o creme de leite com 1,5 cl de xarope 
• Extrair um café expresso na chávena de porcelana 
• Servir o creme de leite sobre o café expresso
• Decorar a gosto

Ingredientes Necessários
Café Delta
Leite Meio Gordo ou Gordo 

Tipo de Copo
Chávena de vidro 33 cl

Equipamento Necessário
Máquina de café expresso
Moinho e Prensador
Leiteira 50 cl ou 25 cl

Preparação e Apresentação
• Elaborar creme de leite
• Extrair um expresso
• Servir o creme de leite num copo de vidro grande
• Verter o expresso por cima do creme de leite
• Decorar a gosto

Cappuccino 
Aromatizado
Bebida Quente

Latte 
Macchiatto
Bebida Quente
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Um evento 
de especialidade

Promover e dignificar a atividade profissional de barista é o objetivo principal da Associação 
Industrial e Comercial do Café (AICC) ao organizar, anualmente, o Campeonato de Portugal 
daquela especialidade. A terceira edição do evento consagrou David Coelho como 
tricampeão nacional, com Pedro Marmelo, do Centro de Ciência do Café, a conquistar, na estreia, 
o título de vice-campeão. 

REPORTAGEM
texto JOÃO VINAGRE fotos D.R.
CAMPEONATO BARISTA

Segundo a definição oficial, barista é “o profissional especializado em 
cafés de alta qualidade”, que também trabalha na criação de bebidas à 
base de café, recorrendo a licores, cremes e bebidas alcoólicas, entre 
outros. Para o exercício completo da sua atividade, um barista deve possuir 
conhecimentos sobre as diferentes etapas da vida do café, desde o cultivo 
da planta aos processos de torra e moagem, além dos diferentes processos 
de extração da bebida.
No nosso país, a profissão de barista tem vindo a ganhar crescente 
visibilidade, graças a um conjunto de fatores a que não é alheia a paixão 
dos portugueses pelo café. A nível corporativo, a AICC – Associação 
Industrial e Comercial do Café, 
que congrega as empresas 
torrefatoras nacionais, inclui 
nos seus estatutos a promoção 
da profissão de barista. 
Enquanto membro da Speciality 
Coffee Association of Europe 
(SCAE), a Associação Industrial 
e Comercial do Café trouxe 
para o nosso país algumas 
iniciativas relacionadas com 
a atividade. Entre elas, o 
Campeonato de Baristas de 
Portugal, que se rege pelos 
regulamentos internacionais do 
World Barista Championship, a 
competição mundial do sector.
A terceira edição do 
Campeonato de Baristas 
realizou-se a 28 e 29 de outubro 

último nas instalações da FIL, em Lisboa, incluída na programação do 
certame Portugal Agro. Participaram 11 profissionais de vários pontos do 
país, seis dos quais discutiram o título no segundo dia do evento.
Tal como nas duas edições anteriores, a prova foi ganha pelo sintrense 
David Coelho. O agora tricampeão nacional ficou apurado para representar 
Portugal no certame mundial da especialidade – World Barista 
Championship -, cuja edição de 2017 irá realizar-se em Seul, capital da 
Coreia do Sul.
O novo vice-campeão nacional é Pedro Marmelo. Na sua estreia absoluta 
nesta competição, o jovem barista do Centro de Ciência do Café (CCC), em 

Campo Maior, apresentou uma 
bebida de assinatura que junta 
o café à geleia de marmelo, 
numa oportuna ligação ao 
apelido do concorrente.
A fechar o pódio do 3.º 
Campeonato de Baristas de 
Portugal ficou a algarvia 
Verónica Cabeceira. Quanto 
aos demais finalistas, Rui 
Pereira foi quarto classificado, 
Tiago Costa quinto e Marisa 
Nunes ficou na sexta posição.
Do painel de juízes técnicos 
e sensoriais, liderado pela 
islandesa Sonja Grant e pela 
espanhola Elisabeth Sereno, 
fizeram parte Luís Vilhalva e 
Paulo Grifo, da Escola Barista 
Delta. 



DELTA MAGAZINE
OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO’16 25

REPORTAGEM
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Delta Q continua a 
surpreender os consumidores

A Delta Q,  marca líder do mercado de café em cápsulas em Portugal, continua a surpreender 
o mercado com a apresentação das suas novidades. Para o final do ano de 2016, a Delta Q revela duas 
novas propostas de máquinas, a Qlip e Milk Qool, e ainda quatro novos blends, UniQ, UniQ 
DeQaf, Purify e Fusion. Ao mesmo tempo que apresenta a nova identidade sonora da marca. Tudo 
isto para que o Q de Delta Q seja ainda mais inconfundível.

DELTA Q
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS/D.R.
NOVIDADES
DELTA Q
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DELTA Q

Nascida em 2007, a Delta Q revela-se, ano após ano, uma aposta ganha da 
Delta Cafés. Fruto da visão inovadora do Grupo Nabeiro, e da necessidade 
de oferecer aos portugueses o expresso perfeito no seu lar, a Delta Q tem 
vindo consecutivamente a aumentar o seu leque de produtos e a reforçar 
a sua posição no mercado. Depois de apostar, em 2011, nas cápsulas 
de tisanas ou de, já no início deste ano, ter “ultrapassado” a escala de 
intensidade com o lançamento de dois cafés de intensidade 12 e 14, a Delta 
Q volta a inovar com novos lançamentos.
A pensar em todos os seus consumidores, a Delta Q apresenta no final 
de 2016 uma nova gama constituída por dois novos blends: UniQ e UniQ 
DeQaf. Inspirados no gosto e no conhecimento do fundador da Delta Cafés, 
o comendador Rui Nabeiro, a gama Collection apresenta-se como singular 
e exclusiva, bem ao gosto único do fundador da Delta Cafés. “Destaco a 
aposta no UniQ, que simboliza mais de 50 anos de paixão e de trabalho, 
e que foi inspirado no gosto e no saber daquele que é para mim o maior 
conhecedor de café em Portugal: o meu avô”, afirma Rui Miguel Nabeiro, 
administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés. 

Para João Manuel Nabeiro, 
administrador do grupo, os dois 
novos blends são, uma vez mais ,a 
prova do sucesso da Delta Q, um 
desafio que começou há uns anos, 
mas sempre com o mesmo fim em 
vista. “Há nove anos, foi um desafio 
enorme criar a primeira marca 
portuguesa de café em cápsulas. 
Todos os desafios passam pela ação 
pioneira do meu pai que nos desafia 
a fazer melhor e a trabalhar de forma 
diferente”, explica.
A nova gama é também um 
momento de partilha do “know-
how” da maior empresa de cafés 
de Portugal, e do seu carismático e 
mobilizador fundador, com todos os 
consumidores que fazem da Delta Q 
o seu café de eleição todos os dias.

Delta Q Purify
Mas a Delta Cafés é muito mais 
do que café e está atenta às 
necessidades e gostos dos seus 
consumidores. Diferentes momentos 
de consumo para distintos tipos de 
consumidores que têm agora à sua 
disposição uma nova proposta de 
valor, o Delta Q Purify, um blend 
exclusivo que combina o chá verde 
com casca de laranja, ginseng 

e guaraná. Esta novidade vem reforçar a gama de tisanas em cápsulas 
composta pelas opções Refresh (tisana de menta e gengibre), Delight 
(tisana de rooibos com morango e baunilha) e Relax (tisana de camomila 
com pêssego).
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Delta Q Fusion
Atualmente, a Delta Q já consegue 10% das suas vendas em 
produtos que não são café e, por isso mesmo, o lançamento de 
novas propostas não se limitou ao chá. Com o objetivo não só 
de alcançar um maior número de consumidores, como de 
proporcionar novos momentos de consumo, a Delta Q oferece 
também produtos no segmento de cafés com cereais. A marca 
lançou, em 2015, a primeira cevada em cápsulas, Pure, 100% 
cevada, e Soft, 80% café e 20% cereais.
Agora, a Delta Q volta a apostar na gama de café com cereais 
e apresenta o Fusion que resulta da combinação perfeita de 
90% de cereais e 10% de café. É um produto destinado a um 
consumidor diferente do de Pure: é alguém que consome 
cevada, mas aprecia a nota aromática e o efeito estimulante do café.

Qlip e Milk Qool
Direcionadas a consumidores distintos, a Delta Q apresenta ainda duas 
novidades em termos de equipamentos, a Qlip e a Milk Qool. A Qlip é 
descrita por Rui Miguel Nabeiro como a “máquina de café mais compacta 

e pequena do mercado, mas com um grande impacto”. Com um design 
inovador e uma estética inconfundível, a nova máquina Delta Q apela 
ao espírito cosmopolita e diferenciador do público mais jovem. Pequena, 
simples e ultracompacta, a Qlip é uma oferta disruptiva, que promete criar 
mesmo uma nova dimensão. Está disponível em três cores - amarelo, verde 
e azul escuro - e tem um PVP recomendado de 89 euros.

“Basta juntar o seu leite preferido ao seu café de sempre”, é a promessa que 
a nova Milk Qool quer fazer cumprir. Pela primeira vez, uma máquina da 
Delta Q incorpora um depósito de leite e um bico dedicado à sua extração. 

Esta novidade permite aos consumidores adicionar leite ao seu 
chá ou café e até mesmo preparar galões ou cappuccinos com o 
seu café preferido. Esta máquina mais direcionada à família tem 
um PVP recomendado de 99 euros. 
A Delta Q prevê que sejam vendidas, até ao fim do ano, 30 mil 
máquinas destes novos modelos. “Quando partimos para o desafio 
da conceção e desenvolvimento de duas máquinas para estes 
‘targets’ tão definidos, tínhamos em mente não só poder chegar 
a novos consumidores, como oferecer aos atuais consumidores 
alternativas diferentes de consumo. Adicionalmente, pretendemos, 
como líderes, trazer valor acrescentado para a categoria”, afirma 
Rita Tomé Duarte, diretora de Unidade de Negócio Delta Q.

Vizinhos
A acompanhar o lançamento de novos produtos está uma nova 
campanha multimeios intitulada “Vizinhos”. Nova campanha 
que chegou para conquistar os consumidores neste final de ano, 
retratando o encontro de diferentes pessoas inspiradas pelo 
aroma inconfundível do café Delta Q. Presente na televisão, rádio 
e no meio digital, a campanha inclui a nova identidade sonora 
da marca. A música “Lil´Bit Woohoo”, da autoria de MINX, e 
interpretada pelo próprio em parceria com Ella Katz, foi inspirada 
nos valores da Delta Q: qualidade, partilha e simplicidade. 
Para além da música existe ainda um “sound logo”. Para Manuel 

Faria, antigo membro da banda portuguesa Trovante, “a Delta Cafés e a 
Delta Q são marcas que admiro muito e isto foi um processo muito divertido.  
A música é muito importante na comunicação e foi parte integrante desta 
ação de marketing. Este ‘sound logo’ representa em dois ou três segundos 
o que é a marca Delta Q”, explica o músico. Para Pedro Foles, diretor de 
marketing da Delta Q, “a música é uma forma muito eficaz de chegar às 

João Manuel Nabeiro, administrador da Delta Cafés, recordou o início do percurso da Delta Q.

DELTA Q
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pessoas e de lhes transmitir os valores de proposta da marca”. A estes 
elementos não podia faltar a assinatura já conhecida pelos consumidores: 
“Delta Q, vive mais”.
Com quase 10 anos de história, a Delta Q é a marca líder do mercado 
nacional, com 27,4% de quota de mercado (de acordo com dados da Nielsen 
até à semana 39/2016). Estes novos lançamentos visam reforçar a liderança 
e contribuir para alcançar a desejada meta de 70 milhões de euros em 
vendas globais, 10% mais do que o alcançado em 2015, elevando a marca 
a um novo patamar. “Como marca próxima, acessível e emocional, a nossa 
missão é continuar a inovar para simplificar e enriquecer o dia a dia dos 
nossos consumidores. As inovações apresentadas resultam exatamente dessa 
vontade permanente de ouvir e surpreender o consumidor e de acrescentar 
valor aos vários momentos de consumo e de partilha proporcionados 

pelo café”, destaca Rui Miguel 
Nabeiro. 
Já João Manuel Nabeiro salienta 
o percurso ascendente da 
marca até aos dias de hoje. “Em 
2007, produzíamos cerca de 395 
cápsulas por dia. Devido ao 
reforço industrial, conseguimos 
maximizar a produção e hoje 
produzir cerca de dois milhões. 
Isto só é possível graças aos nossos 
consumidores que nos honram 
com a sua preferência”. 

Manuel Faria, da Indigo,  ao centro, explicou a importância da música para a comunicação de marca. Comendador Rui Nabeiro viu ser apresentada uma nova proposta de café em sua homenagem: o Delta Q UniQ.
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Qoffee Qar: um robot de café que segue de forma autónoma o utilizador. Este foi o protótipo que 
a Delta Q, em associação com a startup portuguesa Follow Inspiration, apresentou no 
Web Summit. Como o café oficial do maior evento mundial de empreendedorismo, a marca 
portuguesa de café em cápsulas não podia deixar de apresentar uma forma inovadora, disruptiva 
e, ao mesmo tempo, cómoda de saborear o seu café.

Delta Q apresenta o inovador robot 
Qoffee Qar no Web Summit

REPORTAGEM
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS
WEB SUMMIT

A DELTA Q APRESENTOU 
NO WEB SUMMIT O 
QOFFEE QAR, um robot 
autónomo capaz de 
servir café. O resultado 
visível da parceria 
estabelecida com a 
Follow Inspiration e que 
é um exemplo claro da 
capacidade de 
desenvolvimento e 
inovação existente em 
Portugal
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No Web Summit Lisboa 2016, os convidados não necessitaram de 
ir à procura do café. A Delta Q inovou mais uma vez e apresentou o 
primeiro robot autónomo a servir cafés. No grande evento mundial de 
empreendedorismo, inovação e tecnologia, que se realizou em Lisboa, 
foram os seis robots Qoffee Qars os responsáveis por distribuir cafés, 
autonomamente, pelo local.
O Qoffee Qar é o resultado do trabalho desenvolvido pela Delta Q e pela 
Follow Inspiration na criação de um robot autónomo e autodirigido, 
partilhando a plataforma tecnológica desenvolvida pela startup portuguesa. 
De acordo com Luís de Matos, fundador e CEO da Follow Inspiration, o 
Qoffee Car utiliza a mesma tecnologia que o wiiGO, um carrinho de 
compras completamento autónomo que segue o cliente pelos corredores 
da loja e visa facilitar o processo de compra a pessoas com mobilidade 
reduzida, nomeadamente em cadeiras de rodas, grávidas e idosos, e que 
já foi testado este ano em vários supermercados portugueses. “Logo na 
altura em que nos convidaram para estar aqui presentes, pusemo-nos em 
contacto com o Luís de Matos e com a Follow Inspiration. Na primeira 
reunião, chegámos à conclusão que aquilo que queríamos fazer em conjunto 
era tornar o café móvel para deixar de ser uma coisa estática e podermos 
ir para junto dos participantes e visitantes do Web Summit. Foi assim que 
apareceu o projeto, tendo levado um ano a preparar este Qoffee Qar. É um 
enorme orgulho ter uma das estrelas do Web Summit”, explica Rui Miguel 
Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés.
Para complementar o robot, a marca de café em cápsulas desenvolveu 
máquinas Delta Q especialmente para este evento, com painéis translúcidos 
e tecnologia led, que permitiram aos visitantes visualizar a sua estrutura 
e funcionamento internos.
Deste modo, a marca reafirmou a atitude de pioneirismo e mostrou que a 
inovação continua bem presente no seu ADN, aliando-se a um projeto de 
empreendedorismo e juntando o melhor café ao que de mais inovador se 
produz em Portugal. “Mais do que um serviço de café, a Delta Q apresentou 
um exemplo claro da excelência em ‘innovation research’ portuguesa, 
associando o melhor café ao maior evento de tecnologia em Portugal”, 
sublinha Rui Miguel Nabeiro. “O que a Follow Inspiration aqui tentou trazer 

e o que tenta reproduzir neste carrinho é fantástico, pois poderá permitir, no 
futuro, a alguém que vá a um supermercado ter a ajuda de um carrinho”.
Acerca desta parceria, o CEO da Follow Inspiration, refere que “é um 
enorme privilégio ser parceira tecnológica da Delta Q e demonstrar a primeira 
materialização numa das maiores montras tecnológicas mundiais. Foi com 
enorme entusiasmo que aceitámos o repto da Delta Q para a adaptação do 
wiiGO a um propósito distinto daquele para o qual a tecnologia foi pensada. 
São estes desafios e empresas como a Delta Q, que ousam pensar diferente, 
que nos inspiram e potenciam a inovação”.

Posteriormente, a marca pretende amplificar a utilização do Qoffee Qar 
em eventos institucionais, lançamentos de produtos e também nas suas 
lojas próprias, proporcionando, assim, uma forma inovadora de interação 
com os seus consumidores. “Penso que isto seja um ‘game changer’. A partir 
daqui, em todos os eventos em que participarmos, em tudo aquilo em que 
houver ocasião para fazer degustação e para dar a experimentar o nosso 
café, o Qoffee Qar passa a estar disponível. Vamos levá-lo connosco para 
todos os eventos em que estivermos”, assegura o administrador.

O primeiro-ministro, António Costa, não resistiu ao apelo de um Delta Q servido no inovador Qoffee Qar.

A administração da Delta Cafés e Luís de Matos, CEO da Follow Inspiration, apresentaram o Qoffee Qar no Web Summit.
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Adega Mayor deu outro tom ao
Jantar do Ano

ADEGA MAYOR
JANTAR DO ANO
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES  fotos SARA MATOS
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O Convento do Beato voltou a ser palco d’ O Jantar do Ano. Um 
evento único organizado pela Let’s Help, uma organização 
sem fins lucrativos, que arrecadou assim mais de 25 mil 
euros para o seu fundo de investimento. 
Sendo este um evento que promove não só o convívio como 
uma causa solidária, o Grupo Nabeiro/Delta Cafés não 

poderia deixar de estar presente. A Adega Mayor juntou-se, 
assim, à Let’s Help para a celebração desta segunda edição d’ 
O Jantar do Ano que juntou à mesa a gastronomia portuguesa 
pelas mãos dos chefs e os melhores vinhos que o Alentejo 

A Let’s Help organizou a 2.ª edição d’ 

O Jantar do Ano, um evento único 
que contou com quatro chefs 
nacionais de renome, Justa Nobre, 

Vítor Sobral, Kiko e Luís Barradas. A 

Adega Mayor marcou, mais uma vez, 

presença neste evento que é já um 

sucesso, numa harmonização 
perfeita entre os seus vinhos e 
as propostas destes profissionais 
de mão cheia. 

ADEGA MAYOR
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ADEGA MAYOR

tem para oferecer. “Receitas de sucesso só são possíveis com ingredientes 
de qualidade superior. É neste sentido que a Adega Mayor se associou, pela 
segunda vez consecutiva, a este evento diferenciador. Quisemos proporcionar 
a todos os presentes um momento inesquecível, permitindo simultaneamente 
que a Let’s Help angariasse verbas para o seu fundo, que ao longo do ano 
financia projetos sociais que procuram encontrar soluções cada vez mais 

autónomas e sustentáveis. É de extrema importância existirem iniciativas 
como esta, que reúnam pessoas em prol de causas sociais”, afirma Rita 
Nabeiro, administradora da Adega Mayor.
Clara de Sousa, Rodrigo Guedes de Carvalho, Ricardo Araújo Pereira e 
Pedro Ribeiro foram alguns dos embaixadores oficiais desta edição que 
marcaram presença nesta noite especial e memorável.
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À semelhança do que aconteceu no ano passado, quatro dos mais 
reconhecidos chefs nacionais associaram-se a esta iniciativa contribuindo 
com o que de melhor sabem fazer, conquistar os paladares daqueles 
que provam os seus pratos. Justa Nobre, dos restaurantes Nobre e Nobre 

Estoril, Vítor Sobral, da Tasca da Esquina e Peixaria da Esquina, Luís 
Barradas, do Sea Me, e Kiko Martins, proprietário da Cevicheria, O Talho 
e do recém-inaugurado O Asiático, foram os protagonistas desta noite e 
juntos cozinharam com muita entrega e amor para todos aqueles que 
estiveram presentes. Mais de 800 convidados tiveram a oportunidade de 
degustar as propostas gastronómicas dos chefs neste evento que incluiu 
cocktail, jantar e festa pela noite dentro animada pelo DJ Tomás Barradas.
Francisco Mello e Castro, CEO da Let’s Help, deixa a promessa de que 
este é um evento para continuar nos próximos anos e crescer. “O Jantar do 
Ano é, de facto, o resultado de uma parceria de sucesso com a Adega Mayor 
que reúne de forma harmoniosa pessoas e marcas que querem comunicar 
de forma diferente e mais seletiva. Adicionando a isto, a importância que 
um evento como este tem no cumprimento da nossa missão é enorme, já que 
nesta segunda edição conseguiremos arrecadar um lucro aproximado de 25 
mil euros que pelo nosso fundo de investimento será, ao longo do tempo, 
aplicado em negócios sociais sólidos e sustentáveis. Estaremos seguramente 
de volta a Lisboa em 2017 e, quem sabe, noutra cidade do país”, adianta 
Francisco Mello e Castro.
A Let’s Help é uma organização sem fins lucrativos jovem e inovadora que 
se dedica ao empreendedorismo social e que tem como principal missão 
ajudar entidades do terceiro sector.

Ementa d’ O Jantar do Ano        
            
Chef Kiko Martins: Ceviche de salmão da Noruega, tapioca, espuma de iogurte 
fumado, caju e leite de tigre com maracujá, acompanhado de Caiado Branco.
Chef Luís Barradas: Massa “rãmen” de atum dos Açores, algas do Sado e muxama do 
Algarve, harmonizado com Caiado Rosé.
Chef Vítor Sobral: Lombo de bacalhau da Noruega com creme de mandioca, coco, 
dendém e tomate assado. Degustado com Monte Mayor Branco.
Chef Justa Nobre - Coxa de pato com redução de cerveja, quinoa e vegetais, 
acompanhado do vinho Monte Mayor Reserva Tinto.

ADEGA MAYOR
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Adega Mayor à sua 
mesa neste Natal

À semelhança de anos anteriores, a Adega Mayor 
volta a apresentar as suas sugestões para 
este Natal. São várias propostas para passar 
uma quadra natalícia regada com alguns dos 
melhores vinhos que a planície alentejana 
tem para oferecer. As três novidades estão 
disponíveis nas lojas próprias Delta Q, em Lisboa e 
no Porto, ou através do site da marca, e são uma 
ótima sugestão para surpreender os seus 
familiares e amigos nesta quadra.

ADEGA MAYOR  
CATÁLOGO
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos D.R.
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ADEGA MAYOR  

O mote inspirador da Adega Mayor, “Alentejo em todos os sentidos”, 
propõe a todos que tornem a sua mesa de Natal ainda mais saborosa com a 
qualidade de excelência a que a adega de Campo Maior já habituou os seus 
consumidores. Caiado a Dois, Alentejo à Mesa e Seleção Mayor Ruby são 
as três sugestões que prometem surpreender o paladar dos portugueses. 
Caiado a Dois apresenta-se no mercado como um pack de duas garrafas de 
Caiado Tinto, um vinho que já conquistou os consumidores. Como nem só 
de vinho se faz o Natal e a pensar no tradicional bacalhau, o pack Alentejo 
à Mesa junta o saboroso vinho Monte Mayor Reserva Tinto ao inigualável 
Azeite Virgem Extra Adega Mayor. Se estes dois packs não fossem ainda 
suficientes para uma quadra natalícia em pleno, a Adega Mayor oferece 
ainda um pack especial. Um cabaz de Natal premium, que oferece uma 

panóplia mais variada de produtos. Ao excecional Reserva do Comendador 
Tinto e Reserva do Comendador Branco, junta-se ainda o vinho licoroso 
Orionte, o Azeite Virgem Extra com flor de sal e louro, o pack de cápsulas 
Delta Q EpiQ, o doce de maçã bravo de Esmolfe com canela, amêndoas 
doces da Casa da Prisca, biscoitos de chocolate Amor de Biscoito, flor de 
Sal Castro Marim, sardinhas de chocolate de leite Avianense, Paio de Porco 
Preto Bolota fatiado Casa do Porco Preto, um saca rolhas Adega Mayor, um 
pano roda dos Aromas e ainda um voucher que inclui uma visita à Adega 
Mayor para duas pessoas. Uma oferta original e completa para os
verdadeiros apreciadores dos melhores sabores.
Uma oferta diversificada que desafia os consumidores a surpreenderem o seu 
paladar e o daqueles que mais amam, nesta quadra de reunião, amor e convívio. 
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O  PORTUGUÊS 
LEONEL VIEIRA é um 
dos mais conceituados 
realizadores nacionais. 
Proprietário de um 
currículo vasto,
assume o seu fascínio 
por histórias sobre 
“homens da terra”. É 
da sua perspetiva que 
nasce o mais recente 
vídeo da Delta Cafés que 
tem Rui Nabeiro como 
protagonista
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Delta Magazine - É natural de Miranda do Douro, um transmontano 

de gema. Aos 15 anos percebeu que a sua vida passava pelo cinema 

e pelo vídeo. Como é que aos 15 anos já se sabe exatamente o que 

se quer ser? 

Leonel Vieira - Tive essa epifania com essa idade e os meus interesses 
começaram a direcionar-se em torno de artigos sobre a sétima arte. Olhando 
agora para trás, consigo encontrar algumas razões que explicam para o 
despertar deste sonho. Quando tinha cerca de seis anos de idade, aconteceu 
a rodagem de um filme em Miranda do Douro, “A Guerra do Mirandum”. 
Assistir à rodagem desse filme contribuiu muito para o meu sonho. Aos 
15, fiz uma promessa a mim próprio de que ia ser realizador de cinema. 
Às vezes, é um bocadinho a história do cinema Paradiso, ou seja, numa 
pequena vila alguém tem acesso à projeção de um filme e aí nasce um sonho. 
A mim nasceu-me o sonho nessa pequena cidade. Os sonhos tendem a ser 
interpretados a posteriori, com razões, mas, na verdade, nós vamos viajando 
e os sonhos vão surgindo.

DM - Uma viagem que no seu caso o levou até ao Porto e Madrid 

e, numa fase mais recente, também a Lisboa. Como é que se gere 

o realizador e o empresário, através da Stopline, a sua produtora, 

num país onde nem todos conseguem ser gerentes de si mesmo?

LV - Vai sendo um percurso quase natural. Vai correspondendo aos meus 
sonhos, às minhas inquietações, às aventuras e à conjuntura da vida. 
Comecei por estudar artes plásticas no Porto, sabendo claramente que 
queria estudar cinema. Percebi que o curso não era suficiente em Portugal 
e rumei a Madrid, ingressando num curso de cinema na Escuela Superior 
de Artes y Espectaculos Tai. Foi em Madrid que escrevi um guião, “A 

Em 1969, nascia em Miranda do Douro um jovem que viria a tornar-se num dos cineastas 

de maior sucesso do cinema português. Aos 47 anos, apresenta um currículo apreciável, 
dentro e fora de Portugal. Leonel Vieira produziu recentemente o novo spot publicitário da 

Delta Cafés que apresenta o Lote Portugal pela mão do “singular e único” comendador 
Rui Nabeiro. Mais um registo comercial no seu vasto currículo de produções de curta e 
longa duração, por um dos mais reputados cineastas portugueses.

“O caminho vai 
desenhando o futuro”

CAFÉ COM… 
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS

LEONEL VIEIRA, REALIZADOR

Sombra dos Abutres”, uma história passada em Trás-os-Montes que valeu a 
atenção de algumas produtoras. Várias produtoras gostaram do guião e três 
convidaram-me para falar sobre o projeto. Foi então que acabei por vir para 
Lisboa. Quando cheguei a Lisboa, ainda pensava em voltar para Madrid, 
mas foram surgindo projetos aqui. Chegaram os convites para fazer o “Zona 
J”, em 1998, e depois a série “Ballet Rose”. Acabei por ficar em Lisboa três 
anos seguidos sem férias, literalmente acabava um projeto e começava outro. 
Depois disso, fui um ano para os Estados Unidos da América de férias, para 
a Flórida. Uma espécie de ano sabático para descansar, pensar e desenvolver 
novos projetos, um novo guião, “A Selva”. Acabei por ir para o Brasil, depois 
de fazer “A Selva”, em 2002... 

DM – Um destino que sei ser-lhe particularmente próximo... 

LV - Começou a ser a minha segunda casa, um sítio para onde viajo 
regularmente, onde tenho a minha produtora e faço inúmeros projetos. Há 
cerca de 12 anos, passei, por coincidência da vida, a ter a minha própria 
produtora, a Stopline Media Brasil. Queria produzir um filme e uma empresa 
do Porto propôs-me uma sociedade para criar essa tal produtora. Em vez de 
criar uma produtora para fazer esse filme, acabei por criar uma produtora 
que, até aos dias de hoje, já produziu vários filmes, séries e publicidade. 
Digo sempre que o caminho vai desenhando o futuro. Sou muito aventureiro 
e destemido, gosto muito do desconhecido, aquilo que não conheço fascina-
me e isso faz com que tenha feito este percurso. Tem tudo a ver com o espírito 
aventureiro, com os meus sonhos e os projetos que me aparecem.

DM - Foi também essa audácia e espírito aventureiro que o 

levaram a realizar os recentes projetos “O Pátio das Cantigas”, “O 
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Leão da Estrela” e “A Canção de Lisboa”?

LV - Isso já tinha começado em 2006 com o “Filme da Treta”, um filme 
financiado sem apoios públicos e que foi um grande sucesso. Este foi o 
embrião para fazer estas comédias e algumas mais que se seguem no futuro. 
Foi um projeto como outros produtores fazem no mundo, em que recriei alguns 
clássicos. Queria trazer de volta a comédia popular portuguesa às salas de 
cinema e penso que o consegui fazer. Estes três filmes ultrapassaram um 
milhão de espetadores, uma marca histórica e única. “A Canção de Lisboa” 
foi o filme mais visto do ano de 2016 em Portugal. “O Pátio das Cantigas” é 
o filme português mais visto da história. Não digo que seja o melhor filme de 
sempre, mas creio que tem algum mérito em conseguir fazer 
com que tantos portugueses tenham ido ao cinema ver um 
filme português, em fazer rir em português. Essa era a grande 
missão dos filmes, que as pessoas se rissem com histórias 
criadas em português.

DM - Encara o vídeo como o futuro da comunicação 

para várias formas, incluindo os dispositivos que 

hoje nos acompanham. É muito diferente um spot 

publicitário de um filme?

LV - É muito diferente. A gramática cinematográfica é o que 
faz com que se conte um filme de forma diferente, é a razão 
pela qual fazer uma comédia é diferente de um “thriller”. 
Quando se faz um anúncio, tem de se utilizar uma gramática 
muito própria adequada àquele género. Tudo o que se faz, 
anúncios televisivos, videoclips, séries de televisão, tem por 
base a gramática cinematográfica. Aquilo que estudei, que 
penso saber um pouco e que tento aprender cada vez mais 
na vida. 

DM - O último spot feito por si, para a Delta Cafés, 

captou a essência do comendador Rui Nabeiro e 

associou a sua imagem a um produto. Foi um desafio 

para si, enquanto profissional, retratar um homem 

tão carismático como o fundador da Delta Cafés?

LV - Foi a última campanha que fiz. Como me tenho 
dedicado muito ao cinema, isso tirou-me algum tempo para 
fazer anúncios. Também sou do interior e, por isso, tenho 
um enorme fascínio por “homens da terra” que constroem 
grandes coisas. Este anúncio, em particular, foi para mim 
um entusiasmo e um grande desafio. É mais do que um spot 
publicitário pelo facto de ser um anúncio onde há o desafio de 
falar da alma da Delta Cafés, alma essa que é indissociável 
do homem que a criou. Tive o privilégio de conhecer o 
comendador Rui Nabeiro há uns anos e de conversar com 
ele. Sou uma pessoa verdadeiramente apaixonada por heróis 
do passado e ainda mais pelos heróis vivos, que são poucos. 
Ele é um exemplo vivo, um herói por todas a razões. São os 
seus valores enquanto homem que fazem desta marca aquilo 

CAFÉ COM… 

que ela é. Um homem que formou a empresa que formou, da forma que a 
criou e onde a concebeu, é algo de muito ímpar. O lado visionário de montar 
um negócio internacional e de o manter numa pequena vila é algo muito 
singular. E depois fascina-me o seu lado humanista, o saber que o seu grupo 
cumpre o papel social da região e do país, é uma lição para muita gente. É 
uma alma boa, mas também um tremendo empresário. Achei logo um grande 
desafio, conseguir captar em pouco tempo a essência de um homem que 
traduz esse perfil na empresa que criou. É talvez dos trabalhos em que tenho 
mais gosto na minha carreira, dos que mais tenho orgulho de mostrar. Sei 
que é um anúncio de publicidade do futuro.
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Tetley revela novo posicionamento 
e apresenta super chás

Um novo logótipo, quatro referências de super chás e uma nova identidade visual 
totalmente desenvolvida para o mercado nacional são algumas das novidades que a Tetley 

propõe ao mercado. Um novo posicionamento que incorpora valores de modernidade, 
proximidade e naturalidade, que vêm agora reforçar toda a genuinidade e naturalidade do 

chá Tetley. Além de um espaço físico no El Corte Inglés, em Lisboa, a marca do grupo Tata, 
distribuída em Portugal pelo Grupo Nabeiro/Delta Cafés, apresenta-se ao mercado 
nacional com uma campanha de comunicação 360 graus, composta por um alargado número de 

iniciativas no sentido de ser uma marca mais próxima de todos os consumidores, ao 

mesmo tempo que reforça o seu cariz de “expert” em chás quentes e frios.

REPORTAGEM
TETLEY
texto BÁRBARA SOUSA fotos D.R.
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REPORTAGEM

A Tetley abordou o outono de 2016 com uma nova identidade visual e um 
novo logótipo em forma de sorriso. Mas as estrelas deste “rebranding” 
totalmente desenvolvido pela equipa de gestão da marca em Portugal 
são as quatro referências de super chás, que visam reforçar o cariz de 
inovação e modernidade da Tetley.
Para Rui Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, 
distribuidor exclusivo da marca em Portugal, “a inovação tem sido um 
propósito constante de Tetley. A 

marca 
tem trilhado um percurso muito 

próprio no mercado português, assente, 
fundamentalmente, nas necessidades dos 

consumidores e nas novas tendências de mercado.  Este 
reposicionamento de marca é a
materialização 
desta estratégia local, que pretende refletir toda a essência e unicidade do 
chá Tetley, com um ‘look&feel’ de grande naturalidade e mais moderno, 
atraindo novos consumidores e novos momentos de consumo”.
Através de ilustrações dos vários ingredientes naturais que compõem os 
diferentes chás, o “packaging” único comunica os benefícios funcionais 
da gama que se prepara para entrar nos estabelecimentos da canal 
Horeca. Assim, a marca evidencia a naturalidade e a funcionalidade da 
sua proposta através da inclusão do princípio ativo de cada uma das 
referências na embalagem, com recurso a ilustrações exclusivas. “Tivemos 
o cuidado e a preocupação em trazer os ingredientes ativos para o ‘facing’ do 
produto, com recurso a ilustração únicas, totalmente desenhadas 
à mão e exclusivamente desenvolvidas para Tetley, e que ajudam 
a que a imagem da gama seja muito mais moderna”, introduz 
Eunice Roçadas, brand manager da Tetley. 
A nova gama é constituída por quatro propostas que agora 
chegam ao mercado – Boost (vitamina B6), Immune (vitamina 
C), Detox (selénio) e Mind (zinco). Estas apresentam benefícios 
funcionais muito específicos, que vão desde a redução do 
cansaço e fadiga à proteção do sistema imunitário e das células 
contra o stress oxidativo, sem esquecer o auxílio à correta 
manutenção do sistema cognitivo. “Dentro desta lógica, e porque 
a marca também tinha que se modernizar por causa da questão 

da saúde e bem-estar, quisemos ir para outra dimensão ao nível dos chás 
de grande consumo. Não estamos a falar de chás que são biológicos, mas 
‘mass market’ e que se apresentam agora ao mercado com um conjunto de 
valências verdadeiramente únicas, sendo uma gama transversal a todos os 
consumidores de chás”.
A crescente preocupação com a saúde e o bem-estar físico e mental, 
nomeadamente um maior cuidado com a alimentação quotidiana, levaram 
a Tetley a querer ser mais relevante para o “shopper” ao adicionar o 
consumo de vitaminas e minerais ao consumo de chá.

Campanha
Com uma campanha multimeios, presente em outdoor, imprensa e 
digital, e com forte ativação em ponto de venda, a Tetley pretende dar 
grande visibilidade ao seu reposicionamento. O foco passa por trabalhar 
os benefícios da gama dos super chás, composta por três infusões e um 
chá, de forma clara, de modo a que o consumidor consiga perceber os 
diferentes, e complementares, atributos de cada nova proposta.
Em particular, o ponto de venda será um palco privilegiado de promoção e 
contacto com a marca, através de ações de “sampling” únicas que oferecem 
a todos os consumidores a oportunidade de sentir a marca e de saborear 
um chá com a melhor combinação de frutas, flores, plantas e vitaminas. 
“Numa primeira abordagem, a aceitação dos consumidores tem sido muito 
positiva. Nunca tivemos vendas, na proporcionalidade das degustações, que 
corressem tão bem e falamos de um nível de vendas superior a 50%. O que 
significa que o produto tem aceitação, as pessoas querem experimentar e que 
reconhecem, sobretudo, a importância das vitaminas que nós incorporamos”, 
reforça Eunice Roçadas.
A Tetley vai ainda reforçar a dimensão de experiência de marca através 
da abertura do primeiro espaço físico em Portugal, no El Corte Inglés, 
em Lisboa, e onde é possível vivenciar a experiência de marca num local 
dedicado à degustação e ao lazer.
Aumentar a notoriedade e a conveniência, ser ainda mais relevante, 
reforçar a ligação sem deixar de ter o preço justo são os pilares da estratégia 
de comunicação da Tetley, que aposta numa abordagem inovadora para 
comunicar ao mercado este profundo “rebrading” totalmente “made in 
Portugal”.
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Nova imagem da Tetley
apresentada em desfile de moda

A Tetley acompanhou a apresentação da sua nova imagem com um desfile de moda,
mais propriamente de vestidos inspirados no novo design das suas embalagens. Um desfile 
verdadeiramente único, que teve lugar no Páteo da Galé, em Lisboa, e que deu a conhecer 
as novidades da marca a todos os presentes.

REPORTAGEM
TETLEY
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS

O PATEO DA GALÉ, 
EM LISBOA, ACOLHEU O 
DESFILE da Tetley 
Timeless Collection. Um 
desfile de moda 
diferenciador onde 
modelos apresentaram 
peças exclusivas, feitas 
com os mesmos motivos 
das embalagens de chá 
com a que a marca se 
apresenta ao mercado 
neste final de ano



DELTA MAGAZINE
OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO’16 47

A Tetley renovou a sua imagem e apresenta-se, agora, mais colorida e 
apelativa aos olhos dos consumidores. O “rebranding” da marca distribuída 
em Portugal pelo Grupo Nabeiro/Delta Cafés deu origem ao lançamento da 
Tetley Timeless Collection, uma inovadora coleção que traz ao mercado 
muito mais que novas 
embalagens em toda a 
gama de chás. Novos 
“packagings” que surgem 
agora ilustrados com 
imagens dos vários 
ingredientes naturais que 
compõem os chás, numa 
celebração de cor, energia 
e proximidade com o 
consumidor (ver peça 
nesta edição).
A apresentação da gama 

ao mercado foi feita de forma disruptiva, num evento que se pautou pelo 
bom gosto e glamour. Foi assim que o Páteo da Galé abriu portas ao desfile 
da Tetley Timeless Collection, uma forma distintiva de assinalar a chegada 
ao mercado deste “rebranding” integralmente feito em Portugal, com as 
novas propostas da Tetley a serem o motivo para um desfile único.
Iniciativa onde os vestidos das modelos foram inspirados nas embalagens 
de chá que agora chegam ao mercado. Vestidos com motivos florais e de 
cores muito primaveris desfilaram na passerelle, demonstrando os valores 
de modernidade, proximidade e naturalidade da marca, com a nova 
identidade visual a vir reforçar o posicionamento, mantendo-se sempre fiel 
a si própria e à sua genuinidade.

Caras conhecidas, meios de comunicação social e colaboradores da 
empresa estiveram presentes neste evento que conciliou o chá com a moda 
e a música. Do ballet clássico ao moderno, às deliciosas ninfas floridas, a 
noite foi de Tetley Timeless Collection. Como não poderia deixar de ser.

REPORTAGEM
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Os carrinhos, os ratinhos, as sombrinhas, os cigarrinhos de chocolate e as barrinhas de 
chocolate negro com recheios de fruta variados. Chocolates de antigamente que fazem 
hoje parte da grande aposta da Chocolateria Delícia. São os produtos de referência de 
uma marca que se diferencia por uma oferta especial: o fabrico de chocolate ao vivo saído 
das mãos do Mestre Ilídio. E são memórias de infância e sabores de Portugal que 
continuam a atrair clientes, de cá dentro e os que cá voltam, apaixonados pelo chocolate.

“O segredo está na 
alma de quem faz” 

Um espaço há muito sonhado por Manuela Soares, proprietária 
juntamente com o seu marido, o criativo Mestre Chocolatier Ilídio Oliveira, 
a Chocolateria Delícia, inaugurada em 2013, no centro de Viseu, revela-se 
também nas suas paredes um sinónimo de tradição, com o mobiliário antigo 
que a compõe a ganhar um toque de modernidade com cores prazenteiras. 

“A loja é assim porque vim de uma família que tinha uma mercearia antiga. 
Estes móveis foram desenhados por mim à semelhança dessa mercearia 
antiga onde fui criada. As cores são quentes porque queria um ambiente 
acolhedor, onde as pessoas se sentissem bem e que fizesse lembrar a casa 
dos avós”, explica Manuela Soares. Empresária que se lançou no negócio 

MANUELA SOARES E 
IÍLIDIO OLIVEIRA  são os 
proprietários da Chocola-
teria Delícia, em Viseu. Um 
espaço acolhedor onde o 
chocolate é rei e senhor, 
dado a conhecer de muitas 
formas e feitios. Sempre 
com todo o carinho de 
quem o faz por gosto
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dos chocolates há quase duas 
décadas e para quem o projeto 
representa a concretização de 
um sonho antigo. Um enorme 
pano de vidro no fundo da loja 
realiza o que era o objetivo 
mais importante para os 
proprietários: ter a fábrica 
destes bombons deliciosos à 
vista dos clientes. “Creio que 
é uma mais-valia, apesar de 
haver pessoas que diziam que 
quase que expomos os nossos 
segredos. Mas o segredo está 
na alma de quem faz e isso é 
impossível de copiar. Estamos 
perfeitamente à vontade a 
mostrar os ingredientes com que 

trabalhamos ou a maneira como o fazemos”.
Não mais do que a continuação de uma pequena loja, de apenas 18 metros 
quadrados, chamada Pirulito, que abriram em junho de 1997, a Chocolateria 
Delícia, que conta com quase quatro anos de fabrico de chocolate ao vivo, 
adorna-se com coloridas caixinhas e latinhas e travessas com bombons, 
entre eles os bombons de autor que saem diretamente das mãos (e dos 
sonhos) do Mestre Ilídio. “Ele sonha com o bombom à noite e fá-lo de manhã. 
O Bombom de Flor de Sal aconteceu mesmo assim. É um dos residentes da 
vitrine porque criou uma onda de admiradores”, diz a proprietária. “Temos, 
neste momento, à volta de 70 criações, sendo que em vitrine temos sempre 
22 ou 23. E há aqueles que rodam, que são as edições especiais que só se 

fazem de vez em quando, porque nem ela tem capacidade para ter tantas 
variedades. Mas essa é a grande paixão dele: criar novos sabores”.
Dos mais exóticos, como o Bombom de Vinagre Balsâmico ou o Bombom 

UM CLIENTE, UM AMIGO
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS

CHOCOLATERIA DELÍCIA

com Licor de Caipirinha ou Licor de Mirtilo, aos mais tradicionais, com 
recheio de avelã ou noz, assim como as trufas de todos os sabores. “Não 
paramos de criar e pensamos sempre que há lugar para outro produto e 
aquele novo sabor”, afirma. 
São cerca de 300 referências, entre bombons de vitrine às tabletes de 
chocolate negro com as imagens emblemáticas da cidade de Viseu e aos 
copinhos de chocolate para a ginjinha, as que estão disponíveis para serem 
produzidas hoje em dia na fábrica da Delícia, sediada em Abraveses, à 
medida de todos os paladares. Embrulhados com muita ternura nas 
muitas, e distintivas, embalagens que saem da mão e do imaginário de 
Manuela Soares.
Uma grande aposta na confeção de forma artesanal, a partir de matérias-
primas selecionadas de alta qualidade, que enche não só os olhos 
aos clientes, mas o peito de quem acreditou neste projeto. “Nas feiras 

tradicionais que começámos a visitar, havia por vezes 
produtos medalhados e alguns destes produtos eram 
bombons. Julgámos que fazíamos tão bem ou melhor. 
Mas nunca nos tinha suscitado o interesse ou a ideia de 
participar nestes concursos até o Ilídio ter essa iniciativa”, 
comenta Manuela Soares. O resultado? O Bombom 
de Café foi distinguido com a medalha “O Melhor 
dos Melhores” e o Bombom de Doce de Ovo ganhou a 
medalha de ouro na categoria Bombons Recheados com 
Doce de Ovos no Concurso de Chocolate Tradicional do 
CNEMA, em Santarém. 
Para a proprietária, “sempre foi nossa intenção termos 
connosco os melhores”, pelo que comercializam o melhor 
lote da Delta: o Belíssimo.
Apostada em não deixar morrer a antiga tradição dos 
chocolates artesanais, para Manuela Soares, a maior 
recompensa é a emoção das pessoas que entram na loja 
para revisitar produtos antigos. “Estes chocolates não dão 
lucro porque são pequeninos e são embrulhados à mão. 
Se formos a custear, não é um produto que dê margem. 
Pelo contrário. Mas encaramos isso como sendo o nosso 
contributo para a cultura do país. Porque se não somos 

nós a fazer, isso desaparece simplesmente. Com muita facilidade deixa-se de 
fazer, ninguém mais vê e acabou”, refere a proprietária desta chocolateria 
que já conquistou o seu espaço no mercado.
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Hero continua a conquistar 
os portugueses

REPORTAGEM
HERO
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS

Em 2009, chegou ao mercado nacional e, desde então, 
tem vindo a trilhar um caminho de sucesso, apenas 
possível graças à qualidade intrínseca e diversificada 
da sua oferta e consolidado através de uma distribuição 
eficaz. De origem suíça e presente em vários países pelo 
mundo, a marca Hero é comercializada em exclusivo 
pelo Grupo Nabeiro/Delta Cafés para a categoria de 
Sumos&Néctares, numa parceria que conta já com sete 
anos de muito sucesso.
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A distribuição e comercialização dos néctares Hero no canal Horeca em 
Portugal é fruto de uma parceria entre a Hero Portugal e o Grupo Nabeiro/
Delta Cafés. Para Miguel Rodrigues, country manager da Hero Portugal, 
esta é uma parceria de sonho. “Qualquer empresa que tenha uma parceria 
com a Delta deve reconhecer que é, por vários motivos, uma parceria de sonho. 
A Delta Cafés é reconhecida por ser uma grande empresa, com uma filosofia 
muito marcada pela qualidade não só dos produtos que comercializa, como 
pela forma como os comercializa. Uma das grandes preocupações da Hero 
estava em não entregar os nossos produtos a qualquer empresa, a Delta 
preenche totalmente os nossos requisitos”, explica. 
Se anteriormente a Hero era uma marca relativamente desconhecida para 
muitos consumidores, o excelente trabalho desenvolvido ao abrigo desta 
parceria redundou na conquista de um leque alargado e fidelizado de 
consumidores que hoje reconhecem a qualidade e o delicioso sabor dos 
néctares Hero, fazendo-a da sua eleição em muitos pontos de consumo 
espalhados de norte a sul do país. “Uma das maiores dificuldades e desafios 
que enfrentámos em 2009 foi, de facto, a marca não ter a notoriedade que 
tem hoje, que ainda não é a que desejamos. No mercado existem concorrentes 
com uma notoriedade elevadíssima, com um peso muito grande e a Hero, 
quando chegou, não tinha esse conhecimento de marca. Ano após ano, muito 
graças à parceria com a Delta, essas barreiras têm sido ultrapassadas”, 
declara Miguel Rodrigues. 

Portfólio
Atualmente com um portfólio de 11 sabores diferentes, a Hero tem 
sabido adaptar-se ao mercado português e às suas especificidades. Se 
há sete anos o posicionamento não era o mais adequado, percorrido esse 
período de tempo a marca soube adaptar-se aos consumidores nacionais 
e aos paladares destes. Algumas das receitas foram adaptadas ao gosto 
português e agora é altura de melhorar também a apresentação dos 
saborosos néctares. A marca está a operar um “rebranding” na sua gama, 
com as novas embalagens a apresentarem-se mais apelativas fruto de uma 
imagem mais leve, imediata, que reforça toda a naturalidade do produto 
e deixando cair a bandeira suíça para dar lugar à menção “swiss made”. 
Garantia de qualidade a que se junta a assinatura “Goodness Of Nature”, 
“O Bom da Natureza” no nosso idioma, que vem reforçar o desejo da 
marca em oferecer aos consumidores produtos e propostas de valor o mais 
naturais possível. 
A Hero apresenta, assim, uma evidente preocupação em utilizar nos seus 
produtos o melhor que a natureza nos fornece. Não sendo de base orgânica, 
os sumos e néctares da marca suíça comercializada em Portugal pelo 
Grupo Nabeiro/Delta Cafés apresentam-se como uma oferta o mais natural 
possível, demonstrando uma preocupação acrescida com a saúde e bem-
estar de todos os consumidores. Com fornecedores com características 
muito específicas, a Hero procura trabalhar exclusivamente com aqueles 
que preenchem os seus requisitos e partilham os seus valores enquanto 
empresa.

À semelhança da Delta Cafés, também a Hero é uma empresa com 
origens familiares cujos valores refletem isso mesmo. Determinada a 
chegar ao maior número possível de consumidores, preocupa-se não só 
com a qualidade do seu produto, mas também com a acessibilidade de 

REPORTAGEM

Miguel Rodrigues, country manager de Hero, classifica “de sonho” a parceria da marca com a Delta Cafés.
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preço. “Fazemos uma procura muito desenvolvida e focada em encontrar 
as melhores soluções para que o produto seja o melhor possível, sempre de 
forma acessível ao consumidor. Nesse pensamento, também a nova imagem 
está mais ‘clean’, tornando o produto mais honesto e transparente para o 
consumidor. Um produto em que o consumidor sinta que houve preocupação 
com o seu conteúdo e apresentação”.

Marca de eleição
E o que dizem os clientes sobre a marca? Foi o que a Delta Magazine 
procurou saber junto de alguns dos clientes do universo do Grupo Nabeiro/
Delta Cafés que habitualmente trabalham com a Hero no seu quotidiano. 
A Praça Central no Amoreiras Shopping Center é um dos agradáveis 
espaços onde se pode desfrutar da qualidade de um néctar Hero. João 
Oliveira é o proprietário do espaço situado na privilegiada zona central 
do emblemático centro comercial de Lisboa. A Praça Central é um dos 11 

espaços deste empresário da restauração, todos eles com Hero à disposição 
da sua vasta e fiel clientela. Cliente Delta Cafés há já vários anos, João 
Oliveira já conhecia a Hero e não hesitou em comercializá-la no seu espaço 
quando a marca finalmente chegou a Portugal. “Tenho Hero em todos os 
meus espaços, é um produto de grande qualidade e, por isso mesmo, trabalho 
com ele em exclusividade. Um dos fatores que mais fez os consumidores 
confiarem no Hero era a bandeirinha da Suíça na embalagem, um país que 
sempre esteve associado a produtos de qualidade. No início era necessário 
dar a provar o produto às pessoas que não o reconheciam de imediato, hoje 
em dia já não”, explica. 
Também no Spacio Olivais, a marca Hero é um sucesso. O espaço Quiosque 
Bolos e Café é outro esçaço privilegiado da marca que tem vindo a reforçar 
o número de pontos de venda e de clientes satisfeitos. Andreia Pinto e 
António Antunes são os proprietários do espaço que é cliente Delta há 17 
anos. “Trabalhando com a Delta Cafés há tantos anos, a Hero foi o acrescentar 
de mais uma marca de qualidade reconhecida. Os menus que incluem 
Hero foram essenciais 
para os consumidores 
conhecerem a marca”, 
explica António 
Antunes. 
Com uma venda de 
cerca de 200 menus 
por dia, o Quiosque 
Bolos e Café tem 
diversos clientes fiéis 
que reconhecem a 
qualidade do néctar. 
“Podemos fazer um 
balanço muito positivo 
do trabalho com a 
Hero. Temos seis 
referências disponíveis 
e alguns clientes 
pedem especificamente 
um néctar Hero, o de 
Maçã, por exemplo ,é 
um sucesso. Os menus 
foram cruciais para esta 
aceitação e reconhecimento da marca”, explica Andreia Pinto. 
Com uma gama consistente e adaptada ao mercado nacional, a Hero espera 
chegar a um cada vez maior número de consumidores e elevar esta parceria 
de sucesso, fruto de um trabalho próximo de ambas as partes envolvidas. 
Miguel Rodrigues, country manager da Hero Portugal, mostra-se focado no 
futuro risonho da marca. “Estamos muito focados no aumento de clientes 
finais e temos conseguido chegar a clientes de algum relevo a nível nacional. 
Queremos sempre que a nossa oferta seja o melhor possível para que todos 
os agentes envolvidos na cadeia de venda fiquem satisfeitos. Ainda temos 
muito caminho para percorrer, os nossos objetivos são ambiciosos”, conclui.

REPORTAGEM

António Antunes e Andreia Pinto, do Quiosque Bolos e Cafés, destacam a qualidade da oferta da Hero.

João Oliveira, empresário da restauração, trabalha com a Hero em 
exclusividade nos seus 11 estabelecimentos comerciais.
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O CHEF MIGUEL 
ROCHA VIEIRA é o 
primeiro chef português 
a assumir a liderança 
do restaurante do Hotel 
Fortaleza do Guincho. 
Icónico estabelecimento 
de Cascais que detém 
uma estrela Michelin 
e onde o jovem chef 
português se prepara 
para deixar a sua marca, 
após um representativo 
trabalho desenvolvido no 
estrangeiro
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Fortaleza do Guincho 
com sabor português

Mesmo quem nunca teve o prazer de provar os seus pratos conhece certamente Miguel 
Rocha Vieira como um dos jurados da versão portuguesa do programa Masterchef. Com apenas 
38 anos, tem um currículo invejável e regressou recentemente a Portugal para assumir 
o lugar de chef executivo do icónico restaurante Fortaleza do Guincho, que renovou 
recentemente a sua estrela Michelin e tem, assim, o seu primeiro chef português. Que 
se prepara para deixar a sua marca.

Ainda adolescente, Miguel Rocha Vieira saiu de Portugal para estudar 
em Londres. Ingressou no curso de gestão hoteleira mas, rapidamente, 
percebeu que a cozinha despertava o seu interesse. “Quando saí de 
Portugal, em 1999, ninguém falava de chefs de 
cozinha. Em Inglaterra, já davam mais valor a 
esta profissão, os chefs apareciam em jornais, 
tinham os seus espaços. E, assim, acabei por 
ficar lá cerca de 15 anos”, explica de forma 
resumida.
Miguel Rocha Vieira é ainda chef consultor 
de dois restaurantes em Budapeste, ambos 
detentores da tão desejada estrela Michellin. 
O Costes Restaurant recebeu, em 2010, a sua 
primeira estrela Michellin, tornando-se o 
primeiro restaurante da Hungria a obter esta 
distinção, com o Costes Downtown, em 2015, a 
ser também agraciado com este prémio.
Há três anos aceitou o desafio de ser um dos 
jurados do programa Masterchef e começou 
a viajar mais regularmente para Portugal. 
“Comecei a passar cada vez mais tempo em 
Portugal e depois já me custava ir embora. 
Começava a ser mais difícil deixar a família, 
os amigos, a rotina de toda a vida, o clima,etc. 
Comecei a procurar algo mais sério aqui para 
voltar e acabei por chegar, em agosto de 2015, 
à Fortaleza do Guincho. Foi um regresso muito 
desejado. Não queria, de alguma forma, deixar 
o trabalho que fiz lá fora ao longo destes anos, 
queria continuar na mesma linha, e nada melhor que uma casa com o peso, 
o nome e o passado que tem a Fortaleza do Guincho”, partilha.
Miguel Rocha Vieira tornou-se, assim, o primeiro chef português desta 

MIGUEL ROCHA VIEIRA, CHEF EXECUTIVO FORTALEZA DO GUINCHO
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS

GASTRONOMIA

casa com mais de 17 anos de história. Inaugurada em 1998, a Fortaleza 
do Guincho Hotel e Restaurante é um local de requinte por onde já 
passaram alguns dos mais conceituados chefs internacionais. Depois 

de um ano de mudança estrutural para o 
restaurante, a confirmação do bom trabalho 
realizado chegou em novembro ao conseguir 
confirmar novamente a distinção com a 
estrela Michellin, quase já uma tradição 
desde 2001. Para o seu novo chef executivo, 
o segredo do sucesso, tanto pessoal como 
do restaurante, passa pela simplificação 
e pragmatismo. “À medida que vamos 
crescendo, vamos simplificando nos pratos. 
Poucos restaurantes em Portugal compram 
tão boa matéri-prima como a Fortaleza do 
Guincho e, quando o produto é bom, não é 
preciso ‘inventar’. Hoje em dia, cozinhamos 
mais português do que nunca, com mais 
comida portuguesa do que nunca”, explica. 
Após um ano de mudanças, Miguel Rocha 
Vieira vê com bons olhos o panorama atual 
da cozinha portuguesa, que merece cada 
vez mais atenção internacional. “Esta nova 
geração de chefs está a dar cartas pela Europa 
toda. Já está na altura de Portugal ser visto 
lá fora como outros países são. Esta geração 
é fantástica e muitos chefs teriam lugar em 
qualquer sítio da Europa. Nós, portugueses, 
temos uma capacidade de trabalho incrível e 

não temos que invejar nada a ninguém. Pessoalmente, foi um ano muito 
intenso e de grande aprendizagem, ainda me estou a adaptar ao regresso, 
mas estou muito feliz aqui”.
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Hotel Fortaleza do Guincho:
o requinte do mar à mesa

Miguel Rocha Vieira, chef executivo do Hotel Fortaleza do Guincho, deixa-nos a sua 
sugestão para um refeição completa. Este profissional de méritos reconhecidos dentro e 
fora de portas apresenta aos leitores da Delta Magazine o que de melhor o mar tem para 
oferecer. Desde dos carabineiros, ao pargo, terminando numa sobremesa onde se destaca o 
sorbet de marmelo. Sabores para descobrir numa das belas regiões da costa nacional, 
com o Atlântico como pano de fundo, num dos mais emblemáticos hotéis da cadeia Relais 
& Châteaux existentes em Portugal.

COM O OCEANO ATLÂNTICO 
COMO PANO DE FUNDO, 
o charme do restaurante do 
Hotel Fortaleza do Guincho 
é incontornável. A uma 
das mais belas paisagens 
da costa nacional junta-se 
uma cozinha de autor, 
pela mão do prestigiado 
chef Miguel Rocha Vieira. O 
melhor do mar, e não só, à 
mesa, para descobrir neste 
hotel de referência
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CARABINEIRO DO ALGARVE, 
CENOURAS E CITRINOS 

Ingredientes (6pax)
4 carabineiros
4 mini cenouras roxas
4 mini cenouras laranja
4 mini cenouras amarelas
500gr cenouras laranjas (grandes)
500gr cenouras amarelas (grandes)
500gr cenouras roxas (grandes)

Preparação 
Descascar os carabineiros e com as cascas e cabeças fazer 
um molho. 
Assar as cenouras grandes no forno. 
Uma vez assadas fazer puré.
Meter em pickle as mini cenouras
Saltear o carabineiro em azeite.
Empratar e servir.

PARGO A BAIXA TEMPERATURA, 
CEVADINHA E FUNCHO

Ingredientes
1 pargo
250gr cevada
4 mini funchos com topo
4 funchos grandes
500ml vinho abafado
500ml caldo de peixe
200gr manteiga

Preparação
Reduzir o caldo de peixe e o vinho abafado por separado.
Juntar os dois e emulsionar com manteiga.
Cozer mini funcho. Bringir topos e triturar. Coar e guardar o 
líquido.
Cozer funchos grandes. Triturar e fazer puré.
Cozer cevada e terminar como um risotto.
Cozer peixe.
Empratar e servir.

MEMÓRIAS DA MINHA INFÂNCIA

Ingredientes
Tigelada
3 ovos
120gr açúcar
Raspa ½ limão
60gr farinha
250ml leite

Preparação
Misturar ovos e açúcar.
Adicionar limão e farinha.
Juntar leite e misturar bem.
Cozer em forma de barro a 250.º C

Sorbet Marmelo
250gr marmelo cozido
125ml água
90gr açúcar

Preparação
Ferver água e açúcar.
Juntar marmelo triturado.
Misturar bem.
Colocar na máquina de gelados.
Empratar e servir.

MIGUEL ROCHA VIEIRA, CHEF EXECUTIVO FORTALEZA DO GUINCHO
fotos SARA MATOS

GASTRONOMIA

Onde fica:            
Fortaleza do Guincho
Estrada do Guincho 
2750-642 Cascais
> Tel.  214 879 07
> Horário: 12h30-15h00; 19h30-22h00
> restaurante@guinchotel.pt
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Com 32 anos de funcionamento, no AveiraMariscos o marisco é sempre a estrela do 
menu. Criado de raiz por António José Rodrigues, este restaurante e marisqueira apresenta-
se como um espaço simples e intimista que se distingue, sobretudo, pela propensão da 
família que o gere em criar verdadeiros laços familiares com clientes e parceiros de 
negócio. Dispondo de viveiros de marisco próprios, a ementa não deixa de ser completa, 
apresentando, além dos pratos da sua especialidade, diversas propostas de peixe, petiscos 
quentes e frios, sopas e carnes.

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

LUÍS E ANTÓNIO 
RODRIGUES, PAI E FILHO, 
SÃO OS RESPONSÁVEIS
pelo AveiraMariscos, um 
restaurante marisqueira 
que se pauta pela 
simplicidade e bom 
atendimento. Bom produ-
to, ementa completa, e 
um sorriso nos lábios 
para quem visita este 
espaço são os segredos 
deste negócio familiar

AveiraMariscos, 
o rei do marisco 
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UM CLIENTE, UM AMIGO

António José Rodrigues fundou o restaurante e marisqueira 
AveiraMariscos, em Aveiras de Cima, concelho de Azambuja, em 
1984. Hoje, Luís Rodrigues, de 29 anos, filho do fundador, reconta 
como tudo começou. “Esta ‘brincadeira’ começou porque o meu pai 
já trabalhava há muitos anos, desde os 12, na restauração e passou 
pelos melhores cafés da altura no Cartaxo”. 
Esta casa rainha do marisco começou por ser apenas um café, que, 
pouco tempo depois, começou a servir petiscos e alguns mariscos, 
aumentando a procura dos clientes. “O meu pai trabalhava numa 
casa já com marisco e vendia camarão, sapateiras, entre outros. 
Depois trouxe para cá esse conhecimento e experiência. Os clientes, 
como já o conheciam, começaram a pedir o marisco, pois sabiam 
que ele já tinha experiência a tratar esse tipo de produtos”. 
Assim, há 32 anos, começou o negócio em Aveiras de Cima. “A 
minha mãe, Matilde Rodrigues, está responsável pela cozinha. 
Eu e o meu pai estamos aqui na sala, juntamente com a minha 
esposa, Rosa Rodrigues, que está lá connosco. Já a minha irmã, 
Susana Rodrigues, também trabalha na cozinha com a minha mãe”, 
salienta Luís Rodrigues. Um negócio familiar onde os funcionários, 
clientes e fornecedores são pessoas amigas e conhecidas.
Fidelização esta que nasce não apenas da qualidade da sua oferta 
como da relação próxima com os proprietários da casa, pois é um 
restaurante que convida, todos os dias, os clientes das zonas envolventes 
da Azambuja a voltar para provar a sua especialidade. Um sucesso cujo 
segredo reside na frescura e qualidade dos alimentos que são escolhidos, 
cozinhados e servidos por esta família. “Reduzimos a um distribuidor, 
mais pequeno, o que faz com que tenhamos uma escolha de produtos. O 
distribuidor sabe o que pretendemos, enquanto se fosse um de maior 
dimensão, provavelmente, isso não iria acontecer, pois não tinha o mesmo 
tipo de produtos como desejamos ter aqui e, mais importante, não teríamos a 
primeira escolha”, diz Luís Rodrigues, gerente do AveiraMariscos.
Petiscos, que vão desde a Salada de Polvo às Ovas de Bacalhau, Caldinho de 
Marisco, com camarão e sapateira, e Sopa de Peixe, seguidos por pratos de 
peixe sempre frescos, tais como garoupa, sardinhas, lulas, chocos, robalo 
e douradas, e Açorda de Camarão e Amêijoa. Ou por pratos de marisco 
fresco onde há praticamente de tudo: camarão da Costa, camarão selvagem 
de Moçambique, camarão à la Guilho, sapateira, santola e lagostas, ostras, 
amêijoa à Bu-lhão Pato e mexilhão à Espanhola. 

Marisco que é previamente cozido de for-ma regular ao longo do dia, de 
modo a estar sempre pronto a ser servido frio. “O meu pai coze agora de 
manhã quando chega, depois à tarde volta a cozer. No fim-de-semana, três ou 
quatro vezes por dia, cozemos marisco. A nossa montra não é uma montra 
extensa como se vê noutras casas. Preferimos estar a cozer o marisco do que 
estar a fazer uma grande montra. Daí os clientes falarem da frescura do 
marisco”, acrescenta.
Para acompanhar, servem um copo de vinho após uma aposta forte na 
garrafeira onde se incluem vinhos da Adega Mayor. “A casa nunca trabalhou 
muito com vinhos”, diz Luís Rodrigues. “Estudei cozinha e pastelaria na 
escola de hotelaria em Lisboa e de seguida estudei gestão hoteleira. Após isso, 
fui estagiar para a Madeira e comecei a interessar-me pelos vinhos, porque 
na altura não tinha conhecimento geral dos vinhos. Estive como assistente 
de direção no hotel The Vine que tinha uma carta de vinhos muito extensa”.
Contudo, a zona vitivinícola onde se encontram, apesar da imensa 
dimensão e prestígio que teve no passado, viu a sua notoriedade e a sua 
qualidade média começar a cair na década de 70. Luís Rodrigues menciona 
que “a zona, há uns anos atrás, não produzia grande qualidade e grandes 
marcas de vinho. Não havia muita qualidade de vinho engarrafado. Isto era 
uma zona de venda de vinho a granel. Antes vendíamos mais cerveja por ser 
uma marisqueira. Mas conseguimos alterar isso, começámos a alterar a carta 
com a implementação do vinho a copo. Uma vez por mês temos um vinho em 
destaque. Aumentámos drasticamente o consumo de vinhos”, salienta.
E ao terminar a refeição, uma chávena de café da Delta Cafés, que é hoje o 
seu parceiro. “Trabalhámos muitos anos com outra marca. Já andávamos há 
algum tempo para mudar, mas acabou por nunca surgir essa possibilidade,” 
explica Luís Rodrigues. “Pessoalmente, prefiro a Delta Cafés à marca 
com que antes trabalhávamos. Mas para o meu pai era muito forte aquele 
sentimento de fidelização e de amizade com os vendedores. É uma relação 
comercial, mas também uma relação pessoal. Por isso, acabámos por criar 
um elo familiar entre todos. Mas quando houve a renovação do espaço, 
mudámos para a Delta Cafés”. Uma relação que, garante, é para continuar.
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Delta Cafés inaugura novas 
instalações em Sevilha

O autarca de Sevilha, Juan Espadas, inaugurou as novas instalações da delegação comercial 
da Delta Cafés naquela cidade espanhola, numa cerimónia que contou com a presença do presidente 
e fundador da empresa, o comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro. Presente na cerimónia, 
e em destaque entre os vários convidados, esteve também o cônsul de Portugal em Sevilha, 
Jorge Monteiro, e a delegada de Economia da cidade de Sevilha, Carmen Castreño, a par dos 
empresários e os clientes da empresa na cidade espanhola.

REPORTAGEM
INAUGURAÇÃO
texto BÁRBARA SOUSA fotos D.R.

(ESQUERDA) IVAN NABEIRO, JORGE MONTEIRO, 
CARMEN CASTREÑO,  JOÃO MANUEL NABEIRO, 
JUAN ESPADAS E O COMENDADOR RUI NABEIRO 
foram algumas das individualidades presentes na 
inauguração das novas instalações do 
Departamento de Sevilha
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Inaugurada aquela que é a maior infraestrutura da empresa portuguesa 

na região sul do país vizinho, e sob o lema “Sevilha necessita do melhor 

café”, o grupo empresarial confirma o seu compromisso com o mercado 

espanhol e consolida a sua expansão na Andaluzia, onde já possui quatro 

delegações situadas 

em Sevilha, Málaga, 

Córdoba e Cádiz.

Presente em Espanha 

com as marcas Delta 

Cafés, Delta Q e Barco, 

a empresa portuguesa 

reforça “a aposta forte 
no mercado andaluz e 
resultado do crescimento 
consolidado e estratégico 
para a Delta Cafés”. 

Em Sevilha desde há 

25 anos, data de 1986 

a entrada do grupo 

português no mercado 

espanhol, onde detém 

e gere uma carteira 

comercial de mais de 10 

mil clientes e possui 18 

delegações próprias.

REPORTAGEM

As novas instalações, que 

consistem em mais três mil metros 

quadrados, estão localizadas no 

Polígono Industrial Parsi. Aqui, 

o grupo oferece um novo espaço 

divido entre área comercial, sala 

de formação barista, serviço 

técnico e armazém. Em particular, 

o espaço barista é, como sempre 

tem sido, muito importante para a 

Delta Cafés, pois trata-se do local 

onde é ministrada a formação 

aos seus clientes e transmitida 

a sua “cultura do café e do 
conhecimento”.  

As instalações também contam 

com um serviço técnico abrangente 

que permite prestar assistência 

aos clientes 24 horas por dia, 

garantindo a máxima qualidade 

do café e que levou à consolidação 

deste grupo empresarial.

Atualmente, o Grupo Nabeiro/

Delta Cafés conta em Sevilha, e na sua província, com mais de 800 clientes 

no canal Horeca, ascendendo a um volume de vendas, na Andaluzia, de 

50 milhões de euros, valor que responde por 30% do volume de negócios 

global do grupo em Espanha.
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JORGE MONTEIRO, 
CÔNSUL GERAL DE 
PORTUGAL NA 
ANDALUZIA, CEUTA E 
MELILHA,
aborda as relações 
económicas e culturais 
entre Portugal e a 
Andaluzia. Um grande 
eixo económico e com 
muito potencial de 
crescimento

A relação lusa com a Andaluzia tem raízes históricas e remonta a tempo idos, quando as 
relações económicas e políticas conheciam outros contornos. Em pleno século XXI, este relacionamento 
é acentuado e potenciado num grande eixo económic0 que une os dois países ibéricos. Ligações 
de afinidade, económicas, políticas e culturais, que contribuem para o dinamismo de ambos os países e 
para o acentuar da posição de Portugal como parceiro económico privilegiado de Espanha. 
Tal como explica Jorge Monteiro, Cônsul Geral de Portugal na Andaluzia, Ceuta e Melilha.

“Portugal partilha com a Andaluzia 
laços de especial proximidade histórica, 
cultural e afetiva”

ENTREVISTA
texto BRUNO FARIAS fotos D.R.
JORGE MONTEIRO – CÔNSUL GERAL DE PORTUGAL NA ANDALUZIA, CEUTA E MELILHA
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Delta Magazine - Chegou a Sevilha em 2012 e o seu mandato 

termina em 2017, após ter sido, durante seis anos, consultor para 

as Relações Internacionais do ex-Presidente da República, Aníbal 

Cavaco Silva. No seu percurso diplomático conta, ainda, com uma 

passagem por Angola e por serviços no Ministério dos Negócios 

Estrangeiros na área dos Assuntos Europeus. A que se deveu a 

escolha ou a aceitação do cargo de Cônsul Geral de Portugal em 

Sevilha?

Jorge Monteiro - Os movimentos diplomáticos no Ministério dos Negócios 
Estrangeiros são, em regra, organizados anualmente, por concurso. O posto 
de Cônsul Geral de Portugal em Sevilha abriu em finais de 2012 e, na altura, 
depois de seis anos e meio como Consultor Diplomático na Casa Civil do 
ex-Presidente da República Cavaco Silva, pareceu-me que seria um grande 
desafio profissional contribuir para a dinamização do nosso relacionamento 
com esta importante região. Espanha foi sempre, ao longo da nossa história, 
um destino muito exigente e estimulante do ponto de vista da nossa política 
externa e hoje em dia não é exceção.
Posso hoje dizer que foi uma escolha acertada, pois existia, e existe ainda, um 
extenso e aliciante trabalho a fazer, no sentido de uma maior aproximação 
entre Portugal e a região do sul de Espanha, que envolve a Andaluzia, mais 
as cidades autónomas de Ceuta e Melilha. E, quando falo em trabalho a 
fazer, refiro-me a todo o potencial que existe para o aprofundamento da nossa 
cooperação a nível cultural, económico, científico e universitário com aquela 
que é a maior comunidade autónoma espanhola em termos de população. 
Se lhe somarmos a Extremadura, estamos a falar de uma região e de uma 
população praticamente equivalentes ao território e à população do nosso 
país.

DM - Foi difícil a adaptação a uma nova realidade? Os portugueses 

são bem-vindos na Andaluzia?

JM - Quando mudamos a nossa residência para outro país há sempre um 
período inicial de adaptação. Neste caso, essa adaptação envolveu também 
a minha família, o que implicou um desafio acrescido. No fundo, há que 
criar as condições mais adequadas para o pleno desenvolvimento do nosso 
trabalho, esforçando-nos simultaneamente por garantir o equilíbrio e o 
bem-estar familiar. Posso dizer, já com alguma perspetiva, que tivemos a 
felicidade de conseguir reunir todas essas condições muito rapidamente. A 
boa adaptação e a integração nos diferentes círculos desta sociedade são 
a melhor ferramenta por um desempenho eficaz da missão que me cabe 
prosseguir.
Creio que, de um modo geral, os portugueses que se deslocam à Andaluzia, 
por motivos profissionais ou turísticos, e os que elegeram a Andaluzia para 
fixar a sua residência e desenvolver a sua atividade profissional, são bem 
recebidos. De resto, a Andaluzia é conhecida por ser uma comunidade 
autónoma muito acolhedora e aberta e os andaluzes mantêm em relação a 
Portugal e aos portugueses uma atitude de grande simpatia.

DM - Como avalia a evolução das relações entre Portugal e a 

Andaluzia ao longo destes últimos quatro anos? A Andaluzia é 

hoje uma região mais aberta ao exterior?

JM - O relacionamento entre Portugal e a Andaluzia tem vindo a desenvolver-
se de forma muito significativa nestes últimos anos, tanto quantitativa, como 
qualitativamente. É sabido que, historicamente, foi sobretudo nas regiões 
transfronteiriças que as nossas relações bilaterais assumiram um maior 
dinamismo. Contudo, a adesão conjunta de ambos os países à União Europeia e 
a eliminação do efeito de fronteira abriram novas oportunidades de cooperação 
a nível político, cultural, empresarial, universitário e turístico.
Quando iniciei a minha missão, no final de 2012, o relacionamento entre 
Portugal e a Andaluzia tinha já alguma expressão, mas encontrava-se ainda 
longe da dinâmica desejável tendo em conta a importância desta região. Temos 
vindo progressivamente a fortalecer o nosso relacionamento em praticamente 
todos os domínios da nossa cooperação e, em particular, nas esferas económica 
e cultural. Tem, de resto, sido uma experiência muito gratificante constatar o 
interesse dos andaluzes pela cultura e língua portuguesas, de resto visível no 
acolhimento entusiasta do público e agentes culturais andaluzes em relação à 
diferente programação cultural que temos trazido a esta comunidade autónoma, 
como acontece em relação ao Festival de Fado de Sevilha, que vai já na sua 
segunda edição.
Pessoalmente, acredito que a diplomacia cultural é uma das principais 
ferramentas de que dispomos para a afirmação externa do nosso país e, por isso, 
temos vindo a apostar com afinco e muita determinação pelo reforço da presença 
cultural portuguesa na Andaluzia. Este ano, organizámos duas exposições em 

parceria com as mais reputadas instituições culturais locais - exposição de 
arquitetura de Eduardo Souto de Moura e exposição de arte moderna “Pasión” de 
Cristina Rodrigues -, que foram vistas por mais de 10 mil visitantes. A promoção 
da música e da língua portuguesas têm também estado no topo da nossa agenda 
cultural, sendo que ainda recentemente tivemos a oportunidade de apresentar 
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percecionada nesta região, como um pouco por toda a Espanha, como sinónimo 
de qualidade, do melhor café que se consome neste país. 
As empresas portuguesas que foram pioneiras a entrar nesta região tiveram de 
vencer dificuldades próprias de um mercado organizado e concorrencial, que 
valoriza muito a produção nacional. À medida que a presença de empresas 
portuguesas se vai tornando mais visível e, sobretudo, à medida que se vai 
tornando mais percetível a qualidade, a competitividade e as vantagens do 
investimento português na modernização do tecido económico, na geração de 
valor e postos de trabalho, vai-se abrindo espaço para a penetração de outras 
empresas neste mercado. 
A indústria agroalimentar, os serviços, o turismo, as novas tecnologias, a 
distribuição, o sector das minas e o “cluster” aeroespacial são alguns exemplos 
de áreas que, do meu ponto de vista, oferecem grandes oportunidades para as 
empresas portuguesas.

DM - Qual o peso da Andaluzia face ao total do investimento e das 

exportações portuguesas para Espanha no último ano e, se possível, 

até ao momento atual do corrente exercício? 

JM - Nos últimos seis anos, o volume das nossas exportações para esta região 
cresceu cerca de 40%, tendo alcançado em 2015 o seu máximo histórico com 
1.029 milhões de euros. Segundo os dados conhecidos para o que levamos do 
ano, esta posição deverá manter-se no corrente exercício. Trata-se, sem dúvida, 
de um dado muito significativo, sobretudo se tivermos em conta que este valor 
é superior ao volume global das nossas exportações para o Brasil, China, 
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no Consulado a última tradução para espanhol da obra “Os Lusíadas” de Luís 
de Camões, da responsabilidade da editora Renacimiento, a qual gerou um 
elevado interesse junto do público e um amplo impacto mediático.

DM - Quantos portugueses vivem atualmente na Andaluzia?

JM – Atualmente, temos mais de oito mil portugueses residentes na Andaluzia, 
Ceuta e Melilha inscritos no Consulado. A proximidade ao nosso país faz 
com que a comunidade portuguesa seja uma comunidade muito flutuante, 
aumentando ou diminuindo em função da evolução do ciclo económico. À 
parte dos portugueses residentes, existe um elevado número de cidadãos 
nacionais que se deslocam diariamente a esta região em trabalho ou 
simplesmente em turismo, e que recorrem aos nossos serviços consulares 
ou de aconselhamento em matéria de diplomacia económica. Um dado que 
deve ser realçado é a boa integração da nossa comunidade na sociedade de 
acolhimento, sendo habitualmente respeitada e apreciada pelo contributo que 
dá para o desenvolvimento económico e social da Andaluzia.

DM - E no que diz respeito à dinâmica empresarial, existem empresas 

portuguesas a trabalhar com esta região? A sua importância em 

termos da relação entre empresas dos dois lados da fronteira tem 

vindo a aumentar ou a diminuir ao longo dos últimos anos?

JM - Temos vindo a assistir a um crescimento expressivo do número de empresas 
portuguesas que se procuram posicionar neste mercado. Portugal foi, de resto, 
nos últimos 15 anos, um dos países que mais investiram na Andaluzia, em 
distintas áreas de atividade. Alguns desses investimentos catapultaram as 
respetivas empresas para a liderança dos seus sectores não apenas a nível 
ibérico, mas também a nível internacional. Praticamente todas as semanas 
somos contactados por empresas portuguesas que pretendem fazer negócios 
ou instalar-se neste mercado e que nos solicitam aconselhamento e apoio no 
estabelecimento de contactos com empresas e com a administração andaluza.
Existe também um aumento do número de empresas de ADN andaluz que 
investem no nosso país e procuram tirar partido das vantagens que Portugal 
lhes oferece para a expansão dos seus negócios. Segundo as estimativas da 
empresa gestora do Alqueva – EDIA -, estão presentes naquela região perto 
de 100 empresas espanholas, que exploram cerca de 30 mil hectares da área 
agrícola disponível. Mas o investimento andaluz em Portugal não se fica pelo 
sector agroindustrial, alargando-se ao sector dos serviços, transportes, têxtil, 
passando pela indústria do calçado e pela distribuição, de norte a sul do país. 

DM - São conhecidos alguns casos de grandes empresas portuguesas 

que investiram na região, casos da Sonae Sierra, da Salvador 

Caetano, da Sovena ou da Sugalidal. Acredita que estes casos 

são polarizadores do interesse de outras empresas até de outros 

sectores para investir na Andaluzia?

JM - Os casos que refere são bons exemplos de empresas ou grupos económicos 
que souberam tirar partido das oportunidades deste importante mercado para 
ganhar escala e expandir a sua presença internacional. Poderíamos apontar 
outros igualmente relevantes como os casos da Acquajet, da Galp, do grupo 
Luís Simões, da Barbosa e Almeida e da própria Delta Cafés, cuja marca é 
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criar as condições conducentes a uma economia mais competitiva e criadora de 
emprego. A proximidade – a capital andaluza está mais próxima de Lisboa do 
que de Madrid - e as complementaridades das regiões que conformam o sul da 

Península Ibérica fazem com que estas tenham muito a ganhar em coordenar 
mais ativamente as suas estratégias de desenvolvimento, designadamente no 
quadro dos programas europeus de apoio à cooperação transfronteiriça e à 
promoção de um crescimento sustentável e inteligente.

DM - A criação do Conselho Empresarial Andaluzia Portugal 

(CEAP) foi uma decisão acertada? Como avalia o funcionamento 

desta associação?

JM - A criação do Conselho Empresarial Andaluzia Portugal visou dar um 
impulso à dinamização do nosso relacionamento económico com esta região, 
chamando as empresas a participar ativamente na definição das prioridades 
a prosseguir em matéria de diplomacia económica. Cerca de três anos volvidos 
desde a sua criação, creio que esta foi claramente uma aposta ganha, tendo-
se o CEAP afirmado como um interlocutor respeitado e ativo na aproximação 
entre os empresários de ambos os países.
Para a afirmação do CEAP, muito tem contribuído a originalidade de estar 
aberto à participação tanto de empresas portuguesas, como de empresas 
espanholas, integrando na sua direção empresas como a Sovena, a Endesa, 
a Delta Cafés, o Banco Caixa Geral, o grupo Luís Simões, o grupo Covirán, 
o grupo Herogra, o Novo Banco, a Acquajet e o grupo Tomates del Sur. Esta 
circunstância proporciona-nos uma visão mais abrangente dos interesses e 
potencialidades de ambos os mercados e ajuda a identificar oportunidades de 
negócio. Como presidente de Honra do CEAP, estou muito grato aos empresários 
que ajudaram a pôr de pé esta estrutura.

Marrocos e para grande parte dos países da União Europeia. Em termos de 
investimento, Portugal foi na última década e meia um dos países que mais 
investiu nesta região através dos grupos já referidos.
Em sentido inverso, Portugal tem vindo 
a consolidar-se como um dos principais 
destinos das exportações andaluzas, 
tendo ocupado em 2015 a quarta posição, 
com 1.820 milhões de euros. No que 
toca aos investimentos, esta comunidade 
autónoma foi, depois de Madrid, a 
segunda que mais investiu no nosso país 
em 2015, com 116 milhões de euros (33% 
do total nacional).
Apesar dos bons resultados, acredito que 
estes valores podem continuar a reforçar-
se no futuro. Para tal, é necessário que as 
empresas portuguesas estejam atentas às 
oportunidades que se vão abrindo neste 
mercado e que encarem Espanha como 
um mercado natural para a expansão dos 
seus negócios.

DM - O que une, no seu entender, 

o nosso país e a região onde 

desempenha atualmente funções?

JM - Portugal partilha com a Andaluzia laços de especial proximidade histórica, 
cultural e afetiva, mas também uma convergência alargada de objetivos e de 
interesses comuns.
Historicamente, Portugal sempre manteve um intenso relacionamento com 
esta região, bastando recordar que entre os séculos XVI e XVIII a comunidade 
portuguesa residente na capital andaluza foi uma das mais importantes e mais 
destacadas tanto no comércio, como na arte ou na ciência. Foi em Sevilha que 
Carlos V casou com Isabel de Portugal, perdurando até aos nossos dias os 
símbolos desse importante enlace matrimonial. Foi a partir de Sevilha que 
Fernão de Magalhães planeou aquela que foi uma das mais importantes 
façanhas da história da Humanidade, a primeira viagem de circum-navegação 
da Terra, cujo quinto centenário se comemorará já em 2019. Importantes 
nomes do barroco português mantêm também uma forte ligação a Sevilha, 
como Baltazar Gomes Figueira e a sua filha Josefa de Óbidos – nascida em 
Sevilha em 1630 – ou Caetano da Costa, que foi um dos mais importantes 
arquitetos e escultores do século XVIII.
Atualmente, une-nos a esta região também um conjunto alargado de objetivos 
e interesses comuns. A contiguidade territorial do espaço geográfico que 
hoje integra a euro-região Alentejo-Algarve-Andaluzia, juntamente com a 
Extremadura, forma uma das mais importantes e mais competitivas regiões 
agrícolas da Europa. Uma região que tem também no turismo um dos sectores 
mais relevantes para ambas as economias. 
Uma vez resolvidas, em larga medida, as insuficiências em infraestruturas que 
muito dificultavam as relações económicas bilaterais, partilhamos o objetivo de 
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sector na economia andaluza, a elevada competitividade deste mercado tem 
dificultado a entrada de investidores portugueses. Acredito, contudo, que tal 
situação poderá vir a alterar-se tendo em conta que Portugal dispõe atualmente 
de importantes grupos turísticos, com uma significativa experiência 
internacional, que poderiam tirar partido das inúmeras oportunidades que o 
forte crescimento deste sector tem vindo a criar a nível regional.

DM - Como vê a abertura do novo departamento comercial da Delta 

Cafés em Sevilha? Acredita que esta é uma aposta importante não 

só para a empresa como para a região em si?

JM - Devo dizer que foi um grato prazer participar juntamente com o comendador 
Rui Nabeiro, o seu filho João Nabeiro e o alcalde de Sevilha, Juan Espadas, 

na inauguração das magníficas instalações do 
novo departamento comercial da Delta Cafés 
em Sevilha. Penso que as novas instalações 
da Delta Cafés enquadram-se numa linha de 
continuidade com a imagem da qualidade que 
tem caracterizado a atuação da empresa neste 
mercado e, por isso, não me surpreende que o 
alcalde desta cidade tenha querido associar-se 
a esta inauguração, reconhecendo, assim, o 
importante contributo dado pela Delta Cafés, há 
mais de três décadas, para o desenvolvimento 
económico e a criação de emprego nesta região.
Não tenho dúvidas de que a Delta Cafés é uma 
das empresas portuguesas melhor implantadas 
nesta região, sendo possível encontrar as suas 
marcas – Delta Cafés e Camelo – um pouco por 
toda a Andaluzia e, sobretudo, associadas aos 
espaços de maior prestígio nesta comunidade 
autónoma. A importância deste mercado é 
evidente, não apenas pela dimensão da sua 
população, mas também pelo elevado número 
de turistas que todos os dias percorrem os muitos 
recantos da Andaluzia, pelo que me parece 
acertada a aposta no reforço da sua presença 
nesta comunidade.

DM - Qual é, na sua opinião, a perceção que localmente existe sobre 

a Delta Cafés?

JM - Nos últimos quatro anos tenho podido comprovar em inúmeras ocasiões 
que a marca Delta Cafés é aqui percecionada não apenas como sinónimo de 
qualidade e do melhor café que se consome em Espanha, mas também como 
se de uma marca local se tratasse. A tal situação não será alheia a presença 
de mais de 30 anos da Delta Cafés neste mercado, mas também o excelente 
trabalho desenvolvido pela equipa da empresa em Espanha, com quem tenho 
tido o gosto de colaborar em numerosas ocasiões. É, aliás, sempre com uma 
especial satisfação que acolhemos todas as visitas que recebemos no Consulado 
com um muito apreciado “café português”.

DM - Acredita que o futuro poderá ser ainda mais próspero no que 

toca ao aprofundamento do nosso relacionamento bilateral?

JM - Não tenho dúvidas de que existe ainda uma ampla margem para o 
aprofundamento do nosso relacionamento bilateral. Apesar das dificuldades 
que vivemos nos últimos anos, a evolução das trocas comerciais entre Portugal 
e Espanha e, dentro de Espanha, com cada uma das suas comunidades 
autónomas, tem registado um movimento continuado de crescimento, 
estabelecendo sucessivos máximos históricos e continuando a atrair 
importantes volumes de investimento.
As duas economias peninsulares representam um mercado de cerca de 57 
milhões de consumidores. Um mercado que, além da proximidade geográfica, 
partilha igualmente um conjunto de valores culturais e hábitos de consumo que 
oferecem uma clara vantagem competitiva em 
relação a outros mercados mais longínquos 
ou com padrões de consumo diferentes dos 
nossos.
Para além das oportunidades que existem 
em cada um dos mercados, uma maior 
cooperação entre empresas portuguesas e 
espanholas poderá ajudá-las a melhorar 
também o seu posicionamento face a 
mercados terceiros, designadamente junto dos 
mercados de língua portuguesa, da América 
Latina ou do Norte de África.

DM - Qual a importância do turismo 

para esta região? É uma indústria 

que atrai também o investimento de 

empresas portuguesas, conhecida 

que é a atração dos portugueses pela 

região?

JM - O turismo é uma das principais indústrias 
desta comunidade autónoma, representando 
cerca de 12,7% do PIB andaluz. Segundo 
os dados mais recentes, o número anual de 
turistas que visitam a Andaluzia situa-se em 
torno dos 26 milhões, o que representa o 
triplo da população residente, e as receitas 
geradas pelo sector em 2015 atingiram os 17.600 milhões de euros. Esta é 
também a comunidade autónoma mais visitada por turistas espanhóis e um 
dos principais destinos nacionais de turistas de outros países.
Devido à sua proximidade e à sua dimensão populacional – com 8,5 milhões 
de habitantes - a Andaluzia é um dos principais mercados emissores de turistas 
para o nosso país, atraídos pela qualidade da nossa gastronomia e beleza das 
nossas paisagens, bem como pela hospitalidade e excelência da nossa oferta 
turística. Por seu lado, esta é também a comunidade autónoma espanhola 
mais visitada por turistas portugueses, tendo recebido em 2015 cerca de 18% 
dos portugueses que visitaram Espanha.
Apesar da atração que exerce sobre os turistas portugueses e do peso deste 
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acessibilidade e na divulgação e promoção junto do turista, através de um 
canal online dedicado ao turismo acessível.
Para o Turismo de Portugal, o objetivo é, “em conjunto, tornar Portugal um 
destino turístico para todos. A aposta na acessibilidade está diretamente 
associada ao propósito do país: ‘receber bem’. Ao construirmos um destino 
turístico acessível para todos estamos a responder às necessidades de 
cada um, prestando um melhor serviço e potenciando a captação de mais 
turistas. Não se trata de responder a um mero nicho de mercado, mas sim 
prepararmo-nos para poder fazer parte dos destinos escolhidos por turistas 
com necessidades específicas, os quais se estimam que, em 2020, poderão 
representar 862 milhões de viagens na Europa”.
As celebrações do arranque da Semana do Turismo contaram igualmente 
com apresentações do Portugal Heritage, no Forte da Graça, em Elvas, e 
da rede de museus e equipamentos de Évora, nos Paços do Concelho da 
cidade, visita à Fundação Eugénio de Almeida e Igreja S. Francisco, bem 
como de uma caminhada noturna, em Santarém, integrada nas Jornadas 
Europeias do Património 2016, onde estão abertos ao público 16 espaços 
culturais.

O Programa “All for All” foi lançado no dia 23 de setembro numa 
sessão que decorreu no Centro de Ciência do Café, em Campo Maior. 
Esta apresentação marcou também o arranque da Semana do Turismo, 
lançada pelo Turismo de Portugal, que surge no âmbito da celebração do 
Dia Mundial do Turismo, a 27 de setembro, que este ano teve como lema 
“Turismo para Todos”.
A cerimónia contou com a presença do comendador Rui Nabeiro, 
presidente e fundador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés e presidente do 
Centro da Ciência do Café, que afirmou, durante a abertura, que este 
projeto é “positivo porque o turismo tem que ser encarado de uma forma 
muito diversificada por todas as regiões do país”.
Presentes estiveram também a secretária de Estado da Inclusão das Pessoas 
com Deficiência, Ana Sofia Antunes, o presidente da Câmara Municipal de 
Campo Maior, Ricardo Pinheiro, a secretária de Estado do Turismo, Ana 
Mendes Godinho, além do presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, 
e do presidente do Turismo do Alentejo, António Ceia da Silva.
Na sua intervenção, Ricardo Pinheiro, edil de Campo Maior, referiu que 
“o plano de mobilidade do concelho é um dos mais desenvolvidos a nível 
do distrito” e recordou o esforço que sido feito pelo 
município, em conjunto com a Direção Regional da 
Cultura do Alentejo e o Turismo do Alentejo, para 
começar a promover o turismo em Campo Maior.
Por sua vez, Ana Mendes Godinho, secretária de 
Estado do Turismo, explicou que a Semana do Turismo 
pretendeu mostrar, “um pouco por todo o país, as 
iniciativas dos diferentes territórios”, estendendo a todo 
o território nacional a preocupação de promover o 
turismo para todos, de modo a mobilizar os profissionais 
e as empresas turísticas para adaptarem a sua oferta às 
necessidades específicas de quem visita.
A Semana do Turismo contou com um vasto programa 
de iniciativas e atuou na melhoria do produto, com 
linhas de apoio à criação de acessibilidades em 
estabelecimentos hoteleiros e em espaços públicos, 
mas também através da divulgação de boas práticas de 

Semana do Turismo arrancou 
no Centro de Ciência do Café
O programa “Portuguese Tourism All for All”, que visa desenvolver uma série de iniciativas que 
consolidem o nosso país como destino turístico a que todos possam ter acesso, foi apresentado 
no Centro de Ciência do Café, em Campo Maior. Esta apresentação, que contou com a presença 
da secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, marcou ainda o arranque da 
Semana do Turismo, promovida pelo Turismo de Portugal.

CCC
SEMANA DO TURISMO
texto BÁRBARA SOUSA fotos D.R.
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CCC

Centro de Ciência do Café
assinalou o Dia Mundial do Café
No dia 1 de outubro, comemorou-se o Dia Mundial do Café. O Centro de Ciência do Café dedicou 
este dia a todos os países produtores de café à escala mundial. Uma homenagem às pessoas que 
trabalham a terra, à sua cultura e à sua história, no palco privilegiado da cultura de café da 
Península Ibérica.

DIA MUNDIAL CAFÉ
fotos D.R.
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Centro de Ciência do Café 
é membro da ECSITE

CCC
texto BÁRBARA SOUSA
ECSITE

O Centro de Ciência do Café já é membro da ECSITE - a Rede Europeia de Centros de Ciência 
e Museus, que tem como missão fomentar a criatividade e o pensamento crítico na 
sociedade europeia, encorajando os cidadãos a participar em ciência. O maior espaço de 
cultura do café da Península Ibérica dá, assim, mais um passo concreto no sentido de 
alargar a sua influência e reconhecimento.

O local por excelência para quem quer conhecer todo o processo de 
produção de café, desde o cultivo à torra, e tudo o que o envolve 
até chegar à preparação, ao cheiro e ao sabor de uma 
chávena bem servida, deu mais um passo concreto no 
alargamento da sua influência e reconhecimento. Um 
espaço destinado a todos, que convida os mais 
pequenos e os mais crescidos, desde que sejam 
curiosos e que estejam dispostos a realizar 
uma viagem pelo mundo do café, e que passou 
a integrar a ECSITE - a Rede Europeia de 
Centros de Ciência e Museus. Rede que 
tem como missão fomentar a criatividade 
e o pensamento crítico na sociedade 
europeia, encorajando os cidadãos a 
participar em ciência, e que encontrou 
neste centro moderno, com uma área 
total de 3.426 metros quadrados, 
localizado na simpática vila de Campo 
Maior, um dos mais recentes membros. 
Através do mote “Continuamos a marcar 
pontos”, o Centro de Ciência do Café 
anuncia mais uma conquista no caminho 
para se tornar numa referência mundial 
ao nível do desenvolvimento científico, 
tecnológico, turístico, educacional, da cultura e 
do conhecimento.
Nos passados dias 9 a 11 de junho, decorreu a edição 
de 2016 da conferência ECSITE em Graz, Áustria, na 
qual o CCC participou pela primeira vez. No primeiro dia da 
conferência, a organização do Centro recebeu a notícia de que a 

sua candidatura a membro associado da ECSITE havia sido aceite.
“O objetivo da participação do CCC nesta conferência foi o de 

estabelecer os primeiros contactos e eventuais protocolos 
com outros centros de ciência europeus no sentido de 

vir a participar em projetos europeus em conjunto, 
promovendo a divulgação do Centro e partilhando 

experiências e conhecimento relativamente à 
educação para a ciência e RRI (Responsible 
Research and Innovation). Para além 

disso, pretendeu reunir informação sobre 
atividades e ações passíveis de implementar 

no CCC, em cooperação com os membros 
da rede ECSITE, o que está de acordo 
com o tema da conferência ‘Colours of 
Cooperation’”, explica a diretora do CCC, 
Cecília Oliveira.
A ECSITE atua como uma plataforma 
para pensar o futuro da participação da 
sociedade na ciência, avaliar tendências, 
promover a criatividade e a cooperação 

entre centros de ciência com o objetivo de 
fortalecer as valências dos seus associados 

e desenvolver projetos à escala europeia e 
mundial.

A Rede Europeia de Centros de Ciência e Museus 
conta com 225 centros de ciência/museus como 

membros, 16 museus de história natural, três aquários 
e zoos, 32 empresas privadas e 89 outras instituições. Em 

Portugal já tem mais um membro. 
De que está à espera para o visitar?
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Tecnidelta e Serviços Prisionais 
juntos pela reinserção 

REPORTAGEM
texto JOÃO VINAGRE foto D.R.
TECNIDELTA

A empresa Tecnidelta - Equipamentos Hoteleiros, do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, e a Direção-
Geral de Reinserção e Serviços Prisionais celebraram, a 12 de outubro, em Campo Maior, um 
protocolo de colaboração que envolve os Estabelecimentos Prisionais de Elvas, Beja e Porto.

Nos termos deste acordo, são criados espaços naquelas 
três cadeias para instalação de oficinas destinadas à 
reparação, teste e ensaio de máquinas e moinhos de 
café, máquinas de lavar a loiça e pintura de painéis. 
Os trabalhos serão executados pelos reclusos, sendo 
afeto em cada estabelecimento prisional um número 
mínimo de cinco reclusos, que podem ser substituídos 
caso não se enquadrem nas funções que lhes são 
destinadas.
A Tecnidelta fornece os equipamentos para reparação, 
bem como as respetivas bancadas de trabalho 
e ferramentas, além de assegurar formação aos 
reclusos para o exercício da sua prestação laboral. O 
protocolo define ainda que a remuneração a atribuir 
a cada recluso é calculada com base na quantidade de 
equipamentos reparados e na assiduidade ao trabalho. 

Primeira oficina foi em Lisboa
A colaboração entre os Serviços Prisionais e o Grupo 
Nabeiro, através da Tecnidelta, começou a ganhar forma em 2008. Dois 
anos depois, em 2010, era inaugurada, no Estabelecimento Prisional de 
Lisboa, a primeira oficina para reparação de equipamentos.  
Ao projeto-piloto na capital seguiram-se mais cinco estruturas similares, 
contemplando as cadeias de Paços de Ferreira, Pinheiro da Cruz, Montijo, 
Coimbra e Funchal. O sucesso da iniciativa valeu-lhe, entretanto, a 
conquista da categoria Iniciativa Empresarial Responsável e Inclusiva no 
âmbito dos Prémios Europeus de Iniciativa Empresarial.
Agora, depois de assinado o protocolo que estende o projeto a mais três 
estabelecimentos prisionais do país, Rui Nabeiro sublinha que “esta 
colaboração ao longo dos tempos revela uma boa vontade e atitude muito 
forte”. Para o presidente do Conselho de Administração do Grupo Nabeiro/
Delta Cafés, “o trabalho é uma arma e, como tal, sinto uma felicidade enorme 
em poder levar este exemplo a toda a gente”.
Para o diretor geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Celso Manata, 
“o contributo da empresa Tecnidelta é muito diferente daquele que temos 
normalmente, porque aposta numa formação especializada e os reclusos 
sentem-se muito envolvidos e valorizados”. Ainda segundo Celso Manata, 

“a reinserção não acontece por magia, faz-se com formação e, graças a este 
projeto, há efetivamente a possibilidade das pessoas aderirem e entrarem no 
caminho certo da vida”.

Tecnidelta assina contrato 
com a CERTIF         
            
A Tecnidelta assinou com a CERTIF – Associação para 
a Certificação, no último semestre de 2016, o contrato 
que estabelece as regras gerais a serem seguidas na 
certificação com concessão da marca CERTIF.
A certificação que permite à Tecnidelta usar a marca CERTIF 
diz respeito a atividades de fornecimento do serviço de 
instalação, reparação, manutenção ou assistência técnica 
e desmantelamento de equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e bombas 
de calor.
A certificação de serviços é um procedimento de avaliação da conformidade efetuada 
por uma entidade independente e imparcial (organismo de certificação - CERTIF) que 
comprova que o serviço está conforme com as exigências definidas através de normas 
ou especificações técnicas.
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Mês do Idoso assinalado 
em Campo Maior

O Jardim Municipal de Campo Maior serviu de cenário, a 8 de outubro, para um conjunto 
de iniciativas solidárias, inseridas na comemoração do Mês do Idoso. No mesmo dia, 
ao final da tarde, houve concerto no Centro de Ciência do Café. Os donativos angariados 
revertem para o transporte de idosos aos hospitais de Elvas e Portalegre.

TEMPO PARA DAR
INICIATIVA
texto JOÃO VINAGRE fotos D.R.

O PROGRAMA TEMPO PARA 
DAR, DA ASSOCIAÇÃO 
CORAÇÃO DELTA,  tem 
vindo a assinalar desde a 
sua fundação a passagem 
do dia e mês dedicados a 
essa franja populacional. 
Em 2016, as celebrações 
decorreram durante 
a manhã de dia 8 de 
outubro e tiveram por 
palco o Jardim Municipal 
de Campo Maior
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TEMPO PARA DAR

Desde 1999 que, por decisão das Nações Unidas, 1 de outubro é Dia 
Mundial do Idoso. Por acréscimo, o 10.º e antepenúltimo mês do ano é 
também dedicado à causa da população sénior.
Tendo os idosos carenciados por destinatários, o programa Tempo para Dar 
da Associação Coração Delta tem vindo a assinalar, desde a sua fundação, a 
passagem do dia e mês dedicados àquela franja populacional. Em 2016, as 
comemorações decorreram durante a manhã de dia 8 e tiveram por palco o 
Jardim Municipal de Campo Maior.
Ao Tempo para Dar juntaram-se na organização desta jornada solidária 
diversas empresas e instituições, com destaque para os Bombeiros 
Voluntários de Campo Maior. Isto porque o valor angariado com os 
contributos dos participantes se destinava integralmente a contribuir para 
o transporte de idosos aos hospitais de Elvas e Portalegre, a cargo dos 
“soldados da paz” campomaiorenses.
Os primeiros a entrar em ação foram os participantes num passeio BTT. O 

passeio foi montado em colaboração com o clube BTT Campomaiorense e 
teve percursos em duas distâncias – 15 e 35 quilómetros -, nos caminhos e 
trilhos à volta de Campo Maior.
Já depois das bicicletas terem deixado o jardim, foi a vez de uma centena 
de pessoas de todas as idades caminharem ao longo de cinco quilómetros 
pelas principais artérias campomaiorenses. Antes e depois deste passeio a 
pé houve aula de zumba, a cargo da professora Cláudia Brotas, do ginásio 
Alto Espírito, de Elvas.
Enquanto decorriam a caminhada e o passeio BTT, os mais novos foram 
convidados a juntar-se a diversas atividades de carácter lúdico: circuito de 
trânsito do programa Escola Segura da GNR, insuflável gigante da empresa 
Brinkaki e pinturas faciais com Ana Diabinho. Sem esquecer a equipa de 
voluntariado do Tempo para Dar, que ao longo da manhã de 8 de outubro 
assegurou o funcionamento de uma tômbola solidária.

CAEP Voices no CCC
O programa comemorativo do Mês do Idoso, a 8 de outubro em Campo 
Maior, culminou com a atuação do coletivo CAEP Voices no Centro de 
Ciência do Café. Acompanhado pelo guitarrista Ricardo Gordo, o grupo 
vocal oriundo de Portalegre interpretou sucessos musicais da década de 
80 do último século.
O auditório do CCC encheu para este espectáculo de cariz solidário, que 
fez a plateia vibrar com as suas versões de conhecidos temas de artistas e 
grupos nacionais e estrangeiros.

Os espectadores do concerto foram chamados a colaborar com um donativo 
para a causa do apoio à população sénior. Assim, tal como aconteceu com 
os eventos matinais, todo o dinheiro angariado nesta jornada solidária tem 
como destinatários os idosos que beneficiam do Cartão Verde do Município 
de Campo Maior, mediante parceria entre o programa Tempo para Dar do 
Coração Delta e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Campo Maior.

Pessoal          
            
Nome: Esperança Gorgulho Jerónimo
Naturalidade: Crato
Na Delta Cafés desde: 1987
Voluntária desde: 2009

O que representa ser voluntária?
Ser voluntária é uma forma de dar hoje e receber 
amanhã. Somos sempre recompensadas com aquilo 
que fazemos. Um sorriso, um abraço e até um beijo da 
parte de quem cuidamos. Muitas vezes, com este simples gesto, o nosso coração fica cheio. 
Temos a outra face da medalha, quando os vimos sofrer e esse sofrimento parece nosso. Há 
lágrimas que muitas vezes correm, mas o dar-mos algo de nós torna-se satisfatório.

Qual o momento/ação que mais a marcou?
Inesquecivelmente o momento em que foi feito o acompanhamento a uma colega nossa ao IPO. 
Uma amiga querida que ainda hoje mora nos nossos corações. Tivemos a ajudar espetacular da 
D.ª  Amélia Nabeiro.
Era a nossa menina que queríamos salvar a todo o custo. Não foi possível, mas ficou comigo a 
satisfação de termos feito tudo o que nos foi possível.

Uma mensagem para aqueles que não são ainda voluntários?
A todos os colegas faço o apelo. Venham fazer voluntariado. É tão bom sentirmos a expressão 
de um sorriso, um abraço ou um carinho. Aproveitem a oportunidade que a nossa empresa nos 
dá. Com a certeza que nunca se irão arrepender.
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Coração Delta estreia 
Lanzaderas em Portugal
Combater o desemprego jovem é o objetivo central do programa Lanzaderas, criado 
em Espanha pelo antigo cartoonista José Maria Pérez - “Peridis”. A iniciativa chega agora ao 
nosso país pela mão da Associação Coração Delta, com Campo Maior como concelho piloto.

CORAÇÃO DELTA
PROTOCOLO
texto JOÃO VINAGRE fotos D.R.
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CORAÇÃO DELTA

“Até uma ruína pode ser uma esperança”. Esta frase do dramaturgo espanhol 
Miguel de Unamuno serviu de inspiração ao seu compatriota José Maria 
Pérez para criar um projeto de combate ao desemprego dos 18 aos 34 anos. 
Ao constatar o estado de abandono e degradação a que chegara o mosteiro 
de Santa María la Real, o cartoonista conhecido por Peridis lançava, 
em 2013, as primeiras bases do programa Lanzaderas de Empleo y 
Emprendimiento Social, ocupando um grupo de jovens nos trabalhos de 
recuperação daquele monumento.
Sustentado juridicamente pela Fundación Santa María la Real del 
Patrimonio Histórico, criada especialmente para o efeito, o programa 
Lanzaderas chegou no biénio 2015-2016 a 1.100 jovens desempregados em 
32 cidades espanholas e, até 2019, estão já aprovados 454 novos projetos, 
com a participação de 11.350 desempregados.

Com o crescimento no país de 
origem, as Lanzaderas chegam 
agora a Portugal. A primeira 
transferência internacional 
do programa faz-se através de 
um protocolo celebrado entre 
a Associação Coração Delta e a 
Fundación Santa María la Real, 
a 5 de novembro, no Centro de 
Ciência do Café.
A experiência piloto teve início 
em Campo Maior no mês de 
dezembro e servirá para ajudar 
20 jovens desempregados, 
com diferentes níveis 
formativos e percursos 
profissionais, na procura de 
trabalho em equipa, coletivo 
e solidário. A implementação 
do programa acontece no 
âmbito dos Contratos Locais 
de Desenvolvimento Social 
de terceira geração (CLDS 
3G), tendo como parceiros o 
Município de Campo Maior, a 
Segurança Social e o Instituto 
de Emprego e Formação 
Profissional.
Depois de Campo Maior, as 
Lanzaderas vão estender-se 

a uma dezena de outros concelhos, a maioria dos quais no distrito de 
Portalegre, mas também com uma incursão na Beira Baixa.

Ministro apadrinhou lançamento
O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José Vieira da 
Silva, esteve em Campo Maior para a cerimónia de oficialização da chegada 
das Lanzaderas a Portugal. Na sua intervenção, o governante deixou 
elogios à filosofia de José Maria Pérez na criação do programa e ao apoio 
do Coração Delta, na pessoa de Rui Nabeiro.
Além do ministro Vieira da Silva, esteve no auditório do CCC a conselheira 
de Educação e Emprego da Junta da Extremadura, Esther Gutiérrrez 
Morán, em representação do presidente Guillermo Fernández Vara. Do lado 
português, marcaram presença o presidente da autarquia campomaiorense, 
Ricardo Pinheiro, o diretor do Centro Distrital de Segurança Social de 
Portalegre, João Laranjo, e a diretora do Centro de Formação Profissional 
de Portalegre, Sandra Cardoso, entre outros convidados.
O ponto alto da cerimónia foi a assinatura do protocolo de colaboração 
entre a Associação Coração Delta e a Fundación Santa María la Real 
pelos respetivos presidentes, Rui Nabeiro e José Maria Pérez. Antes da 
parceria ser oficializada, ambos manifestaram a certeza que a chegada 
das Lanzaderas a Portugal será um fator importante para que os jovens 
reforcem as suas competências e desenvolvam outras, tendo como objetivo 
conseguir emprego, seja por conta de outrem ou conta própria.

Delta Saúde
Obesidade Infantil...
uma Pandemia      
            

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

CAMPO MAIOR TORNOU-SE 
CONCELHO PILOTO 
do projeto Lanzaderas de 
Empleo y Emprendimiento 
Social (LEES), que visa 
dar resposta ao problema 
social do desemprego 
jovem, contribuindo assim 
no combate ao mesmo 
em Portugal. O protocolo 
foi estabelecido entre a 
Associação Coração Delta 
e a Fundación Santa María 
la Real, aqui representa-
das pelo comendador Rui 
Nabeiro e por José Maria 
Pérez
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De Barcelos a Santiago
em 10 dias

Um merecido descanso de verão. Uma perspetiva diferente de viver a vida, saborear 
o momento e aproveitar o calor do estio. Diferenciar pela positiva. Fazer o que muitas 
vezes se sonhou, mas nunca se concretizou. Ir a Santiago de Compostela, fazer o percurso do 
peregrino e abraçar o santo que descansa na catedral da cidade galega com o mesmo 
nome. Assim o fizeram João e Amélia Nabeiro, cuja experiência no Caminho de Santiago lhe 
trazemos no Roteiro Delta desta edição.

ROTEIRO DELTA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
texto BRUNO FARIAS fotos D.R.
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ROTEIRO DELTA

Desde o século IX que os Caminhos de Santiago são calcorreados por gentes 
de diferentes credos, raças, idiomas, origens e estratos sociais. Comum a 
todos estes viajantes de diferentes origens e crenças, a espiritualidade, 
a necessidade de viajar dentro de cada um num processo de superação 
individual, física e espiritual, harmonia com a natureza, salutar convívio 
em diferentes idiomas, no fito comum de abraçar o santo que repousa no 
sepulcro existente na catedral de Santiago de Compostela.
Os caminhos, por sua vez, espalham-se por toda a Europa e vão entroncar 
nos caminhos espanhóis. Com exceção das várias vias do Caminho 
Português e do Caminho da Prata, do qual uma variante atravessava o 
nordeste de Portugal, que têm origem a sul, e do Caminho Inglês, que vinha 
do norte, a maior parte liga-se ao Caminho Francês, cuja rota mais popular 
entra em Espanha na zona de Pamplona (Roncesvalles), se encontra com 

as restantes em Puente la Reina e segue ao longo do norte de Espanha. O 
Caminho de Santiago é geralmente feito a pé, mas também pode ser feito 
de bicicleta, a cavalo ou até de burro.
Mas, independentemente da forma, a grande meta é chegar e celebrar, 
naquela praça magnífica, como tantos o fizeram ao longo dos séculos. 
Um espírito de viajante, de peregrino, que levou João Manuel e Amélia 
Nabeiro, administradores da Delta Cafés, a percorrer, ao longo de 10 dias, 
o Caminho de Santiago, num percurso que marcou as suas vidas e deu azo 
a uma vontade de marcar pela diferenciação o período de lazer do verão 
deste ano. “O que nos levou a trilhar o Caminho de Santiago foi uma procura 
de diferenciação em relação ao que são as férias normais. De certo modo, 
um esforço de melhoria da nossa vivência, em que temos mais tempo para 
refletir sobre muitos aspetos práticos da nossa existência. Em causa, esteve 
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também, como motivo da peregrinação, o realizar de um esforço para chegar 
a um objetivo. Acima de tudo, chegar ao destino. Ter Santiago como objetivo”, 
explica João Manuel Nabeiro, administrador da Delta Cafés.
Uma meta que se tornou possível graças a um planeamento diário, 
meticuloso, cuidado e realista, que os levou a atingir essas etapas e a 
desafiar os seus próprios limites. Superação, esforço, compromisso, 
de Barcelos a Santiago de Compostela em 10 dias, numa média de 20 e 
poucos quilómetros diários realizados em pleno convívio com a natureza. 
“Os respetivos treinos de preparação para esta grande odisseia foram um 

Símbolos      
            
O símbolo dos peregrinos (do latim per ægros, 
“aquele que atravessa os campos”) é  vieira, 
a venera, cujas origens se atribuem aos 
povos ancestrais que antes do cristianismo 
peregrinavam a Finisterra, durante muitos 
séculos considerado o local mais ocidental do 
mundo conhecido e, como tal, o fim do mundo. 
O Caminho de Santiago é popularmente 
associado desde há séculos à Via Láctea, 
por supostamente indicar o caminho para 
Santiago de Compostela à noite. Via Láctea 
é um dos nomes dado ao Caminho e um dos 
nomes populares da galáxia em Espanha e 
Portugal é Caminho ou Estrada de Santiago.

importante ensaio. Como foi 
tudo muito bem planeado, foi 
mais fácil chegar ao destino”, 
reforça.
Um esforço comungado pela 
sua esposa, Amélia, que de 
imediato aceitou o desafio que 
lhe foi colocado num dia como 
tantos outros.  “Fico contente 
de, passados 30 anos, o meu 
marido ainda me conseguir 
surpreender. Chegou a casa, 
um dia, e disse-me que iríamos 
fazer o Caminho de Santiago. 
Tínhamos que nos preparar para chegar ao objetivo a que nos propunhamos. 
O calor não ajudou, foi em finais de agosto, mas foram 10 dias que recomendo 
a todos”, explica, por sua vez, Amélia Nabeiro.

Experiência
10 dias rumo a Santiago de Compostela, superando inclinações, socalcos, 
pedras, acessos sinuosos e irregulares, onde o pó, a pedra, a gravilha solta 
do chão gasto imperam em acessos que apelam ao nosso mais profundo 
sentimento de compromisso para com um objetivo. Um contacto próximo 
com a natureza, com a sua generosidade e imponência, ora veemente com 
subidas íngremes e pouco acessíveis, ora generosa com terreno plano e 
pouco irregular. “Esta maravilhosa experiência apenas teve o condão de 
duplicar do meu respeito pela floresta. Caminhámos dias e dias dentro da 
floresta, do Minho à Galiza, e sentimos, por um lado, a tristeza quando 
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muita fome”, pois há que alimentar o corpo para superar tal empreitada. 

Bons momentos, que trazem ao pensamento e ao verbo palavras como 

zamburinhas, parrotas ou pimentos padrón.

E ao 10.º dia, a meta deparava-se-lhes com todo o brilho de um (grande) 

desafio superado. A Catedral de Santiago, o abraço ao apóstolo, um grande 

impacto num turbilhão de sentimentos que se resumem de forma simples: 

“Não tenho palavras. Foi uma experiência fantástica que nos tocou com o 
mais profundo dos sentimentos. 
Um momento muito positivo”, 

resume Amélia Nabeiro.

Qual chegar ao cume da 

montanha, chegar a Santiago 

e à catedral. “Sentir o objetivo 
concretizado e um sentimento 
muito forte de partilha das 
pequenas e grandes coisas que 
se juntam num sentimento muito 
próprio. Uma satisfação pessoal 
muito forte, uma sensação muito 
altiva, porque apostámos no 
nosso físico, mas também na 
nossa capacidade intelectual 
e, nas alturas de dificuldade, 
foi crucial para as superar. 
Assim como nos momentos de 
facilidade, em que desfrutámos 
e demos continuidade à 
alegria e ao contentamento. 
Um conjunto de sentimentos 
muito fortes e muito nobres 
e, creio sinceramente, que repetimos todos os dias essa experiência. Num 
percurso completamente diferente dia após dia, mas o andar e o caminhar 
fazem parte da nossa vida. E, ali, com mais liberdade, mas não com menos 
responsabilidade”, conclui João Manuel Nabeiro.

víamos a floresta ardida e aquele cheiro que fica sempre no ar. Por outro 
lado, a alegria de viajar pelo verde e sentir a floresta na sua plenitude, desde 
o nascer do sol até meio da tarde, numa sucessão de imagens muito fortes”, 

reforça João Manuel Nabeiro. 

Sentimentos que fluem com mais intensidade quando nos testamos 

e procuramos levar o nosso ser ao limite, conhecendo-se assim até que 

ponto se consegue elevar as nossas fronteiras individuais em prol de 

um objetivo superior. Desafios que se nos colocam dia após dia e que no 

Caminho de Santiago são postos em prática de forma contundente, já que 

seja qual for o percurso escolhido todos eles oferecem dificuldades. Há 

que saber levar cada etapa com dedicação, com a experiência relacional, 

a interação humana a ser, igualmente, um dos pontos mais fortes deste 

percurso que perdura no tempo desde o século IX. “Sentimos esse espírito 
de solidariedade entre peregrinos. Uma peregrinação feita com alegria, 
com jovialidade e energia. Há, de facto, objetos e locais que nos marcam e 
deixam recordações. E ambos desejamos que o ‘Efeito Santiago’ permaneça 
e nos ajude a digerir situações que, no dia a dia, nos são difíceis. Queremos 
que este percurso evolua dentro de nós, no nosso quotidiano profissional 
e laboral”, reconhece Amélia Nabeiro. “Partilhámos a experiência com a 
restante família, filhos e sobrinhos, que também gostariam de passar por ela. 
No caminho encontrámos famílias a caminhar. Quem sabe não faremos o 
caminho com o resto da família”, deixa em aberto.

Percurso
E se o fator humano perdura mesmo depois de terminado o trajeto, também 

na memória, e registado para o futuro mais ou menos imediato, está o 

passaporte do peregrino, onde não falta nenhum testemunho do árduo 

trajeto realizado. Desde o dia da partida à ambicionada chegada, todos 

os registos atestam a exigência do percurso e onde o apoio humano dos 

muitos amigos que não deixaram de demonstrar a sua solidariedade foi 

uma importante tónica e um especial alento.

Aliado à caminhada o ponto de vista gastronómico, bons petiscos entre 

Barcelos e Valença e, depois, entre Tui e Santiago, em toda a Galiza, de 

uma forma geral. Salutares momentos de convívio entre amigos, “com 

Caminhos      
            
Os Caminhos de Santiago são os percursos 
percorridos pelos peregrinos que afluem a 
Santiago de Compostela desde o século IX 
para venerar as relíquias do apóstolo Santiago 
Maior, cujo suposto sepulcro se encontra 
na catedral de Santiago de Compostela. A 
peregrinação foi uma das mais concorridas 
da Europa medieval, cuja importância só era 
superada pela Via Francigena (com destino 
a Roma) e Jerusalém, sendo concedida 
indulgência plena a quem a fizesse. Depois 
de vários séculos relativamente esquecida, 
desde os anos 1980 que a popularidade 
da peregrinação tem vindo a crescer 
substancialmente, embora grande parte das 
pessoas que fazem o Caminho — nome pelo 
qual é também conhecida a peregrinação 
— atualmente não o façam por motivos 
religiosos. O Caminho tornou-se um itinerário 
espiritual e cultural de primeira ordem, que 
é percorrido por dezenas ou centenas de 
milhares de pessoas todos os anos. Foi 
declarado Primeiro Itinerário Cultural Europeu 
em 1987 e Património da Humanidade (na 
Espanha em 1993 e na França em 1998).
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Organic é um blend criado através da mistura 
dos aromáticos Arábica da América Latina com 
os intensos Robusta africanos. Como o próprio 
nome indica, é um produto orgânico, mas é 
ainda mais do que isso. É uma bebida sedutora, 
apaixonante e equilibrada, pelo compromisso 
com a natureza.
O primeiro resultado da parceria entre a Delta 
Cafés e a Pelcor apresenta-se em dois formatos 
de embalagem distintos, envolvidos em pele 
de cortiça com personalização da Pelcor.  Está 
disponível para venda em formato de lata para 
colecionadores e em pacote de fecho hermético, 
com 250 gramas cada embalagem, sendo o café 
torrado e de moagem universal.
Este lançamento é a primeira de várias 
novidades originais, recentemente prometidas 
pela Pelcor, e apresenta-se como uma excelente 
sugestão para qualquer momento.

Delta Cafés e Pelcor lançam 
edição especial de café orgânico

A união inusitada destas duas marcas portuguesas, Delta Cafés e Pelcor, surgiu para 
proporcionar um produto inovador e, simultaneamente, consciente para os amantes do café. 
Para além de um aroma extraordinário, este produto alia sustentabilidade, responsabilidade 
social e ambiental. Palavras-chave do vocabulário destas duas marcas de prestígio nacional.
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