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RUI MIGUEL NABEIRO, 
ADMINISTRADOR DO 
GRUPO NABEIRO/DELTA CAFÉS, 
assume a ambição de Delta Q em continuar
a cultivar um caminho de sucesso, expresso 
em novos mercados, novas formas de 
consumo e novos produtos

Quando, há 10 anos, demos a conhecer Delta Q, sabíamos que estávamos a escrever uma página muito 
importante na história da nossa marca. E não nos enganámos!

Para ser mais exato, já passaram 12 anos desde que iniciámos o caminho desta marca e que definimos a 
inovação como eixo estratégico do nosso ADN.

Recordo-me dos rostos apreensivos quando decidimos desenvolver um sistema de cápsulas para casa. 
As dúvidas e as incertezas eram muitas. Mas sempre tivemos a certeza e a convicção de que estávamos 
no caminho certo. Toda a “expertise” sobre o café do Grupo Nabeiro/Delta Cafés podia, e deveria, ser 
aproveitada nesta nova marca: Delta Q.

Só assim faria sentido e foi o que fizemos. Estávamos nervosos. O meu avô ficou horas junto à primeira 
linha de produção de cápsulas para assegurar que tudo corria da forma pretendida. Estava atento. Queria 
que tudo corresse bem. Queremos sempre ser bons no que fazemos e a qualidade é um dos valores mais 
importantes do nosso grupo.

 

Lembro-me de estarmos expectantes pela reação dos nossos consumidores e clientes.

E hoje estamos aqui. De olhos postos no futuro, mas com os pés assentes na terra. Sobretudo, porque 
sabemos de onde vimos e é com esse conhecimento que direcionamos o nosso caminho. Queremos 
continuar a criar tendências e a romper com o tradicional, sempre com a qualidade, a simplicidade e a 
proximidade como pilares.

Mas sabemos, também, que é preciso delinear estratégias, conhecer os gostos dos consumidores, 
estimulá-los a criarem connosco o seu café, a serem parte integrada de todo o processo e a fazerem 
parte da nossa marca.

A capacidade de nos reinventarmos é determinante no nosso posicionamento.
E queremos continuar a cultivar um caminho de sucesso, de novos mercados, de novas formas de 
consumo e de novos produtos.

Vamos continuar a escrever as páginas da nossa história, construindo o nosso caminho em equipa e 
com um espírito decidido e positivo.

Porque a vida começa todos os dias com Delta Q. Porque a vida começa agora!

 

A VIDA COMEÇA TODOS OS DIAS COM DELTA Q
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A história da nossa empresa incentiva-nos a prosseguir com uma política de excelência e de inovação, 
promovendo uma cultura criativa assente em valores em que acreditamos verdadeiramente e pelos 
quais nos orientamos desde a fundação da Delta Cafés. 

Há 10 anos atrás, cientes da importância da diversificação e da necessidade de inovação, entrámos no 
mercado de cápsulas com a marca Delta Q. Um momento marcante na nossa história e que assumimos 
com um espírito amplamente disruptivo. 

Acompanhar e antecipar as voláteis tendências dos consumidores é determinante para ganharmos 
vantagem competitiva no mercado. Neste processo de criação e compromisso, as pessoas são decisivas 
para a solidez de uma cultura de inovação na organização. 

Acreditamos, seriamente, no capital humano enquanto fator decisivo para o sucesso: a empresa são as 
pessoas, são os colaboradores que dão corpo e rosto à empresa, são o eixo central do nosso negócio, 
são o garante da qualidade que chega a todos os nossos clientes e amigos.  

Delta Q celebra 10 anos de vida. Intensos e bem conseguidos, com dificuldades e êxitos.  Orgulhamo-nos 
do trabalho feito, pelo muito que aprendemos e, sobretudo, pela partilha de conhecimento e ideias, pela 
credibilidade e proximidade da marca aos consumidores. 

A força de Delta Q reside na permanente aposta em inovação e qualidade. Mantemos a competitividade 
e a excelência graças ao desenvolvimento de um negócio global e de um código de ética assente na 
transparência e integridade no negócio.

Delta Q é jovem, estimulante.

Uma realidade com 10 anos cheios de vida, vigorosos.   

Uma partilha de emoções fortes. Uma aliciante “aventura” humana, de todos os sentidos, deliciosa! 

10 anos repletos de felicidade que se fundem nos 56 anos da Delta Cafés.

COMENDADOR 
RUI NABEIRO 
destaca o percurso de
excelência da marca Delta Q,
no ano em que regista o seu 
décimo aniversário a 
construir o futuro

DELTA Q: 10 ANOS A CONSTRUIR O FUTURO



DELTA MAGAZINE
JULHO/AGOSTO/SETEMBRO’17 6

INFO DELTA

II Aventura no CCC e Herdade dos Adães
Pensado e estruturado de forma a poder proporcionar férias divertidas e 
lúdicas aos mais pequenos, o Centro de Ciência do Café (CCC) e a Herdade 
dos Adães, com o apoio do Centro Educativo Alice Nabeiro, uniram esforços 
para tornar possível, uma vez mais, a criação de um campo de férias para 
os filhos dos colaboradores do Grupo Nabeiro/Delta Cafés em Campo Maior.
Após a estreia bem-sucedida em 2016, a iniciativa apresentou 
uma significativa evolução este ano, com um total de 50 
crianças inscritas nas duas semanas da II Aventura. 
Desenvolver novas capacidades, assumir uma maior 
responsabilidade e autonomia, bem como saírem do 
seu meio natural, foram os principais objetivos, a que se 
juntaram aspetos como a criação de espírito de equipa, 
entreajuda e companheirismo.
De 10 a 21 de julho, as equipas pedagógicas dos Adães e 
do CCC contaram também com a participação do GEDA, 
da Sociedade Ponto Verde, do projeto Campo Maior Vila 
Solidária e da professora de danças orientais, Letícia Garcia, 
para enriquecer o plano de atividades ministradas aos 50 
inscritos. 
As crianças, com idades compreendidas entre os 6 e os 12 
anos, foram organizadas em equipas mistas, onde através 
de dinâmicas e jogos foram fortalecendo laços entre si à 
medida que as atividades se desenvolviam.
As manhãs tiveram lugar na Herdade dos Adães, onde foi 
possível desfrutar do ar livre e experimentar atividades 
lúdicas e pedagógicas como canoagem, pesca, provas 
de orientação, passeio de burro e  safari pelo montado 
alentejano em estreito contacto com a natureza.

Membros fundadores do Centro
de Dia e Lar de Nossa Senhora da 
Graça de Degolados homenageados

“A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito 
pela dignidade humana”. A frase é de Franz Kafka, o escritor 
checo que deixou um imenso legado à humanidade, e visível na 
placa comemorativa que o Centro de Dia e Lar de Nossa Senhora 
da Graça dos Degolados descerrou em simbólica cerimónia.
Homenagem que contou com a presença do presidente do 
município de Campo Maior, Ricardo Pinheiro, do comendador 
Rui Nabeiro, um dos membros fundadores desta instituição, 
assim como do presidente da Assembleia Municipal, Pedro 
Murcela, e de Carlos Laranjo, diretor da Segurança Social do 
distrito de Portalegre, além de algumas dezenas de degoladenses 
e campomaiorenses. Iniciativa na qual foi entregue, ainda, uma 
pequena lembrança a todos os membros fundadores ainda em 
vida e aos familiares daqueles que já não se encontram entre 
nós.
Para a eternidade fica o nome de todos aqueles que estiveram 
na origem deste importante equipamento social que combina as 
valência de Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário.

Abrigados do calor, no período mais solarengo da tarde, era, então, no CCC 
que a animação continuava. As experiências com os baristas, truques de 
magia, ateliers de pintura e workshops de dança ocupavam as tardes dos 
inscritos.  
Para o final, estava reservada a Grande Festa, onde os mais pequenos 
representaram para os pais as experiências vividas ao longo destas 
semanas. Uma experiência a repetir para muitos deles.
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INFO DELTA

Delta Q foi o café oficial 
do WOBI Madrid 2017
     
A Delta Q foi a marca oficial de café do WOBI Madrid 
2017, um evento de referência na área da gestão a 
nível mundial e que decorreu no Palacio Municipal de 
Congresos de Madrid.
O certame contou com a presença de diversos 
oradores internacionais, figuras influentes na área 
dos negócios, entre os quais Richard Branson, e, este 
ano, do administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, 
Rui Miguel Nabeiro, que foi convidado para subir ao 
palco, no primeiro dia do evento, para apresentar o 
exemplo de pioneirismo e inovação do grupo a todos 
os presentes, com destaque para a marca que resulta 
desta visão e inovação, a Delta Q.
A Delta Q esteve presente no WOBI Madrid 2017 
com um stand da marca e com os Qoffee Qar, robots 
autónomos e autodirigidos, que proporcionaram a 
todos os visitantes do certame uma experiência de 
degustação inovadora e disruptiva de saborear café.
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A Deloitte distinguiu o comendador Rui Nabeiro com o prémio Lifetime Achievement, uma 
distinção inserida na 30.ª edição da iniciativa Investor Relations & Governance Awards que 
se realizou no Convento do Beato, em Lisboa. Distinção que, para o empresário campomaiorense, 
“fica ligada à minha alma e coração”. 

Deloitte premeia carreira
feita “com alma e coração”

DISTINÇÃO
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
DELOITTE

A consultora Deloitte distinguiu o presidente do conselho de administração 
da Delta Cafés, comendador Rui Nabeiro, com o prémio Lifetime 
Achievement, o momento alto da 30.ª edição da iniciativa Investor Relations 
& Governance Awards que premeia o que de melhor se faz no mercado 

financeiro português. Nomeadamente, os melhores desempenhos, numa 
análise feita por um júri de renomeada onde são tidos em conta aspetos 
como as políticas e atitudes de transparência e qualidade na produção de 
informação, assim como nas relações com investidores.

O vencedor do prémio Lifetime Achievement 
foi, na edição deste ano, o fundador do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés que conta, atualmente, 
com 25 empresas em diversos domínios 
da atividade económica. “É conhecido pelo 
cunho peculiar pela forma como lidera as 
suas empresas. Como ninguém, Rui Nabeiro 
soube colocar o Alentejo e Campo Maior 
no mapa. É uma inspiração para todos. 
Simplicidade cativante. É um bom exemplo 
e tão útil num país com muitas empresas 
de base familiar”, destacou, então, Manuel 
Alves Monteiro, presidente do júri do 
Investor Relations & Governance Awards da 
Deloitte.
“É verdade que nasci numa terra do interior. 
Mas também fui bafejado pela sorte por 
causa da fronteira com Espanha. Tive uma 
lição de trabalho e uma lição de amor. E 
é essa a mensagem que quero transmitir. 
A minha mensagem é de amor e carinho. 
O meu dia-a-dia é a pensar nos outros. 
Esta distinção fica ligada à minha alma e 
coração”, referiu Rui Nabeiro, no discurso 
de agradecimento da distinção recebida.
O comendador Rui Nabeiro sucede, assim, a 
Vasco de Mello, reconhecido com o mesmo 
prémio na edição de 2016.
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Cantanhede recebeu mais uma edição 
da Expofacic e do Dia Delta, com a marca a 
escolher esta importante iniciativa para estar, 
uma vez mais, próxima dos clientes e 
parceiros do departamento comercial de 
Coimbra. Um dia em pleno para todos aqueles 
que elegeram para a sua atividade comercial 
quotidiana a marca que faz de todos os 
seus clientes “um amigo”. 

Expofacic acolhe mais
uma edição do Dia Delta

REPORTAGEM
texto BRUNO FARIAS fotos RUBEN DIAS
EXPOFACIC
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Não é estranha para ninguém a dimensão 
humana associada à Delta Cafés, expressa 
de forma regular em muitas e diversificadas 
ações de solidariedade social e não só. Fazendo 
jus à visão “Um Cliente, Um Amigo”, a marca 
portuguesa reuniu clientes e parceiros numa 
tarde de celebração e salutar convívio. Fugir da 
rotina diária, estar em contacto com aqueles 
que materializam o corpo de clientes do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés na região de Coimbra, 
reforçar elos de ligação e de afinidade num 
ambiente descontraído foi o que a marca 
procurou proporcionar aos muitos que 
marcaram presença em mais um Dia Delta, na 
Expofacic, em Cantanhede.
Sob o calor do dia 5 de agosto foi não só 
possível degustar o café oficial da Expofacic, 
como ainda conhecer os vários vencedores 
da ação promocional promovida ao abrigo 
desta efeméride que reuniu forte adesão junto 
dos clientes do departamento comercial de 
Coimbra.
Um leque alargado de ofertas foi, assim, 
sorteado junto de todos aqueles que garantiram 
a sua participação nesta ação de trade 
marketing que contemplou um total de 25 
prémios, tão diversificados como packs Adega 
Mayor, vouchers das Pousadas de Portugal, 
cursos de barista, máquinas de café, entre 
outros, nesta imensa manifestação de amizade 
e proximidade. Onde foi, ainda, possível 
degustar e conhecer em pormenor os restantes 
produtos complementares disponíveis na 
oferta do Grupo, como são exemplo as cervejas 
internacionais e os vinhos da Adega Mayor, ou 
os sumos Blue e Hero, entre outros produtos.
A culminar o Dia Delta procedeu-se à entrega 
de dois equipamentos hoteleiros à Cooperativa 
Arco-Íris, de Cantanhede, adquiridos através 
de ações desenvolvidas pela Associação 
Coração Delta realizadas por colaboradores 
da empresa. Uma oferta que contemplou uma 
laminadora e uma batedeira que irá permitir, 
e muito, aumentar a capacidade de produção 
das já localmente famosas bolachinhas desta 
associação de Cantanhede que presta auxílio a 
crianças com deficit cognitivo ou físico, entre 
outras valências. 
Um dia em pleno para todos os envolvidos.

REPORTAGEM

João Pais de Moura, edil de Cantanhede, e Ana Paula Pereira, presidente da Cooperativa Arco Irís (ao centro).
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O coração da cidade de Viseu recebeu, uma vez mais, a Feira de São Mateus. Durante 38 
dias, a Feira de São Mateus encheu-se de luzes, cores e bons espetáculos para receber os 
que por lá passavam. A Delta Cafés não quis ficar de fora e fez questão de estar novamente 
presente como o café oficial da feira, celebrando, ainda, o Dia Delta junto dos seus clientes 
e amigos.

Delta Cafés volta 
a “feirar” em Viseu

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

A FEIRA FRANCA MAIS 
ANTIGA DA PENÍNSULA 
IBÉRICA  voltou a 
assinalar mais uma 
edição em pleno, onde 
a Delta Cafés repetiu a 
menção de Café Oficial 
da Feira de São Mateus. 
Local que acolheu mais 
um Dia Delta, celebrado 
com clientes e parceiros 
do departamento de 
Viseu
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REPORTAGEM

A Feira Franca mais antiga da Península Ibérica assinalou mais uma 
edição em pleno. Ao todo, são 38 dias e noites de animação, cultura e 
lazer para todas as idades, que fazem as delícias dos viseenses e 
de todos aqueles que fazem questão de, anualmente, aqui marcar 
presença. A 625.ª feira contou com nomes como Paulo de Carvalho, 
Seu Jorge, Matias Damásio ou José Cid, num cartaz que foi pensado 
para todas as idades e gostos. A agência Viseu Marca, em conjunto 
com a Câmara Municipal de Viseu, organizou uma vez mais a 
aclamada feira que continua, ano após ano, a bater recordes de 
visitantes.  
Se a Feira de São Mateus é já uma feira reconhecida em todo o país, 
só poderia estar associada ao café da sua vida. E, sem surpresa, a 
Delta Cafés associou-se, uma vez mais, a esta imensa manifestação 
da cultura popular oferecendo aos seus visitantes um espaço 
para poder desfrutar do expresso perfeito. Também à semelhança 
do que já havia acontecido o ano passado, a Delta Cafés decidiu 
aproximar-se ainda mais dos seus cliente e amigos. Assim, no dia 2 
de setembro, celebrou-se, em Viseu, o Dia Delta. 
A varanda do Pavilhão Multiusos de Viseu foi local de reencontros 
entre clientes e amigos que têm em comum a paixão pelo café num 
dia de amizade, convívio e companheirismo. Entre os diversos 
clientes Delta que se deslocaram à feira os sentimentos eram 
comuns: gratidão e pertença. Para Vítor Arede, da pastelaria Nata 
Rainha e cliente Delta há quatro anos, “iniciativas como esta são 
importantes, sobretudo na feira anual da cidade. É um reencontro, 
todos os anos, com os clientes e fornecedores. A Delta Cafés é uma 
empresa de sucesso, uma marca de referência no mercado nacional 
e internacional. Saliento, acima de tudo, a eficácia comercial, 
a assistência técnica e claro, a qualidade do café Delta”. Manuel 
Almeida Lucas é, por sua vez, dos mais antigos clientes Delta 
Cafés. Com espaços como a Quinta do Barreiro, Casablanca e CB 
House,  já teve outros locais, sempre com um denominador comum: 
café Delta. “Sempre Delta, primeiro pela qualidade e depois pela 
amizade. Dias como estes são importantes para todos, para a Delta 
em si e para nós, clientes, nos conhecermos melhor. Hoje não há 
concorrência”, explica.

No ano passado, a Delta Cafés surpreendeu os seus clientes com o sorteio 
de um automóvel. Este ano, a empresa decidiu aumentar o número de 
prémios de modo a chegar a mais clientes. Através de uma ação de trade 
marketing, os clientes Delta Cafés da zona de Viseu e arredores podiam, 
desde o mês de julho, concorrer a um sorteio que deu os seus frutos neste 
dia. Num total de 25 prémios, a Delta Cafés sorteou packs Adega Mayor, 
vouchers das Pousadas de Portugal, cursos de barista, máquinas de café, 
entre outros. Proximidade, amizade e convívio marcaram o Dia Delta Cafés 
que vem, uma vez mais, demonstrar a contínua preocupação da marca com 
os seus clientes e amigos.
Preocupação que se estende à realidade envolvente. Sempre atenta, a Delta 
Cafés contemplou a Associação Rarissimas, com a qual colabora há já 15 
anos, com a oferta do Dia Delta Viseu. Marta Balula Dias, da Delegação de 
Viseu, recebeu o donativo em nome da associação que tem como missão 
apoiar pacientes, famílias e amigos que convivem de perto com as doenças 
raras.

Marta Balula Dias (à direita), da direção da Associação Raríssimas, recebeu o donativo.
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Viajar até Cuba sem sair do conforto do 
seu lar. É esta a proposta da Delta Cafés 
que apresenta ao mercado mais uma 
proposta inebriante, plena de sabor e 
exotismo que irá remeter o seu imaginário 
para uma verdadeira viagem ao caribe. 
O Lote Cuba é a mais recente referência 
da gama Origens e vem dar continuidade 
ao ciclo de inovações onde já figuram as 
propostas India e Vietnam que deliciaram 
os portugueses, rendidos à proposta de 
valor disponibilizada pela marca com maior 
reputação, em Portugal, no sector alimentar.
A seleção da mais recente origem Delta 
Cafés transporta todos os consumidores a 
um destino colorido e quente, um destino 
com uma cultura vibrante, onde o ritmo e 
o calor do Caribe se expressam numa bela 
taça de café: o Lote Cuba.
De moagem universal, disponível em 
embalagem doypack de 220 gramas, o 
Lote Cuba apresenta-se ao mercado como 
um blend raro, criado nas montanhas 
insulares de Cuba, sombreado por árvores 
centenárias e iluminado pela tradição de 
gerações. 
Da alma do povo cubano, nasce um café 
inspirador, pela sua envolvente e delicada 
fragrância, ritmada de notas cítricas e um 
doce sabor intenso.
Um blend único e autêntico como só a 
gama Origens da Delta Cafés lhe poderia 
proporcionar. Vai resistir a provar?

A Marca de Confiança dos portugueses na categoria café, pelo 16.º ano consecutivo, 
volta a surpreender o mercado ao apresentar a sua mais recente edição limitada: o Lote Cuba. 
Uma verdadeira viagem ao mundo do café, como só uma marca de excelência como a 
Delta Cafés lhe poderia proporcionar.

Dançar o “cha, cha, cha”
com o novo Lote Cuba

LANÇAMENTO
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS
LOTE CUBA
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Descubra um café iluminado 
pelos saberes ancestrais de Cuba.

Quem viaja pelos sabores singulares da gama Delta Origens, vai querer 
descobrir este blend raro, criado nas mágicas montanhas insulares de Cuba. 

Da alma do povo cubano, nasce um café rodeado de árvores centenárias, 
que fascina pela sua envolvente fragrância e pelo seu doce sabor intenso.

Venha sentir este café ritmado de notas cítricas, iluminado pela tradição de gerações.

deltacafes.pt
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Festival Flamenco Heritage, 
tradição espanhola de 
Vila do Conde a Lagoa
A Delta Cafés continua a impulsionar projetos culturais, desta feita com o Festival 

Flamenco Heritage. Nascido em Portugal e a comemorar a sua 10.ª edição, o festival procura 

difundir a cultura do flamenco e trazer aos palcos nacionais o que de melhor esta tem 
para oferecer. Com um conceito mais alargado, o festival vai decorrer de norte a sul do país, não 
esquecendo Campo Maior, e pela primeira vez apresentar os frutos do seu trabalho 
à capital espanhola. 

ANA OLIVEIRA E CARMO E 
FRANCISCO CARVAJAL
são os promotores do 
Festival Flamenco 
Heritage. Iniciativa 
nascida em Portugal que, 
em ano de comemoração 
da sua 10.ª edição, vai 
correr o país de norte 
a sul, difundindo o que 
de melhor a cultura 
do flamenco tem para 
oferecer
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À semelhança do que aconteceu mais recentemente com o fado, em 2010, 
o flamenco foi reconhecido pelas Nações Unidas como Património Cultural 
Imaterial da Humanidade. Se a música e a dança flamenca são um símbolo 
de Espanha e da sua cultura, em Portugal, e apesar da proximidade 
geográfica, o conhecimento do género não era grande. Ao perceber 
esta lacuna, Francisco Carvajal, atual diretor artístico, decidiu criar a 
Associação Flamenco Atlântico de forma a sensibilizar os portugueses na 
arte do flamenco tradicional. 
De forma a divulgar, ainda mais, a cultura flamenca, a associação organiza, 
desde 2008, o Festival Flamenco de Lisboa, que ganha este ano um novo 
fôlego e um novo nome: Festival Flamenco Heritage. 
O festival vai correr Portugal de norte a sul, entre 26 de outubro e 15 de 
novembro. Lagoa, Lisboa, Évora, Aveiro, Campo Maior e Vila do Conde são 
os palcos a pisar pelo evento, que fará ainda uma visita a Madrid. “É um 
festival que acontece todos os anos, desde 2008. Para além de concertos, 
tem master classes, filmes, gastronomia e exposições fotográficas. Temos um 
leque da cultura espanhola”, explica Ana Oliveira e Carmo, das relações 
institucionais do festival. Tendo já passado pelo Teatro Nacional São Carlos 
e pelo Centro Cultural de Belém, o festival volta este ano, para a sua 10.ª 
edição, ao primeiro palco que conheceu em Lisboa, a Aula Magna. 
Francisco Carvajal é o criador de um conceito que cresce cada vez mais. 
“Sou um homem de teatro e de espetáculo, tendo trabalhado em alguns 
dos teatros mais importantes de Madrid. Em 1979, tive a oportunidade de 
ser produtor, em Espanha, do primeiro concerto de Paco de Lucía, John 
McLaughlin e Larry Coryel, que estiveram depois a apresentar este mesmo 
espetáculo, durante mais de 10 anos, por todo o mundo. A partir daí, entendi 
que o flamenco era o ADN da cultura musical espanhola, que até 2010 não 
era conhecida no mundo. Em Portugal, só muito raramente recebiam artistas 
como Paco de Lucía ou Joaquín Cortés e, então, quando cheguei, ocupei-me 
totalmente do flamenco”, explica.

Transição
Desde 2008 que, juntamente com Ana Oliveira e Carmo, 
Francisco Carvajal tem visto o seu projeto crescer a olhos 
vistos, estando agora numa fase de transição. Se até à 
criação do Festival Flamenco de Lisboa eram raros os artistas 
de flamenco a dar espetáculos em Portugal, Francisco 
Carvajal considera que o projeto da Associação Flamenco 
Atlântico veio ajudar a impulsionar o fenómeno. “Até 2011, 
os empresários privados portugueses não tinham em grande 
atenção o flamenco. Hoje, sobretudo em Lisboa, existem cerca 
de oito concertos por ano, de artistas que já haviam passado 
pelo Festival Flamenco de Lisboa”. 
Depois da consagração pelas Nações Unidas, em 2010, o 
flamenco passou a ser mais procurado, não só pelo público 
como pelas empresas e instituições, o que veio dar um forte 
impulso ao festival que quer continuar a crescer. “Em 2018, 
queremos fazer 10 cidades portuguesas, quatro espanholas e 
ir a outros países. Queremos inovar. Estamos felizes e agora 
podemos fazer melhor o nosso trabalho”, acrescenta.

Com o público a aumentar significativamente todos os anos, o festival 
chega pela primeira vez a mais cidades portuguesas. “O ano passado 
fizemos um Festival de Flamenco no Casino do Estoril, que chamou muito 
público, e começámos também a ter um programa na Rádio Amália. 
Começámos com 300 pessoas de público fixo e já mais do que duplicámos 
esse número. Também depende dos espetáculos, mas o público vai crescendo 
todos os anos”, declara Ana Oliveira e Carmo. 
E se em outros anos o esforço foi em manter o flamenco o mais puro possível, 
Francisco Carvajal quer agora juntá-lo ao fado, uma vez que este faz parte 
do ADN português. “Tenho estudado bastante o fado, nos últimos anos, e 
procurado esses acordes onde nos podemos encontrar. Estou a trabalhar 
nisso e, este ano, temos a honra de ter guitarristas de guitarra portuguesa, 
como Pedro de Castro, e ainda o fadista Hélder Moutinho. Estamos a começar 
por aqui. Estou a tentar que o flamenco e o fado encontrem pontos de união”.
Com parceiros muito generosos e compreensivos com o planeamento do 
festival, este chega pela primeira vez a Madrid, deixando a organização 
muito satisfeita por poder mostrar, em Espanha, o trabalho que tem sido 
feito em Portugal. A Delta Cafés é um dos parceiros do festival e fortemente 
louvado pela organização. “Há quatro anos apresentámos o projeto ao 
comendador Rui Nabeiro e, como amante do flamenco que também é, decidiu 
apoiar. Tal como já aconteceu em 2016, este ano, vamos novamente a Campo 
Maior, no dia 10 de novembro, para um concerto no Centro de Ciência do 
Café. Desta vez, teremos também um espetáculo de flamenco direcionado 
para crianças”, detalha Ana Oliveira e Carmo. 
A Delta Cafés, como forte símbolo de Portugal, demonstra uma vez mais 
ser impulsionadora de projetos culturais, o que, a Francisco Carvajal, deixa 
um carinho especial pela empresa. “A expressão que a Delta Cafés tem em 
comportamento, em negócio e em cultura é a que eu, se vivesse outra vez, 
tentaria. Mais do que o flamenco, apoia a nossa associação. Tudo o que 
possa dizer sobre a Delta Cafés é pouco, ter o seu logótipo entre os patrocínios 
é, para mim, uma honra”, remata.

Javier Conde, guitarrista, atuou na última edição do Festival Flamenco Heritage.

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

REPORTAGEM
FESTIVAL FLAMENCO HERITAGE
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Uma 
vindima 
Mayor, 
com o
mundo no 
horizonte

É com os primeiros raios de sol 
que se inicia o trabalho no 
campo. As vinhas das Herdades 

das Argamassas e da Godinha são o 

ponto de partida de muitas jornadas de 

trabalho que culminam na Adega Mayor. Sob o 
mote “de uva em uva, até um vinho 
Mayor”, a vindima de 2017 revelou-se 

surpreendentemente boa, apesar das 
condições climatéricas adversas 
que se fizeram sentir este ano.

A ADEGA MAYOR FAZ UM 
BALANÇO POSITIVO
das vindimas deste ano. 
Uma vindima desafiante, 
mas que irá, segura-
mente, resultar em mais 
um ano de grandes 
vinhos. Como a Adega 
Mayor já habituou os 
consumidores e o 
mercado
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Com a vinha de perder de vista, é debaixo do intenso calor alentejano 

que se inicia a colheita da uva. Percorrendo a estrada de acesso à adega, 

é possível, desde muito cedo, observar os primeiros veículos a chegar à 

vinha. É entre sorrisos e brincadeiras que os colaboradores enfrentam 

mais uma longa jornada de trabalho. O arranque de mais uma temporada 

de vindima é aguardado com imensa expectativa, chegando este ano mais 

cedo. “Esta é uma vindima atípica. As vindimas no Alentejo, há cerca de 15 
ou 20 anos atrás, começavam em outubro. Desde há uns anos a esta parte, 
a vindima tem vindo a ser antecipada. Vindimar em agosto era totalmente 
impensável há 10 anos. Este ano, já começámos a vindimar nos finais de 
julho, com as maturações e as uvas já a pedirem para vir para a adega”, 

explica Carlos Rodrigues, enólogo da Adega Mayor.

O período nobre do ano encerra um longo trabalho feito durantes meses, 

de forma a garantir a qualidade das uvas que chegam depois em formato 

de vinho às mesas de Portugal e desse mundo fora. São longos meses 

de monitorização e acompanhamento das vinhas, tratando de forma 

principesca aquele fruto que dá origem ao conhecido “néctar dos deuses”. 

Cacho a cacho, as videiras das duas herdades vão ficando progressivamente 

despidas. 

As uvas passam, agora, para as enormes caixas que as acolhem e seguem 

para a adega. Trabalho cuidado e de enorme exigência que, por ser feito 

de forma manual, permite uma maior seletividade e rigor na colheita, feita 

por aqueles que melhor conhecem a terra. Mãos experientes na arte de 

vindimar que iniciaram o seu trabalho no mês de julho, tornando-se esta 

uma vindima extremamente diferente. Para Francisco Pessoa, responsável 

pelo trabalho de viticultura da Adega Mayor, apesar de um ano distinto, o 

balanço é bastante positivo. “Todas as vindimas são diferentes entre si, mas 
esta tem sido muito díspar. A vindima antecipou bastante, pelo calor e seca 
que se fizeram sentir. Tudo isto apressou o ciclo das plantas, principalmente 

texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos RAQUEL WISE

ADEGA MAYOR
VINDIMAS
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Um ano especial
2017 é um ano especial para a Adega Mayor. Para além 

do recente “rebranding”, que colocou as cinco gamas 

sob a marca Adega Mayor, este ano é ainda marcado pela 

celebração da 10.ª vindima. Se para muitos a época de 

vindima é sinónimo de trabalho, para outros pode ser 

das castas francesas que não estão habituadas a este clima. Esta vindima 
caracterizou-se, ainda, por um fenómeno que não é muito normal. Temos 
várias castas com diferentes maturações e, este ano, tirando as castas 
francesas, que amadureceram muito cedo, o resto das castas aguentou-se 
até à segunda semana de agosto e, de repente, ficou tudo pronto a colher. 
Isto representou um enorme desafio, tanto na capacidade de colheita como 
para o funcionamento da adega. Tínhamos mais ou menos uma vindima 
escalonada, preparada para ser feita casta a casta e coordenada com a 
adega. Este ano não foi assim”, explica.

A adega projetada por Siza Vieira é agora o palco principal da vindima. 

É de portas abertas, e numa enorme azáfama, que decorre o delicado 

processo de transformação do fruto em vinho. Se os “timings” das vinhas 

desafiaram o funcionamento da adega, esta esteve mais do que à altura 

do desafio e demonstrou estar preparada para todas as adversidades e 

desafios. Para ajudar a conseguir realizar todo o trabalho necessário, a 

adega conta ainda com a ajuda da Adega do Caia. Onde Bruno Pinto, enólogo 

da Adega Mayor, recebe as uvas e se mostra agradavelmente surpreendido 

com o produto que ali chega. “É um ano atípico, muito seco e, claro, que as 
plantas têm um ciclo para cumprir. No entanto, aquilo que nos tem chegado é 
surpreendentemente bom. Boa concentração, boas cores, mostos com aromas 
muito limpos e sem problemas de maturação. As dificuldades são apenas em 
gerir o espaço, uma vez que a uva está a amadurecer toda ao mesmo tempo 
e tem de entrar quase em simultâneo. Temos de ter agilidade para trabalhar 
com as fermentações. Por exemplo, no caso do Caiado, trabalhamos com um 
bocadinho menos de extração, os mostos estão menos tempo nas massas, 
porque queremos mais fruta, um vinho mais leve, menos extraído e mais 
concentrado, o que acaba por nos ajudar em anos como estes. A produção 
poderá ser ligeiramente inferior este ano, ainda que a qualidade não saia em 
nada prejudicada, talvez até melhor que em 2016”, declara.

ADEGA MAYOR
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de lazer. A Adega Mayor promove um programa 

especial de enoturismo que pretende dar a 

conhecer o processo das vindimas e ainda usufruir 

da zona circundante da inigualável paisagem 

alentejana. “O programa é uma experiência de 
vindima. As pessoas chegam de manhã e são 
encaminhadas pela equipa de enoturismo até à 
vinha, onde vão ter, verdadeiramente, a experiência 
de vindimar, percebendo um pouco melhor como é 
que funciona todo o ciclo da videira até à altura 
da vindima. Uma vez acompanhado este processo 
podem, eventualmente, fazer a entrega da uva 
e até fazer a pisa da uva e controlar o processo 
do mosto. Por fim, existe a parte do piquenique, 
um momento de maior relaxamento e convívio”, 

explica Rita Nabeiro, diretora geral da Adega Mayor

Em 10 anos de existência, a Adega Mayor conseguiu posicionar-se 

no mercado nacional e internacional, com uma oferta de qualidade, 

originalidade e inovação. Com vinhos para todos os gostos, reúne 

nas suas cinco gamas - Caiado, Adega Mayor Reserva, Solista, 

Reserva do Comendador e Pai Chão - o melhor que o Alentejo tem 

para oferecer, sempre com a qualidade do Grupo Nabeiro/Delta 

Cafés.

Num ano que se mostra desafiante para os artífices do vinho, 

vai ser interessante avaliar como é que a colheita se apresentará 

ao mercado. Com uma certeza: conhecendo-se os preceitos com 

que são produzidos, pode-se esperar, uma vez mais, grandes 

vinhos. “Em termos qualitativos, a vindima deste ano tem sido 
muito interessante: brancos muito sérios, estruturados e com muitas 
características da casta. Vai ser um bom ano em termos qualitativos”, 

confia Rita Nabeiro. A promessa está feita. Que o vinho saia bom!

ADEGA MAYOR
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Celebração de fim de ciclo
já a pensar no próximo

A Herdade das Argamassas acolheu a adiafa deste ano da Adega Mayor. O tradicional almoço 
de celebração de mais uma vindima proveitosa, que se estendeu de finais de julho a finais 
de setembro. Um ano atípico, mas em que, nem por isso, a natureza se demonstrou menos generosa 
com o fruto. O carinho posto no trabalho, o rigor dos procedimentos e o empenho 
coletivo, desde a vinha até à adega, foram determinantes para uma safra proveitosa, 
que promete dar corpo a mais um ano de vinhos extraordinários.

A HERDADE DAS 
ARGAMASSAS acolheu 
a adiafa deste ano da 
Adega Mayor.  Almoço 
de convívio de fim de 
vindimas e que reuniu 
à mesa colaboradores, 
convidados e a 
Administração

ADEGA MAYOR
ALMOÇO VINDIMAS
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS 
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ADEGA MAYOR

O calor de um fim de verão que persiste acolheu a adiafa da Adega Mayor. 
Almoço de celebração de mais uma vindima (bem) conseguida e que, de 
ano para ano, reúne cada vez mais gente em torno da mesa. Foi um dia 
de convívio, de celebração, de mais uma etapa vencida na vida da Adega 
Mayor.
A efeméride realizou-se um mês mais cedo do que no ano passado porque 
a natureza levou a que assim tivesse que ser, mas foi um “ano bom, que vai 
resultar em bons vinhos”, comenta Rita Nabeiro, administradora da Adega 
Mayor. Celebra-se o fruto da vinha, celebra-se a paixão pelo vinho, comenta-
se os desafios superados e tem-se orgulho no trabalho desenvolvido. 
“Somos uma família que continua a aumentar. Mas a verdadeira ambição 
é sermos cada vez melhores e que as pessoas que abraçam este projeto o 
sintam na sua essência”, acrescenta.
Essência, espírito, crença, paixão de quem acredita no trabalho 
desenvolvido e que tem levado a que a Adega Mayor ocupe um espaço 
muito próprio no panorama vínico nacional e internacional.
Em torno da mesa celebra-se a vinha, o vinho, o labor que vai desde a 
vinha à adega, sem esquecer o comercial, o marketing e todas as áreas que 
formam a família Mayor. Por onde se beber vinhos da Adega Mayor celebra-
se o melhor da vida, o esforço das gentes de Campo Maior, o empenho 
de uma equipa multidisciplinar que tem sempre uma coisa em mente: 
“a vindima termina hoje, mas amanhã começa já uma nova”, relembra o 
comendador Rui Nabeiro. 
A equipa da Adega Mayor assim o sabe. A vinha despida já se prepara 
para gerar novo fruto. Que receberá o mesmo carinho e tratamento. Assim 
nascem e se fazem grandes vinhos. Bebemos a isso!
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Nova linha 
produz 10 milhões 
de conjuntos 
de cápsulas 
Delta Q 
por semana 

O Grupo Nabeiro/Delta Cafés, em 
parceria com a GLN, empresa de produção de 
peças plásticas técnicas do Grupo Gestmin, 
de Manuel Champalimaud, inaugurou 
uma nova linha de montagem capaz 
de fabricar 10 milhões de conjuntos 
de cápsulas Delta Q por semana. Um 
projeto que implicou um investimento de 
cerca de 2,5 milhões de euros e que se vê 
realizado na apresentação de seis novas 
máquinas de injeção dotadas da 
mais avançada tecnologia do sector, 
que permitem satisfazer os mais elevados 

padrões de qualidade.  

 A GLN E O GRUPO 
NABEIRO/DELTA CAFÉS
reforçaram a parceria 
estabelecida com a 
inauguração de uma 
nova linha de produção. 
Uma aposta de futuro e 
que irá permitir conceber 
10 milhões de conjuntos 
de cápsulas Delta Q por 
semana
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No dia 14 de setembro, a GLN PLast inaugurou, na unidade da Famolde, 
na Marinha Grande, uma segunda linha de montagem de cápsulas para 
a Delta Q. Para a unidade empresarial de produção e comercialização de 
peças plásticas técnicas integrada no Grupo GLN, detido pela Gestmin, da 
família de Manuel Champalimaud, a criação desta nova linha implicou um 
investimento de cerca de 2,5 milhões de euros. Este é um marco importante 
na parceria entre a empresa de Campo Maior e a Gestmin, representando 
o reforço de uma ligação entre dois grupos nacionais familiares fortes que 
decorre desde 2010.

O comendador Rui Nabeiro, presidente do Conselho de Administração do 
Grupo Nabeiro/Delta Cafés, destaca como em relativamente pouco tempo 
se conseguiu ligar a amizade ao negócio. “Isso é, de facto, extraordinário. 
Esta parceria de duas empresas familiares portuguesas é o resultado de 
um trabalho conjunto e em crescendo e que vem, uma vez mais, reforçar a 
inovação e sustentabilidade do negócio do grupo. É na troca de sinergias que 
construímos o nosso presente a pensar no futuro”.
Manuel Champalimaud, presidente da Gestmin, também louva esta 
“parceria sólida e duradoura, que só as empresas acompanhadas pelos seus 
acionistas podem satisfazer”. E declara que “a história nos ensinou que o 

desenvolvimento industrial de Portugal está intimamente ligado a grupos 
familiares fortes, coesos e apostados na sustentabilidade dos seus negócios. 
E um bom exemplo disso é a boa relação existente entre os grupos familiares 
Nabeiro e Gestmin”.

Linha de montagem
Com capacidade para 10 milhões de conjuntos cápsulas por semana, a 
nova linha é composta por seis novas máquinas de injeção dotadas da mais 
avançada tecnologia do sector. Assim se duplica a capacidade de produção 
da Delta Q. “Estou satisfeitíssimo, porque sou um homem da indústria. Onde 
me sinto bem é a caminhar junto das fábricas”, confessa o comendador Rui 
Nabeiro.

Manuel Champalimaud destaca que a nova linha de montagem é um 
investimento na inovação. “Num mundo em constante mudança, as 
empresas têm de ser criativas e estar preparadas para enfrentar o futuro 
através das melhores soluções tecnológicas, desenvolvendo novos produtos, 
serviços e modelos de negócios”.
O pavilhão que acolhe a nova linha da Delta Q tem capacidade de expansão, 
caso se mostre necessário. “Estamos preparados para colocar outros tipos 
de máquinas, outras tecnologias, outras capacidades em paralelo com estas 
máquinas, mesmo que ainda não tenham esgotado a sua capacidade. Esse 
movimento está dependente de alguns acordos que estão em negociação. 
Prevemos que, durante o próximo ano, tenhamos aqui mais produção de 
outras áreas de negócio que não sejam só a Delta Q”, antecipa António 
Freitas, CEO do Grupo GLN.

texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
DELTA Q

REPORTAGEM

GLN
            
A GLN, adquirida em 2014 pela Gestmin, e a Famolde, adquirida em 2016, fazem parte do Grupo 
GLN e são hoje uma referência no fabrico de moldes técnicos de elevada precisão, a nível 
europeu.
Recentemente, deu-se início ao seu processo de internacionalização, com a abertura de uma 
primeira fábrica de injeção de plásticos em Querétaro, no México.
A GLN exporta 75% da sua produção total e tem como clientes principais as indústrias 
automóvel, elétrica e de embalagem. Está dividida em quatro áreas de negócio: a GLN Molds, 
que se dedica ao fabrico de moldes técnicos, a maioria destinada a exportação; a Famolde, 
também dedicada à fabricação de moldes técnicos, que complementa os segmentos de 
mercado existentes no Grupo GLN; a GLN PLast, dedicada à injeção de peças plásticas técnicas; 
a GLN Innov, que desenvolve projetos integrados; e, por fim, a recém-inaugurada GLN México.
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Uma década com todo 
o “Q” de Delta Q
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DESTAQUE
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

DELTA Q

que podemos associar à marca que tornou o consumo de café no lar mais 
simples e fácil.
Uma história de sucesso cujo primeiro capítulo começou a ser narrado 
há uma década, quando dois equipamentos e sete blends exclusivos 
foram apresentados ao mercado. A gama inicial de café evoluía entre o 
intenso Qalidus e o suave Qonvivium, passando pelo envolvente deliQatus 
ou pelo aromático deQafeinatus. Muitos e bons motivos para conhecer o 
charme de Delta Q, marca que adotou, nesta fase inicial da sua relação 
com o consumidor, um código de cores sofisticado, assim como um tom de 
comunicação requintado. Rapidamente, alargou a distribuição numérica 
após um início de comercialização em exclusivo no El Corte Inglés.
Penetração no mercado que permitiu ampliar a sua presença a nível 
nacional, chegando a cada vez mais portugueses e a mais lares, que 
rapidamente acolheram o, então, mais recente equipamento da marca, a 

Todas as histórias se contam por capítulos e, em 2017, a Delta Q assinala 
mais um momento alto na sua história: a primeira década ao serviço 

do consumidor. 10 anos a conquistar sorrisos e a fazer chegar a 
mensagem de qualidade, serviço e portfólio aos muitos que 
a preferem em Portugal e não só. Uma marca do mundo, nascida 

em 2007, e que num curto espaço de tempo se tornou uma referência 

incontornável no que ao café de qualidade em cápsulas diz respeito. 

“El cafecito perfecto para usted... és el Delta Q!”. Ainda se 
lembra?

Conciliar a qualidade do café 
Delta com a conveniência 
e praticidade do formato 
cápsulas foi a premissa 
que a Delta Q quis trazer 
ao mercado no ano de 2007. 
Nomeadamente, no dia 7 
de novembro desse mesmo 
ano, com o número sete 
a representar a totalidade 
e a perfeição, assim como 
simboliza também renovação.
Excelente auspício para uma 

nova forma de desfrutar de 
um expresso perfeito, com 

Delta Q a resultar da capacidade 
de desenvolvimento e inovação 

do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, 
nomeadamente, das muitas 

“démarches” e estudos que iriam 
redundar na apresentação ao mercado 

de um conceito de café que viria a 
marcar as suas vidas. Cerca de dois anos 

de trabalho intensivo foram necessários 
para criar o “Q” de Delta Q, que é hoje uma 

referência facilmente identificada nos quatro 
cantos do mundo onde a marca se faz representar. 

O “Q” faz já parte da vida de muitos consumidores que 
rapidamente se fidelizaram à marca, presente em muitos 

momentos do seu quotidiano. 
Especialista em café de cápsulas, a Delta Q materializa todos 

os dias a promessa de disponibilizar um expresso perfeito de 
forma simplificada. Café, cápsulas e qualidade são predicados 
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ser encontrada em mais de 40 mil pontos de venda, com a acessibilidade 
e qualidade reconhecidas do produto. Afinal “a vida é demasiado curta 
para bebermos um café qualquer”. 
O expresso perfeito com a assinatura Delta Q continuava, então, a chegar 
a cada vez mais lares. Em 2010, apostou numa linha de comunicação 
mais informal e descontraída, bem patente em três novas campanhas 
publicitárias protagonizadas pelo humorista português Bruno Nogueira: 
“Oferecer a última cápsula Delta Q é de homem”, “Origens” e “úniQa” 
são, ainda hoje, campanhas recordadas pelos fãs da marca. 
E se na campanha “Origens” os principais protagonistas eram as 
cápsulas e as suas origens, já o spot “Soy el cafecito perfecto” foi 
lançado, em exclusivo, em abril de 2010, na página de Facebook, sendo 
ainda hoje recordado por muitos como um dos momentos mediáticos 
mais marcantes na vida da Delta Q, com a forte campanha multimeios 
e os três spots publicitários produzidos a incrementar, de forma 
significativa, a notoriedade da marca em Portugal. A que o desempenho 
comercial correspondeu.
Mas Delta Q foi ainda mais longe e, em “missão”, Bruno Nogueira 
“tomou”, ainda, o lugar de George Clooney ao lado de Elisabetta Cannalis, 
à data namorado da atriz italiana que protagonizou a campanha de 
comunicação do novo conceito de personalização dos equipamentos 
exclusivos Qosmo. Novo conceito de comunicação que foi apresentado, 

claro está, a 7 de novembro de 2010, durante a inauguração da segunda loja 
própria da marca, desta feita na cidade do Porto, onde vários ilustradores 
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Qool 1.0, o passo seguinte nesta caminhada de sucesso na conquista da 
preferência dos portugueses. A que se juntou a abertura da primeira loja 
própria detida, localizada no Atrium Saldanha, em Lisboa. Espaço que abriu 
portas um ano após a criação da marca, em novembro de 2008, com a Delta 
Q a democratizar, ainda mais, o acesso a uma cultura de café de excelência. 
A loja do Saldanha apresentava-se ao mercado como um espaço dedicado a 
quem o visita, ao unificar a experiência do consumo de café com um espaço 
de trabalho ou de lazer, agradável e relaxante. Entretanto, já haviam sido 
colocados no mercado mais de 30 mil equipamentos e comercializados 
mais de três milhões de cápsulas. O “Q” de Delta Q tornava-se um sério “Q” 
na vida de todos que apreciavam um café de excelência.

Inovação como ADN
Resultados que são fruto do trabalho constante e da aposta na inovação 
como fator crítico de diferenciação e de crescimento. Inovar significa, para 
a Delta Q, criar novos produtos para novos consumidores e para todos os 
momentos de consumo. E é, uma vez mais, a pensar no consumidor que foi 
lançado, em março de 2009, o Red Q, hoje RedExpresso, a primeira cápsula 
de chá expresso do mundo, lançamento que antecedeu a chegada de um 
novo equipamento. Após a introdução no mercado da Qool 1.0, o portfólio 
de equipamentos disponíveis foi alargado com a primeira máquina 
integralmente desenvolvida e fabricada em Portugal. A Qosmo foi, então, 
apresentada ao mercado em novembro de 2009, num exercício em que a 
marca procedeu, ainda, à primeira alteração de imagem e de assinatura, 
com o mote a deixar de ser “O seu Q de Delta” para passar a ser “O café 
dos cafés”.
Nova assinatura que pretendia, então, aliar a familiaridade que os 
consumidores já tinham com a marca do universo Delta Cafés, que podia 
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desenvolvimento e criação de conhecimento para o grupo. Um capital 
cada vez mais valioso no mundo moderno e no qual a Delta Q tem vindo a 
apostar de forma significativa.

Liderança em 5 anos
Mas se 2011 foi um ano repleto de novidades e importantes efemérides, a 
liderança absoluta chegou em apenas cinco anos de presença no mercado. 
Razão pela qual o ano de 2012 foi de celebração, com a marca a deter um 
parque de 500 mil máquinas instaladas e a totalizar uns impressionantes 
325 milhões de cápsulas vendidas. Motivo de natural satisfação para Delta 
Q que continuou a apostar na inovação, ao introduzir no mercado um 
conjunto de edições limitadas que aumentaram, ainda mais, o leque de 
escolhas dos consumidores. De maio de 2012 ao mesmo mês de 2013, a 
Delta Q realizou um périplo pelas mais sofisticadas origens do café com o 
lançamento de um total de seis blends de origens selecionadas.
Em forte dinâmica comercial e de reconhecimento por parte do consumidor, 
o ano de 2013, e o mês de abril em concreto, trouxeram consigo uma nova, 
e importante, etapa na vida comercial da marca, ao abraçar uma nova área 
de negócio fruto da experiência acumulada até aqui. Delta Q Business foi 
o conceito integrado com que a marca procurou expandir-se para novas 
áreas de negócio, conquistada que estava a liderança do mercado nacional. 
Uma aposta decisiva para o crescimento e evolução da marca que trabalha, 
presentemente, uma carteira de mais de 4.700 clientes, aos quais dedica 
um portfólio exclusivo, trabalhado por uma rede comercial, de apoio ao 
cliente e técnica que assegura uma abrangência e respetiva cobertura a 
nível nacional.  
Mas o sabor que Delta Q traz à vida é uma realidade em construção, com 
novembro de 2014 a trazer consigo uma nova campanha multimeios - 
“O café sabe a vida. O café sabe a Delta Q” - para disseminar os valores 
presentes no ADN da marca: qualidade, partilha e simplicidade. 

personalizaram as máquinas ao gosto de cada consumidor. Um aniversário 
assinalado com toda a pompa e circunstância na Invicta, com Delta Q 
a assinalar toda a sua globalidade e a reforçar a sua proximidade aos 
consumidores com mais uma loja própria.
Evento que antecipou o alargamento do portfólio de blends e máquinas 
oferecidos pela marca, com o ano de 2011 a testemunhar a chegada do Power 
Coffee, hoje Double, uma proposta inovadora, mais uma, que combinava 
robustas e arábicas com extratos naturais de Guaraná e Ginseng. Oferta 
que seria, em outubro do mesmo ano, reforçada com as primeiras tisanas 
em cápsulas, uma novidade absoluta no mercado nacional, numa parceria 
estabelecida com a Tetley e que se mantém até aos dias de hoje, com o 
portfólio Delta Q a pautar-se pela complementaridade de oferta, para as 
mais diversas necessidades e momentos de consumo do dia.
Novidades que antecederam um dos capítulos mais dourados da vida da 
marca: a inauguração da “flagship store” na mais nobre zona da capital, a 
Avenida da Liberdade. Palco de excelência para a apresentação da primeira 
máquina 100% automática e inteligente, um novo projeto de inovação e 
desenvolvimento da marca que dava um passo concreto na automatização 
dos seus equipamentos com a sofisticada alQimia.
Parte integrante de um percurso que, em apenas quatro anos de atividade, 
permitiu colocar no mercado um total de cinco equipamentos exclusivos 
e adaptados às cápsulas Delta Q, dois dos quais – Qosmo e alQimia 
– integralmente desenvolvidos pela Diverge, o núcleo de inovação, 
investigação e desenvolvimento da empresa, numa clara aposta no 
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Viver mais com Delta Q
O já famoso “Q” de Delta Q voltou a dar 
que falar com a introdução no mercado 
da primeira cevada em cápsula, uma 
nova aposta da marca ao disponibilizar, 
em novembro de 2015, um produto 
altamente inovador, fazendo chegar a 
uma nova categoria toda a conveniência e 
praticidade associada ao seu sofisticado 
sistema de cápsulas. Lançada sob o claim 
“Dias Puros. Dias mais simples”, Delta 
Q Cevadas Pure era uma das grandes 
novidades reservadas para aquele ano 
pela marca que sempre procurou ir mais 
além e surpreender os consumidores.
É como consequência natural dessa visão 
e filosofia que surgiu o projeto único de 
customização e personalização de café: o 
Delta Q My Qoffee. Serviço exclusivo que 
confere ao consumidor a possibilidade 
de personalizar o seu próprio café, não 
só através da embalagem, como ainda 
do próprio blend de café. Uma forma de 
viver mais com Delta Q, a nova assinatura 
com que a marca se despediu do ano 
de 2015 e que materializa, num tom 
emocional, o compromisso e os valores 
que diariamente assume. Recorde-se 
que, dois anos mais tarde, em 2017, o 
My Qoffee foi distinguido com o prémio 
Produto do Ano na área da Inovação.

Mil milhões de sorrisos
Predicados associados à marca que voltaria a registar um novo marco 
histórico em abril de 2015. Um novo capítulo nesta história de sucesso 
assinado com a introdução de mais um equipamento inovador: a Delta Q 
Qool Evolution, que se apresentou ao mercado com um novo design e uma 
utilização ainda mais fácil e intuitiva, criada a pensar em todos aqueles 
que apreciam a inovação e valorizam a capacidade e a simplicidade. Uma 
máquina simples, mas com estilo, inovadora, mas fácil de usar, para o 
ritual diário do seu Delta Q de sempre.
Ritual repetido, nada mais, nada menos, do que mil milhões de vezes, 
sim, leu bem, mil milhões de cápsulas produzidas em apenas oito anos 
de atividade, meta atingida em julho de 2015. Feito impressionante que 
serve para recordar um trajeto composto por vários capítulos de sucesso, 
mas, sobretudo, de momentos de partilha. Mil milhões de cápsulas que 
proporcionaram, seguramente, outros tantos momentos de celebração 
da vida nos mais diversos países e contextos de consumo. Caminho feito 

através de passos concretos, não só na conquista de novos consumidores em 
novos mercados, como por meio da diversificação da oferta e do portfólio, a 
que se junta uma gama de equipamentos exclusivos, modernos e bastante 
apelativos. Se em poucas palavras se tivesse que definir o percurso de 
Delta Q, a melhor expressão para o categorizar seria sucesso. Dentro e 
fora de portas, com o conceito exclusivo de café em cápsulas a assumir-
se, cada vez mais, como uma marca global. Com mil milhões de cápsulas 
comercializadas em apenas oito anos, Delta Q demonstra, assim, toda a 
sua proximidade ao consumidor final, em Portugal ou no estrangeiro, fiel 
aos blends e equipamentos da marca que veio trazer todo o “Q” de Delta 
Q à sua vida.
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Portfólio cápsulas 
            
Base blends:
epiQ
Qharisma
Qalidus
Qharacter
aQtivus
Qonvictus
Qonvivium
deliQatus
deQafeinatus

Especialidades:
Qanela
uniQ
uniQ deQaf
breaQfast
Malay
Cartagena
Double
Redespresso

Chás e tisanas:
Purify
Tisana Refresh
Tisana Delight
Tisana Relax

Cereais:
Fusion
Pure

Café com cereais:
Soft

Portfólio 
Equipamentos  
            
Qool Evolution
Qool Manual
Milk Qool Evoluttion
Qlip
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E se Delta Q se despediu do exercício de 2015 com mais de mil milhões 
de cápsulas e um milhão de máquinas vendidas, as novidades chegaram 
ainda no primeiro semestre do ano seguinte, com o mês de junho a dar a 
conhecer ao mercado os blends mais intensos da sua gama base: epiQ, o 
blend mais intenso alguma vez lançado em cápsulas, com uma intensidade 
de 14, um café encorpado, com notas de nozes torradas e que proporciona 
uma experiência única para os verdadeiros amantes do café; e Qharisma, 
um blend de intensidade 12, que apresenta um expresso vivo e encorpado, 

que denota alguma acidez e com notas de cacau e avelãs torradas. Assim 
como uma nova oferta exclusiva para o canal Business composta por 
quatro novos blends e duas máquinas: a Mayor Q, totalmente desenhada 
e produzida em Campo Maior, e a breaQ, uma máquina de seleção 
autónoma destinada a escritórios, a áreas multisserviços ou de vending, 
que permite a seleção de 19 bebidas quentes diferentes, entre cafés, leite 
e achocolatados. Um equipamento elegante, atrativo e tecnologicamente 
muito avançado que se apresenta como a solução ideal para um ambiente 
mais empresarial, de serviço rápido e com variada oferta, sempre com a 
qualidade singular e incomparável de um café Delta.
Mas as grandes novidades de 2016 iriam, apenas, ser apresentadas na 
reta final do ano, no mês de outubro, no pequeno auditório do Centro 
Cultural de Belém, em Lisboa. Além de dois novos equipamentos, a 
Qlip, a máquina mais compacta do mercado, e a Milk Qool Evolution, a 
primeira máquina da marca que permite a preparação de bebidas com 
leite, foi tempo de homenagear o fundador e presidente do Grupo Nabeiro/
Delta Cafés, comendador Rui Nabeiro, com a apresentação de dois novos 
blends inspirados no seu gosto e saber: o uniQ e o uniQ deQaf, os blends 
do comendador.
Dia em pleno para a marca que iria, ainda, revelar a sua nova identidade 
sonora. Composta pela música “Little bit Whohoo”, do artista português 
MINX, e por um novo “sound logo”, a identidade sonora transmite, na 
perfeição, os valores da marca e a nova assinatura. 
Todo o “Q” de Delta Q expresso nos seus vários blends exclusivos, o 
portfólio voltou a ser reforçado com entrada no mercado, em janeiro de 
2017, de Delta Q Fusion, uma proposta que concilia café com cevada e 

centeio, e de Delta Q Purify, o primeiro chá verde 
em cápsulas da Tetley. O café com Qanela passou a 
estar disponível no mercado português em julho do 
mesmo ano, reforçando os motivos para continuar 
a preferir Delta Q. Seja em que ocasião de consumo 
for. “Continuar a crescer e a inovar só é possível 
estando atentos às expectativas dos consumidores, 
pelo que continuamos a respeitar muito o que 
nos pedem. O percurso da nossa marca tem sido 
pautado por conseguir ir mais além, superando as 
expectativas de todos. Aliás, a inovação é um pilar 
fundamental e muito presente no ADN de Delta 
Q que, a par da proximidade e da qualidade dos 
nossos produtos, nos permitirá continuar a fazer a 
diferença em todos os momentos da vida dos clientes 
e consumidores”, considera Rui Miguel Nabeiro, 
administrador da Delta Cafés.
Uma realidade em constante construção, que 
resulta de uma enorme vontade em fazer melhor 
de forma contínua, de ir mais longe, um pouco mais 
além, dia após dia, servindo os consumidores em 
Portugal e no mundo, unidos por um gosto comum: 
o fantástico “Q” de Delta Q.
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João Fernando Ramos nasceu na Lousã, a 27 de abril de 1965, e é um dos rostos mais 
conhecidos da televisão portuguesa. Iniciou a carreira como jornalista em 1986 e entra todos 

os dias na casa dos portugueses através da RTP 2, onde apresenta o Jornal 2, coordenando 

também os programas do canal.  Para além de jornalista, João Fernando Ramos é um homem 

de família, um apreciador de café e até piloto de rally.

JOÃO FERNANDO RAMOS 
é um dos rostos mais 
conhecidos da televisão 
portuguesa. Todos os 
dias, entra na casa dos 
portugueses através da 
RTP 2, onde apresenta o 
Jornal 2

Delta Magazine - Em 1986, começou na RDP Coimbra, em 1989, 
mudou-se para a Rádio Nova, um projeto da Sonae, e, em 1999, 
voltou à RTP. É autor do atual modelo do Jornal 2, do qual é pivot, 
e que lidera as audiências dos noticiários das 21 horas. Porquê o 
jornalismo?
João Fernando Ramos – Poderia ter sido piloto de aviões, astronauta, 
aquilo tudo que queremos ser quando somos pequeninos, mas sempre me 
fascinou a comunicação. Quando fui para a escola secundária, a Avelar 
Brotero, em Coimbra, existia um núcleo de rádio e aquilo foi uma imensa 
curiosidade, “como é que será a rádio por dentro? Quem serão aquelas 
pessoas que nos dão música e notícias no pátio da escola?”. Entrei e foi uma 
tragédia, nunca mais saí.

DM - Os jornalistas, regra geral, defendem sempre muito o meio 
de comunicação em que se inserem. Neste caso, começou na rádio, 
mas hoje é na televisão que está. Porquê a televisão?
JFR - Bom, no meu caso, não vou defender a televisão. Encantei-me com a 
rádio, gosto muito de rádio e um dia voltarei a fazer rádio, tenho a certeza 
disso. Mas a televisão surgiu pela necessidade de ter outros projetos. Estava 
na Rádio Nova, um projeto muito inovador e arrojado na altura, e a RTP 
desafiou-me e a um grupo de jornalistas, como o José Alberto Carvalho e o 
José Carlos Castro, a ajudar a sua modernização, primeiro no Porto e depois 
a nível nacional. Foi outro desafio que nos surgiu e encantou, assim, fomos 
para a RTP como colaboradores, ainda a trabalhar na Rádio Nova. Depois a 
televisão tem outro poder que a rádio não tem, em conseguir dar-nos melhor 

“Vamos 
ficando na 
televisão, 
quase todos 
encantados 
com a rádio”
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condições de trabalho e outras oportunidades. E, por isso, vamos ficando na 
televisão, quase todos encantados com a rádio.

DM - O João mantém-se a trabalhar no Porto, num país onde quase 
todas as grandes oportunidades, especialmente em comunicação 
social, estão concentradas na capital. Alguma vez sentiu 
dificuldades em conseguir oportunidades de trabalho?
JFR - Gosto do Porto pela qualidade de vida que tenho aqui e essa sempre foi 
uma opção. Olhei para a carreira sempre como uma coisa muito importante, 
mas, mais importante do que termos uma boa carreira, é termos uma boa vida, 
feliz, na qual continuamos a sorrir e podemos ir de manhã correr pela praia 
e à tarde trabalhar com outra disposição. E, no peso Porto-Lisboa ,sempre 
olhei para o Porto como sendo a cidade que tem uma qualidade de vida que 
creio mais equilibrada. Claro que em Lisboa há outras oportunidades, há 
outras possibilidades, mas o jornal que estou a fazer, a partir do Porto, prova 
que é possível fazer, até num produto da RTP 2, que é muito mais exigente 
e tem uma dificuldade maior na escolha dos protagonistas, dos temas e das 
abordagens, fora de Lisboa. A RTP Porto tem sido um excelente exemplo, 
com sucesso e claramente diferenciadores. Nunca digo nunca e não sei se 
um dia não trabalharei em Lisboa, em Paris ou em Londres, não tenho nada 
contra e gosto muito de Lisboa, mas a opção clara hoje é ficar aqui. E não me 
arrependo nada de continuar a viver e a trabalhar aqui.

DM - A RTP 2 é um canal diferente dos restantes canais 
generalistas. É um canal que não tendo muitas audiências, tem 
um público muito fiel. É difícil trabalhar num canal como a RTP 
2, que tem um público mais pequeno e específico?
JFR - É um público muito exigente. A informação que fazemos tem de ser 
sempre de grande qualidade, quando não é, temos reclamações e as pessoas 
têm razão. Não podemos nunca descer aquele nível de qualidade e isso é 
um incentivo ao nosso trabalho. Todos os dias sabemos que não podemos 
falhar, que a informação que damos tem de ser correta, que a abordagem 
aos temas tem de ser diferenciadora, caso contrário, as pessoas não ficam a 
ver. A RTP 2 está dentro das audiências do serviço público europeu, em linha 
com os restantes canais europeus mais direcionados para a cultura. O Jornal 
2, que é transmitido às 21h30, é um noticiário mais curto e com informação 
verdadeiramente importante, onde não há futebol, tiros ou sensacionalismo 
e as pessoas veem. É muito gratificante.

DM - Há alguns anos, decidiu ingressar num curso ligado às 
novas tecnologias porque se sentiu “a ficar para trás”. Hoje, é uma 
pessoa ligada às novas tecnologias? As novas tecnologias fazem 
o jornalismo mudar bastante, como é que olha para a televisão e 
para o jornalismo hoje em dia?
JFR - As novas tecnologias são um desafio e todos temos de ser ligados a 
elas, temos de viver neste tempo. Claro que fazem o jornalismo mudar 
bastante, mas não só. O jornalismo, nesta altura, e as crises que se vivem 
em certos órgãos de comunicação social, deveriam fazer-nos pensar nisto: 
o sensacionalismo não resulta, as pessoas cansam-se. Quem o faz está a ter 
elevadas quebras na faturação e nos lucros e a desfazer redações inteiras. A 
fórmula do sucesso nunca é o imediato nem o mais simples, em tudo na vida. 
Perdemos um pouco essa matriz de fazer bem e diferente uns dos outros e 
isso coloca ao jornalismo um desafio, que já aconteceu várias vezes. Quando 

CAFÉ COM… 
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS

JOÃO FERNANDO RAMOS, JORNALISTA

ainda estava na Rádio Nova, um dia disseram-nos “não há espaço para 
canais de notícias”. Ficámos tristes e o projeto morreu. Hoje em dia, prova-se 
que há espaço para canais de notícias. Temos de ser criativos, se não formos 
morremos.

DM - Em termos de conteúdos televisivos há uma eterna questão 
por responder. Na sua opinião é o público que pede o tipo de 
formatos que hoje passam ou o público só vê certos programas 
porque a televisão os ‘educa’ assim?
JFR – Penso que é a televisão que educa os consumidores. Se a televisão 
não passar certos conteúdos, as pessoas não os vão querer ou pedir. Se, por 
exemplo, passarmos mais Madredeus as pessoas vão encantar-se e deixar 
de lado outros géneros que hoje passam e que só com a televisão ganham 
mediatismo. Se colocarmos algo bom no ecrã, o público vai, certamente, ver.

DM - Com dois filhos, que atualmente já estão formados, se algum 
deles quisesse seguir uma carreira em jornalismo apoiava ou 
desencorajava?
JFR - A minha mulher é produtora, trabalha por turnos e eles sabem a 
dificuldade que é não ter horários. Comigo a situação é semelhante e, 
portanto, acredito que perceberam bem a vida em que podiam mergulhar. 
Acredito que os nossos filhos fiquem sempre com alguma mágoa de não 
passarmos mais tempo com eles e, por isso, se calhar tentam seguir uma 
carreira que lhes permita mais tempo para a família.

DM - Já esteve, por mais que uma vez, como enviado especial, em 
cenários de guerra, como Timor, Bósnia ou Kosovo. Voltava a fazê-
lo?
JFR - Voltei a fazê-lo recentemente na República Centro Africana. Acho 
que aprendemos muito nessas experiências, nesses sítios. Aprendemos, 
sobretudo, a relativizar. É sempre uma lição de vida e, quando voltamos, é 
sempre um sentimento de alivio vivermos num país tão calmo como o nosso.

DM - Para além de jornalista, marido e pai, o João ainda consegue 
ser piloto de rally, participando no Campeonato Mundial de Rally 
(World Rally Championship). Como surgiu esta paixão pelo rally 
e esta participação?
JFR - Isto surgiu há muitos anos. Sendo da Lousã, antigamente o rally 
passava por lá e sonhava guiar um carro daqueles. Até que muitos anos 
depois surgiu a possibilidade de conduzir um parecido. Participei muitas 
vezes no campeonato nacional e, há seis anos, decidimos fazer duas provas 
do Campeonato do Mundo de Rally, o de Portugal e o da Catalunha. São 
duas semanas em que tiro férias para isto. Em outubro, na Catalunha, vamos 
estrear um novo modelo da Ford, não da categoria principal, mas da segunda, 
e ver como é que corre. É para continuar enquanto tiver paciência e físico.

DM - O café tem o poder de conseguir juntar amigos à volta da 
mesa. O João tem este hábito? É um apreciador de café?
JFR - O café é um vício. Sou pessoa de me juntar a beber café com amigos, 
mas acontece ainda mais que isso. O Jornal 2 implica que de manhã ou de 
véspera, eu e o Rui Sá, com quem faço o programa, já estejamos a pensar no 
jornal. Chegamos à televisão e a primeira coisa que fazemos é beber um café, 
sem o café nós não conseguimos pensar, nem fazer o alinhamento. 
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Uma equipa multidisciplinar 
para todos os eventos

CCC
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
EQUIPA TÉCNICA
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Luzes, câmara, ação! É assim que se imagina o mundo do 
audiovisual, muito associado à sétima arte, o cinema, mas cada 
vez mais em voga na comunicação moderna, com as tecnologias 
de informação e as redes sociais a serem um dos muitos palcos 
privilegiados para a comunicação empresarial.
Cenários onde a fotografia e o vídeo ganham especial destaque 
na hora de fazer chegar o registo da imensa dinâmica que 
acontece no CCC. Com diversos eventos e efemérides para dar 
conta, à aposta inicial no vídeo seguiu-se a integração natural 

da fotografia. “Participei na equipa de integração do Centro de 
Ciência do Café, ou seja, trabalhava na empresa que montou 
os computadores, a parte multimédia, entre outros. Nessa data, 
conheci o Alberto (Luengo) e expliquei-lhe como tudo funcionava 
para fazer a manutenção. Passado um ano e meio, realizaram-se 
as Festas das Flores, ele lembrou-se de mim e, assim, rapidamente, 
se passaram quase dois anos da minha vida. Primeiro, 
começámos a fazer manutenção, o Alberto já fazia filmes, fomos 
experimentando, com uma câmara nova....”, recorda Julio García.
Uma evolução natural a que se juntou, mais tarde, a entrada de 
André Clérigo, que consigo trouxe a experiência do design e do 

multimédia, cinema e animação. “Tive alguns trabalhos com o CCC através 
de uma empresa onde estive. Surgiu a oportunidade de fazer um estágio 
profissional aqui e eu agarrei-a. Sempre tive também o gosto de desenhar, 
desde miúdo. Não tanto só a ilustração em si, mas toda a animação. Desde 
miúdo que achei que o futuro podia passar por conciliar o trabalho com 
esta paixão. Tentei lutar por esse caminho, que nem sempre é fácil, mas 
consegui”, explica entusiasmado.
E é, precisamente, na conciliação destas diversas valências, e no 
compromisso evidente desta equipa multidisciplinar, que reside a sua 

maior força, com estes profissionais a serem hoje uma peça fundamental 
da comunicação interna, seja ela escrita, fotográfica ou multimédia. Com 
diferentes origens e experiência – Julio é natural de Mérida, Alberto de 
Badajoz, André de Campo Maior –, a ocupação hoje desempenhada, mais 
do que uma continuação no trabalho feito até aqui, é uma verdadeira 
evolução. “Quando entrei aqui não sabia falar português. Nada! Foi muito 
complicado. Ainda não consigo falar bem, mas fui a aulas de português e, 
com o tempo, consegui integrar-me e perceber as pessoas. Adoro o que faço, 
principalmente porque nos deixam crescer e não temos limites”, partilha, 
timidamente, Alberto Luengo, com Julio García a alinhar o seu discurso 
pelo do seu companheiro. “No primeiro mês que estive cá a trabalhar ia para 

Em comum têm o gosto pelo audiovisual, pela fotografia, pelo vídeo e design. Jovens e 
disponíveis, é em português e castelhano que se fazem entender, mas é a linguagem 
universal da cumplicidade e do empenho que melhor representa o seu trabalho. Alberto 
Luengo, André Clérigo e Julio García são os profissionais que compõem a equipa 
técnica do Centro de Ciência do Café/Delta Cafés (CCC). Equipa que presta apoio a 
todos os eventos do CCC, um auxílio fundamental quando se trata de comunicar. Porque as 
efemérides e os eventos não têm que ficar somente pelo momento presente.
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ambiente corre de fundo e as imagens sucedem-se no enorme retroprojetor 
do auditório do CCC, não tem noção do imenso trabalho de bastidores que 
estes três profissionais desempenham, para que nada falhe, em cada um 
dos muitos eventos assegurados pela equipa técnica. Desde tarefas menos 
impactantes, como, por exemplo, a automatização do ecrã da receção da 
sede da Delta Cafés, como eventos de grande dimensão onde o som, a 
imagem e o vídeo são fulcrais para o correto desenvolvimento dos mesmos. 
“Toda esta dinâmica dá-nos imenso prazer. Todos os dias é um desafio, há 
sempre algo novo para fazer. Para mim, é um prazer trabalhar com o Alberto 
e o Julio. Aprendi e cresci imenso com eles. Cada um acrescentou o valor que 
tinha à equipa que somos”, considera André Clérigo.
Equipa, no sentido literal da palavra, sendo evidente o compromisso dos 

CCC

casa com dores de cabeça, pois não percebia nada. Ainda não falo muito 
bem, mas percebo tudo quando falam comigo. Trabalhei em muitos sítios 
em Espanha, em muitas empresas e, quando cheguei aqui, nunca tinha 
trabalhado numa empresa tão grande e que nos recebe tão bem”.

Multimédia é vida
Conversámos com o trio em pleno Centro Ciência do Café, um espaço de 
excelência que vive muito das experiências e das sensações. Realidade 
apenas permitida pelo multimédia, com a tecnologia ao serviço da ciência 
a conduzir o visitante para uma experiência única, no maior espaço do 
género na Europa. “Este é um espaço muito intuitivo, que desperta muitas 
sensações e que foi concebido para que o visitante possa fazer uma viagem 
e desfrutar do espaço, saindo daqui com uma boa experiência. Todo este 
sistema de interação foi o trabalho mais difícil que fiz, é muito complexo. 
À parte da tecnologia, há aqui, no CCC, também muita informação e muito 
estudo por parte da Delta Cafés”, recorda Julio García.
E quem os vê de câmara em punho, ou na régie, enquanto a música 
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Futuro
Empreendedores e entusiastas, André, Julio e Alberto têm os olhos postos 
no futuro. De modo a conciliar, uma vez mais, as suas diferentes valências 
profissionais, têm como ambição fazer um pequeno filme, “uma curta, uma 
pequena produção que vai ser um grande desafio para nós e onde queremos 
ter atores presentes”, partilha Alberto Luengo.
Entre os diversos trabalhos realizados contam-se a conversão em videojogo 
do jogo de tabuleiro “Contrabando” ou a realização das 62 entrevistas que 
compõem o projeto interno ADN. Obra feita de uma equipa apaixonada 
pelo seu trabalho e que põe, como diz o poeta, “quanto és no mínimo que 
fazes”.

diversos membros deste grupo para com o resultado do trabalho final, 
independentemente da tarefas desempenhadas por cada um. “Os três, 
juntos, fazemos uma grande equipa. Quando um de nós falha, o outro 
ajuda”, comenta Julio García, uma ideia rapidamente defendida por André 
Clérigo. “Não olhamos só para o trabalho individual, mas para o trabalho 
do grupo. No meu caso concreto, sempre tive jeito para desenhar e, claro, que 
com a prática fui melhorando. Aliei isso com as tecnologias e isso torna-se 
uma mais-valia para mim, mas, acima de tudo, para o trabalho coletivo”, 
sustenta. “Já eu, desde a régie, consigo manusear o som e a iluminação, que 
era só o que tínhamos no início deste projeto. Depois chegou o vídeo e, aí, 
chegaram os meus colegas também. Instalamos som e imagem para qualquer 
evento do Grupo Nabeiro/Delta Cafés. Os dias nunca são iguais. Tentamos 
sempre trazer coisas novas e inovadoras para o nosso trabalho. É o que mais 
nos gratifica”, confidencia Alberto Luengo.

CCC
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A GLN inaugurou, recentemente, na Marinha Grande, uma nova linha de produção capaz 
de fabricar 10 milhões de conjuntos de cápsulas Delta Q por semana. Investimento 
que vem reforçar uma relação de parceria frutífera com o Grupo Nabeiro/Delta Cafés, com o qual 
partilha a perspetiva de negócio de longo prazo que só os grupos familiares competitivos 
conseguem ter. Aposta no mercado nacional de uma empresa e de grupo cada vez 
mais internacional e que ambiciona aplicar lá fora o que de bem sabe fazer cá dentro. 
Em entrevista à Delta Magazine, Manuel Champalimaud, presidente do Conselho Administração 
do Grupo Gestmin, aborda os investimentos do grupo e os desafios que se colocam ao tecido 
empresarial nacional, para o qual a aposta fora de portas é cada vez mais um imperativo.

Delta Magazine -  A GLN inaugurou, recentemente, na Marinha 
Grande, uma nova linha de produção capaz de fabricar 10 milhões 
de conjuntos de cápsulas Delta Q por semana, num investimento 
de cerca de 2,5 milhões de euros. Como surgiu a necessidade deste 
investimento, que vem reforçar a parceria com o Grupo Nabeiro/
Delta Cafés desenvolvida desde 2010? Que objetivos se propõe a 
alcançar? 
Manuel Champalimaud - A primeira linha havia sido planeada há oito 
anos e era necessário investir na sua renovação, quer pelo efeito da evolução 
tecnológica, que permite que hoje se consigam equipamentos mais eficientes 
para este tipo de produto; quer pelas crescentes exigências de um negócio 
desta natureza em termos de quantidade e qualidade a entregar ao cliente. 
Com esta nova linha, e apenas com os equipamentos já instalados, estamos 
capazes de duplicar a atual produção. No entanto, a linha tem condição de 
ser aumentada, se o crescimento da atividade assim o exigir, podendo dar 
uma resposta imediata ao desenvolvimento do negócio da Delta Q. 
Como uma linha de produção não pode existir isolada, a Gestmin, como 
acionista do grupo GLN, apostou numa estratégia mais vasta de reforço da 

“O desafio das indústrias 
portuguesas é o de saber 
aplicar lá fora o que bem 
sabem fazer cá dentro”

capacidade de produção e da oferta de um nível mais elevado de sistemas 
de controlo da qualidade dos moldes e peças plásticas produzidas nas 
instalações do grupo, e inseriu-a no investimento de um pavilhão totalmente 
equipado e preparado para os desafios que a indústria mais moderna de 
injeção de plásticos nos trará no médio prazo. 

DM - Que balanço se pode fazer desta parceria de oito anos com o 
Grupo Nabeiro? 
MC - Efetivamente, a Delta é mais do que um cliente, é um parceiro, e é muito 
satisfatório para nós podermos contribuir para a consolidação desta parceria 
com cerca de oito anos. Sendo também uma empresa de cariz familiar, como a 
nossa, tem uma perspetiva de negócio de longo prazo. Por isso, estamos muito 
alinhados no sentido de trabalharmos para termos negócios sustentáveis e 
competitivos para o futuro, mantendo um standard de exigência muito alto 
que nos obriga a uma constante procura de melhores soluções, e isso também 
contribui para que nos tornemos uma empresa melhor. 
O balanço é, pois, claramente positivo e o investimento na nova linha 
ambiciona reforçar a relação de parceria que tem existido. 

texto CARINA RODRIGUES fotos SARA MATOS
MANUEL CHAMPALIMAUD, PRESIDENTE CONSELHO ADMINISTRAÇÃO GRUPO GESTMIN
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DM - O investimento feito na nova unidade de produção vem 
reforçar a aposta do grupo no mercado nacional, mas é pública a 
ambição da GLN ser uma empresa global, com fábricas de injeção 
de plástico em diversas geografias e vocacionadas para diferentes 
segmentos de mercado estratégicos. Que segmentos são esses? 
MC - Em termos genéricos, a GLN tem cerca de 50% da sua atividade no 
sector automóvel, aproximadamente 25% no sector elétrico e eletrónico e os 
restantes 25% no packaging. O mercado externo é responsável por mais de 
70% do nosso volume de negócios. 
No mercado nacional, a Delta é o nosso principal cliente, pelo que é com 
naturalidade que o investimento em Portugal, no que toca a injeção, esteja 
relacionado com a Delta. 
No entanto, o grupo tem uma larga experiência na construção de moldes e 
injeção para o sector automóvel e diversos clientes estão a desafiar-nos para 
os acompanhar noutras geografias. 
O resultado de um dos desafios foi a criação de uma unidade de injeção em 
Querétaro, no México, especialmente vocacionada para o sector automóvel 
e que está, também, dotada de capacidade e competências para prestar 
serviços em moldes de grande complexidade aos nossos clientes existentes no 
México e a tantos outros que têm demonstrado uma grande expectativa nos 
serviços a serem prestados pela GLN México. 

DM - Porquê o México e que balanço 
se pode fazer, para já, desta primeira 
aventura fora de portas? 
MC - As empresas precisam de crescer como 
uma das condições para assegurar a sua 
sustentabilidade. O crescimento económico 
passa-se fora da Europa, a oeste, no continente 
norte-americano, e a este, no continente asiático. 
A economia europeia está madura, pelo que é 
preciso procurar mercados em crescimento. 
Há três anos, conscientes da realidade que referi, 
num Conselho de Administração da Gestmin, 
onde participei com os meus filhos Duarte, Ana 
e Tomás, sempre a pensar no futuro, decidimos 
partir em busca de negócios e de geografias onde 
pudéssemos crescer no exterior. 
O desafio estava lançado, mas, para a sua 
concretização, deparámo-nos com uma equação 
difícil de resolver. Sabíamos que poderíamos 
ir para um mercado externo com um produto 
se já tivéssemos suficiente experiência no 
mesmo, ou fazer um produto novo com vista à 
exportação, lançando-o num mercado já nosso 
conhecido, que para a Gestmin tinha de ser o 
mercado português. Naquele momento, não 
preenchíamos nenhuma daquelas condições, 
na medida em que os produtos das nossas 
operações do momento não eram suscetíveis de 

serem exportáveis. 
Quando surgiu a oportunidade de entrarmos no sector dos moldes por 
aquisição, percebemos imediatamente que a equação poderia ficar resolvida, 
pois a LN Moldes, agora GLN, detinha larga experiência no fabrico de moldes 
e de plásticos e também na exportação de moldes para o estrangeiro. 
Depois de adquirida a LN Moldes, percebemos que, para crescer, a escala 
teria de vir pelo fabrico de peças de plástico injetadas nos moldes fabricados 
em Portugal. Mas as peças de plástico viajam mal, ou seja, o seu custo de 
transporte é demasiado alto para o seu preço de venda. Por isso, a solução 
seria a de buscar geografias onde pudéssemos iniciar o fabrico de peças 
plásticas injetadas nos nossos moldes. 
Das várias geografias estudadas, o México foi a eleita para iniciarmos a 
nossa internacionalização. Está no continente americano e integra a NAFTA, 
conjuntamente com os Estados Unidos da América e o Canadá, beneficiando 
deste tratado de livre comércio estabelecido entre estes três países, e é um 
grande exportador para os Estados Unidos. Além do mais, o México tem uma 
fortíssima produção de automóveis, indústria que cada vez mais carece de 
peças em plástico, que exporta maioritariamente para os Estados Unidos e 
Canadá. Tem, contudo, um enorme défice na produção das peças de plástico 
destinadas a equipar os automóveis que fabrica, maioritariamente para 
exportação. 
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Para além do que referi, o México tem uma força e uma competitividade 
laboral muito relevantes, um quadro fiscal competitivo e estável, não tem 
barreiras para a entrada de estrangeiros nem à movimentação de capitais. 
Nesta indústria, estar no México é a forma mais competitiva de estar exposto 
à grande economia norte-americana, onde o crescimento não para. 
Quanto ao balanço inicial, é promissor, ou seja, pelo facto de dispormos de 
uma competência difícil de replicar e de encontrar no mercado, já fazemos 
parte do radar das OEM (Original Equipment Manufacturer) que lidam 
diretamente com os grandes produtores de automóveis. Neste momento, 
estamos em pleno fabrico de peças técnicas em plástico para uma importante 
OEM, depois de um demorado e complexo processo de certificação que nos 
atrasou o início do fabrico por uns meses. Aagora, que vencemos com sucesso 
esta importante fase, estamos já a ser consultados por grandes marcas do 
sector para novas encomendas. 
Mas as nossas ambições não se limitam ao sector automóvel. O México tem 
também grande carência de peças para outras indústrias que exportam para 
os Estados Unidos, nomeadamente a indústria elétrica, a de embalagem e 
outras, e como temos competência para todas estas, acreditamos que, pela 
frente, temos uma grande avenida para o crescimento, crescimento esse que 
depende apenas de nós mesmos, da competência da nossa organização e do 
trabalho para o conseguir. 

DM - Existem outros mercados internacionais a que estejam 
atentos e onde tenham interesse em investir? 
MC - Da mesma forma que o México nos atraiu pela sua estabilidade, 
competitividade e exposição a um grande mercado, nomeadamente o dos 
Estados Unidos da América, a exposição à economia alemã poderá ser feita 
através de países como a Polónia, a Hungria e a República Checa. Pelo facto 
de termos clientes de moldes nestas geografias, o investimento numa fábrica 
de plásticos num destes países está, à partida, mais facilitado e apetecível. 
Em qualquer dos casos, a indústria portuguesa beneficiará da nossa entrada 
noutros países, na medida em que a exportação dos nossos moldes técnicos 
com valor acrescentado fica reforçada por esse efeito. 

DM - Dado o enquadramento socioeconómico em que Portugal 
atualmente se insere, esse olhar para fora de portas é um 
imperativo fundamental para assegurar a competitividade do 
tecido empresarial português? 
MC - Como se pode deduzir do que atrás disse, crescer em Portugal só 
por aquisição, o que se traduz em investimentos de carácter financeiro. O 
desafio que hoje têm as indústrias portuguesas é o de saber aplicar lá fora 
o que bem sabem fazer cá dentro. Lá fora, encontrarão desafios a que não 

estarão habituados, mas, por outro lado, navegarão provavelmente num 
ambiente económico muitas vezes desprovido das entropias e ineficiências 
que, em Portugal, tanto comprometem o sucesso dos seus empresários ou que 
desestimulam aqueles que pensam ou poderiam investir. 

DM -  A GLN é apenas uma das várias empresas da Gestmin, que 
conta também entre os seus ativos a OZ Energia, que em sete anos 
conseguiu tornar- se no quarto maior operador nacional de gás em 
garrafa e a granel. O sector energético continua a ser apetecível 
em termos de investimento? 
MC - Estamos a crescer por via de sermos mais eficientes e por parcerias 
que nos permitem sinergias relevantes. Contudo, o sector está muito maduro 
e o crescimento a longo prazo só será maioritariamente possível por 
consolidação. A curto prazo, temos em estudo linhas de atuação que nos 
permitirão reforçar o nosso papel de fornecedor global de energia. 

DM - A Gestmin, tal como o Grupo Nabeiro, é um grupo familiar 
que tem conseguido cimentar a sua posição nos mercados nacional 
e internacional. Que papel podem desempenhar os grupos 
familiares fortes no desenvolvimento económico e industrial do 
país? 
MC - Os grupos familiares fortes em Portugal, onde o acionista tem uma 
presença diária junto das operações, são aqueles que permitem maior 
proximidade com os colaboradores. Por outro lado, estando o acionista 
fundador, ou seus sucessores e seguidores, próximo das operações, o seu 
ADN estará mais presente, permitindo às empresas condições acrescidas 
para o sucesso. 

DM -  Qual o segredo para assegurar a sustentabilidade e 
continuidade futura destes importantes negócios familiares? 
MC - Os grupos familiares têm, obviamente, um importante desafio pela 
frente no que respeita à sua sustentabilidade e continuidade. Os familiares 
sucessores, numa empresa com sucesso, deverão garantir o apoio de 
profissionais competentes, como condição necessária, mas obviamente 
não suficiente, para o seu sucesso. Mas, na medida em que a sua empresa 
cresce e o tempo passa, aumentará o número de profissionais e de acionistas 
descendentes do fundador, pelo que o poder individual destes decrescerá, 
deixando para os profissionais o controle da sua empresa. 
A meu ver, o maior desafio que as empresas familiares enfrentam para a sua 
sustentabilidade e continuação de sucesso será o da constituição de um pacto 
familiar forte, que permita aos acionistas mais capazes terem capacidade 
bastante para garantir e controlar uma boa organização. 

“Os grupos familiares têm, obviamente, um importante desafio pela frente no que respeita à sua sustentabilidade e 
continuidade. Os familiares sucessores, numa empresa com sucesso, deverão garantir o apoio de profissionais competentes, 
como condição necessária, mas obviamente não suficiente, para o seu sucesso. Mas, na medida em que a sua 
empresa cresce e o tempo passa, aumentará o número de profissionais e de acionistas descendentes do fundador, pelo que o 
poder individual destes decrescerá, deixando para os profissionais o controle da sua empresa”
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Tourigalo, a cozinha de 
excelência do Norte

Foi ainda na cidade de Valencia, na Venezuela, que João Gomes criou o conceito Tourigalo, 
um restaurante onde as carnes na grelha fossem bem trabalhadas. O sucesso foi 
imediato e, anos mais tarde, o conceito chegou a Portugal, onde existem já cinco espaços. 
João Gomes é um apaixonado pelo seu negócio, de tal forma que diz ter perdido todas as 
chaves dos restaurantes, estando, por isso, abertos todos os dias.

UM CLIENTE, UM AMIGO
TOURIGALO
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS

É NA TRANQUILIDADE DE 
ALMEIRIM  que a Panitejo 
teve origem. Um espaço 
de excelência de padaria 
que soube, através dos 
tempos, evoluir no 
conceito e abraçar novos 
destinos, sempre com 
a mesma qualidade da 
oferta

COM 15 ESPAÇOS EM 
FUNCIONAMENTO, 
o empresário João 
Gomes (segundo do 
lado direito) tem vindo 
a conquistar um espaço 
próprio na restauração 
nortenha. Auxiliado pela 
família, tem a ambição 
de prosseguir a 
expansão para sul. 
Com a marca que mais 
estima: o Tourigalo
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Com espaços na Póvoa de Varzim, 
Maia, Trofa e Porto, João Gomes 
demonstra-se bastante orgulhoso do 
seu negócio. “Estou satisfeito por ser 
uma criação minha. Faço isto com um 
prazer e uma paixão enormes e quero 
que os meus descendentes tenham esta 
mesma paixão e olhem para isto do 
mesmo modo que eu”, diz João Gomes. 
Em breve, o Tourigalo vai ganhar 
mais uma nova morada, também esta 
na Póvoa de Varzim. No entanto, a 
expansão parece não ficar por aqui 
e João Gomes quer trazer o negócio 
mais para sul. “Faz, com toda a 
certeza, parte dos planos seguir mais 
para sul. Embora os anos não perdoem 
continuo com uma enorme força e 
vontade de ter muitos Tourigalo. De 
todas as casas que tenho, é a linha que 
mais gosto”, acrescenta.
A ligação de João Gomes, e do Grupo 
JGomes, à Delta Cafés nasceu na Casa 
dos Frangos e mantém-se até aos dias 
de hoje. “Tenho um enorme carinho 

pela Delta, pela qualidade do café em si e pela confiança que me oferece. 
Não posso esquecer também a simpatia que tenho pelos colaboradores da 
Delta e, sobretudo, pelo senhor Rui Nabeiro, por quem tenho uma grande 
estima e um grande respeito”, explica. 
O empresário não esquece também uma palestra do comendador Rui 
Nabeiro que o inspirou. “Ouvi uma palestra dele e houve uma frase que me 
marcou e na qual me revejo: ‘sou o que sou pelos meus colaboradores; se 
não fossem eles, a casa tinha de estar fechada, porque estou aqui’. Admiro-o 
muito. Acredito que não 
existe perfeição nesta 
vida, mas, tal como ele, 
tento todos os dias chegar 
o mais perto possível, 
é por isso que luto”, 
declara. 
O Tourigalo é uma 
paragem obrigatória 
no norte do país em 
qualquer dia da semana. 
Até porque, como diz 
João Gomes, “perdemos 
as chaves das casas 
todas. Só temos chaves 
para abrir e não temos 
para fechar”.

João Gomes iniciou o seu negócio em 1974, em Valencia, na Venezuela. 
Desde então, nunca mais parou. O conceito Tourigalo já conquistou os 
consumidores no norte de Portugal e poderá estar para breve uma abertura 
mais para sul. 
Ao viajar pela Argentina, país que considera ter o melhor churrasco do 
mundo, o empresário percebeu que as carnes na grelha não eram bem 
trabalhadas na Venezuela e que aí poderia estar uma oportunidade de 
negócio. “Voltei para a Venezuela e entendi que deveria abrir uma casa de 
excelência em carne na grelha. E, assim, nasceu o Tourigalo”, explica João 
Gomes. 
Se o nome Tourigalo fica na cabeça de qualquer um, a ideia da sua criação 
nasce de um desejo de se manter ligado a Portugal. “O nome não era para 
ser este, mas tinha já a ideia de levar o Galo de Barcelos de Portugal. Ao 
galo queria juntar o touro espanhol e, uma vez que ia vender carnes, o ideal 
era uma mistura entre o touro e o galo. Criei a imagem de um touro com 
cabeça de um galo e, assim, nasceu um animal raro, o Tourigalo”, afirma. 
O sucesso do Tourigalo foi de tal forma imediato que, em alguns dias, João 
Gomes teve mesmo de fechar a porta e vender apenas através das grades 
do restaurante. 
Em 1979, chegou a Portugal com a família e começou a construir aquele 
que hoje é um império com 15 espaços. Nesse mesmo ano, comprou a 
Casa dos Frangos, na Póvoa de Varzim. Foi também nesta localidade que, 
quatro anos mais tarde, abriu o primeiro Tourigalo em Portugal. O conceito 
manteve-se: carnes na grelha, onde se destacam o frango à Tourigalo, a 
picanha e a vitela. 

UM CLIENTE, UM AMIGO
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AOS 27 ANOS, 
RUI RODRIGUES É O CHEF 
EXECUTIVO do restaurante 
SEA ME - Peixaria Moderna. 
Cargo de responsabilidade 
que conquistou a pulso há 
cerca de um ano, contando 
já sete de atividade ao 
serviço do SEA ME Group. 
E é na Peixaria Moderna 
que melhor se expressa, 
servindo, todos os dias, o 
que de melhor o mar tem 
para oferecer



DELTA MAGAZINE
JULHO/AGOSTO/SETEMBRO’17 45

Ofício antigo 
nas mãos de um jovem chef

Sete anos de diligência, de esforço e de fidelidade à casa de nome SEA ME - Peixaria 

Moderna definem a carreira do jovem chef Rui Rodrigues. Isto é, para já. Afinal, o profissional 

que comanda a cozinha do restaurante no coração do Chiado, em Lisboa, 1conta com 

apenas 27 anos. E apesar de se confessar bastante satisfeito com o seu percurso culinário 

até hoje, Rui Rodrigues acalenta um outro sonho: ensinar.

O chef Rui Rodrigues ocupa um lugar na cozinha do restaurante SEA 
ME – Peixaria Moderna há sete anos. Hoje, é quem lidera a trupe de 
cozinheiros que todos os dias é responsável pelas refeições de peixe 
fresco que chegam às mesas, mas garante que foi uma batalha desde 
o início. “Sou um dos poucos que ainda estou cá. Trabalhei lá em baixo, 
desde as preparações a limpar paredes até chegar aqui, como chef. Tenho 
vindo a conseguir subir. Foi difícil, mas vale a pena, pois faz parte de 
um sonho”, explica Rui Rodrigues. “Nesta jornada, também surgiu a 
oportunidade de ser responsável pelo food corner que temos no Time Out 
Market, no Cais do Sodré. Isto ajudou a alavancar-me e, eventualmente, 
deu-me a possibilidade de chegar à posição de chef neste restaurante. Além 
disso, é uma grande valia ter estado aqui desde o início, porque já conheço 
todos os procedimentos na cozinha”.
Contudo, confessa que a experiência enquanto responsável de um espaço 
de restauração mais exíguo e com menos pessoas também se tornou uma 
mais valia para que, fortuitamente, o elegessem para a atual posição de 
chefia. “Tinha poucas noções de ter que produzir um horário e ter que fazer 
encomendas. Quando dou por mim, no meu espaço, em que tudo está às 
minhas costas, tive que me ‘desenrascar’ e fazer com que tudo corresse 
bem”.
Liderar uma cozinha mais extensa no restaurante SEA ME acarreta 
outras dificuldades. Mas, para Rui Rodrigues, o maior desafio é trabalhar 
com um produto que é incerto. “É um desafio, até porque nem sempre 
temos o que queremos. No fundo, o que temos aqui é o que o mar nos 
dá. Nem todos os dias há robalo, nem todos os dias há dourada. Além 
disso, é um produto muito delicado e facilmente perecível. Se não tiver a 
temperatura adequada acaba por ser um desperdício. Depois, a qualidade 
do peixe está sempre a 100%, pois os nossos clientes são muito exigentes e 

RUI RODRIGUES, CHEF EXECUTIVO SEA ME – PEIXARIA MODERNA
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS

GASTRONOMIA

queremos dar sempre o melhor”.
Mas, para o chef, esta condição é também mais um argumento que o motiva 
a encontrar novas técnicas e novas formas de confecionar o peixe. “Temos um 
peixe que vem dos Açores, ao qual é aplicada uma técnica japonesa chamada 
Ikejime. Essa técnica implica inserir um espigão na cabeça do peixe para 
provocar uma paralisia e, assim, não haver a formação de ácido nos músculos. 
De forma, a carne fica muito mais saborosa e tenra. O peixe fica totalmente 
diferente em sabor e textura. Temos vindo a aperfeiçoar essa técnica e só há 
cerca de sete meses é que começámos a utilizar no restaurante. Tem tido muita 
aceitação”.
O projeto SEA ME - Peixaria Moderna, que começou em 2010, tinha como 
objetivo homenagear as antigas lojas de peixe que, ao longo dos anos, 
desapareceram da bela cidade de Lisboa. A este espaço, que reaviva as 
lojas de peixe típicas portuguesas, cervejarias e marisqueiras, também 
se adicionou a influência japonesa, uma cultura que é fiel às tradições 
de trabalhar adequadamente este nobre produto. “As pessoas veem pelo 
conceito. Porque, numa mesa de quatro, serve-se peixe grelhado a um cliente, 
polvo a outro, um terceiro com sushi e o último só pede sobremesa. Ou seja, 
conseguem vir só a um sítio, que tenha qualidade nessas quatro variedades,” 
explica o responsável.
Para já, o jovem chef não pensa num espaço seu. Continuar a aprender é o 
seu foco e o plano a curto e médio prazo. E, “talvez mais tarde, vou passar o 
meu conhecimento. Quero tentar ser professor e dar umas aulas de cozinha”. 
No fundo, Rui Rodrigues quer ser “alguém que ensine as coisas mais básicas, 
que considero necessárias na cozinha. Depois temos que melhorar todos os 
dias ao longo dos anos. Como todos os dias trabalho aqui, sempre à procura 
da melhor técnica e do melhor produto, e sempre com a ajuda de toda a equipa 
nesta cozinha”.
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O melhor do mar
num único espaço

Entre o Largo Camões e a Bica, o SEA ME Peixaria Moderna é um espaço que homenageia 

as antigas peixarias da bela cidade de Lisboa. Sushi corner, marisqueira e peixaria são as 
diferentes valências combinadas neste espaço inovador que se pauta pelo ambiente 
irreverente e divertido. Veja o que Rui Rodrigues, chef executivo do SEA ME Peixaria Moderna, 

sugere nesta rubrica. Mas o melhor é ir lá e descobrir estas e outras iguarias.

O SEA ME - PEIXARIA 
MODERNA é um espaço 
que fala por si, tal é a 
notoriedade que este 
restaurante já conquistou 
ao longo dos sete anos 
que leva em 
funcionamento. Numa 
zona nevrálgica da capital 
portuguesa, trata-se 
de uma referência da 
restauração quando se 
trata de comer bom peixe 
ou marisco

RUI RODRIGUES, CHEF EXECUTIVO SEA ME PEIXARIA MODERNA
fotos SARA MATOS

GASTRONOMIA
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TÁRTARO DE GAROUPA

Ingredientes
80gr de garoupa
1 ovo 
Flor de sal q.b
1 tomate 1
Azeite virgem extra q.b
1gr de cebolinho
5gr cebolete 
5gr ovas de peixe voador com tinta de choco
Salada de algas com sementes de sésamo

Preparação 
Cortar a garoupa e o tomate em cubos.
Dispor a garoupa no meio do prato com a gema por cima e 
os restantes ingredientes em seu torno.

NIGIRI DE SARDINHA

Ingredientes 
14gr de shari 
1 filete de sardinha
Flor de sal q.b

Preparação
Fazer uns pequenos cortes no filete de sardinha. 
Moldar o shari em forma de bola sem apertar muito.
Dar forma ao nigiri.
Brasear  e colocar flor de sal por cima.

POLVO DA NOSSA COSTA

Ingredientes
2 tentáculos de polvo
60gr de grelos
3 batatinhas
Azeite q.b
Alho q.b
Coentros q.b

Preparação
Cozer o polvo.
Saltear grelos e alourar o alho picado em azeite.
Corar os tentáculos e as batatas.
Servir com azeite por cima e coentros.

GASTRONOMIA

Onde fica?
            
SEA ME - Peixaria Moderna
Rua do Loreto, 21  •  1200-241 Lisboa
Telefone: 213 461 564

Horário:
2.ª a 5.ª (12:30-15:30 e 19:00-00:00)
6.ª (12:30-15:30 e 19:00-01:00)
Sábados e vésperas de feriados (12:30-01:00)
Domingos (12:30-00:00)
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Martins de apelido, um família unida em torno de um projeto comum de sucesso: o 
Trigo D’Aldeia. Conceito de padaria e pastelaria criado e desenvolvido pela família Martins e que 
tem levado à expansão para diversas regiões da Área Metropolitana de Lisboa. Lojas 
modernas e apelativas onde ao café Delta se junta a diferenciação e qualidade reconhecida 
do fabrico próprio do Trigo D’Aldeia. Espaço conhecido pelo seu Pastel de Nata de Pera 
Rocha e não só. 

UM CLIENTE, UM AMIGO
TRIGO D’ALDEIA
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

Uma empresa familiar
ao serviço dos seus clientes

RUI E JOSÉ RUI MARTINS 
são dois dos proprietários 
da sociedade que gere 
a rede de pastelarias 
Trigo D’Aldeia. O negócio 
da família Martins, 
desde sempre ligada à 
restauração. Paixão que 
passou de pais para filhos 
neste projeto familiar 
que prima por uma oferta 
diferenciadora, onde, 
entre outras, se destaca 
a recente inovação Pastel 
de Nata de Pera Rocha
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UM CLIENTE, UM AMIGO

De Ferrel, nascidos e criados, foi há muitos anos que a família Martins 
abraçou o negócio da restauração. Nomeadamente, há 26 quando o 
patriarca, José Rui Martins, abriu o restaurante Gaivota na terra que o viu 
nascer. Anos mais tarde surgiu, então, a possibilidade de vir para Lisboa, 
acabando a Peniche natal por ficar no coração e os negócios em Lisboa.
Esta estrutura familiar, que engloba os netos de tenra idade, Rui Gonçalo 
e Maria Francisca, além dos três filhos, Rui, Nuno Gonçalo e Hugo, e, 
naturalmente, José Rui Martins e Otília Santos, os bastiões do clã Martins, 
tem vindo a conquistar um espaço muito próprio no competitivo universo 
da padaria e pastelaria. Uma família unida em torno de um projeto comum 
que levou a que hoje tenham em funcionamento um número alargado de 
lojas, distribuídas por Cacém, Oeiras, Massamá e Lisboa. Uma realidade 
apenas possível graças ao apoio da família, ao trabalho em conjunto com os 
filhos, mas sem esquecer todos os colaboradores e clientes. “Queremos estar 
sempre próximos de quem nos ajuda, os nossos clientes e colaboradores”, 
assume José Rui Martins, proprietário do Trigo d’Aldeia.
“Para os melhores clientes do mundo, o melhor pão e bolos do mundo” pode-
se ler na zona do balcão da loja de Campo de Ourique, a mais recente 
abertura do Trigo d’Aldeia e um estabelecimento de alto recorte, onde os 
17 metros de montra de pão e bolos de fabrico próprio são o maior cartão 
de visita desta casa. “Só vendemos o que produzimos. Temos duas fábricas 
que abastecem a nossa casa”, detalha Rui Martins.
Qualidade do serviço e da oferta que são reconhecidas pelos distintos perfis 
de cliente que as muitas lojas Trigo D’Aldeia já servem, “com a inovação da 
oferta a ser um elemento diferenciador da nossa casa. Assim como a paixão 
que colocamos naquilo que fazemos. Não fazemos por fazer, mas por crença 
e gosto. Nasci comerciante e é aqui que me sinto bem”, reforça Rui Martins.
Empenho e dedicação de todos que tem permitido fazer melhor a cada 
dia, estando para breve a abertura de uma nova unidade produtiva que 
irá permitir abraçar outro tipo de produtos e de técnicas, que resultarão 
em novos e inovadores produtos, assim como permitirão atingir novos 
mercados, entre os quais o da exportação. Visão de médio e longo prazo 
que a família Martins procura implementar no seu negócio, de modo a dar 
continuidade ao caminho feito até aqui.
Com a assinatura do seu fabrico próprio, e entre uma gama alargada de 
pão e bolos de alto requinte e sabor, destaque para o Pastel de Nata de 
Pera Rocha, uma inovação lançada já em março de 2016, mas que se tem 
assumido como um produto diferenciador nas lojas Trigo D’Aldeia. Assim 
como uma prova da capacidade de apresentar novos produtos aos clientes 
que lhes atribuem a sua preferência quotidiana.

Qualidade, serviço, 
inovação, predicados 
que fazem parte da 
assinatura do Trigo 
D’Aldeia que se tem 
assumido como um 
conceito diferenciador 
no imenso universo da 
padaria e pastelaria. 
“Não somos o Trigo 
D’Aldeia porque 

vendemos muito pão. Somos Trigo D’Aldeia porque vendemos muito pão e 
bolos com qualidade. As pessoas consegue perceber a diferença de qualidade 
dos nossos pães e bolos. Se não houver diferenciação somos mais uns no 
mercado, não é esse o nosso objetivo”, defende Rui Martins.
Na memória está ainda o início da relação com a Delta Cafés, que data 
de outros tempos e teve outros protagonistas, há 26 anos, uma relação 
longa e que vai de encontro à assinatura de qualidade e diferenciação que 
a família Martins quis implementar nos seus espaços comerciais. “Queria 
agradecer ao comendador Rui Nabeiro por todo o apoio que tem prestado à 
nossa firma. Se há muitas pastelarias em Portugal, pode-se agradecer-lhe 
pela colaboração prestada aos comerciantes. Por sempre ter acreditado em 
nós. Enquanto parceiros, o nosso agradecimento”, conclui José Rui Martins.
Parceiro, mas também adversário, nos habituais e animados torneios de 
futebol promovidos pelo Trigo D’Aldeia na sua terra natal, Peniche. Uma 
manifestação de salutar convívio entre parceiros de negócios onde todos 
saem vencedores.
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“É Tempo de Ajudar!” 
regressa no Alentejo e Algarve 
Em novembro, entre os dias 24 e 26, está de regresso o “Tempo de Ajudar!”. Alentejo e 
Barlavento algarvio são as regiões abrangidas por mais uma edição da campanha 

que o programa Tempo para Dar, do Coração Delta, promove para angariar produtos de higiene 

destinados a idosos carenciados.

CORAÇÃO DELTA
TEMPO DE AJUDAR
texto JOÃO VINAGRE fotos D.R.

A INICIATIVA “TEMPO DE 
AJUDAR” ESTÁ DE VOLTA 
para uma edição dupla 
e que se irá realizar no 
Alentejo e Algarve. É já 
em novembro próximo 
que vai ser possível levar 
auxílio a quem mais 
precisa
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Em outubro de 2015, aquando da comemoração do mês dedicado aos 
idosos, decorreu numa dezena de lojas Intermarché do distrito de 
Portalegre – incluindo a vila de Mação, na Beira Baixa – a campanha de 
angariação de produtos de higiene “É Tempo de Ajudar!”. A operação, 
montada pelo programa Tempo para Dar da associação Coração Delta, 
estendeu-se ainda às Lojas Alentejo do Grupo Nabeiro em Campo 
Maior e Elvas.
O sucesso da iniciativa levou à sua continuidade, tendo sido 
concretizadas mais três campanhas, cujo âmbito geográfico foi 
alargado aos distritos de Évora e Beja. O contributo das populações 
traduziu-se até à data em quase quatro mil kits de higiene, entregues 
aos seniores carenciados do Alentejo, mediante sinalização dos 
municípios.
A quinta edição do “Tempo de Ajudar!” vai acontecer de 24 a 26 de 
novembro, com continuidade em todo o Alentejo e pela primeira vez 
no Algarve, mais concretamente na região do Barlavento. Os clientes 
das lojas Intermarché nos concelhos aderentes dos distritos de Faro, 
Portalegre, Évora e Beja poderão assim contribuir para minimizar as 
dificuldades da população idosa.

Um gesto faz a diferença
Sob o mote “Um gesto que faz toda a diferença”, a iniciativa “É Tempo 
de Ajudar!” do programa Tempo para Dar conta com o imprescindível 
apoio do Intermarché e dos municípios. Estes últimos, além de sinalizar 
os beneficiários da campanha, fazem a ponte com instituições de 
solidariedade social dos respetivos concelhos para alocar voluntários 
aos pontos de recolha de donativos. Já na reta final da cada edição da 
campanha, as autarquias promovem a entrega dos kits aos idosos.
Na lista de produtos de higiene básica considerados para oferta estão 
o creme hidratante, champô, sabonetes, gel de banho, desodorizante, 
pasta de dentes, escova de dentes e soro fisiológico. Dentro desta 
premissa, os clientes Intermarché são chamados a colaborar na 
medida das suas possibilidades.
A campanha “É Tempo de Ajudar!” nasceu a partir da constatação de 
que não existe qualquer tipo de apoio a este nível, os produtos têm um 
preço elevado, uma boa higiene previne muitas doenças e que existe 
um descurar da higiene em prol da aquisição de artigos considerados 
de primeira necessidade. Desta forma, ao entregar os kits aos idosos, 
obtêm-se melhorias concretas na sua qualidade de vida, minimiza-se a 
solidão e são sinalizadas situações de risco.

Fica o convite que é simultaneamente um pedido: 
de 24 a 26 de novembro passe por uma loja 

Intermarché no Alentejo 
e Algarve – ou pelas 
Lojas Alentejo de Elvas 

e Campo Maior – e 
com um simples 
gesto pode fazer 

toda a diferença. 
Porque, uma vez mais, é 

tempo de ajudar!

CORAÇÃO DELTA

Delta Saúde
Crises de ansiedade. 
Que medidas a adotar 
quando surgem?    
            
Ansiedade é uma característica biológica que antecede momentos de perigo 
real ou imaginário, marcada por sensações corporais desagradáveis, tais 
como uma sensação de vazio no estômago, o coração a bater rápido, um 
medo intenso, um aperto no tórax, transpiração excessiva, entre outras. Este 
processo físico estimula o individuo a entrar em ação. Contudo, em excesso 
faz o contrário, impedindo-o de reagir.
Na perturbação de ansiedade generalizada a preocupação sobre os 
aspetos da vida quotidiana é excessiva, intrusiva, persistente, debilitante e 
acompanhada de sintomatologia física. Surge mascarada por sensações de 
cansaço extrema agitação e irritabilidade, dores musculares, perturbações de 
sono, dificuldades de concentração e indecisão permanente.
Existem algumas estratégias úteis para lidar com a ansiedade:
• Organizar o tempo, isto é, estabelecer um plano de prioridades e não
    tentar fazer tudo ao mesmo tempo;
• Focalizar a atenção no presente, não sofrer por antecipação;
• Fazer exercício físico reduz intensamente a ansiedade;
• Aprender a relaxar, as técnicas de relaxamento são úteis para todos os
    sintomas ansiosos.

Testemunho Voluntário
Coração Delta

            
Nome: Francisco Nuno de Almeida Lança 
Trindade
Naturalidade: Alvito, Baixo Alentejo
Na Delta Cafés desde: outubro de 2013
Área Profissional: responsável 
administrativo, departamento de Beja
.... e voluntário desde: 1989, ano em que 
integrei o Corpo Nacional de Escutas, através 
do Agrupamento 918 de Alvito. Na empresa, 
Delta Cafés, desde fevereiro de 2016
O que representa ser voluntário? 

Ser voluntário é uma oportunidade excelente para a prática do bem e da solidariedade. 
Excelente e gratificante. O voluntariado permite-nos uma maior perceção das principais 
necessidades daqueles que nos rodeiam, ao nível local, regional, nacional ou até 
internacional.  Ser voluntário é muito mais que oferecer uma parte do seu tempo, é muito 
mais que olhar para a necessidade do outro, é sentir-se feliz com a felicidade dos outros, é 
colocar o destaque em quem recebe. Ser voluntário é ter alguém com quem falar e ajudar, 
é uma maneira de relativizar os próprios problemas e dar atenção a outros mais graves. 
O voluntário é alguém que não busca fama, dinheiro ou oportunidade de riqueza, apenas 
dá o que tem de melhor. Se todos contribuirmos, por pouco que seja, o alcance pode ser 
infinitamente maior. E devemos fazê-lo de uma forma contínua, sem estarmos à espera do 
Natal. É procurar ajudar todos os dias, com um gesto, uma palavra.

Qual o momento/ação que a/o mais marcou? 
Todas as ações são marcantes, mas, sem dúvida, a entrega de bens alimentares na época 
natalícia é, pela carga simbólica que a própria época carrega, momentos de grande emoção. 
Constatar que “meia dúzia” de alimentos, um abraço, um carinho, uma palavra amiga pode 
fazer toda a diferença, é algo marcante. 

Uma mensagem para aqueles que não são, ainda, voluntários? 
Seja voluntário e ajude quem precise! 
Há tantas pessoas a precisar da sua ajuda. Ajude com um simples gesto todos os dias e 
tornar-se-á uma pessoa ainda mais feliz e útil.
Lembre-se que hoje é você a ajudar, mas amanhã poderá ser você a precisar de ajuda!
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uma nova visão 
do vending

A Delta Cafés reposicionou a sua unidade de negócio de equipamentos de vending, 
que agora se apresenta ao mercado com uma nova identidade e filosofia. Sob o conceito 
“My Break by Delta Cafés”, os cerca de mil equipamentos já colocados no mercado levam 
até si toda a conveniência e praticidade habitualmente associadas a estas máquinas. 
Bebidas quentes e frias, snacks e refeições ligeiras, uma oferta de qualidade reconhecida 
assegurada pela marca que sabe e quer estar sempre perto de si.

SOMOS DELTA
EQUIPA VENDING
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

UMA EQUIPA DEDICADA 
COMPOSTA POR 48 
PROFISSIONAIS
leva até si, todos os 
dias, o que de melhor a 
conveniência do vending 
pode proporcionar. Ao 
todo, são cerca de mil 
equipamentos geridos por 
esta unidade de negócio 
que se apresenta agora ao 
mercado como “My Break 
by Delta Cafés”. A mesma 
qualidade de sempre com 
uma nova identidade  
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Conveniência e praticidade 
são alguns dos predicados 
que se associam ao negócio 
do vending. Equipamentos 
existentes em localizações 
específicas que permitem 
desfrutar de uma oferta 
alargada de produtos de base 
alimentar, sem a necessidade 
de intervenção permanente 
de um operador humano e 
numa lógica contínua de 
oferta disponível. Área de 
negócio que se apresenta 
como complementar ao “core 
business” do Grupo Nabeiro/
Delta Cafés, num processo 
evolutivo e adaptativo que 
tem trazido bons frutos.
Atividade comercial que 
arrancou com as máquinas 
automáticas de bebidas 
quentes (café, chá ou bebidas 
sucedâneas) e que permitiu, 
desde logo, assegurar junto dos parceiros a qualidade e consistência do 
produto final, tendo a oferta disponível estendido-se de forma progressiva 
a produtos de base alimentar, com a proposta hoje disponibilizada a ser 
uma verdadeira evolução do canal institucional/office. “Apesar de ser uma 
aposta já com vários anos, no passado recente, o grupo decidiu reforçar 
esta aposta, dotando a unidade de mais e melhores recursos e lançando 
o conceito ‘My Break by Delta Cafés’, que engloba o espaço e a gama de 
produtos disponíveis, tudo com o intuito de, também neste negócio, sermos 
líderes de mercado”, explica Pedro Sá, responsável de operações de vending 
do Grupo Nabeiro/Delta Cafés.
Em suma, uma forma harmoniosa e funcional de, também nesta área 
de negócio, entregar soluções aos clientes e parceiros, que têm ao seu 
serviço uma equipa dedicada de 48 profissionais, divididos entre as áreas 
operacional, técnica, comercial e restante backoffice. 
Ao todo, são cerca de mil os equipamentos geridos por esta unidade de 
negócio de forma direta, numa abrangência geográfica que se estende 
de Setúbal a Santarém, a que se juntam, ainda, 55 unidades sob gestão 
de outros operadores e que asseguram a cobertura noutras zonas do 
país. O alargamento da presença a outros pontos do país está na ordem 
do dia e com possíveis novidades muito para breve. “Ainda há muito 
espaço para crescer, quer pelo aumento da nossa quota de mercado, quer 
pelo crescimento orgânico do mercado total. Sabemos que o número de 
máquinas por habitante, em Portugal, é ainda muito mais baixo que noutros 
países europeus, pelo que uma forte agressividade comercial e a expansão 
geográfica da operação de vending da Delta irá permitir fortes crescimentos 
de vendas nos próximos anos”, reforça.

SOMOS DELTA

Próximo de si
Por outras palavras, conveniência, proximidade e disponibilidade, três 
dimensões do negócio que a Delta Cafés conhece bem, ou não fosse o café 
o melhor argumento para uma pausa rápida a meio de uma jornada de 
trabalho. “É mesmo um dos principais motivos para o consumo de café e 
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com qualidade e consumo regular, ter um preço de venda 
adequado e que liberte a rentabilidade adequada. Estamos 
permanentemente a avaliar a gama atual e oportunidades de 
inovação”, acrescenta.
Inovação e praticidade à distância de um clique e de uma 
moeda, ou duas, com a implementação de um equipamento 
de vending a obrigar a uma avaliação de negócio detalhada, 
que tem em conta diversos “inputs” como, por exemplo, o 
número estimado de consumidores, os preços a praticar, a 
concorrência envolvente, a existência de bares ou similares 
nas proximidades. “Isto permite-nos ter uma estimativa dos 
níveis de vendas e rentabilidade dos equipamentos a colocar, 
e decidir se avançamos ou não, tendo em conta os níveis 
desejados de retorno do investimento”, detalha Pedro Sá.
Mas também tem lugar uma avaliação técnica e operacional 
do local onde se pretende instalar o equipamento, onde se 
engloba o levantamento de alguns aspetos, como são exemplo 
a existência de pontos de água e de luz, acessibilidades, 
horário de funcionamento, existência e proximidade de lugar 
de estacionamento, entre outros. “Após a adjudicação, o 

novo equipamento encomendado, recebido e preparado é atribuído a uma 
das rotas existentes e finalmente é acionado o transporte e instalação no 
parceiro. Todo o processo é acompanhado pela nossa equipa comercial, 
técnica e operacional”, conclui o responsável.
Gostava de ser parceiro do “My Break by Delta Cafés”? Ficamos a aguardar 
o seu contacto.

snacks em máquinas de venda automática. A possibilidade de fazer uma 
pausa rápida a meio da manhã ou da tarde, ou mesmo uma refeição simples, 
é cada vez mais valorizada. Temos equipamentos em locais sem outra oferta 
alimentar ou com limitações ao nível dos horários dessa oferta e, nesses 
casos, somos mais do que conveniência, somos mesmo a única solução para 
os colaboradores dos nossos parceiros”, detalha.
E é, precisamente, a pensar no serviço prestado que 
o Grupo Nabeiro/Delta Cafés colocou esta unidade 
de negócio sob a umbrela do conceito “My Break By 
Delta Cafés”, uma identidade gráfica e uma chancela 
de serviço que vai permitir identificar, de forma 
inequívoca, a qualidade da oferta que o grupo já 
habituou os consumidores nos diversos mercados 
onde se faz representar. “Nos equipamentos de bebidas 
quentes, logicamente temos o melhor café – o Delta! - e 
também os restantes consumíveis (descafeinado, chá, leite 
e chocolate). Nas máquinas de snacks, temos também as 
marcas representadas pelo grupo (Vimeiro, Hero e Blue) e 
outras marcas com elevado reconhecimento no mercado. 
As principais famílias de produtos são águas, néctares e 
refrigerantes, chocolates, bolachas, batatas fritas, iogurtes, 
bolos e sandes. Ao todo, temos uma gama com 160 
referências”, explica Pedro Sá.
Produtos que são adaptáveis aos equipamentos, mas 
que, acima de tudo, têm que obedecer a um conjunto de 
requisitos que vai validar a sua introdução nas máquinas 
My Break. “Acima de tudo, têm que ser relevantes do 
ponto de vista comercial e, para isso, deverão ser produtos 

SOMOS DELTA

Pedro Sá, responsável de operações de vending do Grupo Nabeiro/Delta Cafés.
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pela Cervejaria Lusitana. Mas foi em 2007 que deu o grande salto da sua 
carreira, com a abertura da Tasca da Esquina. Juntamente com a Quinta das 
Lágrimas, Vítor Sobral e os seus sócios, Hugo Nascimento e Luís Espadana, 
eram detentores da exploração do Restaurante do Terreiro do Paço. Quando 
este fechou, devido às obras naquela zona, começou a aventura. “Julgámos 
que era altura de criar alguma coisa dentro da linha que pensávamos ser 

Em 1967, no concelho do Seixal, mais propriamente em Cavadas, 
nascia aquele que viria a tornar-se num dos chefs mais conhecidos dos 
portugueses. Vítor Sobral de seu nome aliou ingredientes tradicionais 
e sabores muito portugueses a técnicas inovadoras, tornando-se num 
senhor da cozinha portuguesa. Hoje, com 50 anos de idade, o chef conta 
com um percurso longo na cozinha: passou pelo Sofitel, Café-Café e até 

Tasca, Taberna, Peixaria, Balcão e em breve uma Padaria. Vítor sobral partiu de uma Esquina 
em Campo de Ourique e parece estar a conquistar outras tantas por esse mundo 
fora. Para além de Portugal, a Tasca, a Taberna e a Padaria da Esquina já chegaram ao Brasil e o 

Kitanda da Esquina a Luanda, em Angola. O chef português leva a gastronomia portuguesa 
cada vez mais longe e com a sua assinatura e identidade o inigualável café Delta, 

presente em todos os seus espaços. 

“Escolhi a Delta Cafés, em primeiro 
lugar, porque sou fiel à marca”

A PRIMEIRA EDIÇÃO DO 
DELTAMIND LAB é o 
terminar de um ciclo que 
deixa Catarina Jorge (à es-
querda) e Cláudia Figueira 
(à direita) orgulhosas com 
o resultado final. Um evento 
corporativo que visou dar 
voz a ideias para modelos 
de negócio apresentadas 
por colaboradores do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés

VÍTOR SOBRAL É UM 
CHEF DE MÃO CHEIA e um 
embaixador gastronómico 
de Portugal. Sob a sua 
gestão existem hoje 
diversos conceitos de 
restauração, em países 
distintos, mas todos com 
um denominador comum: o 
café Delta. Forte apreciador 
de café, Vítor Sobral optou 
por ter café Delta em todos 
os seus espaços
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DELTA  MUNDO
VÍTOR SOBRAL

texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos RAQUEL WISE

o caminho que a gastronomia iria tomar. Criámos o conceito da Tasca da 
Esquina, o nosso primeiro espaço, com o objetivo de ser um restaurante em 
que se pudesse ir todos os dias e onde, de alguma maneira, as pessoas se 
sentissem em casa. E foi assim que se criou a marca Esquina”, explica o chef. 
Com pratos tradicionais portugueses, onde não falta bacalhau, a Tasca da 
Esquina é o local indicado para desfrutar de uma experiência gastronómica 
diferente e, ainda assim, acessível. “Na Tasca pode comer-se de três formas: 
petiscos, pratos clássicos como bifes, bacalhau ou raia, ou ficar nas mãos do 
chef, dizendo apenas aquilo de que não se gosta, mas sem saber o que será 
servido”, acrescenta. 

Dois anos depois da Tasca da Esquina, Vítor Sobral chegou ao mercado 
brasileiro, país que já havia visitado anteriormente e pelo qual se tinha 
apaixonado. Foi numa das suas viagens ao Brasil que o chef percebeu 
que existia ali uma oportunidade para o seu negócio. “Percebi que o Brasil 
tinha uma ideia muito errada, tanto de Portugal como de Portugal à mesa. 
Encontrei parceiros em São Paulo e parti para essa aventura. Sempre tive 
muita vontade de fazer coisas fora de Portugal e acreditei que o Brasil reunia 
todas as condições para ser o ponto de partida dessa internacionalização”, 
declara. A facilidade da língua e a paixão pelo Brasil resultaram de tal 
forma que a aposta se repetiu com a Taberna da Esquina, em 2014, e, mais 
recentemente, com a Padaria da Esquina, que em breve chegará a Portugal. 
Vítor Sobral considera o espaço como um dos aspetos mais fundamentais 
para se criar um negócio e, assim, à falta de um espaço perfeito em 
Portugal, a Padaria da Esquina chegou primeiro a terras de Vera Cruz. 
Ainda em 2014 foi a vez de Angola, com o Kitanda da Esquina a chegar a 
Luanda. Com diversas propostas para novos projetos internacionais, o chef 
não fecha a porta a novos mercados. “No dia em que reconhecermos que as 
condições certas estão reunidas, avançamos”, afirma.
Com uma presença forte na capital, onde existem ainda a Taberna, a 
Peixaria e o Balcão da Esquina, Vítor Sobral abriu recentemente um 
espaço no Mercado da Ribeira e veio ajudar a desmistificar o conceito de 
restaurante de chef. “O Mercado da Ribeira é uma bela surpresa, no bom 
sentido. Existem hoje chefs com conceitos diferentes, uns mais acessíveis 
onde se pode ir todos os dias e outros para se ir em momentos mais especiais. 
Existe já, ainda não tanto quanto gostaria, um público bastante esclarecido. 

Há mais informação e os consumidores sabem que determinados chefs têm 
restaurantes do dia-a-dia, como é o meu caso. Optei por deixar de fazer uma 
cozinha muito sofisticada, foi uma opção minha e da minha equipa quando 
optámos pelas Esquinas”, explica. 
Na reta final de 2017, o bairro de Campo de Ourique vai receber o novo 
conceito do chef. Em frente ao mercado de Campo de Ourique, a Padaria da 
Esquina será um local de eleição para todos aqueles que queiram desfrutar 
do melhor pão, bolos, queijos e enchidos, uma vez que será também uma 
charcutaria. Será a primeira, mas dificilmente a única, “não acredito que 
fique só por aqui”, explica o próprio. Campo de Ourique volta a ser o local 
de eleição do chef, pelo carinho que nutre pelo bairro. 
Conceitos distintos e países diferentes têm um denominador comum: o 
café Delta. Forte apreciador de café, Vítor Sobral optou por ter café Delta 
em todos os seus espaços. “Escolhi a Delta Cafés, em primeiro lugar, porque 
sou fiel à marca. Depois, eu próprio, enquanto consumidor, quando vou na 
rua e quero beber um café, procuro especificamente a marca que quero, a 
Delta Cafés. Sou um viciado em café e acredito que a Delta Cafés tem um 
excelente produto e uma história fantástica. Existem, sem dúvida, relações 
pessoais em tudo isto, mas essa relação começa na qualidade do café e passa 
depois para a amizade. Se o produto não fosse bom, não era possível criar 
esta relação de amizade”, afirma o chef. 
Do outro lado do Atlântico, onde a cultura de café ainda é de café de saco, 
Vítor Sobral acredita estar a acontecer uma mudança de hábitos, num país 
onde, apesar de existir produção de café, o produto final não é o melhor. 
“Produzir café é uma coisa, produzir blends é outra. É a mesma coisa que 
pescar um bom peixe, se não o cozinharmos bem, fica estragado. A cultura 
de café de saco começa, aos poucos, a ser substituída por café de máquina. 
Sempre tivemos uma cultura de café de máquina e, muito honestamente, o 
café em Portugal, de forma geral, é muito bom”. 

Com um lote próprio para os seus restaurantes, o Lote das Esquinas, 
Vítor Sobral transporta a qualidade do café Delta além-fronteiras, bem 
como outros produtos do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, aliando o melhor da 
cozinha portuguesa ao melhor café português.
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Uma das figuras mais emblemáticas da história de Angola, a rainha Ginga é a grande 

inspiradora da marca de café 100% angolano do Grupo Nabeiro/Delta Cafés.  Com esta marca, 

a empresa líder no seu segmento em Portugal, Angola e Moçambique partilha o conhecimento 

técnico e a experiência adquirida ao logo de mais 50 anos, ao mesmo tempo que presta 
homenagem com uma icónica e expressiva gama com o sabor de África.

Ginga, a marca 
de café rainha

GINGA
texto BÁRBARA SOUSA fotos D.R.
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ao longo de mais 50 anos, os elevados padrões de qualidade e de 
exigência e, naturalmente, a sua gestão de rosto humano e de apoio 

a projetos de interesse local, assente em valores como a humildade, a 
solidariedade, a lealdade, a transparência e a integridade.

Rejuvenescida com as cores marcantes de Angola e disponível tanto 
para o canal Horeca como para o canal de retalho alimentar, Ginga é, sem 
dúvida, a rainha do café de Angola.

A rainha
A rainha Ginga, também conhecida como Nzinga Mbande ou Ana de Sousa, 
é mais do que a grande inspiradora da marca. É também uma icónica e 
expressiva gama de cafés com gosto de Angola, através da qual o Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés presta homenagem a esta figura histórica. 
A rainha Ginga é uma das figuras mais emblemáticas da história de 
Angola, rainha dos reinos de Ndongo e Matamba (sudoeste de África), no 
século XVII, que ganhou notoriedade por liderar pessoalmente as suas 
tropas. Para comandar com mais autoridade, proibiu que a tratassem de 
“rainha”, exigindo que a chamassem de “rei”. 

Hoje, a rainha Ginga é lembrada em Angola pela sua perspicácia política e 
diplomática, bem como pelas suas táticas militares brilhantes. Relatos da 
sua vida foram muitas vezes romantizados, sendo considerada um símbolo 
da luta contra a opressão. 
Uma das principais ruas de Luanda tem o seu nome e uma estátua foi 
colocada em Kinaxixi, numa impressionante praça, em 2002, para 
comemorar o 27.º aniversário da independência do país. As mulheres 
angolanas são muitas vezes casadas perto da estátua, especialmente nas 
quintas e sextas. Também o National Reserve Bank of Angola (BNA) emitiu 
uma série de moedas em homenagem a Nzinga, em reconhecimento do seu 
papel na defesa da autodeterminação e da identidade cultural do seu povo.

Há 16 anos que os cafés Ginga estão no coração de Angola que, 
com o apoio do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, ambiciona recuperar 
para o país o prestígio internacional do café local. 
O grupo presidido pelo comendador Rui Nabeiro mantém uma forte e 
antiga ligação com Angola, que remonta à época em que o país ocupava 
já um lugar de relevo na produção mundial de café. Angola já foi o quarto 
maior produtor mundial, com 200 mil toneladas anuais, antes de 1975. 
Essa produção está hoje reduzida a menos de 10%, fruto do abandono do 
cultivo durante a guerra civil.
Quando Angola iniciou o seu processo de pacificação, em finais dos anos 
90, o Grupo Nabeiro/Delta Cafés foi convidado pelo Governo angolano para 
colaborar na reabilitação e reativação de uma antiga unidade industrial, 

com o objetivo de relançar a marca de café Ginga, com produção de café 
100% angolano. A 25 de maio de 2001, a fábrica Liangol foi inaugurada, 
marcando a retoma da torrefação do café e a recuperação para o mercado 

angolano da marca Ginga.
Assim, Ginga partilha com o Grupo Nabeiro/Delta 

Cafés o conhecimento técnico e a experiência adquirida 

Os cafés Ginga 
            
Uma figura tão importante da história de Angola merece ser homenageada com o 
melhor dos cafés. No café em grão, o lote Muata, o melhor café Ginga, disponível em 
embalagens de um quilograma, mistura os Robustas angolanos mais fortes com a 
suavidade e perfume dos Arábicas do Congo, Uganda e Tanzânia. O resultado é um 
expresso perfeito, onde se fundem os melhores grãos de África, o continente onde 
nasceu o café. 
Já Lobito é a fusão de Arábicas e Robustas angolanas cuidadosamente 
selecionadas. O resultado final é um café extraordinário, em todos os seus 
deliciosos formatos, seja a embalagem de um quilograma, seja a de 250 gramas.
Lobito está também disponível em embalagens de 250 gramas no café moído, 
gama que é complementada pelos lotes BWE e Muxima. O lote BWE, disponível em 
embalagens de 250 gramas e de 125 gramas, incorpora a força do povo africano. 
Preparado com as Robustas angolanas “Amboim” e “Ambriz”, reforçará a capacidade 
de resistência e alerta do consumidor. 
Já Muxima é um formato de grandes dimensões, adaptado às necessidades do 
mercado informal, de forma a tornar a marca de café Ginga ainda mais próxima de 
todos os angolanos. Está disponível em embalagens de cinco quilogramas.
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Criada em janeiro de 2016, a Novadelta Suíça veio materializar uma presença direta do 
Grupo Nabeiro/Delta Cafés naquele país do centro europeu após várias décadas com presença 

assegurada por um parceiro distribuidor. Uma aposta tomada no sentido de estar ainda mais 
perto do consumidor local, ao mesmo tempo que se melhora o serviço prestado e incrementa a 

capacidade de intervenção de forma a diversificar a operação e fazer crescer o negócio.

Um pouco de Portugal
nos cantões da Suíça

DELTA MUNDO
texto BRUNO FARIAS fotos D.R.
DELTA SUÍÇA

A NOVADELTA SUÍÇA
é mais uma aposta na 
internacionalização da 
marca e uma forma de 
estar mais perto do 
consumidor local. Uma 
realidade desde janeiro 
2016 e que se tem 
revelado certeira, 
com a marca a estar 
presente em inúmeros 
estabelecimentos de 
referência no país 
helvético
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diversos clientes.

Já a nível do retalho organizado, o Grupo Coop, o Lidl, a Conforama (no 

retalho não alimentar), assim como a Aligro (nos grossistas), são alguns 

dos parceiros da Novadelta Suíça que possui, ainda, uma presença nas 

cadeias étnicas à escala nacional.

Mas a proximidade ao mercado não se fica por aqui, com a loja online da 

Novadelta Suíça - www.mydeltaq.com - a ser mais uma janela aberta para 

um pouco de Portugal nas montanhas da Suíça, apresentando-se como 

uma ferramenta de comunicação válida e pertinente para aproximar, ainda 

mais, a marca de todos os consumidores suíços.

DELTA MUNDO

Com mais de oito milhões de habitantes e com quatro línguas oficiais, 

a Suíça detém um dos mais elevados PIB per capita à escala, o que faz 

com que cerca de um quarto da sua população ativa seja composto por 

estrangeiros e o tecido económico próspero, competitivo e moderno.

Através da aquisição de uma carteira de clientes concentrada na zona 

francófona deste país federal – a segunda língua mais 

falada, por cerca de 23% da população – o Grupo Nabeiro/

Delta Cafés deu início a uma nova etapa na operação na 

Suíça, ao consolidar numa estrutura própria o trabalho 

desenvolvido ao longo de várias décadas com recurso 

ao auxílio de um distribuidor parceiro.

Crente no potencial de crescimento do país, onde 

pontifica uma cultura empresarial exigente e uma 

mão-de-obra altamente qualificada, baseada no sector 

terciário e industrial, a Novadelta Suíça permite 

levar um pouco de Portugal aos vários cantões 

da Suíça. País que se apresenta como o segundo 

maior destino de emigração portuguesa na Europa, 

com os cerca de 270 mil portugueses residentes a 

representarem cerca de 13,4% do total de estrangeiros 

a residir permanentemente na Suíça, a terceira maior 

comunidade de imigrantes no país.

Razões mais do que suficientes para o que grupo 

empresarial português tenha olhado com outra 

perspetiva para este país do centro europeu, onde 

comercializa o café em grão e moído, além do sistema 

exclusivo de café em cápsulas Delta Q. No país com 

elevado poder de compra, não poderia faltar no portfólio 

da Novadelta Suíça os vinhos e azeites da Adega Mayor, 

assim como a gama Qampo. Produtos autóctones que 

têm granjeado grande aceitação junto dos profissionais 

da restauração e não só, apresentando-se como 

um elemento diferenciador para alargar o leque de 

clientes neste canal de comercialização. Realidade que 

se estende aos restantes produtos complementares 

comercializados pelo grupo e igualmente distribuídos na 

Suíça, com a operação local a auscultar a possibilidade 

de reforçar o leque de produtos representados com 

outras marcas nacionais de qualidade reconhecida.

Com distribuição a nível nacional para o canal retalho, 

a Novadelta Suíça trabalha, presentemente, um 

portfólio de cerca de 300 clientes no canal Horeca, 

onde se destacam diversas pastelarias, cafés, restaurantes e hotéis de alto 

recorte, como são exemplo, entre outros, o conhecido Beau Rivage, em 

Neuchâtel, ou a La Réserve, em Genebra. Clientes que já se habituaram à 

familiaridade e proximidade do trato dos profissionais que, por intermédio 

das carrinhas de autovenda, levam o melhor de Portugal a todos os seus 
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ROTEIRO DELTA
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
QUINTA DO TAGUS VILLAGE

Retiro (quase) secreto
do outro lado do rio
O Quinta do Tagus Village é um espaço idílico para uma semana de lazer e desfrutar 
o que de melhor a Grande Lisboa e arredores têm para lhe oferecer. Além da vista de perder 

a respiração e de um serviço atento e acolhedor, o sorriso de quem recebe quem os visita 
faz ambicionar voltar. Muitas vezes. 
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ROTEIRO DELTA

As placas bem localizadas conduzem-nos por 
uma estrada pequena. À medida que deixamos 
a cidade para trás, sem estar muito longe da 
metrópole, apercebemo-nos do silêncio que 
se acentua de forma paulatina. Paz. Natureza. 
Sossego. Tranquilidade. 
Metros à frente, um portão abre-se 
automaticamente como que convidando a 
descansar da nossa marcha lenta. Era o fim 
da linha. A estrada terminava aqui. Não havia 
dúvida de que estávamos no sítio certo.
Somos recebidos com um sorriso afável e 
genuíno. “Sejam bem vindos à Quinta do Tagus 
Village, estávamos à vossa espera”, profere Tiago 
Tomé, gestor do projeto. Somos convidados a 
entrar pois há mais visitantes a chegar. Fomos os 
únicos a chegar nessa manhã de automóvel, com 
o som rouco e galopante das pás do helicóptero 
a ganhar projeção no espaço amplo e sem 
barreiras. O veículo aéreo chega e os passageiros 
apeiam. Juntam-se a outros no espaço comum 
do restaurante. Têm uma receção semelhante à 
tida pela equipa de reportagem. O curto trajeto 
realizado na estrada exígua não nos preparou 
para o que íamos ver: uma das, se não mesmo a 
melhor, vistas sobre Lisboa e arredores.
O dia glorioso de fim de verão era o convite ideal 
para visitar este espaço de charme que tem 
vindo a seduzir, e a fidelizar, todos aqueles que 
o visitam desde a sua abertura. Seis temporadas 
no ativo, nove quartos somente disponíveis, um 
serviço autêntico e cuidado para quem procura 
uma experiência única na sua visita a Lisboa. 
É que a Quinta do Tagus Village apenas está 
disponível para estadia semanal, o que não tem 
sido impedimento para ocupações em pleno, ao 
longo do ano. “Felizmente, temos tido taxas de 
ocupação de 100% na maioria do ano. Verdade 
que também somente temos nove habitações 
disponíveis, somos um alojamento local, há que 
não esquecer”, comenta.
Um novo som seco capta a atenção e, igualmente 
em ritmo lento, um sempre invejável Volkswagen 
Kombi dos anos 60, o “Pão de Forma” como 
mundialmente ficou conhecido, dirige-se à saída do portão que se abre 
automaticamente com a mesma gentileza com que nos havia acolhido. 
“Hoje temos uma ação de ‘team building’, somos solicitados para este tipo 
de eventos, daí termos também muitos helicópteros a chegar esta manhã”, 
detalha o gestor do projeto.

Um pulinho até à “outra banda”
E chegar à Quinta do Tagus Village é fácil e rápido. Em cerca de dois 
minutos num voo direto sobre o braço do Tejo, a pequena aeronave parte de 
Algés até ao heliporto ali existente. Uma parceria com a Lisbon Helicopters 
e que tem levado muitos clientes até este espaço de excelência, seja para 

Tiago Tomé, gestor do projeto Quinta do Tagus Village.
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Mas não só. Os quartos elegantes e decorados com bom gosto, onde não 
podia faltar um equipamento exclusivo Delta Q em cada habitação, o 
restaurante Tago’s e o facto de estar a apenas seis quilómetros das praias 
mais próximas, a 14 quilómetros do centro de Lisboa, a 21 quilómetros do 

Aeroporto Internacional de Lisboa e o Parque Natural de Sintra-Cascais a 
40 quilómetros, mas ao alcance da vista do outro lado do rio.

Agora que lhe aguçámos 
o apetite, nada melhor 
que ir, por si, visitar a 
Quinta do Tagus Village, 
nem que seja para um 
almoço de encher a alma. 
Leve boa companhia. 
Este é o local indicado 
para desfrutar a vida. 
Mesmo a um pulinho 
de Lisboa. De carro. Ou 
pelo ar!

ROTEIRO DELTA

pernoitar ou, simplesmente, almoçar.
O dia ajuda à observação e ao deslumbramento com o que de maravilhoso 
se depara diante de nós. Palácio da Pena, Bugio, Fundação Champalimaud, 
Torre de Belém são facilmente identificados, apreendidos com toda a calma 
com que uma paisagem assim merece ser vista. O calmo Tejo parece beijar 
os barcos que navegam à vela. Os aviões, em manobra de aproximação ao 
aeroporto, parecem quase parados no imenso céu azul que nos cobre. Mera 
ilusão de ótica. Uma perspetiva e enquadramento digno de um quadro. Não 
há palavras que a descrevam.
Já no restaurante conversamos com o gestor do projeto e comungamos a 
paixão com que descreve esta abordagem ao alojamento local. A piscina e 
o espaço exterior convidam a estar um pouco mais. Hoje não pode ser. Fica 
para uma próxima oportunidade. “Há clientes que vêm cá almoçar várias 
vezes numa semana, ou no mesmo mês. Somos também conhecidos pelo 
nosso restaurante, o Tago’s, um espaço de restauração que serve de apoio 
aos nossos hóspedes e não só, claro está”, afiança.
À medida que a restaurante fica mais composto, a conversa evolui como 
as cerejas. “O balanço tem que ser, necessariamente, positivo. Temos muita 
procura e pessoas que acabam por repetir a estadia. Difícil, por vezes, é ter 
vaga atendendo à procura e número de quartos disponíveis. Nove quartos 
com tipologias, decorações e orientações distintas. Queremos que quem nos 
visita saia daqui com a sensação de que esteve em casa. Ou de família ou 
amigos. É assim que queremos receber quem nos visita, como se estivessem 

em casa”, partilha 
Tiago Tomé.
A varanda envidra-
çada com a vista 
deslumbrante sobre 
o rio, a piscina no 
patamar inferior, 
os sofás e a sala de 
estar com televisão, 
uma sempre convi-
dativa mesa de bi-
lhar instam ao ócio 
e o lazer. “O Tejo é 
o mais belo rio que 
corre pela minha al-
deia” dizia Alberto 
Caeiro e, neste caso, 

a melhor face de Lisboa é vista do seu exterior. A vista sem fim do Quinta 
do Tagus Village é um dos melhores cartões de visita dessa cidade tão na 
moda. “Quem nos visita não vem por Lisboa estar na moda. Até porque não 
fazemos grande publicidade ou comunicação. Quem opta por nós fá-lo pela 
riqueza do nosso espaço num leque de experiências e memórias inigualáveis. 
O boca a boca funciona no nosso caso. Quem vem, vem por gosto”, considera.
A natureza generosa apenas necessitou de uma pincelada final para que 
o quadro ficasse completo, com sua localização privilegiada a ser uma 
mais-valia para a atividade turística e hoteleira neste estabelecimento. 

Onde fica? 
            
Quinta do Tagus Village
Costas de Cão - Monte de Caparica
2825-075 Almada, Portugal
Receção & Reservas: (+351) 21 295 43 59
Reservas voo de helicóptero: (+351) 21 301 17 94
Informações: info@quintadotagus.com
Reservas: reservas@quintadotagus.com

Tago’s Food Experience
Almoço: 12h30 às 15h00 Segunda a Domingo
Jantar: 19h00 às 22h30 Segunda a Domingo
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Adega Mayor Seleção
eleito melhor branco do Alentejo

Os vinhos da Adega Mayor voltaram, uma vez mais, a estar em destaque em provas 
internacionais ao serem premiados, pela quarta vez consecutiva, no concurso alemão 
Mundus Vini e ao serem reconhecidos, pela segunda vez consecutiva, por Robert Parker, 

crítico de vinhos de renome internacional. 

O Adega Mayor Seleção Branco 2016 foi premiado com Medalha 
de Ouro e distinguido como Best of Show Alentejano White no 
Mundus Vini 2017. Este vinho, que foi selecionado não só como 
um dos melhores do mundo, mas também eleito como o melhor 
vinho branco da região do Alentejo, descreve-se como “elegante 
e alegre, rico em aromas a frutos tropicais maduros e algumas 
notas de casca de citrinos. De cor cristalina, revela na boca um 
exotismo, uma estrutura e persistência surpreendentes”. 
Dois monocastas foram também premiados numa das 
competições mais importantes de vinho, que avalia cerca de 
10.000 vinhos, e junto do crítico de vinhos mais influente do 
mundo. O Adega Mayor Viognier 2016 foi galardoado com a 
Medalha de Ouro e o Adega Mayor Verdelho 2016 recebeu a 
Medalha de Prata.
Da mesma forma, o Pai Chão 2013 e o Reserva do Comendador 
2013 acabam de ser classificados com 91 e 90 pontos pela 

prestigiada prova de vinhos da Wine Advocate de 
Robert Parker, cuja prova foi feita pelo crítico 
norte-americano Mark Squires.
“Esta é uma importante conquista para a Adega 
Mayor. Desde logo, porque premeia a qualidade 
dos nossos vinhos e o nosso compromisso com 

um percurso de excelência. Além disso, é um 
reconhecimento por parte de especialistas 

internacionais, que reforça a notoriedade de 
marca internacionalmente e que concretiza 
a nossa missão de levar o nome de Portugal 
e o que de melhor se faz do Alentejo para 
o mundo”, sublinha Rita Nabeiro, CEO da 
Adega Mayor. 
Assim, da bela e incólume planície 
alentejana de Campo Maior para o mundo, 
a Adega Mayor vê, uma vez mais, os seus 
vinhos serem premiados além-fronteiras, 
um reconhecimento que vem reforçar 
a vasta lista de distinções nacionais e 
internacionais, num total de mais de 200 
prémios, elogio à oferta singular e de 
excelência destes vinhos alentejanos.
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