
REVISTA TRIMESTRAL
N.º 69
JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO'17
GRATUITO 
25.000 EXEMPLARES



DELTA MAGAZINE
JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO’172

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_PUB_FUSION_alta.pdf   1   13/03/2017   11:29



DELTA MAGAZINE
JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO’17 3

RUI MIGUEL NABEIRO, 
ADMINISTRADOR DO 
GRUPO NABEIRO/DELTA CAFÉS, 
destaca a importância da confiança na 
construção de uma relação contínua entre a 
marca e os consumidores

A confiança entre as marcas e as pessoas acontece, cada vez mais, de forma natural, mas com certezas 
nas decisões e opções tomadas. 

Os clientes e consumidores assumem hoje um papel determinante na construção da relação com a 
marca ou serviço que escolhem consumir no seu dia-a-dia.

Por outro lado, também as marcas e as empresas estão atentas e capacitadas para irem de encontro às 
necessidades e vontades dos seus consumidores. 

Esta relação não é estática, não se esgota, é contínua e deve ser trabalhada com seriedade e resiliência, 
de forma inovadora, estratégica e muito focada.

As marcas são as pessoas, mas hoje, também as pessoas são as marcas.

Ao longo dos nossos mais de 55 anos de trabalho temos alavancado aquilo que fazemos na construção 
desta relação. Somos de confiança e sabemos que quem nos elege diariamente também o é. A nossa 
autenticidade torna-nos uma marca de confiança, com produtos e serviço de confiança.

As distinções que temos alcançado desde há anos não deixam margem para dúvidas: Prémio 5 Estrelas, 
Escolha do Consumidor, Marcas de Confiança, Produto do Ano, são exemplos do que o nosso grupo, a 
nossa marca, a nossa empresa, tem recebido.

Mas não é só de prémios e distinções que devemos falar quando a questão é a confiança. Pois, quando o 
nosso produto é eleito para estar no restaurante mais alto do mundo sabemos que é nosso dever manter 
a qualidade, a sofisticação e dedicação que tão bem nos caracterizam. Só assim a palavra confiança faz 
sentido.

Todos estes feitos e sucessos deixam-nos orgulhosos e cada vez mais motivados para continuarmos a 
trabalhar. A criar, a inovar, a surpreender.

Em Portugal, ou em qualquer parte do mundo, queremos que o nosso café seja apreciado, que seja 
sempre o café de eleição dos consumidores e que continue a ser a ligação perfeita na determinação da 
confiança.

Bom trabalho.

CONTINUAMOS A CONSTRUIR CONFIANÇA!
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A Delta Cafés nasceu de um sonho. De uma visão. Da crença e da perseverança. De ambicionar ir mais 
além. De ousar querer e fazer por acontecer. Do trabalho e da dedicação. Do empenho e do carinho. 

O ano de 1961 marcou o início de uma caminhada que não tem fim. Em Portugal, e no estrangeiro, temos 
levado o nome da Delta Cafés, de Campo Maior e de Portugal, a muitos consumidores. 

Construímos pontes rumo ao amanhã, conquistamos clientes, verdadeiros amigos, falamos a linguagem 
universal do carinho e do afeto nos diversos mercados onde nos fazemos representar. Tornamos o longe 
próximo, num universo cada vez mais globalizado e em permanente contacto com os muitos recursos 
tecnológicos que compõem a nossa existência quotidiana. Vamos, e queremos ir, mais além.

Fico, naturalmente, feliz pelo reconhecimento do nosso trabalho com os nossos clientes, parceiros 
e consumidores. As distinções que recebemos muito nos honram, ao mesmo tempo que nos 
responsabilizam ainda mais.

O reconhecimento é uma consequência da dedicação e empenho dos nossos colaboradores. É com eles 
que partilhamos o sucesso, a conquista de todos os dias. A responsabilidade é imensa. Estar presente 
nas vidas dos portugueses, sendo o café da sua preferência, é um dos nossos maiores desafios. Por 
isso mesmo, somos, e seremos sempre, uma marca que acredita nas pessoas, nos seus colaboradores, 
clientes e amigos. É com eles e para eles que continuamos a sonhar.

Bem-haja pelo carinho e preferência. Juntos continuaremos a delinear o futuro.

COMENDADOR 
RUI NABEIRO 
aborda a importância das diversas distinções 
recebidas pelas marcas detidas pelo grupo
empresarial por si liderado

JUNTOS CONTINUAREMOS A DELINEAR O FUTURO
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INFO DELTA

Comendador Rui Nabeiro entrega 
diploma a 16 formandos     

O Centro Internacional de Pós-Graduação Comendador Rui Nabeiro 
(CIPGCRN) e o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) 
entregaram os diplomas a 16 formandos. 
A cerimónia de entrega de diplomas aos 16 alunos do Curso de 
Aprendizagem - Técnicos de Manutenção Industrial, Metalurgia e 
Metalomecânica decorreu no CIPGCRN, em abril.
O curso foi ministrado pela Delta Serviços, Lda., na qualidade de 
Entidade Formadora Externa (EFE) em parceria com o IEFP, entre 
novembro de 2014 e fevereiro de 2017. Trata-se de um curso de 
dupla certificação que, além da certificação profissional, confere 

equivalência ao 12.º ano de escolaridade.
A cerimónia de entrega de diplomas contou com a presença de Rui 
Nabeiro, em representação da Delta Serviços, e do presidente do IEFP, 
António Valadas da Silva.
O CIPGCRN, unidade integrante do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, 
foi criado em 2005 e é inteiramente dedicado à formação dos 
colaboradores do Grupo Nabeiro e ainda à criação de oferta formativa 
para clientes e comunidade em geral. O CIPGCRN é certificado pela 
Direção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT) para 
formação em várias áreas.
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35.ª edição do 
Master Café 
Delta     

Campo Maior acolheu mais 
uma edição do Master 
Café Delta, iniciativa 
promovida através do 
Centro Internacional de Pós-
Graduação Comendador Rui 
Nabeiro, que organiza, desde 
2005, a formação Master Café 
Delta. 
O Master Café Delta é um 
programa de formação 
adaptado às exigências 
comerciais e profissionais 
dos clientes Delta Cafés, 
desenvolvido em estreita 
parceria com a Universidade 
de Évora e já na sua 35.ª 
edição. 
Destinada aos clientes e 
colaboradores do Grupo 
Delta, a iniciativa que visa 
aumentar o nível de profissionalismo, incrementar ainda mais a qualidade nos serviços e produtos, favorecer o processo de atualização e o progresso, num 
mercado em forte expansão, estandardizar, melhorar e otimizar os processos produtivos e de gestão e aumentar a rentabilidade.
A formação é composta por três níveis: cultura do café, desenvolvimento de negócio e gestão de negócio, sendo o último nível lecionado por docentes do 
departamento de Gestão.

PUB



DELTA MAGAZINE
JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO’178

Uma vida dedicada
a fazer o bem

REPORTAGEM
texto BÁRBARA SOUSA fotos D.R.
ANIVERSÁRIO

O dia 28 de março é de tripla felicidade para Campo Maior. Não só porque viu nascer, em 1931, o 
mais célebre filho da terra e um dos maiores empresários portugueses, Manuel Rui Azinhais Nabeiro, 
como também o Centro Educativo Alice Nabeiro comemorou o seu décimo aniversário, 
enquanto o Centro de Ciência do Café, por sua vez, conta já com três anos de portas abertas. Um triplo 
motivo de comemoração por quem dedicou uma vida a fazer bem ao próximo.
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REPORTAGEM

Campo Maior celebrou mais um aniversário do comendador Rui Nabeiro. 
O dia 28 de março foi marcado pela entrega, na Novadelta, de um presente 
dos colaboradores Delta Cafés ao seu líder: dois corações que simbolizam 
duas prendas solidárias. Assim, ao Lar e Centro de Dia de Nossa Senhora 
da Graça de Degolados e ao Centro de Acolhimento dos Cucos (instituição 
que acolhe temporariamente crianças em risco no concelho de Elvas) foram 
entregues 3.000 euros cada, patenteando o espírito solidário que sempre 
esteve presente na carreira deste empresário campomaiorense.
Este dia especial continuou no Centro de Ciência do Café (CCC) onde os 
alunos do Centro Educativo Alice Nabeiro (CEAN) encenaram a peça de 
teatro “X anos de Xadrez” – uma peça original do CEAN que comemorou 
também nesse dia os 10 anos de existência. De seguida, foi inaugurada, 
no espaço de exposições de desenhos temporárias do CCC, a exposição de 
João Cutileiro, “Os pés de Alvarez Bravo e Outros Desenhos”, que reúne 
uma seleção de desenhos e inclui um conjunto de trabalhos dedicados aos 
“modelos de companhia”: os animais domésticos que habitam a casa e atelier 
do artista.
O dia foi rematado com um jantar entre família e amigos, celebrando o carinho 
que partilham por alguém que é mais do que um empresário: é um amigo.
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O CONVENTO DO CARMO, 
EM LISBOA, foi o palco 
escolhido para a entrega 
da 1.ª Classe da Medalha 
de D. Nuno Álvares 
Pereira, Mérito da Guarda 
Nacional Republicana, ao 
comendador Rui Nabeiro, 
uma medalha que 
homenageia tanto 
militares como civis
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O comendador Rui Nabeiro foi recentemente homenageado com a 1.ª 
Classe da Medalha de D. Nuno Álvares Pereira, Mérito da Guarda Nacional 
Republicana, uma medalha que homenageia tanto militares como civis. 
Pelo apoio logístico dispensado pelo grupo Delta Cafés às subunidades da 
GNR, nomeadamente quando enviadas em missões internacionais para 
destinos como Timor, Iraque, Bósnia e Afeganistão, a Guarda Nacional 
Republicana decidiu distinguir o comendador com este louvor. 
A Delta Cafés, percebendo a ligação afetiva que existe para com um 
produto de excelência como o café português, forneceu as infraestruturas 
logísticas de apoio e o próprio café a estes homens e mulheres destacados 
internacionalmente. 
Na chegada ao Quartel do Carmo, o comendador visitou o Museu da Guarda 
Nacional Republicana, inaugurado em 2015, onde se podem ver inúmeros 
objetos históricos. Como forte referência histórica num passado recente de 
Portugal, o Quartel do Carmo, que em tempos foi um convento, é um local 

Comendador Rui Nabeiro 
homenageado no Quartel do Carmo

“Louvo o comendador Rui Nabeiro pela personalidade de invulgar envergadura 
empresarial e de reconhecida liderança, senhor de uma vida ativa e empreendedora, 
cidadão álacre e de conduta equilibrada, pelo indelével contributo prestado à Guarda Nacional 
Republicana”. É assim que o comandante-geral, Manuel da Silva Couto, se refere ao 
comendador Rui Nabeiro, concedendo-lhe a Medalha de D. Nuno Álvares Pereira, Mérito da 
Guarda Nacional Republicana – 1ª Classe.

encantador e de forte carga simbólica. Guiado pelo coronel Nuno Andrade, 
chefe da Divisão de História e Cultura da GNR, o comendador observou o 
espólio do museu, onde a história da Guarda e do próprio Quartel do Carmo 
se unem. 
O comendador Rui Nabeiro demonstrou-se extremamente orgulhoso desta 
distinção. “Se os meus pais, de origens humildes, me vissem aqui nesta 
sala… Agradeço sinceramente 
à Guarda Nacional 
Republicana, em nome da 
minha família e dos meus 
colaboradores. Para nós, é 
uma satisfação servir aqueles 
que estão ao serviço de outros 
e, neste caso, de Portugal”.

REPORTAGEM
HOMENAGEM

texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS
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Delta Cafés e Delta Q continuam a ser as marcas mais presentes na mente dos portugueses, 
ao serem destacadas em quatro dos prémios existentes no mercado. Marcas de Confiança, Escolha do 
Consumidor, Prémios Cinco Estrelas e Produto do Ano destacaram ambas as marcas, que, por sua 
vez, conquistaram a distinção em mais do que uma categoria. Um acervo de qualidade da 
oferta, do serviço prestado, mas, sobretudo, da confiança que os portugueses em si depositam.

Marcas “top of mind”
para os portugueses

DESTAQUE
texto CARINA RODRIGUES fotos SARA MATOS
PRÉMIOS
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“Há muitas razões para duvidar e uma só parar crer”. A frase do poeta 
brasileiro Carlos Drummond de Andrade ilustra bem o sentimento 
tipicamente humano de questionar tudo e todos. Daí o valor inquestionável 
que a conquista da confiança e lealdade de um consumidor tem. E ainda 
mais quando essa conquista se repete e reforça ano após ano. 
É precisamente isto que a Delta Cafés tem sabido fazer com mestria. Uma 
vez mais, os clientes decidiram e elegeram a 
Delta como o café da sua vida. Três dos mais 
recentes prémios com que a marca líder no 
mercado nacional foi agraciada espelham bem 
esta preferência e confiança dos portugueses, 
que se habituaram, desde há muito, a reconhecer 
a qualidade da marca e o atendimento prestado 
aos seus clientes nos diversos canais e mercados 
onde se faz representar. 
Numa época em que as marcas pulverizam o 
quotidiano do consumidor, que as escolhe e 
rejeita em função dos vários estímulos a que está 
sujeito, a reconquista destes vários prémios por 
parte da Delta Cafés reveste-se de um cariz ainda 
mais especial. Mais do que uma marca de cafés, 
a Delta é uma marca de relações humanas. Ao 
comprar café Delta, o consumidor está a escolher 
a confiança, reputação, emoção e proximidade 
proporcionadas pela marca. 
Escolha do Consumidor, Prémio Cinco Estrelas 
e Marca de Confiança são galardões que 

testemunham esta relação de proximidade 
construída entre a Delta Cafés e os 
portugueses ao longo de várias décadas 
e uma materialização de uma filosofia 
empresarial que assenta nos laços que 
estabelecem com o próximo, ao fazer de 
cada cliente um amigo. Prémios a que se 
junta o reconhecimento pela capacidade de 
continuar a inovar e a propor ao consumidor 
novas soluções que vão de encontro às suas 
necessidades, com a atribuição do selo 
Produto do Ano 2017 ao MyQoffee da Delta 
Q.

Marca de Confiança 2017
Há 16 anos consecutivos que a Delta Cafés é 
distinguida pelos portugueses como Marca 
de Confiança na categoria de Café, um 
prémio atribuído pela Selecções do Reader’s 
Digest. Nesta edição, as marcas nacionais 
voltaram a estar em destaque e a Delta 
Cafés reforçou a pontuação obtida face ao 
ano anterior, ao recolher 71% dos votos. 

O estudo, que vai na sua 17.ª edição, com a Delta Cafés a liderar em todas 
elas desde que foi introduzida a categoria de Café, vem confirmar que a 
confiança é um valor sólido e a base essencial da construção de qualquer 
relação, pelo que não é facilmente abalável. Ao confiar, o consumidor está 
a confirmar a qualidade do produto, neste caso do café Delta, e a excelência 
do seu atendimento.

DESTAQUE
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Escolha do Consumidor 2017
A preferência dos consumidores portugueses ficou também patente com a 
atribuição do prémio Escolha do Consumidor 2017 à Delta Cafés. O projeto 
tem cinco anos, os mesmos com que o café preferido dos portugueses é 
agraciado. 

Nesta edição, a Consumer Choice – Centro de Avaliação e Satisfação do 
Consumidor envolveu mais de 318 mil consumidores no processo de 
escolha das suas marcas preferidas. 
A Delta Cafés exibiu, uma vez mais, um elevado índice de 
satisfação (75,1%) e apresentou-se como a escolha inequívoca 
para os consumidores portugueses na categoria de Café Fora 
do Lar. Uma distinção que atesta, uma vez mais, a “expertise” 
da marca em oferecer produtos inovadores e de elevada 
qualidade, pensados para o dia-a-dia dos consumidores.

Prémios Cinco Estrelas 2017
Consumidores que foram também escutados nos prémios 
Cinco Estrelas e, de modo quase unânime, distinguiram, uma 
vez mais, a Delta Cafés. 
Esta é a terceira vez consecutiva com que a empresa de Campo 
Maior é agraciada com esta certificação, que pretende ajudar 
a identificar o que de melhor existe no mercado ao nível dos 
produtos e serviços. Um prémio que deriva da experiência 
direta de consumo dos consumidores portugueses, que uma 
vez mais foram os juízes na avaliação dos produtos em cada 
categoria. 
A Delta Cafés sobressaiu com um elevado índice de satisfação 
de 83,8% na categoria Marca de Café. E não esteve sozinha nesta distinção. 
Também com um apreciável índice de satisfação, de 88,3% e 80,8%, 
respetivamente, a Delta Q foi a mais valorizada pelos consumidores nas 

categorias de Café – Apoio ao Cliente e Atendimento em Loja. 
E se os predicados da marca líder do mercado nacional de café e da 
marca líder de café em cápsulas falam por si, e foram devidamente 
reconhecidos por estas distinções, também o mérito do carismático líder 
da Delta Cafés, comendador Rui Nabeiro, não deixa ninguém indiferente. 

Pela terceira vez foi eleito pelos portugueses como uma das 
personalidades portuguesas que mais se destacaram pela sua 
atividade pública, num reconhecimento da sua credibilidade, 
notoriedade e diferenciação. 

Produto do Ano 2017
Todos estes prémios resultam da confiança que os portugueses 
depositam na Delta Cafés, confiança esta que se constrói da 
relação de proximidade com a empresa e as suas marcas, mas 
também da sua permanente capacidade de inovação. E este 
é, precisamente, o aspeto distinguido pelo Produto do Ano, o 
selo mais antigo no mundo a distinguir as marcas de grande 
consumo.
Na sua 13.ª edição, o Produto do Ano é um dos prémios de 
maior prestígio a nível mundial, destacando os produtos na 
sua categoria pela inovação, atratividade e satisfação, através 
do voto direto dos consumidores. 
O sucesso dos eleitos como Produto do Ano no mercado é 
ditado sobretudo pelo facto de responderem a necessidades 

muito concretas de consumo. “One Size No Longer Fits All” dizem as 
tendências de consumo identificadas pelo estudo do Produto do Ano, 
o mesmo que dizer os consumidores valorizam e exigem cada vez mais 

produtos adaptados às suas necessidades. E foi o que fez brilhantemente a 
Delta Q ao lançar o MyQoffee e permitir que cada um de nós possa criar o 
seu próprio blend de café.

DESTAQUE
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O facto de o sabor ser percecionado como pouco açucarado, ser uma 
proposta refrescante e saciar a sede foram alguns dos atributos 
valorizados pela amostra dos consumidores inquiridos relativamente 
aos Ice Teas da Tetley, galardoados de novo com a chancela Escolha do 
Consumidor. 
Já na categoria dos chás quentes em saqueta, a qualidade do chá, o 
sabor, o tipo de chá e a fácil preparação dos produtos Tetley foram os 
atributos mais valorizados pelos consumidores.
Com um índice de satisfação de 88,6%, os chás em saqueta da Tetley 
obtiveram uma intenção de adesão/recomendação de 4,55 numa 
escala de avaliação de 1 a 5. Já na categoria dos Ice Teas, a Tetley 
obteve um índice de satisfação de 79,4% e uma intenção de adesão/
recomendação de 4,22. 
A distinção Escolha do Consumidor vem, uma vez mais, demonstrar o 
conhecimento prático da marca em oferecer produtos inovadores e de 
elevada qualidade, pensados para o dia-a-dia dos consumidores.
A iniciativa pretende, por seu lado, conhecer o grau de satisfação e 
aceitabilidade dos consumidores em relação a um determinado produto 
ou serviço, ajudando-os a fazer uma compra informada e acertada.

REPORTAGEM
texto BRUNO FARIAS fotos D.R.

ESCOLHA DO CONSUMIDOR

Tetley reeleita 
Escolha do Consumidor

A Tetley foi reeleita Escolha do Consumidor 2017 nas categorias de Chá Quente 
em Saqueta e Ice Teas. Esta distinção de relevo está já a tornar-se uma verdadeira 

tradição para a Tetley que, pelo quarto ano consecutivo, viu a sua qualidade exclusiva 
ser reconhecida na categoria dos chás quentes em saqueta e, pelo terceiro ano 

consecutivo, na categoria dos Ice Teas.
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A Delta Cafés foi recentemente premiada como uma das únicas cinco marcas em Portugal que 

conseguiram obter o Índice de Excelência Reputacional. O estudo realizado pela On Strategy, 

e que audita mais de 300 marcas selecionadas espontaneamente pelo público em 

geral, destacou, ainda, Delta Q no Índice de Reputação Robusta.

Global RepScore Pulse distingue 
Delta como marca de excelência

REPORTAGEM
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos JOÃO REIS
PRÉMIOS  

RUI MIGUEL NABEIRO, 
ADMINISTRADOR DA 
DELTA CAFÉS, e Rita 
Tomé Duarte,  gestora da 
unidade de negócio Delta 
Q, receberam os prémios 
da On Reputation para 
as marcas Delta Cafés e 
Delta Q, respetivamente
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REPORTAGEM

A Delta Cafés continua a 
somar prémios e sucessos 
e foi, uma vez mais, 
distinguida por parte dos 
consumidores nacionais. 
A consultora On Strategy 
realizou um trabalho de 
campo com duas vagas 
anuais, entre novembro 
e fevereiro e entre maio 
e julho de cada ano, para 
apurar as marcas com maior 
reputação em Portugal. Com 
uma pontuação de 83,45 
pontos, a Delta Cafés é uma 
das duas únicas marcas 
portuguesas, sendo ainda a 
melhor pontuada e a única 
marca de cafés distinguida, 
que atingiu o Índice de 
Excelência Reputacional, 
tendo, para isso, 
ultrapassado os 80 pontos 
na avaliação realizada pelo 
público em geral.
Também a Delta Q viu a sua qualidade reconhecida. O Índice de Reputação 
Robusta, que distingue as marcas que alcançam entre 70 e 80 pontos, 
premiou 51 marcas. A Delta Q, marca de cápsulas da Delta Cafés criada 

em 2007, conseguiu 77,68 pontos, situando-se entre as cinco marcas mais 
pontuadas. 
Feito notável para a marca que comemora, este ano, o seu 10.º aniversário. 

Para Rita Tomé Duarte, gestora da 
unidade de negócio Delta Q, “esta 
distinção é uma alegria imensa e 
um reconhecimento de tudo o que foi 
desenvolvido pela Delta Q ao longo 
destes 10 anos. Vemos aqui outros 
concorrentes da mesma categoria, e 
mais antigos no mercado, a ser também 
premiados, o que demonstra que temos 
também concorrentes muito fortes e de 
elevada reputação. Para nós, estar ao 
nível dos mesmos e conseguir dignificar 
a Delta Cafés é um privilégio enorme”.
O Global RepScore Pulse tem como 
objetivo reunir as marcas que, nos 
últimos 10 anos, demonstraram 
sustentabilidade no mercado e, assim, 
premiar o seu contínuo sucesso. 
Importa destacar que, das 55 marcas 
destacadas pelos dois índices, 32 são 
portuguesas. 
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A Delta Cafés reforçou, uma 

vez mais, a gama Origens, desta 

feita com o novo Lote Vietnam. 

A nova aposta na categoria dos 

cafés moídos é uma edição 

limitada que vem homenagear 

a qualidade do café deste país 

asiático, que é o segundo maior 

produtor de café do mundo. Agora 

apresentado ao mercado como 

só a Delta Cafés sabe fazer. 

Delta Vietnam reforça 
gama Origens

LANÇAMENTO
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos D.R.
GAMA ORIGENS

Brasil, Timor, Angola, Colômbia, Índia e, agora, Vietname. 
A gama Origens continua a surpreender os consumidores e a 
oferecer-lhes lotes bastante distintos de diferentes locais do 
mundo, sempre com um denominador comum: a inigualável 
qualidade da Delta Cafés. 
Como o segundo maior produtor de café do mundo, faz para a 
Delta Cafés todo o sentido homenagear o café vietnamita, através 
da produção de uma edição limitada. Um “blend” de textura suave, 
rico pela sua combinação de aromas e com traços achocolatados. 
Uma bebida refrescante e encorpada que nos leva, sem sair de 
casa, a viajar pelas deslumbrantes paisagens do Vietname.  
Uma edição limitada em tempo e em quantidade, circunscrita a 170 
mil embalagens, este lançamento vem dinamizar, uma vez mais, 
o mercado do café moído com uma proposta diferenciadora, uma 
novidade para o consumidor final que vem acrescentar valor à categoria. 
O Vietnam estará disponível no mercado em abril, em embalagens de 220 
gramas, de moagem universal e com abertura fácil com o fecho zip para 
uma melhor conservação do produto.

A Delta Cafés 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, neste mercado 
estratégico para a marca. 
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A Delta Cafés apresenta uma novidade 

no seu portfólio, aos clientes do canal 

Horeca, ao disponibilizar um equipamento de 

extração de bebidas quentes de forma 

simples e regular. Um novo equipamento 

que vai de encontro às necessidades 

dos clientes.

Novas máquinas de bebidas quentes
para o sucesso do seu negócio

LANÇAMENTO
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos D.R.

EQUIPAMENTOS

As novas máquinas de extração de bebidas quentes são a resposta 
da Delta Cafés às necessidades dos seus clientes do canal Horeca. 
Um item indispensável para o sucesso do seu negócio e que passa a 
integrar a panóplia de serviços da marca de cafés líder do mercado 
nacional.
Em causa está um equipamento de vending semi-automático que 
assegura a preparação instantânea de chocolate quente e cappuccino, 
de acordo com as necessidades/ solicitações dos clientes. Uma solução 
integrada para as duas bebidas, que poderá ainda crescer, no futuro, 
para uma terceira opção, já que o equipamento dispõe de mais um 
reservatório. 
De funcionamento prático e intuitivo, com extração automática, este 
novo equipamento vem responder a uma necessidade identificada há 
algum tempo pelos clientes e consumidores da Delta Cafés. Poderá, 
rapidamente, marcar presença em muitos estabelecimentos de 
clientes Delta Cafés, tal tem sido o nível de interesse despertado por 
este equipamento que vai de encontro a necessidades específicas do 
mercado. 
Com esta nova proposta, a Delta Cafés pretende aumentar a oferta 
em produtos complementares, apostando na inovação e facilidade 
de preparação, aliando, claro está, o expresso perfeito às mais 
reconfortantes e saborosas bebidas quentes. Sempre com a habitual 
qualidade Delta, o “Café da Sua Vida”.
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Fusion e Purify reforçam 
portfólio Delta Q

Empenhada em conquistar os paladares mais distintos e em proporcionar aos 

consumidores novos momentos de consumo, a Delta Q continua a aumentar a sua oferta 

em cápsulas de alternativas ao café. O Delta Q Fusion, com 90% de cereais e 10% de café, 

e o Delta Q Purify, o novo chá verde em cápsulas da Tetley, são as mais recentes propostas 

neste segmento de mercado, onde a Delta Cafés continua a apostar na inovação.

texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos D.R.
DELTA Q
LANÇAMENTO

A Delta Q quer continuar a conquistar e aquecer o coração dos portugueses e 
não só com o café. Após ter lançado, no último ano, a gama Pure, uma bebida 
100% de cereais, a Delta Q aposta agora numa bebida de cereais com café.
O novo Delta Q Fusion é, como o nome indica, a fusão perfeita entre os cereais 
e o café, conseguindo assim alcançar diferentes tipos de consumidores. O 
Fusion, uma deliciosa fusão de aromas, é o resultado de uma junção de 90% 
de mistura de cereais, cevada e centeio com 10% de café. Idealizado para 
momentos de consumo como o pequeno-almoço ou o lanche, este novo “blend” 
deve ser tomado como bebida longa, podendo ser misturado com água ou leite. 
À semelhança do Pure, também o Fusion é uma cápsula castanha, de forma a 

facilmente ser distinguida das cápsulas de café comercializadas 
pela marca. Uma bebida 

reconfortante e saudável, com baixo teor de cafeína e alternativa ao café, 
que vem alargar a oferta da Delta Q. À venda online, nas lojas Delta Q e nos 
retalhistas desde o final de fevereiro, o novo “blend” ganha uma posição de 
destaque no linear, situando-se na prateleira ao nível do olhar. Com um PVP 
recomendado de 2,39 euros, a Delta Q espera alcançar um milhão de cápsulas 
vendidas este ano. 
Mas as novidades na categoria de cápsulas não se ficam pelos cereais. 
Também na área dos chás a Delta Q apresentou um novo produto. O novo 
Delta Q Purify é o primeiro chá verde da marca. Inovadora como já habituou 
os seus consumidores, a Delta Q reforçou a sua gama de chás e tisanas com 
uma bebida diferente das demais. 
O Purify é um chá verde combinado com o exótico aroma do gengibre e a 

frescura cítrica da casca de laranja. Sendo o chá verde um dos mais 
procurados da categoria pelos consumidores, a Delta 
Q vem com este lançamento aumentar a sua gama 
e reanimar a marca. Com uma imagem inspiradora, 
saudável e impactante, o novo “blend” vem enriquecer 
a gama Delta Q Chás e Tisanas, acrescentando valor ao 
linear. Purify junta-se assim aos já existentes Refresh, 
Delight e Relax. À semelhança dos restantes chás, 

também é vendido em cápsulas brancas, mantendo a 
Delta Q o seu código de cores: preto para cafés, castanho 

para cereais e branco para chás e tisanas. A Delta 
Q espera com este produto vender cerca de 680 mil 
cápsulas em 2017, continuando a reforçar a sua quota 
de mercado. 
A celebrar, este ano, 10 anos de história, a Delta Q 
continua a surpreender o mercado, aumentando o 
seu leque de produtos e confirmando-se cada vez 

mais como uma aposta ganha do grupo Delta Cafés.
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O primeiro-ministro, António Costa, procedeu ao descerrar da placa de certificação do Centro 
Internacional de Pós-Graduação Rui Nabeiro, em Campo Maior, como “Centro QUALIFICA”, cujo 
programa homónimo foi, por sua vez, igualmente lançado na vila alentejana nesse mesmo 
dia 7 de março. Direcionados para qualificação da população adulta, de modo a promover o aumento 
da escolaridade ao nível do 9.º ou do 12.º ano, Campo Maior recebeu dois dos 300 Centros 
QUALIFICA que deverão estar em funcionamento em Portugal Continental até final de 2017.

REPORTAGEM
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
CENTRO QUALIFICA

Foi um dia especial para Campo Maior, que passou, assim, a integrar o 
Programa QUALIFICA, ao ver certificados dois centros de formação de 
entre o total existente a nível nacional. 
Lançado em Campo Maior, o Programa QUALIFICA deverá abranger 
cerca de 600 mil pessoas até 2020 e materializa um programa central 

do Governo para recuperar a 
educação de adultos, na sequência 
da interrupção do programa 
Novas Oportunidades, e que se 
integra no Programa Nacional 
de Reformas, sendo encarado 
como prioritário. É intenção do 
Executivo garantir que, até 2020, 
metade da população ativa do 
país conclui o ensino secundário. 
Alcançar uma taxa de 15%, ao 
nível da participação de adultos 
em atividades de aprendizagem ao 
longo da vida, alargada para 25% 
em 2025, é outro dos objetivos 
do programa que foi lançado em 
Campo Maior, com participação do 
primeiro-ministro, António Costa, 
e dos ministros do Planeamento e 
Infraestruturas, Pedro Marques, 
do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social, Vieira da Silva, 

e da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.
Dirigido a todos os adultos que não disponham de qualificação de nível 
básico, secundário e/ou profissional, bem como os jovens que tenham 
abandonado a escola e não se encontrem a trabalhar ou a estudar, 
o QUALIFICA vem colocar uma maior ênfase na qualificação e com 

Centro Internacional de 
Pós-Graduação certificado como 
“Centro QUALIFICA”
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desenvolvimento a partir do interior”, destacou, ainda, o autarca, ao mesmo 
tempo que defendeu a contínua aposta na qualificação e na formação, 
de modo a poder aproveitar as oportunidades criadas, sem deixar de 
acompanhar as dinâmicas do crescimento económico e dos contextos 
empresariais.
Coube, por sua vez, ao primeiro-ministro encerrar a cerimónia de 
lançamento do Programa QUALIFICA. António Costa catalogou a ação e 
abrangência do Grupo Nabeiro de um “exemplo para o país” e que se deve 
ao “jeito do comendador”. Um exemplo de como pode haver dinâmica e 
capacidade industrial exportadora para todo o mundo sem ser limitada 
pela localização geográfica. Razão pela qual fazia “todo o sentido lançar 
o Programa QUALIFICA em Campo Maior”, um programa que pretende 
resolver o maior défice estrutural do país: o da qualificação. “O país tem 
ouvido falar muito de défices, ao longo dos últimos anos, mas o maior défice 
estrutural e que acumulou durante as décadas do século XX é mesmo o défice 
das qualificações”, disse.
António Costa recordou, ainda, os 116 mil postos de trabalho criados em 
2016, o facto de se ter atingido “o défice mais baixo da democracia”, a subida 
de 11% nas exportações, pelo que importa, agora, resolver os problemas 
estruturais gerados pelo desinvestimento na qualificação. Um desafio que 
o país tem que vencer para ser competitivo, onde 54% da população entre 
os 25 e os 64 anos não completou o secundário face aos 28% da Europa. 
Repto que o país tem que vencer para ser competitivo. “Maior qualificação 
gera melhores empresas e maior competitividade, rompendo com o vício de 
procurar um atalho para a competitividade”, considerou.
Com a qualificação a ser uma resposta a médio prazo para combater a 
desigualdade e a pobreza, ao valorizar as pessoas e o território.

a consequente “obrigatoriedade de encaminhamento para formação 
certificada”. A pertinência da formação ajustada às necessidades de cada 
formando é outra das tónicas do programa, que funciona numa lógica de 
complementaridade, validação e certificação de competências. 
Na cerimónia de lançamento do Programa QUALIFICA, que teve lugar no 
Centro de Ciência do Café, o comendador Rui Nabeiro realçou o orgulho 
deste programa ser lançado em Campo Maior, “grato, mas não envaidecido, 
pois o orgulho também é necessário”, ao mesmo tempo que destacou a 
importância de investir naqueles que querem aprender e de apostar na 
qualificação contínua dos colaboradores, mantendo-os a par dos constantes 
avanços tecnológicos. “Apostamos nos colaboradores, mas também nos 
clientes a quem chamamos amigos”, acrescentou. 
A menor formação dos trabalhadores redunda em menores oportunidades, 
quer para os próprios, quer para a empresa empregadora, pelo que 

o fundador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés considera necessária uma 
mudança do paradigma da mentalidade empresarial reinante em 
Portugal.  “Não é um processo fácil, mas é recompensador. Ganhamos 
clientes, parceiros e amigos. A empresa deve ser pensada como um espaço 
de socialização e aprendizagem. Temos o dever empresarial de sensibilizar 
os colaboradores para a qualificação, digo-vos isto pois tenho a 4.ª classe. 
O desemprego é, desde sempre, uma preocupação nossa. Nunca sabemos o 
que é o amanhã, sobretudo no mundo global onde vivemos. Estou satisfeito, 
orgulhoso, mas também sou responsável. Nada é fácil. Fico contente com 
quem quer aprender”, destacou.
“Ao qualificar alguém estamos a permitir que entre no mercado de trabalho”, 
reforçou, por sua vez, Ricardo Pinheiro, presidente da Câmara Municipal 
de Campo Maior. “Qualificar é a nossa vida, a ideia da importância da 
escola pública, responsabilidade política comprometida com a educação e o 

A apresentação oficial do Programa QUALIFICA teve lugar no auditório do Centro de Ciência do Café.

A equipa de Centro QUALIFICA deu a conhecer o espaço ao primeiro-ministro, António Costa.
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A TecniDelta disponibiliza a todo o universo de clientes do Grupo Nabeiro um 

novo serviço de valor acrescentado. O serviço + Cliente consiste num serviço de crédito 

simplificado para os clientes do Grupo Nabeiro e do banco Montepio Geral, que 

possibilita, por exemplo, entre outras vantagens, facilitar a renovação, ou a aquisição, de novos 

equipamentos para o seu estabelecimento. Novas oportunidades para todos aqueles que 

trabalham com a TecniDelta e o Montepio Geral, que alarga as suas valências operacionais com 

um novo serviço de âmbito financeiro.

Torne-se + Cliente
com a TecniDelta

Mais vantagens para todos os clientes TecniDelta é o que traz o novo 
serviço + Cliente, um serviço de crédito simplificado para os clientes do 
Grupo Nabeiro e do Montepio Geral. Mas não só. Agregados a esta parceria 
encontram-se, ainda, múltiplos serviços associados e que irão potenciar, 
ainda mais, o negócio de todos. 
Fruto do trabalho conjunto do Grupo Nabeiro com a entidade bancária 
Montepio Geral, o novo cartão + Cliente foi beber a experiência do passado 
na gestão do Cartão Cliente e apresenta-se, 
agora, com mais vantagens para o sucesso do 
seu negócio. Com a cooperação bidirecional com 
os departamentos comerciais do Grupo Nabeiro 
e a sua cobertura nacional a contribuírem para 
este serviço ser verdadeiramente abrangente. 
Pagamentos sem juros até 12 mensalidades, 
entregas grátis e campanhas e descontos são 
apenas algumas das vantagens mais evidentes 
do cartão + Cliente. Já pensou em renovar os 
equipamentos do seu estabelecimento? Investir 
no seu negócio sem se descapitalizar? E a 
questão da eficiência energética? Preocupa-o? 
Estas são, seguramente, algumas das questões 
a que o cartão + Cliente vem dar resposta, 
associando a si um serviço de pós-venda 
que não só assegura a garantia de todos os 
equipamentos adquiridos, como de toda a 
assistência técnica necessária à sua correta 
manutenção e funcionamento em qualquer 

ponto do país.
De adesão totalmente gratuita, sem encargos de utilização e sem 
obrigatoriedade de utilização, este é o cartão que vem fazer mais por si e 
pelo seu negócio.
Informe-se na nossa linha de apoio ao cliente. Estamos aqui para esclarecer 
todas as suas dúvidas. Por telefone no 800 502 402 ou, se preferir, por 
e-mail em cartaomaiscliente@gruponabeiro.com. 

TECNIDELTA
texto BRUNO FARIAS fotos D.R.
CARTÃO + CLIENTE

- GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

- ASSISTÊNCIA TÉCNICA GARANTIDA PERTO DE SI

+ .SERVIÇO PÓS -VENDA

- RENOVE EQUIPAMENTOS

- MELHOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

- INVISTA SEM SE DESCAPITALIZAR

+ .BENEF ÍC IOS

- TOTALMENTE GRATUITA

- SEM ENCARGOS DE MANUTENÇÃO

- SEM OBRIGATORIEDADE DE UTILIZAÇÃO

+ .A DESÃO

- PAGUE SEM JUROS

- ESCOLHA COMO QUER PAGAR, COMPRA A COMPRA

- ENTREGAS GRÁTIS

- CAMPANHAS E DESCONTOS

+ .VANTAGENS€

T. 800 502 402 | E. CARTAOMAISCLIENTE@GRUPONABEIRO.COM

  L INHA DE APO IO +CL IENTE

Taxa Anual Efetiva (TAE): 16,08%. Exemplo para uma utilização na conta cartão de 2.000 Euros com prazo de reembolso de 12 meses e TAN de 
15% (março 2017). Taxa �xa numa base de cálculo de 360 dias com arredondamentos efectuados à 3ª casa decimal. Anuidade: isenta. Taxa Anual 
Efetiva calculada nos termos do D.L. nº 220/94 de 23 de Agosto. Compras sem juros: TAE 0,00%. Informe-se na Caixa Económica Montepio Geral.

ATÉ 12x0% JUROS
ESCOLHA COMPRA A COMPRA COMO QUER PAGAR
EM  TODOS  O S  EQU I PAMENTOS  HOTE L E I RO S !
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Visitar o Centro de Ciência do Café (CCC), em Campo Maior, é entrar num novo mundo de 
possibilidades. Conhecer a cultura do café por dentro, viajar às mais requintadas origens, 
controlar o processo de torra, criar um “blend” personalizado e fazer uma prova aberta 
de café são algumas das possibilidades que se apresentam a todos os que visitam o maior 
espaço do género da Península Ibérica. Um percurso que se inicia entre os frondosos 
cafeeiros e que termina na cafetaria do CCC, onde a equipa de baristas delicia todos os 
que os visitam com propostas criativas e diferenciadoras. Como somente uma marca e um centro 
de excelência poderiam proporcionar.

Viver a cultura do café
a cada pormenor 

CCC
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
CAFETARIA

PEDRO MARMELO 
(ESQUERDA), 
VANESSA ALMEIDA E 
PEDRO ROMÃO são os 
baristas residentes 
do Centro de Ciência 
do Café (CCC). Estes 
profissionais conduzem 
todos os visitantes numa 
fantástica viagem pelo 
mundo do café
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CCC

A pacatez da envolvente natural é quebrada pelas linhas imponentes 
do vibrante edifício que rompe com o silêncio exterior. O choque entre 
passado e presente convida-nos a uma viagem pela cultura do café, 
enquanto o cheiro a café torrado proveniente da NOVADELTA serve como 
prenúncio para a experiência que vamos vivenciar. Lá dentro, e uma vez 
transpostas as pesadas portas de entrada, um mundo de possibilidades ao 
nosso alcance. Uma voz simpática, adornada com um sorriso genuíno, diz-
nos com uma certa música nas palavras: “Boa tarde. Sejam bem-vindos ao 
Centro de Ciência do Café! Vamos começar a nossa visita?”.
Pelo corredor à nossa esquerda seguimos, não antes sem perder o olhar 
no muito merchandising existente no piso térreo, contíguo à entrada no 
espaço. Fica para mais tarde, quem sabe para depois de terminar a visita 
na aprumada cafetaria. Seguimos rumo aos frondosos e belos cafeeiros 
que em condições ótimas respiram aquele ambiente húmido, ideal ao seu 
correto desenvolvimento. Arábicas, Robustas e Moca em harmonia, os 
arbustos do fruto mágico que tanto alento nos dá, o café que dali brota, 
como se de uma origem se tratasse. Mas continuamos em Campo Maior.
Evoluímos na nossa visita, passamos pela história, pelo modo de consumir 

e viver o café e, antes de irmos à bola de torra, preparamo-nos para uma 
primeira experiência: a cata brasileira. Uma prova aberta de café conduzida 
por dois especialistas na matéria, Pedro Marmelo e Pedro Romão, que nos 
levam a perceber um pouco mais sobre café. Arábica e Robusta, moído 
e por moer, já preparado para a prova. Ouvimos expressões como “final 
de boca distinto”, “os aromas e os óleos finos”, a prova comentada evolui 
enquanto executamos o que nos dizem. Arábica, mais acidez e aroma doce 
e floral. Corpo e textura. Por contraponto à Robusta, de aroma intenso e 
corpo forte, mas com um sabor bem mais próximo do amargo. “A Arábica 
encontra na acidez a sua característica mais marcante, um aspeto que se 
prende com o próprio cultivo deste café. A partir dos 1.300 metros de altura, 
geralmente, quanto mais alto o plantio mais ácido o fruto. Por exemplo, em 
destinos como a Colômbia e o Peru, o seu cultivo efetua-se a mais de quatro 
mil metros de altitude. Um produto de qualidade certificada por diversas 
entidades externas, que chega ao consumidor com a marca de confiança da 
nossa empresa”, introduz Pedro Marmelo, barista do Centro de Ciência do 
Café.
Ou alguns dos parâmetros básicos que o consumidor final consegue, por 
si, avaliar do total de 17 aspetos distintos, mas complementares entre si, 

analisados a nível sensorial e físico-químico em todo o café rececionado 
pela empresa.  “Todos os dias se prova café na NOVADELTA. Por cada lote 
de café recebido, bebem-se dez taças. No Centro de Ciência do Café decidiu-se 
por esta pequena prova, de modo a dar a conhecer e, sobretudo, a vivenciar 
os aspetos práticos de diferenciação entre as diferentes categorias de café”, 
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processo que exige mais mão do que aquilo que se imagina, mediante se 
trate de Arábica ou Robusta. Uma experiência completa e, de novo, uma 
antecâmara para o que se segue. “Negociar” o nosso “blend” na Bolsa de 
Café do CCC.

“Trading”
É aqui que a visita volta a conhecer outro ponto alto, graças à excelência, à 
disponibilidade e profissionalismo dos baristas residentes, que a estes dois 
atributos juntam uma intrínseca simpatia. Peru, Colômbia, Timor, Brasil 
nas Arábicas, Angola, Uganda e Vietname nas Robustas, a base para uma 
experiência enriquecedora e uma excelente proposta de valor para todos os 
que apreciem a personalização das experiências e, claro está, o inebriante 

CCC

reforça Pedro Romão, barista do 
Centro de Ciência do Café.
Utiliza-se uma colher de prata. Sente-
se o aroma do café antes de provar. A 
prata assegura a estanquicidade de 
sabores e odores. Cheira-se, por sua 
vez, as costas da colher, entretanto 
mergulhada numa taça quente de café 
acabado de preparar. Os fortes odores 
invadem o ar, focamo-nos de novo na 
colher. Chegou a altura de provar. 
Sorve-se vigorosamente de forma a permitir a concentração do quente 
líquido nas papilas gustativas. “O café de qualidade é redondo em termos de 
paladar”, explicam-nos. 
O processo de qualidade e distinção da categoria foi aprendido. Já sabemos 
distinguir as famílias de café, Arábicas e Robustas já não são novidade. Já 
viajámos pelas origens e sabemos como se elabora um “blend”, a forma 
como o café chega a todos e que combina diferentes proveniências. Segue-
se a bola de torra e os segredos de torrefação. Rápida ou lenta. Mais suave 
ou intensa. Estímulos, sentidos, experiências sensoriais, imaginação à 
solta como se fossemos um grão verde de café em pleno processo de torra, 
ao ser possível entrar numa bola de torrefação ao longo de 25 minutos, 
ou, melhor ainda, ser-se responsável, por uma vez, pela torra de café. Um 
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funcionamento. Um espaço que 
é muito mais do que um centro 
de partilha de conhecimento, 
um ponto de experiência 
e de apreensão de novos 
conhecimentos. Um lugar onde 
a ciência e o contacto humano 
se misturam, onde se procura explicar café e desenvolver, ou acentuar, 
a ligação dos consumidores com o café, que apresenta uma vertente 
comercial, mas também social. “O nosso trabalho é fazer com que quem 
nos visita tenha uma boa experiência e um sorriso nos lábios. Recordo-me, 
por exemplo, de umas pessoas do Porto que voltaram ao CCC duas vezes no 
mesmo mês. Ou a história de um senhor de mais de 80 anos que bebeu café, 
pela primeira vez, aqui”, recorda Pedro Romão.
Os baristas rapidamente evoluem para as estações de trabalho, rumo à 
máquina expresso, para encerrar o percurso com a mesma excelência com 
que a visita decorreu. Bebidas quentes e frias, até um novo equipamento 
capaz de imprimir uma fotografia na bebida a ser servida. Sim, a sua 
mesma ou uma outra qualquer. Já experimentou?
Bebidas de autor, cultura do café a acontecer, explicação de como tirar 
um expresso perfeito, quantidade ideal, adição ou não adição de açúcar, 
a questão se o “mais cheio é o mais forte, como é que deve ser um carioca 
de café, processo do expresso perfeito: máquina, moinho, moagem, mão, 
manutenção”, destacam entre sorrisos.
Então, e o que fazer com os cafés frios? Bebidas frias, claro está! Na casa 
do café é possível degustar bebidas como Shakerato, Frozen Coffee e Kaldi, 
uma bebida fresca e doce, entre muitas outras. Com o verão à porta, a 
cafetaria do CCC já fervilha de ideias e algumas novas propostas já se 
encontram à espera dos visitantes.
Uma das muitas possibilidades existentes neste espaço de experiências 
e de partilha de conhecimento. Que fica à sua espera para uma visita. Já 
marcou na agenda?

paladar e odor do café torrado. Na Bolsa de Café 
do CCC, fala-se de tempos e tipos de torra, cada 
um, qual fruto frágil, com temperaturas distintas, 
em função dos seus climas e solos distintos onde 
são gerados. “A torra é que vai proporcionar aquele 
cheirinho a café”, ouve-se.
Escolher uma origem, ou fazer um “blend”, moído 
ou em grão. Experiência única. Necessários cinco 
minutos para torrar 200 gramas de café, ou seja, 
10 a 15 minutos para fazer o seu próprio “blend”, 

uma vez que necessita da escolha acertada de duas a três origens. Uma 
experiência visual e olfativa, um visual processo de proximidade que 
permite uma maior envolvência do visitante no processo assegurado por 
um pequeno torrador a ar e arrefecido mecanicamente. “Todos os cafés são 
distintos e todos temos perfis sensoriais, naturalmente. O que se pretende 
atingir é o equilíbrio entre as diferentes origens de café em função do gosto e 
do perfil /gosto de cada um”, reforça Pedro Marmelo.
Claro está que, complementar ao facto de poder levar o seu “blend” 
exclusivo para casa, pode, igualmente, optar por adquirir um dos muitos 
equipamentos convencionais de extração de café aqui existentes. Que 
são alvo de uma demonstração prática por parte da equipa de baristas 
residente, de modo a que possa tirar o máximo partido da experiência 
de beber um lote de café feito por si. A moagem de cada um dos lotes 
é adaptada ao tipo de máquina que tenha em casa. “80 gramas de café 
por cada litro de água. Lei universal para cafés moídos”, partilham. Para 
extração em cafeteira de filtro, de êmbolo ou francesa. Já escolheu a sua?

Cafetaria
Terminada a demonstração, ficamos a saber sobre intensidades, que as 
mesmas variam em função do método de extração, ou da própria moagem. 
Uma surpresa para nós, assim como para os muitos visitantes que já 
fizeram este mesmo percurso ao longo dos três anos que o CCC já leva em 

CCC
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Vitória para Vítor e Vitorina

Vítor Cordeiro, da equipa Viana Trail, e Vitorina Mourato, do Atletismo Clube de Portalegre, 

triunfaram na segunda edição do Trail comemorativo do 3.º aniversário do Centro de Ciência 
do Café. A variante de Caminhada contou com um número recorde de 400 participantes, oriundos 
de vários pontos do país.

texto JOÃO VINAGRE fotos D.R.
II TRAIL E CAMINHADA CCC
CCC

A 2.ª EDIÇÃO DO TRAIL
COMEMORATIVO DO CCC
registou uma elevada 
afluência. Entusiastas 
provenientes de diversas 
regiões do país, que 
participaram nesta prova 
que já se tornou uma 
referência
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CCC

No sector feminino triunfou a madrinha da prova, Vitorina Mourato, do 
Atletismo Clube de Portalegre, com duas horas, 32 minutos e 10 segundos. 
Do segundo até ao quinto lugar as posições ficaram assim escalonadas: 
Maria de Jesus Monraia (Ialbax), Paula Matos (AC Portalegre), a individual 
Alexandra Coelho e Ana Ventura (AC Portalegre).
A classificação coletiva deste II Trail do CCC foi ganha pelos Trinca-
Espinhas, com o Atletismo Clube de Portalegre em segundo lugar e a 
Inijovem de Nisa na terceira posição da geral.
Foram ainda atribuídos prémios aos três coletivos com maior número de 
participantes no evento de 8 de abril. Em primeiro lugar ficou o Caixa Team 
com 63 inscritos, seguido pela Inijovem com 53 e pelos “Gatos Estafados” 
com 28 presenças.
Também os três melhores classificados no trail naturais de Campo 
Maior foram premiados: Maria de Jesus Monraia (Ialbax), José Centeno 
(As Ervilhas) e Luís Gaião (União Desportiva de Degolados). Já Henrique 
Adrega, do Clube de Atletismo Amigos de Belém e com 65 anos de idade, 
recebeu o prémio destinado ao atleta mais velho em prova.
Para o final estava reservada a entrega de lembranças aos padrinhos deste 
II Trail e Caminhada do Centro de Ciência do Café, os atletas portalegrenses 
Hugo Mendonça e Vitorina Mourato; e de uma placa ao comendador Rui 
Nabeiro, simbolizando o 1.º lugar de honra num evento desportivo e lúdico 
que promete regressar em 2018.

A 28 de março completaram-se três anos sobre a inauguração do Centro 
de Ciência do Café (CCC). As comemorações, que tiveram início nessa 
data com a inauguração de uma exposição de desenhos de João Cutileiro, 
culminaram a 8 de abril, data em que se realizou a segunda edição do Trail 
e Caminhada do Centro.
Depois da estreia bem-sucedida em 2016, a iniciativa conheceu este ano 
uma significativa evolução, com o trail de 28 quilómetros a ganhar carácter 
competitivo e o número recorde de 400 participações na caminhada de 
uma dezena de quilómetros. Neste último caso, foi mesmo atingido o limite 
de inscrições.

Os cerca de meio milhar de participantes no II Trail e Caminhada do Centro 
de Ciência do Café viveram uma jornada inesquecível, a que não foi alheio 
o dia primaveril, a típica “gravançada” na ementa do almoço e o programa 
social, com visitas ao espaço aniversariante e à Adega Mayor.
Como já acontecera na edição inaugural, o CCC contou com as colaborações 
do Grupo “Os Trinca-Espinhas” de Portalegre e do Município de Campo 
Maior, na organização do evento, e os apoios do Grupo Nabeiro, Fidelidade, 
Juntas de Freguesia do concelho de Campo Maior e União Futebol de 
Degolados. Os atletas e caminhantes chegaram a Campo Maior oriundos 
de diversas regiões do país.

Excelentes resultados
Na Avenida Calouste Gulbenkian, local de partida para a prova de trail 
do 3.º aniversário do Centro de Ciência do Café, alinharam à partida 66 
atletas. Vinte e oito quilómetros depois, Vítor Cordeiro cruzava o pórtico 
de meta junto ao CCC, vencendo a geral masculina com o excelente registo 
de duas horas e 55 segundos. 
O atleta natural do concelho de Campo Maior, a correr pela equipa Viana 
Trail, subiu assim ao lugar mais alto do pódio, à frente de Marco Nabais, do 
Atletismo Clube de Portalegre, e de Carlos Paulino, do DAP Trail Team. No 
quarto e quinto lugares - e também com direito a prémio – ficaram Arnaldo 
Nova, dos Trinca-Espinhas, e o individual Luís Tavares.

Vítor Cordeiro, do Viana Trail, recebe a medalha de Helena Nabeiro, administradora do Grupo Nabeiro.

Vitorina Mourato, do Atletismo Clube de Portalegre, triunfou na prova feminina.
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MAFALDA RIBEIRO
é hoje uma embaixadora 
ativa na promoção da 
inclusão e igualdade no 
nosso país e foi o rosto 
da campanha 
promovida pela Delta 
Cafés na celebração do 
Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência

“O sorriso é tão genético como 
congénita é a minha Osteogénese 
Imperfeita”
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De sorriso fácil e de uma doçura contagiante, Mafalda Ribeiro é hoje uma embaixadora ativa 
na promoção da inclusão e da igualdade no nosso país. Portadora de Osteogénese Imperfeita, 
associou-se à Delta Cafés na celebração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. 
Uma escassa parte da sua atividade quotidiana, onde os amigos e a família são o baluarte da 
vida desta oradora motivacional, cujo sorriso se apresenta como uma “arma” contagiante para 
abordar, sem tabus, alguns dos mais estruturantes temas da nossa sociedade.

Delta Magazine - Qual o segredo para tanta energia e para esse 
sorriso contagiante? Sorri para a vida?
Mafalda Ribeiro - A minha marca pessoal chama-se mesmo Sorrir sobre 
Rodas - https://www.facebook.com/sorrirsobrerodas - porque o sorriso é tão 
genético como congénita é a minha Osteogénese Imperfeita. Acredito que 
andar sobre rodas desde sempre é apenas uma condição diferente de viver e 
olhar para a vida e não necessariamente uma tragédia. Não há segredos, há 
uma profunda certeza de quem sou e do meu propósito de vida. Como não 
posso sorrir quando todos os dias tenho consciência do quão abençoada sou? 
Pela família que sempre me aceitou e amou primeiro, independentemente das 
minhas limitações. Dos amigos que hoje formam uma rede de cuidadores 
incrível por opção. De fazer da minha carreira a minha missão. De tudo 
o que é acrescentado aos meus dias pura e simplesmente porque declaro 
genuinamente que sou, verdadeiramente, feliz mesmo nesta “embalagem” 
aparentemente frágil.
 
DM - A Mafalda tem sido uma figura carismática na promoção 
da inclusão em Portugal. É uma forma de sentir que pode fazer a 
diferença? A questão reside na atitude?
MR - Totalmente! É uma decisão diária esta de querermos mudar o mundo 
à nossa volta para melhor, mas que tem de começar em nós. Portanto, sim, é 
uma questão de atitude pró-ativa o fazer a diferença, nem que seja dando voz 
a quem não a tem. O facto de sempre ter trabalhado em comunicação fez com 
que eu percebesse que o meu despudor em expor-me e contar a minha história 
poderia evoluir para algo mais consistente. Nem todos têm voz, portanto, se 
me são concedidas plataformas para dar visibilidade à inclusão no nosso 
país, usá-las da melhor forma possível não é um direito, mas um dever 
para com todos aqueles que gostariam de estar no meu lugar. Ao mesmo 
tempo, é uma enorme responsabilidade que me mostra todos os dias o quão 
abençoada sou.

DM - A coragem não se mede aos centímetros?
MR - Medir a coragem é como medir a fé. Acho que sou eu que cresço 
enquanto pessoa na medida em que exercito a minha coragem e não é a 
coragem que cresce, em que unidade de medida for. 
 
DM - A deficiência e a inclusão são, ainda hoje, tabus na nossa 
sociedade?
MR - Se o são é apenas na cabeça das pessoas e essa é a mais complexa de 
sofrer uma mudança profunda. É mais fácil transformar um degrau numa 
rampa do que destruir o preconceito. Mas eu sou uma otimista incorrigível 

com as rodas no chão (risos), ou seja, não sonho com uma sociedade em que 
tudo isto muda como por magia. Esforço-me, antes, por ser essa mudança 
que quero ver na sociedade. Foi assim que nasceu a campanha “Todos 
Diferentes, Corações Iguais” (https://www.facebook.com/TDCIguais), a que 
a Delta Cafés se associou, para celebrar o Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência (3 de dezembro) do ano passado.

DM – Campanha “Todos Diferentes, Corações Iguais” que foi um 
sucesso. É mais uma semente no sentido de ajudar a disseminar 
a mensagem?
MR - Gosto de olhar para as agendas, para os cadernos e para os pacotes 
de açúcar, maravilhosamente concebidos pela Delta Cafés, desta campanha 
como uma semente de grão de mostarda. Como é que se explica aos miúdos 
algo quando eles não percebem o nosso vocabulário? Fazemos um desenho! 
Foi isso que fizemos com esta campanha: as ilustrações do Bruno Gaspar 
vieram trazer vida, humor e ternura às frases desempoeiradas que eu digo no 
dia-a-dia, enquanto portadora de deficiência. Disseminar a inclusão é, a meu 
ver, colocar as pessoas a falar dela todos os dias do ano, daí uma agenda e 
não apenas numa efeméride. Tornar tudo tão natural como beber um café é o 
nosso propósito. E adicionar açúcar ao amargo da vida é prioritário.

DM - As novas gerações podem ajudar a mudar algo na luta contra 
o preconceito?
MR - A esperança está nelas! Por isso, acredito que é tão importante educar 
para a cidadania. É nela que a inclusão começa. Se as crianças fossem 
sensibilizadas para a diferença desde o início, não existiriam adultos 
preconceituosos. Precisamos de jovens descentralizados neles próprios e que 
sejam cada vez mais atentos aos outros. A exclusão existe porque, em nome 
da liberdade individual, achamos que ser feliz é não precisarmos dos outros. 
No meu caso, agradeço a Deus todos os dias a dependência que tenho dos 
outros, porque isso ensina-me a ser mais humana!

DM - Escrever continua a ser um vício? Um hábito? Ou um escape?
MR - Nunca foi uma catarse, mas um meio natural de ser mais eu. Não me 
lembro de escrever para mim, mas sempre como um meio de servir os outros. 
Gostava que fosse cada vez mais um hábito disciplinado, mas continuo a 
aprender com os melhores. Não concebo um dia sem escrever, portanto, 
pode ser considerado um vício saudável. Acredito que o Marshall McLuhan 
(N.do E.: filósofo e teórico da comunicação canadiano) tinha razão quando 
defendia que o meio é a mensagem, pois a escrita em mim torna a minha 
mensagem quase sagrada. Este ano volto ao mercado editorial, estejam atentos!

CAFÉ COM… 
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

MAFALDA RIBEIRO, ORADORA MOTIVACIONAL
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Afonso de Mora: o segredo 
do trabalho e da dedicação familiar

Propriedade da família Mendes, o Restaurante Afonso é uma referência incontornável de 
Mora, cidade que acolheu, há muitos anos atrás, Afonso Mendes, hoje um filho da terra. Uma 

história de amor e de trabalho é o que está por detrás deste famoso restaurante, conhecido 

pelos petiscos de Dona Bia, alcunha carinhosa pela qual é conhecida Maria da Conceição Mendes. 

A mão por detrás de muitos saborosos pratos e petiscos aqui servidos. Um segredo que 

passa gerações e cujo futuro está já assegurado.

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
RESTAURANTE AFONSO
UM CLIENTE, UM AMIGO

O RESTAURANTE 
AFONSO, EM MORA, 
é propriedade da 
família Mendes. Família 
de empresários da 
restauração que já vai na 
terceira geração e que 
dá continuidade ao bom 
nome desta referência 
gastronómica da região
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UM CLIENTE, UM AMIGO

O casal ainda partilha a gestão do negócio, mas a sucessão já está a ser 
preparada. Os dois filhos, Afonso e Nicolau, já conhecem esta casa como a 
palma da sua mão, uma vez que trabalham com os pais “desde sempre”. São 
eles que irão dar continuidade ao negócio e perpetuar a fama do restaurante 
por outras tantas décadas. Até porque na cozinha, Dona Bia passou o 
testemunho ao neto Carlos, que, apesar de se ter formado em gestão de 
empresas, sentiu que era mais feliz a fazer os outros felizes através da 

comida. Aprendeu tudo o que a avó tinha 
para lhe ensinar, ensinamentos aos quais 
junta a sua própria criatividade. “É uma 
satisfação muito grande ver a minha 
família interessada em dar continuidade a 
este que é um negócio de toda uma vida. A 
idade não perdoa e haverá um dia em que 
quererei descansar. Estamos a preparar 
esse caminho de continuidade”. Ao olhar 

para trás, Afonso Mendes confessa-se satisfeito com 
todo o percurso percorrido e com o exemplo que pode 
proporcionar à sua descendência. 
E o que é bom e se recomenda no restaurante? “Tudo”, 
graceja Afonso Mendes, para depois reforçar que “é 
mesmo tudo bom”. Destaque para os pratos de caça, 
como a Perdiz e o Pombo Bravo à Dona Bia, iguarias 
únicas pelo “segredo” da sua confeção. Segredo que 
sabe a avó e que partilhou com o neto. Toda a comida 
tem uma identidade marcadamente alentejana, desde 
a boa açorda e migas, à sopa de cação e à carne 
alentejana, que é tratada “com muito carinho”. 
Neste percurso de 63 anos, a Delta Cafés aparece 
desde que Mora entrou na rota comercial da empresa 
de Campo Maior, já lá vão 45 anos. Uma relação 
“sagrada”, como a caracteriza Afonso Mendes, e para 
manter por outras tantas e mais décadas. E que é a 
materialização viva do lema da Delta Cafés de fazer 
de cada cliente um amigo, com Afonso Mendes e Rui 
Nabeiro a serem parceiros no negócio e amigos na 
vida. “Tenho muito orgulho em ser seu amigo. E ele 
também é meu amigo. Nunca se esquece do Afonso”. 

Natural de Pombal, Afonso Mendes veio com 13 anos para Mora. Está há 63 
anos à frente de um restaurante. Toda uma vida dedicada a esta atividade 
profissional. 
Ainda adolescente, começou como empregado de um café e a servir à 
mesa. Seis anos a trabalhar por conta de outrem, que serviram para 
despertar o gosto pela restauração. Aos 19 anos montou o seu próprio 
negócio, no mesmo local onde ainda hoje tem o seu restaurante. “Tinha 
um espaço pequenino, só mais tarde tive a felicidade de conseguir alugar 
espaço adicional. Pelo que, tendo em conta as suas dimensões, comecei por 
servir apenas alguns pratos. A cozinha praticamente não existia. Ao longo 
dos tempos, foram vagando os estabelecimentos contíguos e nós fomo-los 
ocupando, crescendo à dimensão que temos hoje”, recorda.
Em Mora ganhou o gosto pelo negócio e encontrou a companheira da 
sua vida, Maria da Conceição Mendes, com quem casou aos 20 anos. 
Seis décadas de vida em comum, tantas quanto as passadas a levar o seu 
negócio para a frente e a fazê-lo crescer à imagem do que é hoje: um café, 
um restaurante e uma unidade de alojamento local, que dão emprego 
direto a 16 pessoas. 
Aos 83 anos, Afonso Mendes é uma referência de Mora, com o seu 
restaurante a receber a visita de muitas pessoas. Isto apesar da construção 
da autoestrada ter desviado parte importante do tráfego que, antigamente, 
passava por esta localidade alentejana, sobretudo a caminho da Beira 
Baixa, que era ponto de paragem obrigatório. Uma reputação construída 
com base na simpatia genuína do proprietário deste estabelecimento da 
restauração e, sobretudo, “com muito trabalho” e a sorte do seu caminho se 
ter cruzado com o da “Dona Bia”, sua esposa, que, não sendo cozinheira, 
mergulhou no estudo dos livros de culinária, reclamou para si o domínio 
da cozinha e rapidamente começou a conquistar o paladar dos clientes. 
Gente de todo o país, e não só, vai a Mora para fazer uma refeição no 
restaurante de Afonso Mendes. As novas tecnologias têm ajudado a 
divulgar esta casa, mas acima de tudo a recomendação de outros clientes, 
já rendidos à mão acertada para o tempero de Dona Bia. 

Onde fica?            
RESTAURANTE AFONSO
Rua de Pavia 
7490 Mora
• Tel.  266 403 166
• Fecha à quarta-feira
• Encerrado na segunda quinzena de março
    e na segunda quinzena de setembro



DELTA MAGAZINE
JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO’1736

D’Uva - uma voz feminina
na valorização do vinho português

São mulheres de 

sucesso, ligadas a uma 

área tradicionalmente 

masculina. O Grupo 

D’Uva - Portugal 

Wine Girls tem como 

objetivo promover 

internacionalmente 

um dos melhores produtos 

que existe em Portugal, o 

vinho. Oito mulheres de 

sucesso, de diferentes 

regiões do país, uniram-

se para criar um projeto 

único de divulgação 

da diferenciação e 

características ímpares 

dos vinhos de todo o país.

REPORTAGEM
D’UVA – PORTUGAL WINE GIRLS
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES  fotos SARA MATOS /D.R.

AS D’UVA - PORTUGAL 
WINE GIRLS
têm como  objetivo 
ser uma voz ativa dos 
vinhos portugueses nos 
mercados externos, 
ao promover a sua 
unicidade e 
diferenciação
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uma mensagem clara que englobe tanta diversidade. “Portugal tem muitos 
rótulos disponíveis no mercado, muita variedade de castas, de microclimas, 
de solos, de regiões vitivinícolas e de estilos de vinho, pelo que é difícil 
identificar o que são os vinhos portugueses apenas com um nome ou slogan”. 
Esta dificuldade não é, no entanto, uma barreira para o grupo. “Vemos esta 
multiplicidade como uma oportunidade, como o caminho a seguir para 
encontrar o nosso espaço no mundo do vinho. É a nossa diversidade que nos 
permite ser capazes de oferecer um vinho para todos os gostos, para cada 
um dos gostos. Somos o país que produz vinho do Porto e Madeira - dois 
grandes vinhos do mundo –, vinhos de estilo moderno no Alentejo, vinhos 
frescos no Dão, vinhos encorpados no Douro, vinhos doces em Lisboa, vinhos 
vulcânicos dos Açores, vinhos vibrantes no Minho. O desafio é dizer o que é 
Portugal e os vinhos portugueses. Portugal é tudo isto”, acrescentam.
Mais do que mulheres, o Grupo D’Uva acredita que a paixão pelo vinho 
e a experiência de cada uma é o que lhes permite contar “histórias que 
convencem”. Com três regiões atualmente representadas, o grupo não 
descarta o alargamento a outras regiões vitivinícolas. “O alargamento a 
regiões como o Dão, Bairrada e Vinhos Verdes, integra-se no espírito e filosofia 
do grupo, que internamente inclui enólogas e viticultoras, bem como gestoras 
e diretoras de vendas e marketing. Este amplo espectro traz muitas visões 
diferentes para as reuniões de grupo, o que contribui para uma abordagem ao 
mercado mundial do vinho mais diversa, completa e criativa”.
Já para 2017, as D’Uva prometem surpreender o mercado com o seu espírito 
inovador, levando a imagem de Portugal e dos vinhos portugueses cada vez 
mais longe. 

Em 2012, uma reportagem sobre os novos rostos de alguns dos projetos 
familiares mais bem-sucedidos do país juntou estas oito mulheres no 
mesmo espaço. E sentida a necessidade de se associarem para promover 
os vinhos portugueses, o grupo começou a conversar sobre como poderia 
trabalhar em conjunto de forma a unir forças para comunicar a diversidade 
e qualidade dos vinhos de todo o país. Foi assim, de modo singelo, que, em 
2016, o Grupo D’Uva - Portugal Wine Girls foi oficialmente formalizado. Com 
oito membros, o grupo representa as regiões do Douro, Lisboa e Alentejo. 
Catarina Vieira (Herdade do Rocim), Francisca van Zeller (Quinta Vale D. 
Maria), Luísa Amorim (Quinta Nova de Nª Senhora do Carmo), Mafalda 
Guedes (Herdade do Peso - Sogrape Vinhos), Maria Manuel Maia (Poças 
Júnior), Rita Cardoso Pinto (Quinta do Pinto), Rita Fino (Monte da Penha) e 
Rita Nabeiro (Adega Mayor) são as oito “mulheres de armas” que integram 
o projeto. “As D’Uva são o primeiro grupo feminino de produtoras de vinho 
em Portugal. O facto de todas sermos mulheres é, por si só, uma novidade que 
desperta curiosidade, pois joga com as expectativas das pessoas. Ser uma 
voz feminina ajuda a comunicar os projetos que lideramos e que possuem 
uma história de qualidade e trabalho consistente. Somos profissionais muito 
apaixonadas pelo que fazemos, com capacidade de liderança e uma grande 
dedicação aos nossos projetos. Fazemos parte da grande tradição vitivinícola 
de Portugal, mas somos também a nova geração do vinho português, com 
uma cultura internacional, que viaja e participa no competitivo mercado 
global, que construiu projetos de enoturismo e que está a ganhar terreno no 
mundo para os vinhos portugueses”, explica fonte do Grupo D’Uva.
Dar a conhecer a diversidade e qualidade dos vinhos portugueses, através 
dos projetos vínicos de referência e de forte dinamismo que lideram, é a 
missão que assume este grupo, acérrimo defensor da diversidade de perfis 
e estilos dos vinhos nacionais. Ainda com uma curta história de vida, 
a consolidação do grupo é a grande prioridade. Através da organização 
de provas e eventos, o objetivo inicial do grupo é mostrar Portugal, a 
qualidade e a identidade dos vinhos portugueses ao mundo, definindo 
como principais mercados de promoção os Estados Unidos da América, 
Reino Unido, Alemanha e Suíça. Apesar de um país pequeno, a qualidade 
da produção vitivinícola e os contrastes existentes entre regiões fazem de 
Portugal um mercado de qualidade excecional e com enorme potencial 
para exportação. É, por isto mesmo, uma dificuldade para o grupo criar 

REPORTAGEM 

D’Uva em prova na Essência do Vinho 2017         
            
O Salão Árabe do Palácio da Bolsa, no Porto, acolheu a iniciativa Momento D´Uva By 
Portugal Wine Girls, uma prova comentada por este grupo de empresárias do vinho, 
em representação de diferentes projetos, de várias regiões do Portugal vinícola.
Momento de excelência integrado no programa de uma das melhores, e maiores, 
iniciativas deste género que se faz em Portugal e que permitiu a todos os inscritos 
ficar a saber mais sobre as D’Uva e sobre algumas das excelentes propostas ali 
apresentadas. Grande Rocim DOC Reserva 2013 (Alentejo), Quinta Vale D. Maria 
Vinha da Francisca 2014 (Douro), Essência do Peso Tinto 2014 (Alentejo), Quinta 
do Pinto Limited Edition Marsanne & Roussanne Branco 2015 (Lisboa), Mirabilis 
Grande Reserva Tinto 2013 (Douro), Monte da Penha Reserva Tinto 2010 (Alentejo, 
Poças Porto Colheita 2001 (Vinho do Porto) e, claro está, sem esquecer ex-libris 
da Adega Mayor, o vinho de homenagem Pai Chão Grande Reserva Tinto 2013 
(Alentejo), apresentado pela sua administradora, Rita Nabeiro, que explicou a sua 
essência e propósito. Um dos muitos vinhos disponíveis no portfólio das D’Uva. O 
melhor do vinho português a descobrir pela mão deste grupo de produtoras.
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Adega Mayor: do Alentejo 
para o mundo

Levar o nome da Adega Mayor mais além, por esse mundo fora, é o objetivo das mais recentes 

participações da adega de Campo Maior em eventos como o SISAB e a ProWein. Mas porque 

o mercado nacional é, de igual modo, importante, a Adega Mayor esteve também presente 
na Essência do Vinho, um dos maiores eventos dedicados ao sector vinícola em Portugal, onde 
brindou com os presentes e deu a conhecer alguns dos seus melhores vinhos.

texto CARINA RODRIGUES fotos SARA MATOS/JOÃO REIS
DIVULGAÇÃO
ADEGA MAYOR

A PRESENÇA REGULAR 
EM CERTAMES DE 
REFERÊNCIA tem sido 
uma aposta da Adega 
Mayor para fazer chegar 
a qualidade única dos 
seus vinhos a novos 
mercados e 
consumidores, dentro e 
fora de portas
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Ouro e Prata reforçam o 
reconhecimento internacional 
dos vinhos Adega Mayor         
            
Ergam-se os copos para brindar a mais uma 
conquista da Adega Mayor a nível internacional, 
que voltou a ser premiada com Ouro e Prata na 
21.ª edição do Berlin Wine Trophy e no Mundus 
Vini 2017, dois dos concursos de vinho de maior 
prestígio a nível internacional. 
O Solista Touriga Nacional voltou a ser 
reconhecido com Ouro no Berlin Wine Trophy, 
uma das mais importantes competições 
de degustação de vinhos da Alemanha, que 
decorreu em Berlim, enquanto o Mundus Vini 
2017, concurso de vinho de prestígio, e que 
decorreu recentemente na cidade de Neustadt, 
também na Alemanha, reservou Ouro e Prata 
para distinguir três vinhos  da Adega Mayor: 
Medalha de Ouro para Pai Chão Grande Reserva 
2013 e Reserva do Comendador Branco 2015 e 
Prata para o Reserva do Comendador Tinto 2013.

ADEGA MAYOR

onde a empresa do Grupo Nabeiro 
dedicada à produção vitivinícola 
aproveitou a oportunidade para 
se reunir com distribuidores 
internacionais, apresentando as 
suas novidades e projetos.
Mais recentemente, de 19 a 21 
de março, a Adega Mayor rumou 
a um dos seus mercados mais 
importantes, o alemão, para 
participar na ProWein. Realizada 
em Düsseldorf, esta importante 
feira continua fiel ao seu lema 
“To Another Great Year”, tendo 
reunido a participação de mais de 
6.300 expositores de 60 países, que 
receberam os profissionais do sector 
internacional do vinhos e bebidas 
alcoólicas. Estiveram presentes as 
295 regiões vitivinícolas do mundo, 
com a Adega Mayor a ser uma das 
ilustres representantes do que 
Portugal e, mais concretamente, o 
Alentejo têm para oferecer.
Mas o mercado nacional não 
ficou esquecido nem é de menor 
importância para a adega do 
Grupo Nabeiro que, de 22 a 26 de 
fevereiro, esteve no Porto para se 
juntar a mais de 350 produtores na 
14.ª edição da Essência do Vinho, 
uma das maiores experiências do 
vinho em Portugal. Cada vez mais internacional, a Essência do Vinho 
recebeu, durante os quatro dias, mais de 20 mil visitantes, alcançou 

1,2 milhões de pessoas nas redes sociais e credenciou 
70 importadores e líderes de opinião de 14 mercados 
externos, que participaram na estreia da iniciativa 
Portugal Wine Connection, pensada para potenciar novos 
negócios e incrementar a visibilidade exterior dos vinhos 
portugueses representados no evento. Como os da Adega 
Mayor. 
Na ocasião, Rita Nabeiro, administradora da adega de 
Campo Maior, participou, no âmbito do projeto  D’Uva – 
Portugal Wine Girls, numa prova comentada com o Pai 
Chão.
Três eventos de elevado impacto nacional e internacional, 
montras privilegiadas para os néctares produzidos na 
adega nascida do traço de Siza Vieira, não somente junto 
do público consumidor como dos profissionais, incluindo 
aqueles que importam vinho português e o vendem em 
diferentes mercados. Alavancas para aumentar, ainda 
mais, a notoriedade da Adega Mayor e levar o nome da 
adega raiana e de Portugal mais além, por esse mundo 
fora.

Os anos mais recentes ficaram marcados por alguma contração no 
consumo de vinhos a nível nacional. Mas a Adega Mayor tem registado, 
sucessivamente, bons desempenhos, encontrando na exportação mais uma 
via de crescimento. Atualmente, as vendas ao exterior já representam uma 
fatia considerável do volume de negócios da adega de Campo Maior, que 
tem ganho notoriedade e reconhecimento por esse mundo fora, alavancada 
nos sucessivos prémios com que os seus vinhos têm vindo a ser agraciados 
(ver caixa). 
Angola, Estados Unidos da América, Suíça e Alemanha são alguns 
dos países que mais têm contribuído para alavancar as vendas a nível 
internacional, mas a Adega Mayor está empenhada em alargar a sua 
presença por esse mundo fora, dando a conhecer alguns dos melhores 
vinhos que se produzem em Portugal.
É nesse âmbito que se enquadra a sua participação nas edições de 2017 
do SISAB e da ProWein. Realizado de 6 a 8 de março, em Lisboa, o SISAB  - 
Salão Internacional do Sector Alimentar e Bebidas vai já na sua 22.ª edição. 
Trata-se da maior plataforma de negócios para exportação deste sector, 
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Os Vinhos e 
as Temperaturas

Servir um vinho à temperatura é uma mais valia para o seu negócio. Rosé, 

Branco e Tinto, cada um tem uma temperatura adequada ao seu correto serviço e respetiva 

degustação pelos seus clientes. Sabe a que temperaturas deve servir cada tipo de  
vinho? Deixamos-lhe algumas dicas úteis para que possa proporcionar um serviço de vinho 

de excelência a todos os seus clientes. 

ADEGA MAYOR  
INFOGRAFIA

Um guia rápido das temperaturas certas:

Termómetro de vinhos

A temperatura à qual é servido o vinho é 
crucial para evidenciar as suas qualidades. As 
temperaturas sugeridas pelo produtor são apenas 
uma referência, para cada um adaptar ao seu 
gosto pessoal.
Para se avaliar corretamente a temperatura do 
vinho, o ideal é utilizar um termómetro específico 
para o efeito. Este tipo de material pode ser 
adquirido em lojas específicas e/ou garrafeiras.

Vinho Branco

Leve e doce: 6ºC a 8ºC
Jovem, meio-seco, leve, doce, 
encorpado: 7ºC a 10ºC
Encorporado: 10ºC a 12ºC

Vinho Tinto

Jovem: 11ºC a 14ºC
Encorpado: 15ºC a 17ºC
Reserva: 16ºC a 18ºC

Vinho do Porto

Branco (servido fresco): 6ºCa 7ºC
Branco: 8ºC a 12ºC
Tawny: 12ºC a 16ºC
Vintage: 16ºC a 18ºC

Vinho Rosé

Temperatura ideal: 7ºC a 
10ºC

Vinho Generoso

Madeira: 10ºC a 14ºC
Moscatel: 12ºC a 14ºC

Vinho Espumante

Doce: 6ºC a 9ºC
Bruto: 6ºC a 12ºC
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ADEGA MAYOR  

Dicas para arrefecer os seus vinhos

Um frapé, gelo, água e sal grosso resolvem o problema da 
temperatura num ápice. Um pouco de engenho e cerca de 20 
minutos são uma combinação infalível.
Recorde-se que apenas precisará de sete ou oito minutos 
para baixar a temperatura de 18ºC para 3ºC.
Se o balde for pequeno, pode virar a garrafa de gargalo para 
baixo inicialmente, voltando-a após alguns minutos, para 
assegurar um arrefecimento homogéneo.
Em contrapartida, pode também utilizar um saco refrigerador 
que, previamente esfriado, envolve a garrafa, refrescando-a 
rapidamente.

Como usar o copo?

Os copos de vinho devem sempre 
pegar-se pelo respetivo pé, ou base, 
de modo a que o calor da nossa mão 
não interfira com a temperatura do 
vinho. Esta regra aplica-se a todos 
os vinhos, desde os espumantes aos 
tintos.

20 min

FRAPÉ

SAL GROSSO VINHO QUENTE VINHO FRESCO

GELO ÁGUA

Que copo escolher?

Um bom copo deve ser fino e leve. O facto de o copo 
ser fino permite avaliar melhor o vinho, brilho, limpidez 
e cor. Um copo de vinho deve ter a boca de diâmetro 
inferior ao do corpo. Preferencialmente, deve apresentar 
também um pé alto, que possibilite agarrar o copo por 
esta parte, e não pelo corpo, de modo a não aquecer 
o líquido.

Copo para espumante 
De modo a preservar o gás, 
assim como os aromas leves do 
espumante, a forma estreita deste 
copo permite que as bolhas não 
fujam, mantendo-se vivo durante 
muito tempo.

Copo para branco
Aconselham-se copos pouco 
abertos e com pequena 
capacidade volumétrica, de modo 
a manter o vinho sempre fresco.

Copo para tinto
Para os tintos jovens deve-se 
utilizar um copo que ajude a 
libertar os aromas. O copo deve 
ter uma capacidade maior que o 
do branco para conferir mais ar ao 
vinho. Contudo, a boca do copo 
deve ser mais estreita do que 
o corpo, à semelhança do vinho branco, de modo a 
poder-se apreciar melhor os aromas do mesmo
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Após 10 anos a estudar a reputação das marcas em Portugal, a consultora On Strategy 
decidiu distinguir aquelas que atingiram níveis de robustez ou de excelência ao 
longo da década. São vários os aspetos que contribuem para a reputação de uma marca 
e o lado humano é um deles. A Delta Cafés é, claramente, um dos casos onde a 
personalização do líder é muito importante e uma clara alavanca em termos da reputação 
global da marca. Pedro Tavares, partner CEO da On Strategy, detalha o que está na base deste 
estudo da reputação das marcas em Portugal e de que modo este aspeto contribui para o 
desempenho financeiro das mesmas. 

“Sempre que a dimensão de marca 
humana é menor que a força da 
marca comercial, ao final do ano, 
está-se a rever o negócio em baixa”

PEDRO TAVARES, CEO DA 
ON STRATEGY, 
aborda a importância 
deste estudo da 
reputação das marcas 
em Portugal e de que 
modo este aspeto 
contribui para o 
desempenho financeiro 
das mesmas
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Delta Magazine – O que são e como surgiram estes prémios da 
reputação? 
Pedro Tavares – Após 10 anos a estudar a reputação, julgámos ter chegado 
o momento de avaliar a gestão reputacional das marcas e distinguir aquelas 
que, de alguma forma, em termos médios, atingiram níveis de robustez ou de 
excelência ao longo da década
Em nível de robustez estamos a falar de 70 a 80 pontos. Em nível de excelência 
são mais de 80 pontos na perceção dos diferentes “stakeholders”.
Adicionalmente, conseguimos ainda identificar aqueles que são líderes em 
cada uma das dimensões. É o caso da Delta Cafés, que é líder a nível da 
cidadania e da responsabilidade social e, por isso, também foi adicionalmente 
distinguida. 

DM - O que é que levou a On Strategy a delinear esta iniciativa?
PT - A On Strategy foi criada há 10 anos, com o objetivo de tratar da ciência da 
marca. Constituímos uma consultora que pudesse estar totalmente dedicada 
à gestão da marca, mas na ótica mais científica, pelo que não entramos em 
nada que tenha a ver com comunicação e criatividade, por exemplo. 
Concebemos que existem três grandes áreas no que respeita as marcas. 
Primeiro, a área financeira, onde o objetivo é quantificar financeiramente 
tudo o que fazemos, em termos de custos e benefícios, na ótica de gestão de 
marca. 
A segunda área chama-se gestão de força de marca. O que fazemos, no 
fundo, é identificar quanto dos resultados vêm diretamente da componente 
de marca. Isto é, se tirar o valor de marca, que valor continuará a existir 
com outra marca qualquer. A gestão de força de marca tem a ver com cinco 
dimensões: “equity”, diferenciação, reputação, performance no mercado 
e performance financeira. Por performance no mercado entendem-se as 
quotas de distribuição, quotas de mercado, quotas de comunicação, por aí. 
Detetámos que a área de reputação tinha uma enorme lacuna do ponto de 
vista da sua quantificação, no sentido de existirem métricas.
A última dimensão que tratamos é a da marca enquanto pessoa. As 
organizações acabam por ter uma marca institucional e, se calhar, uma 
dezena de marcas comerciais. Mas pode ter-se centenas ou milhares de 
marcas humanas e todas elas são diferentes umas das outras. Se
conseguimos definir comportamento, objetivos, estratégias e planos de ação 
para as marcas comerciais, para as pessoas não conseguimos. No final de 
contas, todas as pessoas que trabalham na marca podem gerar prejuízos ou 
benefícios para a mesma.
Na ótica de reputação, verificámos que não existia nada. Tipicamente, o que 
conseguíamos encontrar eram agências de comunicação, muito dedicadas à 
questão da reputação, mas numa ótica da crise, de, no fundo, trabalhar as 
crises que existem. Não havia nada que nos dissesse como gerir reputação, 
qual a importância da mesma. A era digital leva a que tudo o que fazemos 
tenha um impacto muito grande, tanto pela positiva como pela negativa. 
Estamos a entrar numa era de economia reputacional.
Na prática, o que defendemos é que reputação não é comunicação. Reputação 
são todas as perceções que os diferentes “stakeholders” têm sobre as nossas 
atividades passadas e presentes e que vão condicionar comportamentos 

futuros. Qualquer dos “stakeholders” vai ter uma opinião sobre aquilo que 
fazemos. Temos “N” reputações de acordo com os vários “stakeholders”.

DM - Como se consegue mensurar a reputação, sendo a mesma tão 
pouco tangível?
PT - A questão de mensurar a reputação é igual a mensurar outra coisa 
qualquer. Afinal de tudo, estamos a falar de perceções. 
Há alguns anos, não era possível medir estas componentes porque não havia 
métricas para tal. Hoje, face ao trabalho destes 10 anos, estas métricas 
têm mostrado consistência. Por isso, mensurar estes temas é possível. Tem, 
obviamente, a ver com a robustez dos modelos e, por isso, é que fomos buscar 
as associações e as parcerias internacionais com entidades académicas e 
outras consultoras especialistas nesta área.

DM - Como é que as empresas conseguem ou podem capitalizar 
esse ativo em seu natural benefício?
PT - Uma parte da força da marca tem a ver com a reputação. E o valor 
financeiro da marca tem a ver com a força da marca. 
Se recuarmos várias décadas, existia muito pouca concorrência dentro dos 
vários sectores, no máximo três marcas por sector. Hoje em dia, temos “N” 
marcas dentro dos sectores. A marca passou a ter um peso cada vez mais 
importante na componente de sucesso dos negócios, porque é aquilo que 
diferencia. A cópia ou a adaptação à inovação são muito fáceis de se fazer. 
Quando tenho duas coisas lado a lado, é a marca que me vai dizer se vou por 
um ou por outro caminho.
Atualmente, mais de 60% do valor dos negócios tem a ver com as marcas. 
Partindo deste pressuposto, quanto maior o índice de marca, maior é o índice 
de reputação associada. Se tiver um erro de posicionamento, consigo corrigi-
lo, mas um erro de reputação é de difícil correção, pode demorar muitos anos 
e levar a muitos prejuízos.
O que verificamos, em termos do acompanhamento científico que fazemos, e 
olhando para as diferentes bolsas de valores internacionais, é que existe uma 
correlação entre crescimento ou queda de reputação com a cotação das ações 
em bolsa. Na prática, estamos a falar de acionistas, investidores ou analistas, 
mas que também estão a ser influenciados pelo facto de os consumidores 
quererem consumir mais ou menos determinada marca ou pelos meios de 
comunicação falarem melhor ou pior da mesma.

DM - Em 2016, 10 marcas alcançaram o Índice de Excelência. Este 
ano, apenas cinco. Os portugueses estão menos confiantes?
PT - As marcas não caíram 10 pontos de um ano para o outro. São questões 
que estão dependentes de pontos e que, de repente, fazem passar do escalão 
de excelência para um escalão de robustez superior. 
O que sentimos, de facto, é que as pessoas estão muito mais críticas, perante 
uma sociedade que, em termos económicos, tem passado por tempos difíceis. 
Somos mais exigentes e, se calhar, é daí vem a diferença.
Entre marcas robustas e de excelência, o número de marcas constantes no 
estudo é mais ou menos o mesmo. Não há aí grandes diferenças. 

ENTREVISTA
PEDRO TAVARES - CEO ON STRATEGY

texto PATRÍCISA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS
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DM - O número de empresas portuguesas presentes no “ranking” é 
de 32 em 55. Este valor foi para vocês uma surpresa? 
PT - Há 10 anos, tínhamos cerca de 20 marcas. Este é um indicador muito 
positivo da confiança e da visão que os portugueses têm das marcas nacionais 
e uma prova do trabalho que estas têm feito. Somos mais defensores do que 
é nosso, mas, por outro lado, se não tivermos, da parte dessas marcas, uma 
entrega de qualidade, também não as vamos defender. Isto significa que, do 
lado das marcas, tem sido desenvolvido um trabalho que tem alimentado a 
gestão e o crescimento reputacional das mesmas. 

DM - Irão introduzir alguma novidade no estudo do ano que vem?
PT - No próximo ano, vamos manter a metodologia. O resto depende dos 
“stakeholders”, porque não influenciamos qualquer resposta. Depende do 
trabalho que as marcas fazem e das perceções que os “stakeholders” têm 
sobre o mesmo.

DM – O que são marcas humanas? 
PT – Este aspeto tem várias vertentes. Primeiro, tem a ver com o conjunto de 
pessoas que, internamente, trabalham a marca. Daí que esta questão deva ser 
uma preocupação, se não do diretor geral, do diretor de recursos humanos. 
Até porque, e já o comprovámos com vários estudos ao longo do tempo, em 
mais de 90% dos casos, sempre que dimensão de marca humana é menor que 

a força da marca comercial, tipicamente, ao final do ano, está-se a rever o 
negócio em baixa, a fazer cortes, a rever os objetivos, etc. Sempre que sucede 
o contrário, ou seja, que o conjunto da marca humana é superior ao da 
marca comercial, as empresas tendem a ultrapassar os objetivos definidos. 
Depois, existe outra componente que é a força da marca humana líder, que 
também auditamos. Neste caso, fazemos um trabalho semelhante ao das 
marcas comerciais, mas tem uma grande diferença e uma grande preocupação, 
pelo menos em relação ao nosso país. Anualmente, conseguimos identificar 
mais de 300 marcas institucionais e comerciais de uma forma espontânea, 
mas só conseguimos identificar 90 líderes. Logo, temos um diferencial de 
mais de 200 pessoas que não são reconhecidas como líderes. Portanto, temos 
um problema ao nível da liderança. Não nos podemos esquecer que os líderes 
fazem parte da gestão de marca e muitas vezes a personalizam.
Paralelamente, temos outra questão que se coloca entre marcas robustas e de 
excelência e são mais de 50 no campo das marcas comerciais e institucionais. 
No caso dos líderes, são apenas 16. Temos, desde logo, um problema com a 
reputação da liderança. Primeiro, com a identificação dos líderes. Segundo, 
com a reputação social dos líderes. 

DM - A Delta Cafés é um desses casos de marcas humanas?
PT - A Delta Cafés é claramente um dos casos onde a personalização do líder 
é muito importante e uma clara alavanca em termos da reputação global da 
marca. Temos alguns líderes identificados, onde a sua reputação é superior 
à da marca e quer isso dizer que são um claro valor acrescentado para a 
mesma. No caso da Delta Cafés, é indissociável, é quase que ligar as duas 
personalidades: personalidade de marca comercial e personalidade humana 
do líder.

DM - A Delta Cafés é a única empresa de café reconhecida no 
estudo?
PT - No café sem ser em cápsulas, e do ponto de vista de reputação robusta 
ou excelente, é a única.

DM - Foi o fator humano que contribuiu para isto?
PT – Foi, mas não só. Por exemplo, a marca recolhe indicadores de excelência 
em produto e serviço. Em inovação, está praticamente na excelência. Em 
termos do ambiente e do bem-estar, aí, sim, pode ter mais a ver com a questão 
do fator humano. A cidadania tem vindo a crescer cada vez mais e é onde 
pode estar, mais uma vez, este aspeto. 
Numa marca como a Delta Cafés, onde o indicador é de excelência, e como 
estamos a falar de uma média de todos indicadores, muito dificilmente não 
temos uma situação de robustez ou de excelência em todos eles. 

DM - A Delta Q foi também distinguida...
PT - A Delta Q resulta de duas grandes componentes. Dizemos que Delta 
Cafés e Delta Q têm uma complementaridade perfeita em termos da gestão. 
Porque a Delta Cafés vem dar o certificado de qualidade, a tradição, a 
componente racional à marca como um todo. A mestria do café. A Delta Q 
vem dar a inovação e o desafio a essa mesma marca. 

ENTREVISTA
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Évora Hotel: um espaço 
com “Alma Alentejana”

A menos de duras horas da capital, o Évora 
Hotel é um calmo refúgio alentejano, de 
ambiente acolhedor e familiar. Com 25 anos 
de existência, este é um local onde se 
encontra a simplicidade e a genuinidade 
tão características do Alentejo. 
Proporcionadas por quem sabe bem receber 
e tudo faz para que a sua estadia seja 
sempre recordada. É assim que hoje o Évora 
Hotel detém inúmeros clientes fidelizados, de 
todas as partes do país, mas que sabem 
onde pernoitar em Évora. 

A MENOS DE DUAS 
HORAS DE DISTÂNCIA 
do rebuliço da capital, o 
Évora Hotel apresenta-se 
como uma alternativa 
muito solicitada para 
desfrutar dos encantos 
desta cidade Património 
da Humanidade para a 
UNESCO. São já 25 anos 
ao serviço de todos os 
que procuram este hotel 
de alma alentejana

Património da UNESCO, Évora é um local apaixonante e cheio de história. 
É na cultural cidade alentejana que se encontra o Évora Hotel. Nascido 
em 1992, começou por ser um hotel de três estrelas, com 114 quartos, 
dotado de uma envolvente e apaixonante vista para a inigualável paisagem 
alentejana. Atualmente, o Évora Hotel é um espaço maior, com capacidade 
de 170 quartos e reclassificado com um hotel de quatro estrelas, sendo, 
por isso, um espaço indicado para desfrutar de momentos de descanso e 
convívio com família ou amigos. 
Se o hotel cresceu, também o turismo na região alentejana evoluiu. Miguel 
Melo Breyner, diretor geral do Évora Hotel, destaca a importância do 
trabalho realizado nesse âmbito pela Entidade Regional de Turismo do 
Alentejo. “O turismo em Portugal está a funcionar muito bem e a crescer. 
Temos tido uma promoção a nível nacional muito boa, da responsabilidade 
da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, e do seu presidente, António 
Ceia da Silva, que dotou toda a região alentejana de uma estratégia que não 
tínhamos a nível nacional. A nível internacional temos a Agência Regional 
de Promoção Turística do Alentejo, que faz a promoção internacional, em 
conjunto com os empresários. Esta promoção tem sido exemplar, aumentou 
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as dormidas de estrangeiros nesta região e fez-nos crescer em muitos 
mercados”, explica.
Uma região que evolui a passos largos a nível de turismo, o que levou 
a um aumento significativo do número de hotéis, mas que não esquece 
nem descura os clientes nacionais. Apesar do crescimento de turistas, 
provenientes de mercados como Brasil, França e Ásia, os clientes do 
Évora Hotel continuam a ser maioritariamente portugueses. Com um 
espaço dinâmico, o Évora Hotel consegue congregar diferentes clientes, 
com distintos propósitos. Se este é um local ideal para desfrutar de uns 
dias em família, aqueles que se deslocam à cidade alentejana em negócios 
encontram também aqui um excelente porto de abrigo. “Somos um hotel 

muito bem preparado para as áreas de congressos, reuniões e negócios. 
Para além destes clientes, recebemos também muitos locais de Évora que se 
deslocam aqui para usufruir do nosso restaurante e bar. Sempre assumimos 
uma posição de estar abertos e direcionados para a nossa cidade local, o que 
é fundamental e conseguiu que a cidade nos abraçasse e fosse dos principais 
clientes do hotel”, explica Miguel Melo Breyner. São estes clientes locais, 
orgulhosos alentejanos, que ajudam a dinamizar o hotel e a localidade, 
passando a palavra e agindo 
como promotores do hotel. 
Também o staff do hotel, 
com longos anos de casa, 
ajuda a fidelizar os clientes. 
“Fazem um atendimento muito 
personalizado, de quem já 
conhece os clientes e os seus 
gostos, o que faz com que 
se sintam em casa quando 
chegam aqui”, acrescenta. Se 
a qualidade do serviço e do 
espaço fideliza os clientes, a 
cozinha ajuda a conquistá-los. 
Com uma cozinha regional 
e caseira, tão características 
da região alentejana, o 
Évora Hotel consegue 
agradar a clientes nacionais 
e internacionais com a 
autenticidade gastronómica 
do restaurante Sol Poente. 
Autenticidade que passa 
também por oferecer e dar a conhecer outras peculiares 
e genuínas características do Alentejo, como a olaria ou 
os cantares e capotes alentejanos. 

Há 15 anos no Alentejo, Miguel 
Melo Breyner já considera ter uma 
“costela alentejana” e também 
uma “alma alentejana”, um dos 
pontos fortes do espaço. E se o 
espaço tem “alma alentejana”, só poderia ter um café. 
“O café Delta é um café de qualidade reconhecida, é do 
Alentejo e é o nosso café. Vamos continuar a trabalhar 
com tudo o que é alentejano. Também os vinhos, Caiado, 
Monte Mayor e Pai Chão, têm conseguido impressionar 
os nossos clientes, tanto no bar e restaurante, como na 
nossa ‘wine shop’”, acrescenta. 
Seja para negócios, lazer ou família, o Évora Hotel 
apresenta-se como uma excelente alternativa para 
desfrutar do melhor que o Alentejo tem para oferecer: 
boa comida, excelente paisagem e, claro, o mais 
saboroso e conhecido café de Portugal.

UM CLIENTE, UM AMIGO
ÉVORA HOTEL

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

Miguel Melo Breyner, diretor geral do Évora Hotel, destaca a qualidade do serviço prestado.

Onde fica?            
ÉVORA HOTEL
Av. Túlio Espanca 
7002-502 Évora
• Tel.  266 748 800
• http://evorahotel.pt/
• reservas@evorahotel.pt
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O melhor que o Qampo
tem para oferecer

SOMOS DELTA
QAMPO 
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

Símbolo de azeitona, tremoços e pickles de alta qualidade, a Qampo dá continuidade 
ao percurso de levar até ao consumidor o que de melhor o campo tem para oferecer. Para tal, 
aposta na gestão de um portfólio diversificado e de elevado recorte, composto por 
produtos DOP com cura tradicional e disponíveis em formatos adequados às necessidades do 
mercado. Seja no canal Alimentar, ou no canal Horeca, a marca agrícola do Grupo Nabeiro/
Delta Cafés tem vindo a conquistar um espaço muito próprio no mercado, quer no panorama 
nacional quer no espaço internacional. 
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É nas antigas instalações de uma cooperativa agrícola devoluta que a 
atividade económica tem lugar e os produtos do campo são tratados 
com todo o carinho que merecem. Terminada a campanha, segue-se 
todo o processo produtivo que termina nas muitas mesas dos cafés e 
restaurantes por esse Portugal fora, mas também na mesa dos muitos 
portugueses que optam por ter azeitonas, tremoços e pickles de qualidade. 
Falamos, claro está, da marca Qampo, a marca com que o Grupo Nabeiro/
Delta Cafés comercializa esta gama exclusiva de produtos, com toda a 
chancela de qualidade que o grupo empresarial português já habitou, e 
fidelizou, a sua carteira de clientes.
“Cultivamos Sabor” é a menção que se pode observar nas elegantes 
embalagens de PET ou vidro com que são apresentadas ao mercado, 
seja na conveniência do canal Alimentar, ou no dinamismo do canal 
Horeca. Seja qual for o canal de comercialização, Qampo é sinónimo de 
azeitonas de conserva de Elvas e Campo Maior. Um produto de qualidade 
reconhecida, certificado com uma Denominação de Origem Protegida 
(DOP) que assegura as mais distintivas características deste produto 
único proveniente da raia alentejana, que chega ao mercado através da 
mais exigente seleção de matéria-prima da mais alta qualidade, associada 
a tecnologia respeitadora das características naturais dos frutos e dos 
produtos hortícolas. 
E se já distante no tempo vai a campanha deste ano, no seio desta usina 
muito há a fazer para cumprir as exigências de clientes nacionais e 
internacionais. Atividade produtiva que assenta num modelo operacional 
que tem vindo a ser afinado ao longo dos tempos, mas que encontra no 
equilíbrio entre a ação mecânica e a intervenção humana um dos seus 
mais fortes predicados. Até porque o tipo de cura aqui desenvolvido 
assim o exige. Sal, água e ervas aromáticas e, claro está, azeitona da mais 
alta qualidade, combinadas redundam no mais típico sabor da região. 
Obtido através de uma cura tradicional numa unidade de negócio onde 
as máquinas não substituem a intervenção humana, que tem lugar desde 
logo no processo de seleção manual das azeitonas, respetiva observação 
e manuseio. Um processo que tem lugar assim que a azeitona é deitada 
no tapete de escolha, onde mãos experientes vão detetar as imperfeições 
deste frágil fruto e proceder à sua imediata remoção para que apenas 
seja comercializado o que de melhor o campo tem para oferecer, com o 

paladar que só a cura tradicional sabe aprovar. Para tal, aposta num rigoroso 
controlo da matéria-prima, onde apenas determinados tipos de azeitona, 
colhidos de um determinado modo previamente acertado com os produtores, 
são parte integrante para a disponibilização de um fruto livre de defeitos e 
próprio de um produto de alta qualidade. Uma garantia de qualidade apenas 
possível para quem cumpre e honra todo os requisitos exigidos ao abrigo da 
classificação DOP.
Cunho produtivo que marca a filosofia desta marca que traz até si estes 
produtos do campo, com gamas e formatos adequados às suas necessidades. 
Num mercado muito marcado pelo fator preço, a Qampo tem como objetivo 
disponibilizar ao mercado um produto de altíssima qualidade, assente em 
azeitona do melhor calibre, com todo o preceito da cura tradicional. 

Uma forma de promover a comercialização de um produto de alto 
recorte, além de um forte incentivo para apoiar a aquisição deste produto 
abundantemente produzido na região, contribuindo, de forma ativa, para a 
fixação das populações, ao promover o não abandono dos olivais ao fomentar 
o incentivo à produção e venda de azeitona.
Retalhada, Galega, Gordal, Verdes (inteiras, descaroçadas, recheadas com 
massa de pimento), Oxidadas (inteiras, descaroçadas e laminadas), Mista 
Retalhada com denominação DOP e a tão apetecível Britada, um produto 
sazonal nem sempre disponível para comercialização, constituem a oferta da 
Qampo, que comercializa ainda sobre a sua “umbrella” pickles e tremoços. 
Diferentes propostas para diferentes gostos, comercializadas, igualmente, 
em diferentes formatos, mediante o canal. No caso do canal Alimentar, 
os produtos Qampo estão disponíveis em embalagens de 160, 500 e 800 
gramas, com a oferta para o cliente profissional do canal Horeca a ir desde 
os dois até aos 10 quilogramas. 
Na forja, e a serem introduzidas brevemente no mercado, estão novos formatos 
e propostas de valor acrescentado, de modo a impulsionar o negócio. Mas 
também de modo a garantir a satisfação das necessidades dos muitos clientes 
dentro e fora do espaço nacional, com os produtos Qampo a acompanharem 
a internacionalização do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, fazendo chegar a cura 
tradicional da raia alentejana a mais lares e estabelecimentos de restauração 
por toda a parte onde se bebe um café Delta.

SOMOS DELTA
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DELTA MUNDO
LUXEMBURGO
texto BRUNO FARIAS fotos D.R.

Uma empresa dinâmica
por terras do Grão-Ducado

Data de 2011 a entrada da Delta Cafés neste país de apenas pouco mais de meio milhão de 

habitantes e uma área de aproximadamente 2.586 quilómetros quadrados. Limitado pela Bélgica, França 

e Alemanha, o Luxemburgo é uma das apostas do Grupo Nabeiro na internacionalização, 

levando o seu café e restantes produtos comercializados a todos os que ali habitam.
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 A NovaDelta Luxemburgo estima deter uma cobertura de 85% do retalho organizado.

Desde o início da operação que a NovaDelta Luxemburgo tem apresentado 
uma forte dinâmica operacional, apresentando-se hoje como um parceiro 
privilegiado para o retalho e restauração locais. Canais onde a marca 
portuguesa se faz representar, com a juventude da operação a não impedir 
a concretização dos objetivos a que se tem proposto.
Com as primeiras vendas no retalho a terem lugar em 2012, em 2017 
é possível encontrar os produtos do Grupo Nabeiro em praticamente 
todas as principais cadeias de retalho do Luxemburgo. Cactus, Auchan, 
Cora, Colruyt, Match, Smatch, Income, além das tradicionais mercearias 
portuguesas, são hoje pontos de aquisição da marca, que se encontra, 
ainda, a ser trabalhada nas lojas de conveniência das estações de serviço. 
Em suma, um enorme sucesso no canal retalhista, com a NovaDelta 
Luxemburgo a estimar deter uma cobertura de 85% do retalho organizado 
local, uma presença física e regular em cerca de 200 lojas.
Fruto do dinamismo e empenho de toda a equipa comercial, assim como da 
conveniência, diferenciação e exclusividade trazidas pelo conceito de café 
em cápsulas Delta Q, que tem vindo a conquistar, de forma progressiva, 
o seu espaço no mercado, ao reunir a preferência dos consumidores. 
Uma realidade não só verificada em Portugal, como também vivida no 

Luxemburgo, com cada vez mais consumidores locais a optarem pelo 
melhor café em cápsulas, no conforto do seu lar. Com toda a praticidade 
e qualidade que Delta Q já habituou o mercado e fidelizou muitos 
consumidores.
Já a nível do canal Horeca é possível encontrar os produtos do grupo 
em cerca de 400 estabelecimentos comerciais. Canal de comercialização 
que, de uma forma geral, está já bastante familiarizado com os produtos 
comercializados pela NovaDelta Luxemburgo, que aposta, frequentemente, 
em ações de divulgação e visibilidade junto de potenciais clientes, o que 
resulta em diversas degustações, quer ao nível do portfólio de cafés, quer 
ao nível dos vinhos e restantes produtos complementares.
Uma penetração célere e crescente em ambos os canais, fruto do trabalho 
e dedicação de uma dinâmica equipa composta por 20 colaboradores que 
se distribuem pelas áreas comerciais, financeira, administrativa, técnica 
e logística. 
E em bom português se entendem, mas não só, com elementos de 
nacionalidade francesa e luxemburguesa a figurarem entre os ativos da 
empresa que se encontra localizada em Windhof, junto à fronteira com a 
Bélgica e autoestradas para um fácil e rápido acesso a todo o país.
Liderar o mercado de cafés também no Luxemburgo, à semelhança do que 
já acontece em Portugal, Angola e Moçambique, é o objetivo da NovaDelta 
Luxemburgo.

DELTA MUNDO
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Delta Q, pela primeira vez,
numa parceria única

DELTA MUNDO
ANGOLA
texto CARINA RODRIGUES fotos D.R.

A Delta Q lançou, em Angola, uma edição 
limitada de novas cápsulas com a 
assinatura do cantor Anselmo Ralph, a 
que se segue o lançamento da  máquina 
com o seu nome. Trata-se de uma edição 

exclusiva para o mercado angolano e que 

assinala a parceria com o cantor enquanto 
embaixador da marca. A nova edição Delta 

Q aposta numa forte campanha multimeios 
com a assinatura “O meu café é um show”.

O pretexto foi o Dia Internacional do Café, mas poderia ser outro 
para assinalar a parceria mediática com o cantor angolano enquanto 
embaixador da marca líder de café em Angola. O “café do Anselmo”, 
como se rapidamente propagou, foi apresentado ao mercado numa forte 
campanha multimeios cuja assinatura, “O meu café é um show”, reforça 
a proximidade da marca com os consumidores angolanos, associando o 
ritmo ao melhor sabor do café. Como só Delta Q sabe fazer.
Uma aposta de modo a atingir os hábitos de consumo de outrora, ao 
sensibilizar os consumidores para os benefícios do café, aproximando-os 
do produto, razão pela qual a marca presenteia os angolanos com uma 
edição exclusiva e personalizada
Na embalagem, Anselmo Ralph refere claramente “antes de entrar em palco 
não dispenso o meu café. É tudo o que eu preciso para dar um grande show”. 
Para promover este lançamento, o artista angolano compôs, ainda, um 
tema exclusivo para a marca, intitulado “Este café é um show”.
Anselmo Ralph é embaixador da Delta Q em Angola desde outubro de 2015.
A marca assinou um contrato com o músico para, desta forma, reforçar a 
relação de proximidade com os consumidores angolanos, uma vez que a 
genuinidade e a dedicação de Anselmo Ralph representam um exemplo 
para a juventude local.
Mas o “show” não acaba por aqui, com a máquina exclusiva dedicada ao 
cantor angolano a ser introduzida em breve no mercado. O “show” vai 
continuar.
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Delta Cafés no restaurante 
mais alto do mundo

DUBAI
texto BÁRBARA SOUSA fotos D.R.

DELTA MUNDO

No Dubai, o mais conhecido dos Emirados Árabes Unidos e 
já uma das dez cidades mais visitadas do planeta com 
turismo de renome mundial, a qualidade e, sobretudo, o 
serviço são aspetos essenciais. Segundo Ricardo De Matos, 
diretor de operações Food & Beverage do luxuoso 
restaurante At.mosphere, os fatores que os levaram a escolher 
a Delta Cafés foram o serviço e a consistência do mesmo.

O At.mosphere é um sítio de visita obrigatório para a maioria dos VIP que 
visitam o Dubai. Não só é uma das melhores experiências de jantar de luxo 
e de lounge do mundo, como é detentor do Recorde Mundial do Guinness 
para o Restaurante com mais Elevação, estando localizado no 122.º andar 
do Burj Khalifa (com 441,3 metros de altura), a torre mais alta do mundo. 
Oferecendo um conceito de jantar único e relaxante, com interiores 
imaculados, vistas inspiradoras, surpresas culinárias e uma generosa 
sensação de calor e hospitalidade, o restaurante At.mosphere destaca-se 
no Dubai ao prometer uma experiência como nenhuma outra. “Os nossos 
clientes vêm de todo o mundo e querem ter um serviço de excelência e uma 
experiência única, é isso que nos caracteriza e é isso que transmitimos. 
Como complemento a esse serviço de excelência, é obrigatório ter um café 
de qualidade que consiga satisfazer as necessidades e gostos dos nossos 
clientes”, afirma Ricardo De Matos, diretor de operações Food & Beverage 
do restaurante.
Por isso, o café só poderia ser Delta. Apesar do consumo de café no 
restaurante At.mosphere passar maioritariamente por bebidas à base 
de leite (latte, cappuccino) e pelo black americano, o café expresso bem 
conhecido do consumidor português continua a ter a sua expressão. Isto 
repara-se especialmente junto de clientes europeus, mas muitos dos seus 
clientes VIP já experimentaram Delta Cafés, com Mariah Carey e Will 
Smith entre a lista dos venturosos.
“Um café bom e agradável, para mim, deve ter nariz, paladar e um sabor 
forte”, explica o diretor de Food & Beverage do restaurante que conta com 
fornecedores de mais de 12 países diferentes e que utiliza 186 quilogramas 
de caviar por ano. Ricardo De Matos acrescenta que “a concorrência é muito 
elevada nesta região do mundo, como tal, todos os fatores referidos anteriormente 
são fatores-chave para uma marca se manter ‘fixa’ num restaurante, em especial 
neste, onde todos os dias todas as marcas mundiais tentam entrar”.
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A CHEF MICHELE 
MARQUES é a alma e rosto 
da Gadanha Mercearia, em 
Estremoz. Uma carioca 
rendida ao Alentejo que 
tem sabido interpretar os 
mais típicos paladares da 
terra onde decidiu habitar 
e abrir um espaço de 
restauração único. Onde 
trabalha diariamente, mas 
onde assume sentir-se, 
incondicionalmente, 
em casa
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Ter uma casa
como local de trabalho

No calor de Estremoz, a Gadanha Mercearia apresenta-se como uma das referências 
gastronómicas. Do agrado de locais e visitantes, a mestria da Chef Michele Marques tem sido 
provada, e comprovada, ao longo dos tempos. Com o seu Brasil lá longe no pensamento, 
é aqui que se sente bem e assume o desafio de liderar esta cozinha com muita garra e 
paixão. Cozinhando para todos os que a visitam como se cozinhasse para si mesma, ou não 
fosse a Gadanha Mercearia mais do que um espaço de restauração, um conceito tão 
próprio e autêntico que é uma extensão natural de si mesma.

Como é que uma “carioca”, o mesmo que dizer natural de Petrópolis, 
localidade do estado do Rio de Janeiro, de 33 anos, feitos recentemente, veio 
parar a Portugal e, mais concretamente, a Estremoz, em pleno Alentejo? 
Corria o ano de 2005 quando chegou a Lisboa. Michele Marques tinha em 
Portugal uma amiga e, como o panorama do mercado de trabalho no Brasil 
não era o melhor, decidiu aventurar-se numa nova experiência do outro lado 
do mar. Estava ainda na universidade e decidiu arriscar. “Se gostar daquilo, 
fico por lá”, pensou. 
Como ficar parada é algo que não se enquadra na sua personalidade, 
arranjou logo trabalho. Fazia exposições de norte a sul do país e numa dessas 
exposições conheceu o homem com quem viria a casar, que é natural de 
Estremoz. E foi assim que veio parar a esta localidade alentejana, conhecida 
pelos bons queijos e enchidos, mas que na época tinha poucos locais onde 
esses produtos pudessem ser comprados.
O casal, entretanto, seguiu caminhos distintos, mas a amizade e a ligação, 
de certa forma, mantêm-se porque Michele tem, ainda hoje, como sócio o 
seu ex-cunhado. Corria o ano de 2009 e Mário Vieira perdia o seu emprego. 
Decidiram, então, ambos aventurar-se num negócio próprio, diferenciador, 
distinto de tudo o que Estremoz tinha para oferecer. E, assim, nasceu a 
Gadanha Mercearia. “Fazíamos umas tapas, uns pratinhos de enchidos, mas 
nada de muito elaborado. Mas sempre gostei de cozinhar. Cozinho desde que 
me lembro, a ajudar a minha avó, e sempre fui uma criança curiosa e a querer 
provar tudo”. 
Em 2010, Michele foi para Itália. Uma aventura de dois meses, a fazer uma 
formação de cozinha. Ensinamentos que tiveram o condão de despertar a 
vontade de aprender mais, mais e mais: “quando voltar para Portugal, vou 
procurar uma escola e continuar a minha formação”. E assim foi, na Escola 
de Hotelaria de Portalegre, onde Michele Marques se formou em Gestão e 
Produção de Cozinha. 
O final do curso coincidiu com a obra de ampliação da Gadanha Mercearia, 
que viria a ser restaurante em fevereiro de 2013. Num ápice passaram 
quatro anos, “um piscar de olhos”, como diz Michele, com muito trabalho, 
muitas horas de dedicação, não só suas como de toda a equipa. A Gadanha 
Mercearia materializa hoje o sonho e a visão da chef Michele. “Quando 

MICHELE MARQUES, CHEF EXECUTIVA GADANHA MERCEARIA
texto CARINA RODRIGUES fotos SARA MATOS

GASTRONOMIA

olho para a Mercearia, vejo a minha casa. Gosto de receber as pessoas com 
descontração, sem ser pretensiosa. Quero que as pessoas se sintam bem como 
na sua própria casa”.
Michele reconhece que, não sendo nascida no Alentejo, dificilmente vai 
cozinhar tão bem a comida local como um alentejano de gema, mas tenta 
utilizar os produtos da região e, acima de tudo, “respeitá-los”. “Não há região 
tão rica e com tantos bons produtos como o Alentejo”. Não pretendendo 
oferecer a culinária matriz da terra, quer dar aos clientes aquilo que chama 
de “comida de conforto”, ou seja, alimentar-lhes o estômago e, ao mesmo 
tempo, a alma. “É o produto bem trabalhado e o carinho colocado na confeção 
da comida. É isso que quero passar para as pessoas”. 
Nascida no Brasil, rendida a Portugal – o sotaque “carioca” é praticamente 
impercetível -, Michele diz-se uma pessoa sem pátria. Apaixonada pelas 
viagens, conhece muitos locais por esse mundo fora, de onde vai buscar 
influência e inspiração para a sua cozinha. Especiarias e temperos que não 
são tão comuns em Portugal são trazidos pela chef, que tenta introduzi-los 
nas suas criações. “Quero servir aos clientes o que gosto para mim”. 
O cariz inovador da Gadanha Mercearia está no facto de ser um local 
multifacetado. Aí podemos ir para comprar apenas uns queijos e enchidos, 
como também para provar apenas um petisco ou fazer uma refeição completa. 
“Conseguimos, assim, apanhar aquela hora em que não há nada. Aqui, no 
interior, tudo fecha às 15 horas, mas nós temos oferta para esses momentos”.  A 
Mercearia funciona de terça-feira a sábado, das 10 às 23 horas, e ao domingo 
abre às 10 e fecha às 15 horas. 
Michele Marques sente-se bem em Estremoz. A paz e o sossego do Alentejo 
são “impagáveis” e as pessoas são “fantásticas”. Isto apesar de Portugal e o 
Alentejo estarem na moda como destino turístico e das novas plataformas 
tecnológicas ajudarem a massificação da oferta hoteleira e de restauração 
do país, colocando locais como a Gadanha Mercearia cada vez mais no 
mapa. São cada vez mais os estrangeiros que a visitam e provam a cozinha 
de Michele, que faz questão de, ela própria, responder aos comentários e 
sugestões deixados nessas plataformas. Mas o que a deixa mais satisfeita são 
as pessoas da terra que fazem questão de lá ir. Essas pessoas “fantásticas” 
que fazem da Gadanha também a sua casa.
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Gadanha Mercearia,
um espaço único em Estremoz

A Gadanha Mercearia e Restaurante é um espaço incontornável no coração de 
Estremoz, isto para não se dizer obrigatório. Num ambiente profundamente informal, e sem negar 
as raízes alentejanas, estas são somente a pedra de toque para a criatividade e talento 
da chef Michele Marques. E se são, cada vez mais, os estrangeiros que visitam este espaço 

único, o que deixa a chef carioca mesmo satisfeita são as pessoas da terra que fazem questão de 

lá ir. Essas pessoas “fantásticas” que fazem da Gadanha também a sua casa.

COM UMA DECORAÇÃO 
ACOLHEDORA E TÍPICA, 
comer dentro da chaminé  
é possível na Gadanha 
Merceria e Restaurante.
Um espaço obrigatório na 
restauração de Estremoz, 
a cidade do Alentejo onde 
a chef Michele Marques 
decidiu viver e montar 
este espaço único e 
diferenciador, onde cozinha 
como se estivesse em casa
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COSTELETAS 
DE BORREGO
 

Para as costeletas (2 pax)
16 costeletas
Alecrim e tomilho q.b.
2 dentes de alho com casca
Sal
Azeite
Vinho branco
Manteiga sem sal 

Preparação 
Temperar as costeletas com sal. Fritar as costeletas em 
azeite, retirar da frigideira e fazer o molho adicionando no 
azeite da fritura os dentes de alho esmagados e as ervas 
aromáticas. Refrescar com vinho branco e emulsionar com 
uma noz de manteiga.

Para as Migas: 
180gr de pão alentejano (de preferência com 2 dias)
120gr de espargos bravos (previamente cozinhados)
Coentros
Alho picado
Chalota picada

Preparação 
Demolhar o pão. Dourar o alho e a chalota, de seguida, 
saltear os espargos, juntar o pão e, por fim, os coentros. 

QUEIJO DE CABRA, COM GELADO 
DE TOMILHO, PICKLES DE PERA, 
MEL E NOZ

Ingredientes (2pax)
1 queijo de cabra tipo chèvre
1 pera rocha
Vinagre, água e açúcar para os pickles
Mel q.b.
Gelado de tomilho 
Nozes q.b.

Preparação
Fazer o pickles com a pera fatiada
Gratinar o queijo
Finalizar com gelado de tomilho, nozes e o pickles de pera

Para o gelado: 
208gr leite de ovelha
68gr natas
36gr açúcar
20gr mel
20gr leite em pó
Tomilho q.b.

Preparação 
Ferver o leite e as natas juntamente com o tomilho. Juntar 
o açúcar, o mel, o leite em pó, levar aos 85ºC. Juntar ao 
preparado anterior, arrefecer e levar à máquina dos gelados.

Gelado de leite de Ovelha 
1036gr leite de ovelha
330gr natas
180gr açúcar
100gr glucose
100gr leite em pó
8gr establizante

Preparação 
Ferver o leite e as natas. Juntar o açúcar, a glucose, o 
leite em pó e o estabilizante. Levar aos 85ºC. Juntar ao 
preparado anterior, arrefecer e levar à máquina dos gelados.

MANGA E 
MARACUJÁ

Creme de Manga

 Ingredientes
½ folha de gelatina
47gr natas
20gr puré de manga
75gr iogurte
90gr chocolate branco

Preparação
Ferver natas, com a polpa, juntar as folhas de gelatina já fora 
do lume, verter sobre o chocolate branco. Por fim, envolver 
com o iogurte. Deixar repousar seis horas ou mais no frio.

Creme de Maracujá
1 folha de gelatina
100gr gemas
44gr claras
86gr açúcar
120gr puré de maracujá
100gr manteiga amolecida

Preparação
Demolhar  a folha  de gelatina, cozinhar as gemas, claras, 
açúcar e puré em banho-maria até engrossar. Retirar 
do lume e juntar a manteiga e as folhas de gelatina até 
dissolver. Colocar nas formas e congelar.

Sorvet de Manga
200gr água
105gr trimoline
52gr glucose
4gr estabilizante
400gr puré manga

Preparação
Ferver a água, adicionar o trimoline, glucose e o 
estabilizante e levar aos 85ºC. Por último, adicionar o puré 
de manga.

MICHELE MARQUES, CHEF EXECUTIVA GADANHA MERCEARIA
fotos SARA MATOS

GASTRONOMIA

Onde fica?            
GADANHA MERCEARIA
Largo Dragões de Olivença, 84A 
7100-457 Estremoz
• Tel.  268 333 262
• Horário: 10h-23h00; Encerra às segundas-feiras
• http://www.merceariagadanha.pt
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Resultado de uma parceria entre o Coração Delta – Associação de Solidariedade Social, 
através do projeto CLDS 3G, e a Fundación Santa María la Real, o projeto LanzaMayor surge 
com o objetivo de transferir para Portugal o Programa Lanzaderas de Empleo y 
Emprendimiento Social. A equipa e o projeto foram apresentadas no Centro Internacional de 
Pós-Graduação Comendador Rui Nabeiro, em Campo Maior.

CORAÇÃO DELTA
PROTOCOLO 
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos D.R.

JÁ É CONHECIDA A 
EQUIPA DO PROJETO 
LANZAMAYOR. Iniciativa 
pioneira em Portugal que 
visa combater o 
desemprego jovem no 
concelho de Campo Maior 

LanzaMayor apresenta 
equipa e projeto
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CORAÇÃO DELTA

O Centro Internacional de Pós-Graduação Comendador Rui Nabeiro foi o 
palco escolhido para a apresentação do projeto e da equipa LanzaMayor, 
uma equipa pioneira em Portugal que visa dar resposta ao problema social 
do desemprego jovem. Combater o desemprego jovem no concelho de 
Campo Maior é o grande objetivo da equipa, que está atualmente focada 
na análise do mercado de trabalho e no desenvolvimento de uma rede de 
contactos. 
Recorde-se que o projeto Lanzaderas é uma iniciativa desenvolvida em 
Espanha pela Fundación Santa Maria la Real que pretende combater um 
problema transversal ao nosso país: o desemprego jovem. No país vizinho, 
o programa conta com uma taxa de sucesso de 60,1% de inserção laboral, 
em comparação com os 39,2% de outras iniciativas semelhantes. 
No sentido de experimentar o programa em Portugal, a Associação de 
Solidariedade Social Coração Delta assinou um protocolo de colaboração 
com a Fundación Santa Maria la Real para o desenvolvimento de uma 
iniciativa-piloto com o objetivo de adaptar o programa à realidade 
portuguesa, bem como medir o impacto em relação a medidas tradicionais 
utilizadas, com o fim último de escalar o projeto a nível nacional. 
A equipa LanzaMayor é uma equipa heterogénea de jovens desempregados 
entre os 18 e 34 anos, com espírito dinâmico, comprometida e responsável 
pelo seu próprio processo de inserção laboral, que participam neste novo 
projeto de forma voluntária e que, coordenados por um “coach”, reforçam 
as suas competências, desenvolvem outras, constroem conhecimento 
coletivo, tornam-se visíveis para as entidades empregadoras e colaboram 
todos e todas em conseguir alcançar um objetivo comum: conseguir 
emprego, seja por conta de outrem ou por conta própria. 
Entre os elementos mais diferenciadores deste programa está o facto de o 
jovem desempregado ser responsável pelo seu próprio processo de inserção 
laboral. Para além disto, também o processo de procura de trabalho se 
torna bastante diferente, deixando de ser uma ação isolada e desmotivante, 
uma vez que todos trabalham, diariamente, em equipa para conseguir que 
todos encontrem um emprego. 
Durante cerca de cinco meses, a equipa, numa dinâmica empresarial e com 
departamentos específicos, trabalha para conseguir emprego. A figura de 

“coach” substitui a figura de formador ou tutor e passa a 
ser a pessoa que orienta, apoia a equipa a desenvolver o 
maior número de competências e a definir estratégias 
conjuntas de procura ativa de emprego. As entidades 
empregadoras (públicas e privadas) são contactadas pela 
equipa de desempregados, através do jovem responsável 
pelo departamento de intermediação laboral.
A equipa portuguesa é constituída por 11 pessoas e 
adotou o nome de LanzaMayor – Os Conquistadores. 
Sendo Portugal uma nação com um orgulhoso passado de 
conquistas a nível mundial, a primeira equipa Lanzadera 
portuguesa escolheu um nome que remete para a época 
dos Descobrimentos e define, de forma muito simples, o 
objetivo do projeto: conquistar. 
A equipa espera, num futuro próximo, que o seu modelo 
seja um sucesso e um exemplo para que outras equipas 
Lanzaderas possam vir a funcionar no país. “Neste primeiro 
mês construímos uma boa equipa. Somos uma equipa de 
jovens, à procura de trabalho, empenhados a entreajudar-
se, focando nas qualidades de cada um, para ganharmos 

visibilidade no mercado de trabalho”, explica um dos membros da equipa. 
Apresentada na presença do presidente do município de Campo Maior, 
Ricardo Pinheiro, do diretor regional do Instituto de Emprego e Formação 
Profissional, Arnaldo Frade, do secretário-geral de emprego da Junta da 
Extremadura, Javier Luna, e do comendador Rui Nabeiro, presidente do 
Coração Delta, a equipa pioneira abrange membros com formações de áreas 
tão variadas como turismo, informática, educação ou relações públicas.
Criado com o objetivo de desenvolver projetos nas comunidades, 
nomeadamente de voluntariado, apoio social e educacional, o Coração Delta, 
Associação de Solidariedade Social do Grupo Nabeiro, demonstra uma vez 
mais a sua constante preocupação com a comunidade envolvente, assumindo 
sempre a responsabilidade social como um dos pilares da empresa.

Testemunho Voluntário 
Coração Delta    
            
Nome: Ana Cristina Amorim Matos
Naturalidade: Abrantes
Na Delta Cafés desde: janeiro 2016
Voluntária desde: março 2017

O que representa ser voluntária?
Ser voluntária é dar um pouco de nós para o bem-estar 
e alegria do outro. É participar em ações dinâmicas e 
divertidas que depois vão fazer alguém sorrir.

Qual o momento/ação que mais a marcou?
Como estou há pouco tempo na Delta Cafés, não tive oportunidade de participar nas visitas 
aos idosos que, garantidamente, marcam qualquer um. Contudo, no departamento de Queluz 
temos uma ação que decorre uma vez por mês, o “Mercados dos Frescos”. Foi uma ideia que 
imaginei ser possível realizar, estabelecendo contacto com três produtores agrícolas que 
gentilmente nos oferecem os legumes para vendermos aos colegas. Estou muito contente 
com esta ação que promovi.

Uma mensagem para aqueles que não são ainda voluntários?
Acredito que todos nós somos capazes de ser voluntários. Ajudar o próximo com um pequeno 
gesto ou uma simples palavra pode fazer toda a diferença. E depois, o que conta não é o que 
se recebe em troca, mas sim o que se ganha com a simplicidade e genuinidade do ser humano.
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Alunos do 
Clube de Robótica 
do CEAN vencem 
Roborave Ibérica 2016

No âmbito da dinâmica pedagógica do clube “CLIC… Ciência 

Aqui” do CEAN, Centro Educativo Alice Nabeiro, 26 crianças 

desenvolveram competências nas áreas de mecânica, programação, 

informática, matemática, criatividade e espírito de equipa.

CORAÇÃO DELTA
ROBORAVE
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos D.R.

O CLUBE DE ROBÓTICA 
DO CENTRO EDUCATIVO 
ALICE NABEIRO (CEAN)
participou na Roborave 
Ibérica 2016 que decorreu 
na IFEBA, na cidade de 
Badajoz. Ao todo, 15 
países diferentes 
estavam representados 
neste dinâmico evento 
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representados neste dinâmico evento.  Com o apoio 

da Delta Cafés, foi possível aos alunos do clube, e 

às suas famílias, visitar o evento, receber formação 

para técnicos, apresentar uma exposição do CEAN, 

realizar uma comunicação sobre o manual de 

empreendedorismo “Ter ideias para mudar o mundo” 

pelo professor Carlos Pepê e, ainda, participar nos 

desafios robóticos com uma das equipas. 

Cujo resultado não poderia ter sido melhor. A equipa 

constituída por Afonso Mexia, Diogo Carixas, Eduardo 

Marques e Rodrigo Raimundo venceu o desafio AMAZ 

IN, no qual cabia ao robot realizar um percurso de 

labirinto no menor tempo possível e sem recurso a 

sensores. Com muito empenho e dedicação, durante 

quatro dias, os alunos conseguiram alcançar um 

excelente desempenho. O Grupo Nabeiro/Delta Cafés acreditou, uma vez 

mais, no valor dos jovens e do Clube de Robótica do Centro Educativo Alice 

Nabeiro, enquanto espaço de enriquecimento cultural, pessoal, científico 

e tecnológico. 

CORAÇÃO DELTA

Com base nos talentos dos elementos dos grupos e uma tutoria de 

proximidade, os alunos trabalharam com diversos recursos, com destaque 

para a criação dos novos Meccanoid g15 e g15k, os aliados Legomindstorm 

NXT e o Mbot. Foram desenvolvidas destrezas de construção e mecânica, 

complementadas pelas linguagens de programação utilizadas. A 

diversidade de opções e a interação com diversos robots permitiram 

aos alunos treinar e aperfeiçoar as aprendizagens que foram levadas a 

concurso.

No passado mês de dezembro, o Clube de Robótica do Centro Educativo 

Alice Nabeiro (CEAN) participou na Roborave Ibérica 2016, que decorreu 

na IFEBA, na cidade de Badajoz. Ao todo, 15 países diferentes estavam 

Delta Saúde

Síndrome metabólico  
O que significa?      
            
Síndrome metabólico é um termo médico para designar um conjunto 
de fatores de risco fortemente relacionados com o desenvolvimento de 
doenças cardíacas, acidente vascular cerebral (AVC) e diabetes tipo II.
Corresponde a um conjunto de doenças cuja base é a resistência 
insulínica. Pela dificuldade de ação da insulina, decorrem as 
manifestações que podem fazer parte deste síndrome. Não existe um 
único critério aceite universalmente para o definir. Os critérios mais 
aceites são os da Organização Mundial de Saúde (OMS) e os do National 
Cholesterol Education Program (NCEP) e Adult Treatment Panel III ( ATP III).
 
E você, tem síndrome metabólico?
Segundo os critérios definidos, o síndrome metabólico ocorre quando 
estão presentes três dos cincos critérios:
•  Obesidade - perímetro da cintura superior a 88 centímetros na mulher 
     e 102 centímetros no homem
•  Hipertensão arterial – pressão arterial superior a 130/85 mmHg 
•  Glicemia (superior a 110 mg/dl ) ou diagnóstico de diabetes
•  Triglicerídeos - superior 150 mg/dl
•  HDL colesterol – superior 40 mg/dl em homens e 50 mg/dl em mulheres.

Eu tenho síndrome metabólico, e agora?
Pelo facto do síndrome metabólico estar associado a um maior número de 
eventos cardiovasculares, é importante o tratamento dos componentes 
do síndrome. É fundamental que seja adotado um estilo de vida saudável, 
evitando o tabaco, realizando atividades físicas e perdendo peso. Em 
alguns casos, é necessário o uso de medicação específica e a observação 
clínica por especialistas.
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O Centro 
Educativo Alice 
Nabeiro (CEAN) 
e o Centro de 
Ciência do Café 
(CCC) receberam, 

no passado mês de 

fevereiro, a visita 
da secretária de 
Estado da Ciência, 

Tecnologia 
e Ensino 
Superior, Maria 

Fernanda Rollo, 

e do secretário 
de Estado da 
Educação, 

João Costa.

Secretários de Estado visitam 
o CEAN e o CCC

CORAÇÃO DELTA
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos D.R.
VISITAS

A visita teve como objetivo ver ao vivo algumas das boas práticas ao nível 

da educação, para que estas possam vir a ser implementadas noutros 

pontos do país.

Os governantes, acompanhados pelo presidente da Câmara Municipal de 

Campo Maior, Ricardo Pinheiro, iniciaram a visita pelo Centro Escolar 

Comendador Rui Nabeiro, onde assistiram a uma peça de teatro sobre 

saúde oral, visitaram uma aula de Robótica e outra de Introdução à 

Programação. 

O Centro Educativo Alice Nabeiro (CEAN) e o Centro de Ciência do Café 

MARIA FERNANDA 
ROLLO (À ESQUERDA) 
E JOÃO COSTA (À 
DIREITA) visitaram o 
CEAN de modo a poder 
avaliar como as boas 
práticas educacionais 
aqui aplicadas poderão 
ser implementadas 
noutros pontos do país

(CCC), espaços educativos e direcionados para o empreendedorismo, 

foram os outros dois locais visitados.

O Centro Educativo Alice Nabeiro é um exemplo pioneiro no ensino do 

empreendedorismo a crianças e jovens. Neste espaço, utilizam-se métodos 

inovadores e dinâmicas pedagógicas que estimulam a criatividade, o 

talento e as vocações dos mais novos. Um espaço que tem merecido 

diversas visitas de entidades relacionadas com a educação nacionais e 

estrangeiras, que têm procurado conhecer, de forma mais detalhada, as 

diferentes valências de ensino aqui ministradas.
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É NO CENTRO
QUE ESTÁ A VILA.

www.centrocienciacafe.com

O MELHOR MUSEU 
PORTUGUÊS | 2015
Membro da rede europeia de centros 
de ciência e museus (ECSITE)

Herdade das Argamassas
7371-171 CAMPO MAIOR – PORTUGAL
T. (+351) 268 009 630
39.041791 N, 7.098402 W

co-financiado:

Campo Maior é uma vila exemplo. Gente 

trabalhadora, corajosa, digna e afável, que 

gosta de receber e gosta de convidar. E quem 

chega a Campo Maior chega à Capital do 

Café. Venha visitar e provar a nossa história, 

relacionar-se com as gentes, ouvir as suas 

histórias e ter momentos de boa disposição. 

No Alentejo mais profundo há um tesouro 

que merece ser descoberto, um Centro de 

histórias, de inovação, um orgulho para o 

território e parte da história do nosso país. 

Estamos à sua espera, queremos conhecê-lo 

enquanto conhece Campo Maior, o Centro da 

História do Café.

Agora é o Café que o convida, venha 
conhecer a sua história, venha em família, 
venha descobrir o Centro de Ciência do 
Café e a vila de Campo Maior.

AF CCC CENTRO VILA ANUNCIO DELTA MAGAZINE.pdf   1   22/02/2017   11:25
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da Tapada, com o Estado a deter uma posição maioritária no seu capital 
social, em parceria com a Câmara Municipal de Mafra e algumas entidades 
privadas. 
O cenário envolvente parece ter sido retirado de um conto infantil, 
sendo um espaço de passeio, convívio e envolvência com a natureza. A 
Tapada Nacional de Mafra é uma floresta tipicamente mediterrânica, 
onde se encontram árvores de interesse público como o castanheiro-da-
índia, a olaia e o sobreiro. Numa tentativa de manter a floresta o mais 
fiel possível à data da sua fundação, as espécies mais exóticas, como é 
o caso do eucalipto, são eliminadas. “A exploração económica da floresta 
é muito limitada. Aquilo que é rentável eliminamos, para que esta se 

Uma floresta encantada 
ao largo de Lisboa

É no concelho de Mafra, na freguesia de Sobral da Abelheira, que se encontra um dos locais 
mais mágicos de Portugal. A Tapada Nacional de Mafra tem mais de 800 hectares de floresta 

onde habitam espécies como veados, gamos, javalis ou aves de rapina. Com uma história 
que remonta ao reinado de D. João V, a Tapada é um lugar único a visitar.  

ROTEIRO DELTA
TAPADA DE MAFRA
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS

A celebrar 270 anos de existência, a Tapada Nacional de Mafra é um espaço 
único, de elevado valor ambiental, e que faz as delícias de quem por lá 
passa. Em 1747, o “Rei Magnânimo”, D. João V, ordenou a construção da 
então Real Tapada de Mafra, com o objetivo de proporcionar envolvimento 
ao Palácio/Convento de Mafra, constituindo assim um espaço de recreio 
para o Rei e para a sua corte. Desde o seu nascimento até à Implantação 
da República, a Real Tapada de Mafra foi palco privilegiado de lazer e 
de caça para os monarcas portugueses, tendo o seu período áureo nos 
reinados de D. Luís e de D. Carlos. Com a Implantação da República, o 
local passou a designar-se Tapada Nacional de Mafra e, em 1998, foi criada 
uma Cooperativa de Interesse Público para aproveitamento dos recursos 
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mantenha igual ao que estava há 270 anos atrás. Aqui existem cerca de 80 
hectares de sobreiros, dos quais nunca foi extraída cortiça, permanecem com 
‘cortiça virgem’”, explica Paula Simões, presidente da direção da Tapada. 
As espécies de animais são igualmente variadas. Com os gamos, veados 
e javalis como personagens principais, dos quais chegam a existir cerca 
de 500 exemplares de cada, é possível ainda 
encontrar outras espécies. Lebres, coelhos, 
perdizes, doninhas, morcegos extremamente 
raros e até a espécie protegida da águia 
bonelli são outros exemplos. A tranquilidade, 
a cuidada alimentação e uma correta gestão 
do habitat fazem com que a reprodução das 
espécies seja possível. É precisamente esta 
preocupação com a sustentabilidade das 
espécies que levou à recente proibição do 
exercício de caça na Tapada. Uma tradição 
centenária neste local que é abandonada agora 
em nome da preservação e sustentabilidade. 
Atualmente, a Tapada conta com cerca 
de 15 funcionários permanentes que 
asseguram o total funcionamento do espaço. 
Ocasionalmente, e muito devido à visita 
de escolas de todo o país, que chegam a 
concentrar 600 crianças por dia na “floresta encantada”, a Tapada recorre 
à contratação de mais trabalhadores, duplicando o seu número. As crianças 
são presença diária na Tapada, optando tendencialmente pelo passeio de 
comboio. 
Mas esta não é a única forma de visitar o local, sobretudo agora. Com 
a chegada da primavera entra em funcionamento o programa para a 
primavera de 2017, disponível entre 11 de março e 14 de julho. Este 
programa significa que estão em funcionamento todas as formas de visitar 
a Tapada. O percurso pedestre é um passeio feito em circuitos de quatro 
a oito quilómetros e pode ser feito com um guia. Para os mais adeptos de 
desportos radicais, a visita pode ser feita de BTT, seja própria ou alugada 
no espaço. Para os mais românticos e apaixonados por animais, a visita 
pode ser feita por um passeio a cavalo, com a duração de aproximadamente 
uma hora. A Tapada oferece ainda a experiência de batismo equestre, para 
aqueles que nunca andaram a cavalo, e aulas de equitação, que podem 

ser adquiridas individualmente ou através de pacotes de aulas. Se este é 
um local histórico e fortemente ligado à época da monarquia, não poderia 
deixar de existir um passeio à semelhança da época: charrete. Para além 
do passeio, é encantador visitar a “coleção” de coches existente na Tapada. 
Este Museu dos Coches e Carruagens inclui o coche pessoal da Rainha D. 
Amélia. Por último, mas não menos agradável, o percurso pode ser feito 
com um carro elétrico, também com a opção de guia.
Mas não só de passeios vive a Tapada. A oferta de atividades é imensa, 
e continuará a aumentar. Paula Simões está há quase um ano à frente 
da Tapada Nacional de Mafra e ambiciona aproveitar ainda melhor o 
que o espaço pode oferecer, aumentando assim o número de visitantes. 
“Vamos começar a desenvolver uma área de comunicação e de marketing 
mais estruturada, mais aberta ao sector turístico e assim impulsionar os 
recursos da Tapada e as visitas, nomeadamente de turistas”, explica. Por 
enquanto, é possível frequentar um atelier de apicultura, aulas de falcoaria 
e até praticar tiro com arco. Para os mais desportistas, é possível praticar 
a “Corrida na Floresta”, um programa que inclui ultrapassagem de 
obstáculos e corrida nos trilhos dos veados e dos javalis. Se o que procura é 
um experiência verdadeiramente arrebatadora, a Tapada permite, através 
de marcação, assistir ao nascer do dia no ponto mais alto ou ver as estrelas 
no meio da floresta. Também consoante marcação, é possível realizar 

um piquenique sem que tenha que se preocupar com nada. A Tapada 
disponibiliza dois tipos de cestas, saudável ou tradicional, que contêm toda 
a comida necessária para um almoço de quatro pessoas.
“A Tapada tem também um alojamento local com cerca de sete quartos, 
onde é possível pernoitar nesta época. É uma casa antiga e senhorial, que 
proporciona uma experiência que é como ‘acordar no paraíso’”, acrescenta 
Paula Simões. O picadeiro coberto ou o Salão D. Carlos são ainda dois 
espaços privilegiados que podem ser utilizados para eventos como 
casamentos, batizados ou festas de aniversário. Uma oportunidade única 
de desfrutar datas especiais, num local com uma envolvência especial, de 
comunhão com a natureza, onde o passado e o presente se encontram. “Um 
diamante em bruto que precisa de ser esculpido”, a Tapada está aberta o 
ano inteiro, funcionando em horários de verão ou inverno. Desde janeiro, 
e em conjunto com o Palácio Nacional de Mafra, a Tapada é candidata a 
Património Mundial da UNESCO. 
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Delta Q troca a chávena por um 
cone de baunilha 

A marca líder de café em cápsulas, Delta Q, voltou a inovar e a surpreender o mercado 
com uma nova forma de beber o seu café de sempre. Porque beber café não tem sempre 
que ser igual, Delta Q disponibiliza agora nas lojas da marca de Lisboa e Porto uma nova 
forma de beber o melhor café em cápsulas. Uma deliciosa combinação entre as notas de nozes 
torrados do epiQ, o blend mais intenso da marca, o crocante do cone de baunilha e 
o sabor irresistível do chocolate negro. Atreve-se a experimentar?

Delta Q volta a inovar e, desta feita, não se trata de nenhum “blend” 
diferenciador ou alguma proposta exclusiva. Trata-se, sim, de uma visão 
disruptiva na forma como beber o melhor café expresso em cápsulas que se 
produz em Portugal. Se um Delta Q sabe sempre bem num expresso perfeito 
numa chávena de café, a verdade é que a forma como se bebe café não tem 
que ser sempre igual. Delta Q aposta, agora, numa forma única e inovadora 
de beber café, ao trocar a tradicional chávena de café por um delicioso cone 
de baunilha, com interior de chocolate negro. Uma experiência que se torna 
ainda ainda mais inesquecível e saborosa.
Às notas de nozes torradas do epiQ, de intensidade 14, o “blend” mais intenso 
do portfólio da marca, junta-se agora o crocante do cone da baunilha, assim 
como o sabor irresistível do chocolate negro, combinados com um expresso 
perfeito e que ser apreciado nas lojas da marca. 
Uma combinação épiQa que não pode deixar de experimentar! 
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DESPERTE OS SENTIDOS
COM DELTA GRAN CAFÉ
A Delta 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.

Deixe-se envolver pelo Delta Gran Café.
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DO ALENTEJO PARA O MUNDO, 
3 OUROS E 1 PRATA, 

QUE NOS ENCHEM DE ORGULHO.
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