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Esta edição especial de Natal não é só dedicada ao presente, como também ao futuro. Assinalamos a 
quadra natalícia com a história de um grão de café, de seu nome Deltinha, que, numa viagem relâmpago, 
percorreu o mundo, explorou as suas origens e as diferentes formas de celebrar o Natal além-fronteiras, 
constatando que a Delta Cafés junta o mundo inteiro! É com este sentido de globalidade e pluralidade que 
encaramos o futuro.

O mundo está a mudar e nós continuamos a alimentar o sonho, inovando, ousando, respondendo 
às expectativas dos consumidores, levando soluções relevantes para o mercado e, cada vez mais, 
adequadas às necessidades de cada cliente.

Trabalhamos um produto consumido à escala planetária, o que nos permite uma visão e um 
conhecimento diferenciado das expectativas dos consumidores a todos os níveis. E, assim, continuamos 
a criar tendências e a proporcionar experiências de consumo inesquecíveis e, naturalmente, deliciosas.  

A transformação digital, a intensificação da globalização, os grandes fluxos migratórios, o poder e 
influência da Internet na vida das pessoas são hoje um grande desafio.

Atentos aos desafios da Indústria 4.0, partilhamos, nesta edição, as nossas criações tecnológicas, 
assumindo a INOVAÇÃO como um dos pilares estruturantes do grupo. É o caso do sistema RISE, 
desenvolvido pelo nosso Centro de Inovação, que demos a conhecer, com orgulho, na Web Summit 
Lisbon, apostando no crescimento a nível internacional.

Neste momento da nossa história, estamos em muitos países, um pouco por todo o mundo. 
Continuamos, por isso, a desafiar-nos e a revolucionar a forma como satisfazemos as necessidades dos 
nossos clientes.

Na realidade, construímos uma organização mais flexível. Sem fronteiras. Sem barreiras e sem 
impossíveis. Ainda assim, é importante manter a memória, o nosso maior património, certos de que na 
origem encontraremos o futuro.

Neste momento de partilha, renovo os laços que nos unem, fortalecendo a nossa amizade.

Desejo que o espírito de Natal vos acolha num grande e caloroso abraço de fraternidade.

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

ENCARAR O FUTURO COM SENTIDO DE GLOBALIDADE

JOÃO MANUEL NABEIRO, 
ADMINISTRADOR DO 
GRUPO NABEIRO/DELTA 
CAFÉS, 
destaca o papel capital da 
inovação na construção 
de valor acrescentado no 
presente
e futuro do Grupo
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A vida é magia, celebração, sentimento. O Natal é tudo isto e muito mais.

As tradições natalícias são celebradas de diferentes modos em todo o mundo, numa clara manifestação 
de transversalidade desta celebração, que suplanta dizeres e fronteiras.

Ilusão, alegria, entusiasmo, paz. Uma presença necessária nas nossas vidas, plenas de desafios 
pessoais e profissionais.

Em mais uma quadra natalícia, partilho uma mensagem de carinho com todos os nossos colaboradores, 
clientes, fornecedores e amigos. Em diferentes idiomas celebramos o Natal, a universalidade da cultura 
do café, da proximidade e da fraternidade.

Atentos ao futuro, cultivamos o amanhã no presente. De forma atenta, com o foco no serviço e no 
cliente, sempre com os valores empresariais que nos distinguem, independentemente das geografias 
onde possamos estar presentes.

Em período de reflexão, deixo-vos uma mensagem de afeto, gesto repetido ao longo de mais um ano de 
trabalho que temos o prazer e orgulho de celebrar com todos vós.

O nosso sentido agradecimento aos nossos colaboradores, clientes, fornecedores e amigos pela 
preferência e confiança inequívoca depositada no trabalho desenvolvido em conjunto.

Contem connosco para o futuro!

Desejo um Santo Natal e um Feliz Ano Novo

UM CAFÉ JUNTA O MUNDO INTEIRO

COMENDADOR 
RUI NABEIRO 
agradece a confiança 
depositada em mais um ano 
de trabalho, apontando ao 
futuro e à conquista de novos 
desafios e oportunidades
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INFO DELTA

CCC acolhe visita do 
Município de Piedras 
Albas

O Centro de Ciência do Café foi o destino 
escolhido para uma visita cultural do 
Município de Piedras Albas, com a exposição 
temporária Mater Matris, do artista Miguel 
Sansón a ser um dos motivos de atração para 
os habitantes desta povoação extremenha.
Exposição que se apresenta como uma 
homenagem e reconhecimento a todas as 
mulheres contrabandistas, que durante 
muitos anos foram silenciadas. O mundo 
do contrabando da pós-guerra na fronteira 
Portugal/Espanha está representado de 
maneira excelente em Piedras Albas pelas 
“Portugaleras”. Um grupo de mulheres 
que cruzavam a fronteira uma e outra vez, 
na procura do apreciado café ou de outras 
mercadorias de contrabando que escondiam 
entre as suas roupas. Esta atividade constituía, em muitos casos, a principal 
fonte de rendimento da família, um escudo débil que os separava da fome.
No final da visita, o comendador Rui Nabeiro recebeu das mãos de uma 
“vizinha” de Piedras Albas uma escultura do artista Miguel Sansón, que 
representa as corajosas mulheres desse povo, num gesto de boa vizinhança 
das gentes da raia, cuja história se cruza inúmeras vezes ao longo dos 
séculos.
Nesta visita, estiveram ainda presentes a presidente da Diputación 

Provincial de Cáceres, Rosario Cordero Martín, o deputado de Cultura, 
Juventud y Deportes, Álvaro Sánchez Cotrina, a diretora da Área de Cultura 
da Diputación Provincial de Cáceres, Felicidad Rodriguez Suero, a chefe do 
Servicio y Responsable dos Museos da Diputación Provincial de Cáceres, 
Maria Jesús Herreros de Tejada Perales, a deputada dos Servicios Sociales 
e Igualdad, Maria Fernanda Plata Herrero, assim como o artista Miguel 
Sansón Serván e a comissária da exposição, Rosa Perales, entre muitas 
outras individualidades do município do país vizinho.

Master Café Delta assinala a 36.ª edição
     
O Master Café Delta contou com mais uma edição, a sua 36.ª, assim como 
uma nova levada de formandos que saíram de Campo Maior, ao fim desta 
ação de formação, seguramente mais enriquecidos e com conhecimentos 
válidos para a sua atividade quotidiana.
Dirigida a clientes, potenciais clientes e colaboradores do Grupo Nabeiro, 
esta iniciativa tem como objetivos aumentar o nível de profissionalismo, 
incrementar o nível de qualidade nos serviços e produtos, favorecer o 
processo de atualização e progresso num 
mercado em forte expansão, estandardizar, 
melhorar e otimizar os processos produtivos 
e de gestão e aumentar a rentabilidade do 
negócio.
A nova estrutura modular do Master Cafés 
Delta pretende oferecer uma perspetiva 
geral do mercado de hotelaria e restauração, 
focando todos os condicionalismos externos 
que condicionam a sua evolução, desenvolver 
uma análise interna do negócio, focar-se na 
segmentação do “target” e posicionamento 
e oferecer um conjunto de conteúdos numa 
ótica de marketing de serviços: o produto, o 
preço, o espaço, a comunicação e as pessoas 
são conteúdos relevantes nesta 36.ª edição.

Numa vertente mais operacional destacam-se os módulos Gestão de Food & 
Beverage e Novas Tendências de Bar, assim como a habitual participação da 
Escola Grão Mayor com o Expresso Perfeito e Cocktail Academy.
A aposta em novas parcerias, como as Escolas de Hotelaria e Turismo de 
Portugal, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e o reforço da 
participação da Universidade de Évora, permite contar com um núcleo de 
formadores capacitados, com competências e experiência reconhecida, para 
que a formação desenvolvida corresponda às expectativas do público-alvo a 
que se destina.
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INFO DELTA

Símbolo de renovação, afetos e partilha, o Natal é uma época de momentos 
únicos sem horas contadas, junto de familiares e amigos. 
Para celebrar estes momentos, a Adega Mayor partilha uma seleção de 
propostas que convidam a abrir os sentidos ao que de melhor se faz no 
Alentejo.
Inspirado na célebre frase de Fernando Pessoa “Boa é a vida, mas melhor 
é o vinho”, Mayor II reúne quatro tintos Mayores que acompanham na 
perfeição os diversos momentos da noite de Natal. Esta proposta contém 
duas garrafas Adega Mayor Caiado tinto 75 centilitros; uma garrafa Adega 
Mayor Reserva tinto 75 centilitros e uma garrafa Adega Mayor Touriga 
Nacional 75 centilitros. Apresenta um PVP de 24,19 euros.
A pensar nos mais apreciadores, Literatura I – Edição colecionador  
apresenta dois vinhos de duas colheitas distintas. Nomeadamente,  o 
Reserva do Comendador Tinto 2013 e 2014. A edição de Colecionador marca 
o encontro de dois anos marcantes. A sua degustação é uma experiência 
viva de sensações, memórias e descobertas, que se completa quando é 
partilhada. Apresenta um PVP de 33,79 euros.
Poderá encontrar todas as novidades do catálogo de Natal da Adega 

Mayor 2017 na loja da Adega Mayor em Campo Maior; loja online (www.
adegamayor.pt); lojas Delta Q e respetivos departamentos Delta Cafés a 
nível nacional.

Adega Mayor abre os sentidos à partilha
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O Wanderlust 108, o primeiro triatlo “mindful” do mundo, chegou a Lisboa, uma das 
mais de 60 cidades selecionadas para fazer parte da tour internacional de 2017. Para além de 
ajudar os participantes a cultivar o seu melhor “eu”, que é a missão da Wanderlust, esta 
iniciativa é uma forma de fomentar o bem-estar individual e a mudança social positiva, onde a 
Tetley foi parte integrante. Com o Tea Garden Tetley, a marca de chás criou um espaço 
único onde se ouviu falar sobre hábitos de vida saudáveis e onde mulheres inspiradoras de 
diferentes áreas deram o seu testemunho pessoal.

Jardim encantado Tetley
no Wanderlust 108

REPORTAGEM
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
TETLEY

A TETLEY MARCOU
PRESENÇA NO
WANDERLUST 108
com o seu Tea Garden. 
Espaço de degustação 
e tertúlia, que acolheu 
diversas interlocutoras 
que abordaram o “self 
love” e o “empowerment” 
feminino. A apresentado-
ra e empresária Cristina 
Ferreira foi um dos no-
mes fortes do evento e 
abordou o tema “Mulher” 
na sua intervenção
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Tetley Matcha e Tetley Sunshine 
            
Cada vez mais consagrados como os grandes aliados da boa forma física, saúde, 
qualidade de vida e equilíbrio, os chás funcionais voltam a ser uma tendência mundial. 
Neste âmbito, a Tetley acaba de lançar dois novos SuperTeas pensados para este 
outono: Tetley Matcha e Tetley Sunshine, que foram apresentados nas Tetley Talks no 
Wanderlust 108 pela apresentadora Cristina Ferreira.
Tetley Matcha e Tetley Sunshine vêm, assim, reforçar a gama de chás e infusões 
enriquecida com vitaminas e minerais, com múltiplas funcionalidades e benefícios, 
para todos os que procuram uma alternativa saudável e de bem-estar para o dia-a-dia.
Tetley Sunshine é um chá enriquecido com vitamina D que tem como principal 
benefício ajudar a manter os ossos e os dentes saudáveis. Um chá que trará o sol à 
vida dos portugueses!
Já o Tetley Matcha assume-se como um “super chá verde”, resultado do delicado 
processo produtivo, que lhe confere um sabor delicioso e único. Este chá ajuda a 
acelerar o metabolismo, aumentando a queima de gorduras, e é energizante. 

O Grupo Nabeiro/Delta Cafés esteve presente na chegada a Portugal do 
Wanderlust 108. Um evento que chega finalmente a Portugal para promo-
ver o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito, onde foi possível en-
contrar a experiência de degustação da Delta Cafés no True North Café, 
no qual marcaram presença as águas Vimeiro e referências do Mundo da 
Cerveja da empresa portuguesa, mas não só.
No âmbito do lançamento dos SuperTeas, a Tetley associou-se também ao 
Wanderlust 108, uma parceria que nasce da preocupação por uma visão 
holística do ser humano e que reforça o seu posicionamento enquanto mar-
ca que promove hábitos de vida saudáveis. Para este evento, a Tetley criou 
um espaço único: um “jardim encantado dos chás Tetley”, para que os con-
vidados deste festival pudessem viver momentos inesquecíveis e desfrutar 
de uma experiência muito positiva. “Este é o primeiro evento mundial de 
Wanderlust em Portugal. Sendo o chá um tema relevante ao evento, visto que 
há um ‘tea garden’ em todas as cidades europeias onde o evento é realizado, 
fomos desafiados a estar presentes. Dentro da lógica dos chás vitaminados 
que estamos a lançar, e que tem tudo a ver com o bem-estar, com o corpo,as-
sim como com a questão de estarmos bem mentalmente, convidámos um con-
junto de mulheres – duas mais espirituais, uma mais ligada à alimentação, 
e Cristina Ferreira, que também é fã da marca - , para nos trazer um registo 
de igual para igual. Todas estas mulheres falaram de temas relevantes, sim-
ples e onde as pessoas se puderam rever. No fundo, o que quisemos fazer foi 
inspirar todas estas pessoas que vêm à procura de algo. Mas também sermos 
relevantes enquanto marca e não termos apenas um espaço onde as pessoas 
pudessem estar“, explica Eunice Roçadas, Brand Manager de Tetley. “Os 
temas foram escolhidos em conjunto com as ‘speakers’, tendo em conta a 
sua área profissional e humana. Fomos buscar o melhor para fazer deste um 
evento com relevância, sobretudo quando estamos a lançar duas inovações, 
que é o Tetley Matcha e o Tetley Sunshine, que são chás verdes com vitami-
nas. Tudo isto tem uma lógica e faz sentido para o grupo. O evento está muito 
dentro daquilo que é a linha de desenvolvimento de produto. Queremos ser re-
levantes junto de um ‘target’ que está muito mais desperto para estes temas”.
O Tea Garden chegou, assim, ao Wanderlust 108 para que todos os par-

ticipantes pudessem experimentar os novos chás Tetley Matcha e Tetley 
Sunshine. Mas as novidades não ficaram por aqui. A Tetley convidou di-
ferentes personalidades de áreas distintas, mulheres inspiradoras, que 
falaram sobre hábitos de vida saudáveis, ao mesmo tempo que deram o 
seu testemunho pessoal e promoveram o “emporwerment” feminino e o 
“self love”. 
A primeira participante das Tetley Talks foi a apresentadora e empresária 
de sucesso Cristina Ferreira, que abordou o tema “Mulher” e deu o seu tes-
temunho enquanto mulher ativa, empreendedora e que adota um estilo de 
vida saudável. De seguida, Rute Caldeira, autora do best -eller “Simplifica 
a tua vida”, explorou o tema “Saboreia a Vida”. Já Mikaela Oven apresen-
tou o tema “A Autoestima: O meu sistema imunitário social”, enquanto a 
naturopata Cátia Antunes falou da temática “O intestino e o equilíbrio das 
emoções”. 
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quebra completamente um dos paradigmas anteriores da extração de café, 
feita a partir da base, desafiando a gravidade, onde o fluxo é diretamente 
injetado pelo fundo da chávena. 
A marca portuguesa de cápsulas situa-se, uma vez mais, na vanguarda da 
inovação no mundo do café. O sistema é, na verdade, muito simples. Uma 
vez colocada a cápsula, o copo de plástico é posto num encaixe específico 
que permite que, a partir de baixo, o copo fique cheio e seja depois bebido 
sem qualquer risco de ser entornado. 

Dois anos de um intenso trabalho de investigação da Diverge, o Centro 
de Investigação do Grupo Nabeiro, foi o tempo necessário para trazer a 
público uma revolução na arte de extrair café. Inovação e surpresa fazem, 
certamente, parte do ADN de Delta Q, no entanto, a surpresa é desta 
vez verdadeiramente impressionante. O stand da marca na Web Summit 
encheu-se de curiosos para conhecer o RISE, um novo sistema de extração 
de café que desafia a gravidade. 
Ao contrário do sistema convencional, o RISE inverte todo o conceito e 

Lisboa recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o mais aclamado evento de tecnologia 
do mundo. A Web Summit juntou, entre a FIL e o Pavilhão Atlântico, algumas das empresas 
tecnológicas mais importantes a nível mundial, bem como diferentes personalidades 
altamente reconhecidas. A Delta Q não quis deixar de estar presente no evento, surpreendendo 
os participantes com a sua novidade, o sistema RISE. 

Delta Q surpreende 
na Web Summit

A EDIÇÃO DE 2017 DA
WEB SUMMIT foi o
palco ideal para o Grupo
Nabeiro/Delta Cafés
apresentar ao mercado
as novidades que o colo-
cam na vanguarda da
indústria à escala mun-
dial. Nomeadamente, a
geração 2.0 do Qoffee
Qar e o sistema exclusivo
de extração de café por
gravidade: o RISE
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proporcionados”, afiança. “É uma boa oportunidade de mostrar tudo aquilo 
que somos capazes. A Web Summit é um evento de inovação internacional, 
pelo que, para uma marca que se quer afirmar como inovadora, disruptiva e 
que quer crescer a nível internacional. É ótimo estar aqui”. 

O RISE permite realçar as características do café: temperatura 
constante e homogénea, um creme ainda mais persistente 
e consistente. “É por isso mesmo que lhe chamamos a 
‘superlative (coffee) experience’”, introduz Rui Miguel 
Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, que 
manifestou a sua satisfação e orgulho por mais uma ideia 
vencedora. “O RISE é um sistema 100% desenvolvido pela 
Diverge, o nosso centro de inovação que, basicamente, inverte a 
extração do café. O café sai pelo fundo da chávena, provocando 
naturalmente uma experiência e também uma qualidade 
diferente no café. Os robôs que estão presentes neste evento, 
que têm o sistema RISE integrado, irão ser experimentados na 
restauração. É um sistema com cinco patentes nossas e que 
esperamos levar para outros destinos”. 
Estes robôs representam a segunda geração do Qoffee 
Qar, um robô autodirigido e destinado ao canal Horeca, 
com tecnologia portuguesa e pronto a servir café. O novo 
Qoffee Qar 2.0 oferece um serviço premium, levando o café 
e as sobremesas à zona de refeição e proporcionando uma 
experiência totalmente inovadora na forma de servir café na 
restauração. 
Mas também a presença na cimeira de tecnologia, ao lado de 
gigantes internacionais, é para Rui Miguel Nabeiro e para  
Delta Q muito importante. A associação a um dos maiores 
eventos europeus de empreendedorismo permite ter um 
contacto direto com diferentes startups, com potenciais 
parceiros e clientes. “Esta presença possibilita-nos ainda 
dar a conhecer a todos os participantes diferentes soluções 
que nos fazem, hoje e com mais de 50 anos de história, ser reconhecidos 
como exemplo de pioneirismo e inovação. A inovação continua a ser um dos 
pilares estruturantes do grupo e pretendemos continuar a criar tendências 
e a acrescentar valor aos vários momentos de consumo e de partilha 

REPORTAGEM
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS

WEB SUMMIT
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A Delta Cafés
embarcou numa nova
aventura. A empresa
líder no seu segmento 
em Portugal associou-se 
ao alpinista Ângelo
Felgueiras, o primeiro
português a ir numa
expedição ao Polo
Sul, oferecendo-lhe
a gama Delta
Cafés Solúveis para o
acompanhar nesta
intensa jornada.

Delta Cafés 
viaja até 
ao Polo Sul

REPORTAGEM
texto BÁRBARA SOUSA fotos D.R.
EXPEDIÇÃO

SOB O MOTE “OS 
GRANDES DESAFIOS 
SABEM A DELTA”, a gama 
de solúveis da Delta 
Cafés irá acompanhar 
o português Ângelo 
Felgueiras a alcançar o 
Polo Sul. Uma parceria 
100% nacional que visa 
reforçar a portugalidade 
da marca
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REPORTAGEM

Uma nova aventura começou com Delta Cafés. Sob o mote “Os Grandes 
Desafios sabem a Delta”, a gama de solúveis da Delta Cafés acompanha 
o português Ângelo Felgueiras até ao Polo Sul. Esta é uma parceria 100% 
portuguesa, que reforça vários pilares da Delta Cafés e pretende enaltecer 
as muitas conquistas nacionais e reforçar a portugalidade da marca. Além 
de a aproximar de um “target” mais urbano e ativo e, simultaneamente, 
promover um estilo de vida saudável. 
De 52 anos, casado e com três filhos, Ângelo Felgueiras não é apenas piloto 
na TAP: foi o primeiro português a terminar o Seven Summits, ou Sete 
Cumes, um famoso desafio internacional que envolve escalar as monta-
nhas mais altas de cada continente: o Evereste na Ásia, o Aconcágua na 
América do Sul, o Denali na América do Norte, o Kilimanjaro em África, o 

Elbrus na Europa, o Vinson na Antártida, o Carstensz e o Kosciuszko na 
Oceânia. Já em 2013, tinha avançado para o Polo Norte, mas agora virou a 
bússola para o Sul, com a Antártida como destino.
Além de patrocinar a expedição de Ângelo Felgueiras, a Delta Cafés for-
neceu a sua gama de bebidas solúveis para o acompanhar nesta intensa 
jornada. A gama Delta Cafés Solúveis, à base de café e cereais, dá origem 
a uma bebida instantânea que se destaca pelo sabor e facilidade de pre-
paração, tornando os momentos de pausa ainda mais saborosos, e com a 
garantia de qualidade de quem atua há mais de 50 anos no sector do café. 
Basta água, uma caneca e uma colher e tem-se uma bebida nutritiva e 
acolhedora, que oferece ao alpinista português toda a energia para seguir 
viagem e proporciona uma motivação extra para superar qualquer desafio. 
Num lugar inóspito como os polos, esta gama consegue dar o aconchego e 
a energia necessários para a continuação da viagem.
Na preparação para a expedição ao Polo Sul, que teve o seu início no dia 15 
de novembro, no glaciar Axel Heiberg, Ângelo Felgueiras treinou incansa-
velmente para alcançar este desafio que é o mais ambicioso da sua vida. 
Além das duas provas de triatlo longo, uma maratona em Lisboa e um Iron-
man, uma modalidade de longas distâncias que inclui natação, ciclismo e 
corrida, o treino principal foi feito na praia de Carcavelos a puxar um trenó 
de 60 a 80 quilogramas na areia. Afinal, trata-se de uma viagem que tem 
uma duração prevista entre 50 e 60 dias, com temperaturas entre -25 e -40 
graus, e que só termina após os 1.200 quilómetros percorridos, no Polo 

Sul. Um desafio fí-
sico e psicológico 
que a Delta Cafés 
pretende ajudar 
Ângelo Felgueiras 
a superar.
O patrocínio o Ân-
gelo Felgueiras irá 
ainda contribuir 
para uma causa 
social, através da 
“venda” de donati-
vos pelos quilóme-
tros percorridos. 
As verbas obtidas 
serão entregues na 
íntegra à Acredi-
tar, Associação de 
Pais e Amigos de 
Crianças com Can-
cro. Juntos a esca-
lar por uma causa 
maior!
A marca desafia 
todos a descobrir 
o sabor único da 
gama Delta Cafés 
Solúveis para que 
tenham toda a 
energia que precisam para o seu dia-a-dia, mas também para quem procu-
ra momentos de bem-estar e tranquilidade no conforto de casa.

Gama de solúveis 
            
O Delta Café Solúvel, disponível em formato de 100 e 200 gramas, ajuda a descobrir 
as qualidades do café preferido dos portugueses com paladar suave e aroma intenso 
no conforto da sua casa.
Com o Delta Decaf Solúvel, os consumidores podem apreciar todo o sabor único do 
café da sua vida sem a agitação da cafeína. Um descafeinado com a excitação de um 
aroma especial e único para misturar com água ou leite a qualquer hora do dia.
O Delta Cereais + Café Solúvel transmite o poder da energia nutritiva da mistura de 
vários cereais torrados com adição de café e oferece uma boa fonte de hidratos 
de carbono complexos com pouca gordura e uma excelente fonte de minerais e 
vitaminas.
Já o Delta Cevada Solúvel é ideal para quem aprecia o melhor dos cereais numa bebida 
com todo o sabor e propriedades nutritivas da cevada. Descubra o prazer dos cereais 
numa refeição saudável, ideal para momentos de bem-estar e tranquilidade.
O Gran Café contém o melhor das origens selecionadas da Ásia, África e Américas. Um 
café elaborado para conferir a cada chávena um sabor intenso e aroma subtil, envolto 
em notas de caramelo e frutos secos que tornam cada chávena num momento de 
puro prazer. 
Os solúveis estão disponíveis em todos os pontos de venda habituais, hipers e 
supermercados.
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Delta Cafés é a 
“Mais Empresa” do Alentejo

A revista Mais Alentejo organizou, uma vez mais, os “Óscares” do Alentejo. O Salão Preto 
e Prata do Casino Estoril vestiu-se a rigor para receber a cerimónia que premeia as 
melhores iniciativas, produtos e empresas alentejanas. A Delta Cafés marcou presença no 

evento, levando para Campo Maior mais um galardão.

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

A REVISTA MAIS ALENTEJO
voltou a premiar o que de
melhor se faz na maior
região de Portugal: o
Alentejo. Iniciativa que na
sua 16.ª edição
contou com mais de 100
nomeados, cinco em 
categoria, com a Delta 
Cafés a levar para Campo 
Maior o galardão referente 
à categoria “Mais Empresa”
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Um dos mais antigos meios de comunicação social do Alentejo, a revista 
Mais Alentejo, voltou a premiar o que melhor se faz na região. A inicia-
tiva distingue entidades, empresas e personalidades com um trajeto de ex-
celência a nível de todo o país. Com um universo 
total de 21 categorias, os prémios Mais Alentejo 
enaltecem as mais diferentes áreas, com “Ós-
cares” como “Mais Desporto”, “Mais Património”, 
Mais Dormidas Rural”, “Mais Literatura” e, claro, 
“Mais Empresa”. 
A XVI edição da Gala Mais Alentejo – Óscares 
do Alentejo contou com mais de 100 nomeados, 
cinco em cada categoria. Sendo o Alentejo uma 
terra tão nobre e rica, ficou a cargo do júri dos 
prémios, constituído por colaboradores da revista 
Mais Alentejo e várias figuras de mérito dos mais 
diversos sectores da sociedade, a dificílima tarefa 
de escolher apenas um vencedor por categoria.
Lado a lado com fortíssimos concorrentes, a 
Delta Cafés foi a escolhida pelo júri na catego-
ria “Mais Empresa”. João Manuel Nabeiro, admi-
nistrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, recebeu 
o galardão, mostrando-se satisfeito não só pela 
distinção, como pela iniciativa que promove a re-

gião. “Quero agradecer a Antó-
nio Sancho pela sua coragem e 
determinação em manter vivo 
um meio de comunicação tão 
importante da região do Alen-
tejo. Acima de tudo, agradecer 
também aos leitores da revista 
e aos jurados por manterem 
a confiança na Delta Cafés”, 
declarou. 
Já no ano passado, a Delta 
Cafés tinha levado para casa 
o galardão de “Mais Iniciati-
va”, pelo projeto do Centro de 
Ciência do Café, em Campo 
Maior, e em 2014 tinha sido 
distinguida também como 
“Mais Empresa”, “Mais Ino-
vação”, atribuído também ao 
Centro de Ciência do Café, e 
“Mais Excelência Empresas”, 
galardão entregue a João Ma-
nuel Nabeiro.
Durante a cerimónia da XVI 

edição da Gala Mais Alentejo foram distinguidas ainda diversas personali-
dades e vários projetos, tanto da região do Alentejo como a nível nacional. 
A gala foi apresentada por duas duplas compostas por João Carlos Moleira 
e Ana Sofia Cardoso e por Fernando Pereira e Ana Patrícia Carvalho.

texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS

REPORTAGEM
GALA MAIS ALENTEJO

O restaurante Afonso, de Mora, cliente da Delta Cafés, foi um dos grandes vencedores da gala.

Amélia e João Nabeiro levaram para Campo Maior o galardão “Mais Empresa”.



DELTA MAGAZINE
OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO’17 16

Adega Mayor e Let’s Help 
promovem “O Jantar do Ano” 

O CONVENTO DO BEATO
acolheu mais uma
edição d’ “O Jantar do 
Ano”, iniciativa solidária 
que reúne a Adega Mayor 
e a Let’s Help. A receita 
desta iniciativa que juntou 
à mesa mais de mil pes-
soas reverte, na íntegra, 
para a comunidade, 
através das ações desen-
volvidas ao longo do ano 
pela Let’s Help

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

ADEGA MAYOR
O JANTAR DO ANO
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Em três edições, já ganhou estatuto de tradição do mês de novembro. A 11 do décimo 

primeiro mês do ano, a Adega Mayor e a Let’s Help voltaram a dar as mãos num desafio solidário 

a alguns dos melhores chefs portugueses. Mais uma vez, o Convento do Beato sentou à 
mesa um milhar de comensais, naquele que é, sem sombra de dúvidas, “O Jantar do Ano”, 

cujas receitas servirão para apoiar causas sociais.

ADEGA MAYOR

“A mesa está cada vez maior. No primeiro ano 
éramos meia dúzia. O conceito foi crescendo 
e foram-se juntando mais pessoas. Mas na 
mesa da Adega Mayor cabe sempre mais um”. 
As declarações são de Rita Nabeiro, CEO 
da Adega Mayor, e ilustram na perfeição o 
percurso feito por este evento nos últimos 
três anos. Na primeira edição, o jantar contou 
com 500 refeições. Em 2016, chegou às 800 e 

este ano foram mais de mil os lugares disponíveis. Mais uma casa cheia, 
numa edição com a assinatura “De Trunfo na Manga”, com os chefs Justa 
Nobre, Henrique Sá Pessoa, João Rodrigues e Vitor Sobral a apostarem 
os seus melhores trunfos e a proporcionarem a todos os presentes uma 
experiência degustativa que dificilmente irão esquecer.
A noite começou com a entrada criada pelo chef Henrique Sá Pessoa. 
Salmão da Noruega Curado com Caldo de Castanhas foi a proposta para 
“abrir as hostilidades”, acompanhado pelo Adega Mayor Verdelho 2016, 
a que se seguiu uma Sopa Rica de Robalo à Justa, assinada pela chef 
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Justa Nobre e onde o Adega Mayor Seleção 2016 foi a estrela. Da autoria 
do chef Vítor Sobral foi servida, ainda, uma Tomatada de Bacalhau da 
Noruega, Batata Doce e Hortelã, que pode ser degustada em “pairing” com 
o Adega Mayor Caiado Rosé 2016. A rematar, o chef João Rodrigues serviu 
Bochechas de Vitela, Cogumelos e Puré Trufado de Batata acompanhado do 
Adega Mayor Reserva Tinto 2016.
A Adega Mayor voltou a ser a patrocinadora oficial deste grande evento que 
tornou a ter como embaixadores os jornalistas Clara de Sousa e Rodrigo 
Guedes de Carvalho. “A marca ‘O Jantar do Ano’ tem vindo a ganhar força, 
não só junto do público em geral, mas também junto das grandes marcas que 
encontram, neste evento, uma forma alternativa para lançarem e divulgarem 

ADEGA MAYOR

Fernando Zagalo, Amélia e João Nabeiro e Conceição Zagalo. Alessandra e Rui Miguel Nabeiro.

Ricardo Carriço e Justa Nobre.

Fernando Alvim.
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ADEGA MAYOR

as suas novidades”, afirma Francisco Mello e Castro, 
fundador da Let’s Help. “De ano para ano, tentamos 
que a dimensão de ‘O Jantar do Ano’ seja maior, 
melhor e que o projeto esteja mais consolidado. Sem 
dúvida que os parceiros são essenciais para o projeto 
acontecer”.
Projeto que devolve à comunidade a totalidade das 
receitas obtidas, através das ações desenvolvidas ao 
longo do ano pela Let’s Help. Uma demonstração de 
solidariedade à qual o Grupo Nabeiro/Delta Cafés não 
fica de modo algum indiferente. “A solidariedade está 
no ADN do Grupo Nabeiro. É bom vermos um projeto 
como ‘O Jantar do Ano’ crescer e ganhar notoriedade 
de edição para edição. É melhor ainda acreditarmos 
num projeto desde o seu início e crescermos com ele”, 
conclui Rita Nabeiro.
Satisfeitos os comensais, ansiamos já pela próxima 
edição. Marque na sua agenda, será em novembro de 
2018.

Alessandra e Rui Miguel Nabeiro.

Francisco Mello e Castro, João Rodrigues, Henrique Sá Pessoa, Clara de Sousa, Vítor Sobral, Justa Nobre, Rodrigo Guedes de Carvalho e Rita Nabeiro.
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DESTAQUE
CONTO DE NATAL
texto CLÁUDIA POEIRAS, PROFESSORA DE LITERATURA DO CEAN 
fotos ANDRÉ CLÉRIGO E CRIANÇAS DO CEAN
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de Natal a máquina do tempo os faria regressar para falarem sobre as 
descobertas a que se propuseram!  
E o dia tão ansiado chegou e já tarde os amigos se juntaram na Europa, mais 
precisamente em Portugal, concretamente na maravilhosa vila de Campo 
Maior. Deltinha já esperava os seus amigos havia algumas horas. Luzinha 
fora a segunda a chegar! Mico, muito atrapalhado, enjoado, por ter perdido 
o controlo da máquina do tempo e por ter que fazer o resto do percurso de 
autocarro, chegou finalmente à Avenida Calouste Gulbenkian onde já os 
amigos o esperavam à volta de um bom vinho e do tradicional bolo Rei. Con-
versaram sobre as maravilhas do Mundo, do Amor Natalício! Os rapazes fo-
ram uns cavalheiros e pediram que fosse a Luzinha a iniciar a sua história. 

América do Norte - Estados Unidos: uma tradição cheia 
de cânticos e de união familiar!
Maravilhada com o passeio, Luzinha revelou que tinha primeiramente vi-
sitado os Estados Unidos, situados na América do Norte e que ficou encan-
tada com as tradições americanas! É inverno, cai neve, as ruas estão todas 
iluminadas e são muitas as figuras de Santa Claus espalhadas pelas 
várias cidades. Descobriu a tradição das Xmas Carols, canções festivas 
que tocam em todas as lojas, na televisão e em corais infantis, em que as 
crianças cantam de porta em porta e muitos corais de adultos se apresen-
tam em público e nas Igrejas.
A ceia de Natal caracteriza a família com as suas Xmas Sweater, uma 
tradição muito antiga em que as avós, mães e tias tricotam motivos nata-
lícios e oferecem lindas sweat’s como presente aos familiares. A comida 
típica para a noite baseia-se no peru, no presunto e no entrecosto, con-
fecionado sobretudo em molho de churrasco! Entre muitas outras coisas, 
descobriu a sobremesa preferida, Gingerbread man, uns biscoitos 
de gengibre em forma de pequenos homens bolachudos ou pinheirinhos 
de Natal! A Luzinha estava maravilhada, mas não tinha tempo a perder! 
Tomou um cafezinho - um Delta! - e seguiu viagem até à América do Sul. 

Um café junta 
o mundo inteiro

Esta é a história de um grão de café, de seu nome Deltinha que, para 
conhecer o mundo e poder explorar um pouco mais as suas origens e a 
carga de Amor existente no Mundo, convidou dois amigos muito especiais: 
Mico - o explorador oriundo de qualquer parte da nossa imaginação e 
Luzinha, uma empreendedora muito viajada e entendida em temas es-
senciais, como a inteligência emocional - para que o acompanhassem e 
que partilhassem tão maravilhosas vivências juntos, numa época que toca 
o coração de todos, que reúne as famílias, que as une no bem, e que sabe 
tão bem….O Natal!
Havia em mente a vontade de realizar uma viagem relâmpago! Eles preten-
diam conhecer o Natal no Mundo! Saber se todas as pessoas do Mundo co-
memoram da mesma forma, ao mesmo tempo, na mesma noite… Queriam 
saber se seria possível a tradição natalícia ser tão poderosa ao ponto de 
todos quererem celebrar da mesma maneira! Só havia uma maneira de des-
cobrir! Assistir às comemorações de cada continente! Mas como o fariam 
se as celebrações aconteceriam todas no mesmo dia? Os amigos tinham 
uma tarefa muito difícil, mas ainda assim não desistiram! Luzinha, como 
boa empreendedora que é, lembrou-se que havia alguns anos os mesmos 
três amigos tinham construído uma máquina do tempo mega inteligente, 
com a capacidade de transportar várias pessoas para onde quisessem. E 
o interessante é que conseguia fazer com que os três viajassem ao mes-
mo tempo! Tinham que experimentar aquela invenção magnífica que lhes 
tinha ocupado tanto do seu tempo mas que, por motivos de força maior, 
nunca tiveram a oportunidade de experimentar!
Luzinha propôs que cada um deles visitasse dois continentes, para ser 
mais justo e mais rápido. Deltinha ficaria com a Europa e com África; Mico 
iria visitar a Ásia e a Oceania e a própria Luzinha ficaria a explorar toda a 
América (de Norte a Sul é tão longe quanto a deslocação dos dois amigos 
pelos outros continentes!).
Assim, começaram uma viagem maravilhosa, muito empenhados em des-
cobrir como seria o Natal no Mundo! Combinaram que ainda naquela noite 

DESTAQUE

Deltinha, Mico e Luzinha são os protagonistas deste conto com o qual celebramos 
consigo o Natal deste ano. Narrado por Cláudia Poeiras, professora de Literatura do 

Centro Educativo Alice Nabeiro, com ilustrações da autoria das crianças deste centro 
educativo e com o contributo de André Clérigo, o conto “Um Café Junta o Mundo 
Inteiro” é uma viagem aos hábitos culturais de alguns pontos do mundo nesta quadra festiva.
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América do Sul - Brasil - São Paulo:  Natal com sabor a 
verão!
Assim que aterrou em Guarulhos, aeroporto do Estado de São Paulo (foi lá 
que a máquina do tempo a deixou), pertencente ao tropical Brasil, sentiu 
um calor imenso, húmido, diferente, mas muito tentador para se deitar 
numa esteira de praia ou dar um bom mergulho na piscina! Mas Luzinha 
sabia que não havia tempo a perder… A missão dela era perceber como se 
comemorava o Natal naquele estado brasileiro. Novamente, conheceu uma 
família maravilhosa que rapidamente a integrou e lhe mostrou a tradição 
ali vivida. Luzinha ficou estupefacta pois ouvia pronunciar uma palavra 
pouco portuguesa e que definiam como um doce tradicional que comiam 
antes, durante e, sobretudo, na noite de Natal! Dão-lhe o nome de Panet-
tone! Uma tradição originária de Milão que foi trazida pela comunidade 
italiana para o país tropical! Era realmente um bolinho muito bom que a 
Luzinha tinha tido a oportunidade de provar naquela noite! Além disso, 
o jantar que juntou toda a família também contou com o peru, o pernil, o 
presunto, o arroz com passas, o bolo rei, gelado (que delícia comer gelado 
no Natal!) e um outro a que deram o nome de Manjar Branco, uma espécie 
de pudim de coco com calda de ameixa. Mas o que mais a encantou foram 
duas mesas fantasticamente recheadas, uma com todas as frutas secas 
que possamos imaginar, outra com todas as frutas frescas, deliciosas! É 
curioso que neste país todos os que seguem a religião cristã, antes de re-
ceberem ou trocarem os presentes entre si, rezam. Os adultos agradecem 
o ano bom que tiveram e renovam votos de um novo Natal em família; as 
crianças agradecem os brinquedos ao Papai Noel. A conversa estava 
muito interessante, mas ela tinha um compromisso marcado com o Mico e 
com o Deltinha. Não podia quebrar a promessa aventureira! Decidiu tomar 
um café bem fresquinho - novamente lhe ofereceram um Delta! - e seguiu 
viagem ao encontro dos seus amigos. Deltinha e Mico ficaram estupefac-
tos com os relatos da Luzinha! É incrível como um único continente tem 
tradições tão distintas! Mas o importante é que o Amor reine na noite de 
Natal, em família!

Ásia – China: Festejar mesmo em tempo de trabalhar
Chegara a vez de Mico! A Luzinha também estava curiosa por perceber o 
que havia do lado contrário do mundo que ela tinha explorado. Mico estava 
um pouco desanimado quando contou que explorou o continente asiático 
e que se fixou por algumas horas na China. Explicou que o verdadeiro 
sentido do Natal ainda estava muito longe de existir por ali, pois a cultura 
chinesa não tem tradição cristã, então não faz muito sentido comemora-
rem o Natal. Mas em cidades como Shanghai, onde a percentagem de es-
trangeiros é muito grande, comemora-se o Natal! Um cidadão estrangeiro, 
cristão, relatou-lhe que são apenas 10% da população, mas o importante é 
comemorar! As famílias reúnem-se para celebrar o nascimento de Jesus e 
partilhar um delicioso jantar, com as casas enfeitadas com flores, lâmpa-
das e outros enfeites de papel. O Pai Natal também continua aqui a sua 
tradição e é chamado de DUN LHE DAO REN, que significa Velho Natal. 
Apesar de tudo, não é feriado, as pessoas vão trabalhar, as crianças vão à 
escola, pois os outros 90% da população são budistas e dão mais valor às 
comemorações do Ano Novo! Mico não se demorou muito por lá! Tomou 
um café – Delta! - sem açúcar com este novo amigo que conhecera e seguiu 
viagem. Sentia-se um pouco confuso, gostaria de ter trazido uma tradição 
tão completa como o fizera a Luzinha, mas não tinha conseguido! Os ami-
gos logo se pronunciaram sobre este descontentamento de Mico, dizendo 
que cada povo tem a sua tradição e que nós não somos quem para criticar o 
modo de comemoração alheia! Todos partiram à descoberta e o importante 
era contarem o que tinham descoberto. Mico reconfortou-se com aquelas 
palavras sábias e continuou a exploração da sua aventura. 

Oceania - Timor Lorosae: Ketupa e Sagu à mesa da 
consoada
Desceu para a Oceania e visitou Timor-Lorosae! Um povo em reconstrução 
onde, devido aos muitos anos de ocupação indonésia, o Natal ainda está a 
dar os primeiros passos. Sendo a Indonésia o maior país muçulmano do 
mundo e estando a Igreja Católica bastante associada ao movimento da 

DESTAQUE
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libertação do território, a celebração da data, durante muitos anos, foi pou-
co aconselhável, mas ainda assim certas tradições se mantiveram até aos 
nossos dias. A ceia é enriquecida com vegetais e Ketupa, uma ave mui-
to tenrinha e saborosa, e algumas iguarias caseiras como Sagu e Kué 
Rambu, maravilhas que o Mico teve oportunidade de provar! Tomou um 
cafezinho muito agradável, pois deu-se conta que estava novamente a to-
mar um Delta! E contemplou o poder das religiões do Mundo! 
Nem todos comemoramos esta festa do Amor Natalício. Nem todos se con-
tagiam do nascimento de um ser único, nem o comemoram da mesma for-
ma. Mas o importante é as pessoas serem felizes, estarem em paz consigo 
mesmas, serem unidas, serem amigas, pois existem diversas formas de 
comemorar o Natal! Basta sermos uns para os outros; é sobretudo isto que 
falta no Mundo! Foram estas as palavras do Deltinha quando sentiu o seu 
amigo Mico desvanecer em tradições que não coadunavam com as que 
conhecia.   

África – Angola: Uma tradição muito lusófona!
Restava ouvir o testemunho do Deltinha. Começou por contar a aventura 
africana, que tinha contemplado as maravilhosas ilhas onde a mãe natu-
reza tinha sido generosa, contando-se muitas árvores que criavam, junta-
mente com as águas azuis daquelas praias invejáveis, um ambiente exótico 
e apetecível e que a máquina do tempo o fizera estacionar em Angola. Ti-
nha a sensação de que já lá tinha estado e que tinha permanecido durante 
muito tempo! Começou à procura de informação e descobriu que no 24 de 
dezembro haveria a típica Missa do Galo, missa pelo nascimento de Jesus 
Cristo, que depois disso se beberia Quiçângua, Caporroto e Kim-
bombo, bebidas tradicionais e caseiras feitas à base de cereais e que a 
comida seria servida no dia 25 de dezembro, juntando a família e os ami-
gos mais próximos. Com muita pena, Deltinha não pode ficar para assistir! 
Contaram-lhe que no dia seguinte iriam deliciar-se, para além do peru tra-
dicional e até do bacalhau, com maravilhosos pratos à base de mandioca e, 
claro, não poderia faltar o Bolo de Natal, uma iguaria maravilhosa que os 

angolanos não dispensam! Achou melhor voltar para a máquina do tempo! 
Tomou um café bem saboroso, soube logo que se tratava de um Delta! Des-
pediu-se daquele encanto natural.

Europa – Portugal – Campo Maior: à volta da consoada!
Como todos sabemos, Portugal é um país cheio de tradição natalícia. As 
ruas são iluminadas com flocos branquinhos que fazem brotar a imagina-
ção. O sorriso nas pessoas é mais facilmente arrancado do que em qual-
quer outra altura do ano. As famílias são muito unidas nesta quadra tão 
feliz. Vivemos todos um período muito interessante à volta de uma boa 
mesa recheada de doces típicos, de comida tradicional de cada região do 
nosso país e que aqui, em Campo Maior, não é exceção! Seja o bacalhau, 

a carne de porco à Alentejana, as tortilhas, as filhoses, o arroz doce, o no-
gado, o bom vinho! Temos a tradição da Missa do Galo, que normalmente 
assistimos depois de uma bela jantarada em família! Também é tradição 
visitarmos o presépio que a vila exibe sempre nesta altura! É realmente 
uma noite muito bem passada que por vezes prolongamos, porque fazemos 
tanta comida que podemos alimentar a nossa família durante vários dias! 
Existe Amor nesta quadra! As pessoas perdoam-se, interagem, divertem-
-se, conversam, no fundo, são mais felizes! 
Então, aquilo que EU, Deltinha, gostaria de vos pedir a todos vós, famí-
lia Delta e amigos, é que façamos dos outros dias do ano, dias de muito 
Amor, tal como acontece no Natal! Que nos possamos juntar sempre que 
queiramos e que comemoremos a Amizade, a União, o Respeito, o Carinho 
que nutrimos uns pelos outros! Digam-me, o que encontraram de seme-
lhante em todo o Mundo que possamos dizer aqui em uníssono!? Aposto 
que descobriram em cada lar o Amor que existia dentro dele! (E os amigos 
consentiram). E certamente também acharam curioso, sempre que saíam 
de um continente para outro, sentirem a necessidade de tomar um café!  
E o mais curioso de tudo é que em todos os continentes, assim como encon-
traram Amor, também encontraram Delta, porque Delta também é Amor!
Feliz Natal!

DESTAQUE



DELTA MAGAZINE
OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO’17 24  

 

A vida começa agora 
para Delta Q

REPORTAGEM
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
DELTA Q

RUI MIGUEL NABEIRO,
ADMINISTRADOR DA 
DELTA CAFÉS, apresentou 
as novidades que 
Delta Q irá lançar no 
mercado ao longo dos 
próximos meses. Além 
da diversificação de 
canais, com a entrada no 
Alibaba, novos produtos 
e um inovador sistema 
de extração de café 
que colocam o grupo 
empresarial português na 
vanguarda mundial
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Inovação
Mais um elo numa cadeia de compromisso com a inovação, assumido e 
reiterado a cada dia, um pilar estruturante da marca e do Grupo e um dos 
seus principais fatores de crescimento ao fim de 10 anos de maturidade e 
saber feito, sempre com a disrupção e o futuro como parte integrante de 
uma visão estratégica de longo prazo. “Tem sido a inovação que nos tem per-
mitido alimentar o sonho”, sublinha João Manuel Nabeiro, administrador 
do Grupo Nabeiro/Delta Cafés. “Ao longo dos anos, tem sido um dos nossos 
eixos de investimento. Por exemplo, em 2013, fizemos o ‘spin-off’ da Diverge 

que, a partir desse momento, passou a ser o centro de investigação do nosso 
grupo e que é responsável pelo pedido de cerca de 15 patentes registadas 
em 2016”. Recorde-se que há dois anos que a Delta Cafés é a empresa que 
mais registos de patentes pede em Portugal, testemunho da importância 

Apesar de levar já uma década a surpreender os consumidores com o melhor café em 
cápsulas, para Delta Q “a vida começa agora”. A nova assinatura com que a marca se 

apresenta ao mercado no culminar de 10 anos a servir o expresso perfeito da forma mais 
simples, num portfólio agora reforçado com três novos blends. Aos melhores aromas 

junta-se, ainda, um novo sistema de extração de café, o RISE, fruto do saber e labor intenso do 

centro de inovação do Grupo Nabeiro/Delta Cafés: a Diverge. Uma novidade desenvolvida 
em Portugal, que posiciona Delta Q na vanguarda da inovação e da tecnologia e que 

está a causar sensação por esse mundo fora.

Uma evidência validada na última Web Summit onde o interesse em torno 
do exclusivo, e inovador, sistema RISE, assim como dos renovados Qoffee 
Qars, demonstrou a pertinência e pioneirismo destas propostas apresenta-
das em primeira mão aos elementos da empresa em mais uma sala cheia 
no pequeno auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa.
Reforço do compromisso da marca com a inovação, assumido e reiterado a 
cada dia, e agora materializado com excelência do novo sistema de extra-
ção de café apresentado por Delta Q. RISE de seu nome, sigla que resume 
a expressão Reverse Injection System Experience, ou tão simplesmente 
uma nova forma de extrair café, que rompe com o 
paradigma ao ser feita a partir da base e ao desafiar 
a gravidade. Uma tecnologia pioneira à escala mun-
dial, com o fluxo diretamente injetado pelo fundo 
da chávena, que reforça, assim, as características 
organoléticas da bebida. O expresso obtido com 
este sistema apresenta um creme mais persistente, 
mais aromático, e a bebida final realça cada deta-
lhe do que é natural no café: a “superlative (coffee) 
experience”.
Sistema totalmente desenvolvido pela Diverge, cen-
tro de inovação do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, que 
apresenta cinco pedidos de patentes. Numa primei-
ra instância, está disponível no Qoffee Qar 2.0, um 
robô autodirigido e destinado ao canal Horeca, que 
vai possibilitar um serviço premium aos clientes 
do Grupo, ao permitir levar o café e as sobremesas 
à zona de refeição e ao oferecer uma experiência 
inovadora na forma de servir café na restauração. 
“Hoje celebramos 10 anos de história, 10 anos de su-
cessos e de inovações exclusivas. Entrámos no mer-
cado português, e gradualmente noutros mercados, sempre com uma visão 
futurista e com a missão de inovar para enriquecer o dia-a-dia dos nossos 
consumidores”, afirma Rui Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Na-
beiro/Delta Cafés.
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de cápsulas disponibilizado pela marca, que também é reforçado com a 
nova gama Chef’s Collection. Vítor Sobral e Chakall estreiam esta proposta 
que pretende unir a arte do blend e da torra e adequá-la à personalidade 

REPORTAGEM

atribuída à inovação como vantagem competitiva e que, como refere João 
Manuel Nabeiro, “permite continuar a assegurar a exclusividade do sistema 
Delta Q e a alimentar a busca pelo expresso perfeito”. Tudo em nome de 
continuamente surpreender o consumidor. “Pretendemos continuar a sur-
preender o consumidor, ano após ano, criando tendências e acrescentando 
valor aos vários momentos de consumo e de partilha proporcionados pelo 
café”, acrescenta Rui Miguel Nabeiro.

Chef’s Collection by Delta Q
Mas as novidades não se ficaram por aqui, com Delta Q a apresentar, no 
seu 10.º aniversário, e além de uma nova assinatura que reforça o com-
promisso de inovação junto dos consumidores, três novos blends que tes-
temunham o quão atenta está a marca do Grupo Nabeiro/Delta Cafés às 
tendências de consumo.
Novidades como o Delta Q bio, um blend que materializa uma visão susten-
tável do negócio, ao apresentar certificação biológica e UTZ, que assegura 
boas práticas agrícolas, contribuindo para a produção de café de qualidade 
e sustentável, combinadas num expresso com corpo marcante, notas aro-
máticas cítricas, de chocolate e caramelo. Uma nova adição ao portfólio 
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um dos 10 maiores grupos de café mundiais na próxima década. Como? 
Continuando a inovar, claro está. Seja ao nível dos blends, seja ao nível dos 
equipamentos, seja, ainda, ao nível estratégico e comercial.
Razão pela qual, desde 13 de outubro que  Delta Q e a Delta Cafés têm uma 
“flagship store”, gerida por si, na plataforma de comércio eletrónico Tmall. 
Numa parceria a cinco anos, toda a gama de café em cápsulas de Delta Q, 
assim como toda a gama de café moído Delta Cafés estarão disponíveis 
ao consumidor chinês através do Alibaba, que identificou a categoria dos 
cafés como uma das prioritárias nos próximos anos. 
Desafio que surgiu do próprio gigante do comércio eletrónico asiático que 
convidou a empresa portuguesa a estar na sua plataforma, responsável 
por 60% das vendas online de produtos alimentares no imenso mercado 
da China. Ou não fosse o Tmall o principal veículo de criação de marcas 
naquele país asiático. O Grupo passa, assim, a ter acesso a uma plataforma 
de mais de 450 milhões de consumidores, que geram acima de 45 milhões 
de vendas diárias, e encontra mais uma via para atingir os objetivos a que 
se propôs. “Num ano, queremos faturar 700 mil euros”, adianta Rui Miguel 
Nabeiro.
O gestor acredita também que, nos próximos cinco anos, a faturação de 
Delta Q possa duplicar em valor para os 150 milhões de euros. O mercado 
internacional, que representa já 35% da faturação do Grupo, é um dos ei-

e ao estilo de cada um dos chefs. “O mundo da 
gastronomia e o mundo do café estão inteira-
mente ligados. Desafiámos o chef Chakall e o 
chef Vítor Sobral a fazerem dois blends’ de café 
connosco. Queríamos que eles criassem o café 
que gostariam de servir no final das refeições 
nos seus restaurantes”, explica Rui Miguel Na-
beiro.
Dois cafés completamente diferentes e criados 
a pensar no “pairing” perfeito para o fim de 
uma refeição, um mais tradicional, no caso de 
Vítor Sobral, outro mais exótico, onde as espe-
ciarias, nomeadamente o cardamomo, sobres-
saem, com a proposta de Chakall. “Eu adoro 
café. Venho de um país onde, lamentavelmente, 
não se sabe beber café. É ‘água suja’”, graceja o 
chef argentino. “Redescobri o café em Portugal. 
Sempre que viajo experimento os vários cafés. 
Para mim, o café é uma cultura e se essa cul-
tura não existe, não há nada, por melhor que 
sejam as origens. O mais importante é a torrefa-
ção. É aí que está o segredo de um bom café e é 
isso que a Delta Cafés tão bem sabe fazer. Sempre admirei muito este grupo 
empresarial, onde os valores familiares estão bem presentes e que faz o me-
lhor café de Portugal. Já experimentei café em mais de 130 países e sei que o 
português é um dos melhores. Neste momento, faço um programa de televisão 
na China e sou o maluco que viaja com um quilo de café Delta pelo mundo. 
Um mau café pode estragar uma bela sobremesa”, acrescenta.
Mas esta não é a primeira aventura de Delta Q pelo mundo das especiarias. 
Em julho, chegou ao mercado nacional o Qanela, onde ao café de sempre 
a marca juntou uma das especiarias mais antigas do mundo, originando 
um expresso único, com o aroma natural da canela e com notas de avelã e 
nozes torradas. Este foi o primeiro produto lançado inicialmente nos mer-
cados internacionais, estando já presente no Brasil, em Angola, no Luxem-
burgo, em França e na Suíça, para além de Portugal. 

E os próximos 10 anos?
Serão, certamente, tão ou mais recheados de desafios e sucessos, metas e 
conquistas, numa missão constante de autossuperação. O objetivo é claro e 
foi publicamente assumido em momento de celebração do seu aniversário: 
ser a marca de cápsulas mais inovadora e duplicar o volume de negócios 
atual, dando, assim, continuidade a um passado feito de disrupção e arrojo. 
Mas também contribuir para que o Grupo Nabeiro/Delta Cafés possa ser 

Desde 13 de outubro que  Delta Q e a Delta Cafés têm uma “flagship store”, gerida por si, na plataforma de comércio 
eletrónico Tmall. Numa parceria a cinco anos, toda a gama de café em cápsulas Delta Q, assim como toda a gama 
de café moído Delta Cafés estarão disponíveis ao consumidor chinês através do Alibaba, que identificou a categoria 
dos cafés como uma das prioritárias nos próximos anos



DELTA MAGAZINE
OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO’17 28

inovadora”, sublinha Rui Miguel Nabeiro. “Para aprender, corresponder às 
expectativas dos consumidores e levar soluções relevantes para o mercado e 
cada vez mais adequadas às necessidades de cada cliente”.
Nova assinatura, novos canais de distribuição, novos blends. Muito mu-
dou desde o dia 7 de novembro de 2007, quando Delta Q foi lançada no 
mercado, juntamente com os seus primeiros sete blends e duas máqui-
nas de café. Mas com muita vontade de sonhar. “Em 10 anos vendemos 

um milhão e meio de máquinas. Temos 12 
patentes concedidas. Oferecemos uma gama 
de 29 blends de café, chás, tisanas e cereais 
aos nossos consumidores. Temos quatro 
lojas próprias, três em Portugal e uma no 
Brasil. Vendemos Delta Q em 25 países. E 
fechámos o ano de 2016 com mais de 1,8 
mil milhões de cápsulas vendidas. Tudo isto 
só é possível porque, há 56 anos, o meu avô 
acreditou num sonho”, recorda Rui Miguel 
Nabeiro. “O do expresso perfeito. E é ele que 
nos faz sonhar todos os dias. Nestes 10 anos 
tivemos, o privilégio de ver os nossos produ-
tos e valores serem reconhecidos pelos nos-
sos clientes e consumidores. Foram eles que 
nos deram a liderança! Mas nenhuma mar-
ca é líder tantos anos seguidos à sombra do 
passado. Se continuamos na frente é porque 
olhamos pouco para trás. É porque vivemos 
com os olhos postos no próximo blend, na 
próxima máquina, no próximo canal de dis-
tribuição. É porque olhamos para o futuro 
com os pés assentes na terra”, acrescenta
Para Delta Q, a vida começa agora. Come-
ça em cada dia, em cada cliente, em cada 
consumidor, em cada café. “Sonhámos. O 
sonho foi permanente e alimentou a cora-

gem, o querer e a força para continuar. Fui isso que aprendi com um casal 
muito humilde, os meus pais, e é isso que tenho procurado transmitir a todos 
aqueles que comigo se cruzaram ao longo da vida. Com humildade e dispo-
nibilidade para o outro, vencemos e superámos obstáculos. Nos 56 anos de 
grupo e 10 de Delta Q, foi esta a filosofia. Saber dar o melhor de nós e agra-
decer o que de melhor temos recebido”, conclui o comendador Rui Nabeiro, 
fundador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés. 

xos do seu crescimento, acelerado, precisamente, pela marca de café em 
cápsulas. Se os mercados internacionais representam, hoje, cerca de um 
terço do negócio do Grupo, o contributo de Delta Q representa 20% desse 
valor, com a introdução progressiva da marca a levar a que, no final de 
2017, já se tenham colocado nos mercados internacionais um total de 400 
mil equipamentos e comercializado mais de 240 milhões de cápsulas em 
apenas oito anos.

Percurso feito de desafios e superação constante, que Delta Q quer trilhar 
para continuar a conquistar novas geografias onde os consumidores quei-
ram apreciar o seu expresso perfeito, como tão bem traduz a assinatura 
para os mercados internacionais “Perfectly Expresso”. Mas igualmente 
expandir-se através de novos canais, de que esta parceria com o Alibaba é 
um bom exemplo. “Como acreditamos na fusão do online com o offline, esta 
parceria representa uma oportunidade única para Delta Q enquanto marca 

REPORTAGEM

Nova assinatura, novos canais de distribuição, novos blends. Muito mudou desde o dia 7 de novembro de 2007, quando 
Delta Q foi lançada no mercado, juntamente com os seus primeiros sete blends e duas máquinas de café. Mas com 
muita vontade de sonhar. 10 anos depois, são 29 blends, aos quais se juntam quatro lojas próprias, uma das quais no 
Brasil, e a presença em 25 países. Algo, contudo, permanece imutável: a promessa de continuar a servir o expresso 
perfeito da forma mais simples e a vontade de fazer parte da vida dos consumidores, em qualquer ocasião
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Aos 16 anos, Salvador Mendes viu a sua adolescência ser-lhe roubada por um terrível 
acidente de mota. Se as suas capacidades motoras ficaram afetadas, a sua força e espírito 

empreendedor e solidário falaram mais alto que nunca. Criou a Associação Salvador, prestes 
a comemorar 15 anos de existência, onde luta diariamente para ajudar a melhorar e a mudar 

a vida de todos aqueles que sofrem de deficiências motoras.

SALVADOR MENDES, 
PRESIDENTE DA ASSO-
CIAÇÃO SALVADOR, criou 
este entidade há já 15 
anos e luta diariamente 
para dar voz e ajudar a 
mudar a vida de todos 
aqueles que sofrem de 
deficiências motoras. 
Um empreendedor de 
espírito guerreiro e 
solidário

Delta Magazine - Como é que se lida com um acontecimento tão 
dramático e decisivo como este?
Salvador Mendes - Acredito que o facto de ter tido o acidente cedo teve 
algumas vantagens. Quando estamos na flor da nossa adolescência, não nos 
apercebemos bem da situação em que estamos e se é ou não uma situação 
definitiva ou passageira. No meu caso, nos primeiros dias, não percebi o que 

é que tinha. Percebia que era um acidente muito drástico, que deixei de sentir 
parte do meu corpo e que não me mexia, mas julgava que era uma situa-
ção temporária. A primeira reação, quando me apercebi da realidade, foi de 
medo, desespero e incerteza. Mas depois, fruto também do apoio da família e 
de amigos e do acompanhamento médico, percebi que não há outro caminho 
se não lutar e que podemos evoluir. Eu só movia o pescoço, nos primeiros três 

“Felizmente,
em Portugal
as empresas
têm espírito
solidário e
temos
conseguido
canalizar os
apoios certos”
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meses comecei a mexer também os ombros e mais tarde os braços. 
Depois deste primeiro embate físico e psicológico, há, na minha visão, o se-
gundo embate, que é o mais difícil, e que tem a ver com as acessibilidades. 
Se não tenho acessibilidades e se vivo numa zona que não oferece condições, 
pura e simplesmente fico fechado me casa. No meu caso, os meus pais muda-
ram de casa, tive logo um carro adaptado e nisso fui um privilegiado. 
No entanto, foi uma situação muito difícil, para alguém que jogava râguebi, 
futebol, montava a cavalo. Voltar à escola e estar dependente de terceiros é 
muito complicado. Foi uma descoberta aos poucos e poucos. Paralelamente, 
há também uma descoberta de capacidades que temos, mas que até então 
não tinham sido necessárias nem postas à prova. Quando uma pessoa sofre 
um acidente traumático, começa a relativizar certas coisas da vida e a dar 
outro valor. Foi difícil, claro, mas não há impossíveis. E com família e amigos 
à nossa volta conseguimos voltar a ter uma vida normal.

DM - Em 2003, criou a Associação Salvador, à qual preside. Como 
surgiu esta ideia?
SM - Tive o acidente em 1998 e encontrava-me muito isolado das pessoas 
com deficiência. Fazia a minha vida normal, com os meus amigos, mas sen-
tia a necessidade de conviver com pessoas que tivessem também limitações. 
Ao longo do tempo fui tentando conhecê-las e, ao início, o que fazíamos era 
organizar programas para pessoas com deficiência, para estimular o con-
vívio e a solidariedade. Mais tarde, eu, o meu pai e um grande amigo meu 
fomos percebendo que havia um longo percurso a percorrer, não só ao nível 
de acessibilidades como ao nível do desporto e da integração. Não tínhamos 
noção da falta de existência de apoios e também da falta de coordenação 
desses apoios. 
O que acontece, quando alguém sofre um acidente, é um mundo novo. Até ao 
nível de burocracia e do nosso sistema público, é muito difícil. O objetivo da 
associação foi ajudar as pessoas a terem mais informação, mas, sobretudo, 
juntá-las para partilhar experiências, promover o convívio, começar a fazer 
algum desporto adaptado e partilhar alguns conhecimentos de terapias e 
avanços na ciência, aos quais, felizmente, o meu pai teve acesso. 
Em 2007, passámos a estar ao abrigo da lei do mecenato e, assim, poder cap-
tar recursos de outras empresas, como a Delta Cafés e tantas outras que nos 
têm ajudado. Conseguirmos criar uma estrutura profissional e desenvolver 
um trabalho mais sério, com programas de apoio a pessoas com problemas 
de deficiência motora.

DM - Recebem muitos pedidos de ajuda? É fácil dar-lhes resposta?
SM - Sim, recebemos bastantes. São mais os pedidos do que as respostas que 
conseguimos dar. Há um grande desconhecimento, a vários níveis, mas é so-
bretudo nas acessibilidades que as pessoas com deficiências motoras sentem 
maiores dificuldades. 
É nesse mesmo sentido que surge o nosso novo projeto, que é a criação de um 
provedor das acessibilidades. A associação vai lançar uma app onde é possí-
vel fazer uma reclamação sobre as acessibilidades que se encontra. Esse é um 
dos nossos objetivos para conseguir que o Estado fique mais alerta, porque 
acredito que os nossos governantes não têm noção. Só quem vive com esta 
realidade, ou quem a vive de perto, é que tem real noção, por mais sensíveis 
que as pessoas sejam.

CAFÉ COM… 
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS

SALVADOR MENDES, PRESIDENTE ASSOCIAÇÃO SALVADOR

DM - Há cerca de sete anos dizia que atos, como por exemplo jan-
tar fora com amigos, se tornam muito difíceis porque os espaços 
não estão preparados para pessoas com deficiências. Ainda é as-
sim? E em termos e mentalidades, estamos mais atentos?
SM - Continua a ser assim. É algo que leva algum tempo, ainda por cima na 
nossa cultura de “desenrasca”, onde muitas vezes só se resolvem problemas 
a curto prazo e não são encarados como uma prioridade. Em termos de men-
talidades, penso que já existe alguma sensibilidade. 

DM - Hoje discute-se muito o tema da igualdade. Em 2014, a As-
sociação Salvador revelava que a taxa de desemprego em pessoas 
com deficiências motoras era duas vezes superior. Os valores 
mantêm-se? Ainda existe muita dificuldade em dar trabalho a 
pessoas com deficiências motoras?
SM - Ainda há muita dificuldade, sim. Fruto dessa perceção, apostámos bas-
tante na área do empego. Hoje em dia, temos uma psicóloga dedicada exclu-
sivamente a esta área e, nos últimos dois anos, já conseguimos integrar 35 
pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Isto resulta de um grande 
trabalho de sensibilização, explicando que podem fazer um trabalho igual 
a qualquer outro desde que tenham as condições minimamente adaptadas. 
Tudo tem a ver com a vontade. Até o próprio Estado tem mecanismos para do-
tar as empresas, por exemplo, com casas de banho adaptadas. É um trabalho 
que tem de ser feito com a própria comunidade das pessoas com deficiência, 
que concordam que sabe melhor viver com o resultado do seu trabalho e 
esforço, do que ser subsídio-dependente, até porque os subsídios são muito 
reduzidos. É também por isso que este projeto de integração profissional se 
vai expandir para a região Norte, onde vamos abrir uma delegação, a primei-
ra fora de Lisboa, já em 2018.

DM - É fácil conseguir apoios e parceiros?
SM - Não, mas tudo se faz. O mercado sem fins lucrativos tem crescido bas-
tante nos últimos anos e é um mercado onde há também muita interajuda 
entre as várias associações, mas que ainda carece de muitos profissionais 
qualificados. Felizmente, em Portugal, as empresas têm espírito solidário e 
temos conseguido canalizar os apoios certos.

DM - Como surgiu esta parceria com a Delta Cafés?
SM - Já tínhamos feito um estudo das empresas socialmente responsáveis e 
vimos que a Delta tinha um grande historial. Foi uma insistência nossa a de 
marcar uma reunião, que tentei que fosse pessoalmente com o comendador 
Rui Nabeiro, para poder explicar-lhe o projeto e de que forma é que trabalha-
mos e mudamos vidas. Desde essa primeira reunião que decidiu logo apoiar 
e se apaixonou pela causa. A Delta Cafés é uma empresa altamente solidária 
e o comendador Rui Nabeiro incute isso muito bem. Prova disso é que, ao fim 
de três anos, organizámos um dos nossos eventos de convívio no CCC, em 
Campo Maior, e o próprio comendador esteve presente. São esses pequenos 
pormenores que fazem grande diferença e isso para nós é muito importante, 
tanto ou mais que o apoio financeiro. 
A Delta Cafés é nosso parceiro no projeto Ação Qualidade de Vida, com o 
qual, só este ano, já apoiámos 34 candidatos, num valor total superior a 125 
mil euros. 
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Um ano depois de se ter sagrado vice-campeão, Pedro Marmelo conquistou, em Lisboa, o 
título de campeão nacional de baristas. Na competição que teve por espaço as instalações 
da Escola de Hotelaria e Turismo da capital, o barista do Centro de Ciência do Café superou 
outros 11 candidatos ao título, oriundos de vários pontos do país.

Barista do CCC 
vence Campeonato 2017

REPORTAGEM
texto JOÃO VINAGRE fotos D.R. 
CAMPEONATO BARISTA

PEDRO MARMELO, 
BARISTA DO CCC, (AO 
CENTRO), conquistou 
o título de campeão 
nacional barista e vai 
representar Portugal na 
final de Amesterdão. Já 
os restantes lugares do 
pódio forma ocupados 
por Tiago Costa e Rui 
Pereira
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REPORTAGEM

Enorme satisfação e a certeza do dever cumprido. Foram estas as emoções 
que experimentou Pedro Marmelo quando, ao início da tarde de 17 de ou-
tubro último, o seu nome foi anunciado como novo campeão nacional de 
baristas. Sensivelmente um ano depois da estreia na prova – onde, então, 
obtivera o segundo lugar, apenas superado pelo campeão David Coelho –, 
o jovem natural de Portalegre e que integra a equipa do Centro de Ciência 
do Café atingiu agora o lugar mais alto do pódio.
Depois dos últimos anos nas instalações da Feira Internacional de Lisboa, 
a iniciativa da Associação Industrial e Comercial do Café (AICC) decor-
reu, desta vez, na Escola de Hotelaria e Turismo da capital. A concurso 
apresentaram-se 12 baristas de diversas regiões portuguesas, incluindo o 
arquipélago da Madeira.
No primeiro de dois dias do campeonato, o júri sensorial e técnico, lidera-
do pelo juiz grego Tasos Delichristos, apreciou as prestações da dúzia de 
candidatos. Conforme determinam os regulamentos internacionais, cada 
barista dispôs de 15 minutos para apresentar três tipologias de bebidas 
com base no café: expresso perfeito, cappuccino e bebida de autor.
Ao final da tarde de 16 de outubro eram anunciados os seis finalistas, 
numa lista da qual constavam os nomes de Pedro Marmelo, dos algarvios 
Rui Pereira e Catarina Estevens, os portuenses Hugo Ferraz e Fernando 
Magalhães e o conimbricense Tiago Costa. Para memória futura, deixamos 
os nomes de outros tantos candidatos que ficaram pelo caminho: Maurício 
Moreira (Marco de Canaveses), Tiago Nunes (Azeitão), Ana Filipa Almeida 
(Lisboa), Cristóvão Pereira (Funchal), Tiago Santos (Felgueiras) e Beatriz 
Rosalino (Costa da Caparica).
Na reta final desta edição 2017 do Campeonato de Baristas, os seis con-
correntes apurados voltaram a apresentar aos jurados as suas propostas 
centradas no café de especialidade. Ao novo campeão nacional juntam-se, 
como destaque, o título de vice-campeão alcançado por Tiago Costa e o 
terceiro lugar de Rui Pereira.

Ao conquistar o título nacional, Pedro Marmelo ganhou o 
direito a representar Portugal na edição 2018 do World Ba-
rista Championship, o campeonato mundial da especialida-
de, agendado para o mês de junho na cidade holandesa de 
Amesterdão.

Academia Barista Delta e clientes representados
Sendo a Delta Cafés associada da AICC, o Grupo Nabeiro 
tem vindo a marcar presença, das mais diversas formas, 
em cada edição do Campeonato Nacional de Baristas. As-
sim aconteceu este ano na Escola de Hotelaria e Turismo 
de Lisboa.
Uma das colaborações traduziu-se na presença dos pro-
fissionais da Academia Barista Delta nos painéis de júris 
sensoriais e técnicos da competição. José Guerreiro, Luís Vi-
lhalva, Paulo Grifo e Ricardo Lima foram os representantes 
da academia nessa missão, aos quais se juntou Carla Rodri-
gues, da Diverge, empresa de I&D do Grupo Nabeiro.
Alguns dos baristas que se apresentaram a concurso são ou 

foram formandos da Academia Barista Delta. Além do campeão Pedro Mar-
melo, também o vice-campeão Tiago Costa e os algarvios Rui Pereira e Ca-
tarina Estevens, respetivamente terceiro e quarto classificados, receberam 
formação nas instalações da Academia em Campo Maior, Coimbra e Faro. 
Noutra vertente, alguns clientes da Delta Cafés no canal Horeca estiveram 

representados na edição de 2017 do Campeonato Nacional de Baristas. São 
disso exemplo a Quinta das Lágrimas, de Coimbra, a cujos quadros per-
tence o vice-campeão Tiago Costa; a Quinta do Lago, em Almancil, onde 
trabalha Rui Pereira; ou ainda as cafetarias em Tavira de que é proprietária 
Catarina Estevens.
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Um barista de topo 
em Campo Maior

PEDRO MARMELO TROUXE 
PARA O CENTRO CIÊNCIA 
DO CAFÉ o título de 
campeão nacional barista. 
Natural de Portalegre, foi 
enquanto estudante que 
participou pela primeira 
vez nesta competição 
nacional. Não se deixou 
esmorecer pelos primeiros 
resultados registados e 
agora vai a Amesterdão de-
fender as cores nacionais 
no Campeonato do Mundo 
da categoria



DELTA MAGAZINE
OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO’17 35

Pedro Marmelo não se acanha perante um desafio. Em 2014, o barista natural de 
Portalegre terminou no quarto lugar do 1º Campeonato de Baristas em Portugal, como 
representante da Escola de Hotelaria e Turismo daquela localidade. Pouco depois, começou a 
trabalhar como barista no Centro de Ciência do Café (CCC) e, em sua representação, participou 
no 3.º Campeonato Nacional de Barista, em 2016. Regressou insatisfeito, mas, com o apoio e 
estímulo da sua equipa, atingiu o título de campeão nacional barista no ano seguinte.

Delta Magazine - Antes de mais, porquê ser barista? Ou porque não?
Pedro Marmelo - Entre o barista e o não barista havia uma decisão de vida 
que era: o que quero ser, ou que área quero seguir? O mundo do café abriu-me 
muito as portas e tive que tomar uma decisão. Abriu a oportunidade de vir para 
um centro de experiência como o Centro de Ciência do Café. A questão do barista 
ganhou mais força e mais vida. As pessoas que me têm acompanhado e apoiado 
têm-me levado, cada vez mais, a dedicar-me ao mundo barista. É um caminho que 
se aprende e em que se vai crescendo. Porque o barista complementa-se dia após 
dia, em constante contacto com a realidade e com a tecnologia.

DM - Em janeiro de 2014 participou no primeiro Campeonato de Baris-
tas em Portugal e terminou no quarto lugar, imediatamente a seguir a 
profissionais da área que competem ao mais alto nível. O que levou à 
decisão de, enquanto estudante, participar?
PM - Recordo-me perfeitamente desses primeiros passos no mundo dos baristas. 
Foi uma experiência que nunca tinha tido. Nunca pensei que trabalhar com cafés 
tivesse tanta importância e relevo a nível nacional. Esse foi o primeiro impacto que 
tive e que me disse que realmente podia haver um caminho. É isso que tento, acima 
de tudo, transmitir àqueles que conheço e tentar convencê-los que pode haver um 
caminho nesta área..
Enquanto estudante na escola de hotelari, só houve um curso ao qual me dediquei, 
que foi a parte de cafés. Fui praticando, mesmo depois das aulas, mas nunca pen-
sei que pudesse chegar onde cheguei. O café teve sempre um destaque especial pelo 
facto de me aplicar a produzir um produto que era completamente desconhecido 
para mim.

DM - É a prova de que a formação e os workshops que existem podem 
despertar em cada um esta paixão ou, pelo menos, chamar à atenção 
para este mundo?
PM - Exatamente! E é esse o nosso objetivo: despertar nas pessoas esse gosto, 
ajudá-las onde têm mais necessidade, sejam clientes ou quem trabalhe com o café. 
Queremos sempre partilhar este sentimento, e estas técnicas, para que possam des-
cobrir um pouco esta paixão que é o mundo barista.
Acredito que todos temos uma responsabilidade acrescida e somos embaixadores 
daquilo que fazemos. E, mais do que nunca, não sou mais do que os meus colegas, 
sou apenas mais um barista que está aqui. Faço parte desta equipa. Foi graças a 
este conjunto de amigos que tenho aqui hoje que consegui chegar onde cheguei. É 
tudo graças a eles e à oportunidade que me foi dada pelo Grupo Nabeiro. Foi aqui 
que cresci e aprendi e é aqui que espero continuar a crescer e a tornar-me melhor 
pessoa, melhor profissional e continuar a contribuir o melhor que possa.

DM - Apesar de ambicionar conquistar o título, esperava que 
este chegasse tão rápido?
PM - Na minha quarta participação, não sabia o que podia acontecer. 
Preparamo-nos sempre para dar o melhor. Vamos a pensar, não no que 
os outros levam, mas sim no que conseguimos levar. Creio que temos 
que nos focar no nosso trabalho e não no trabalho dos outros. Foi um 
momento que me custou a crer. 
Na altura sonhava que pudesse acontecer, mas nunca pensei que es-
tava lá. Quando aconteceu, dei por mim a pensar: está a acontecer, 
cheguei a este lugar, e agora? 
Agora é uma nova luta para continuar todos os dias a aprender e a 
chegar mais além.

DM - Como vai preparar a participação no campeonato do 
mundo?
PM - Uma vez mais, vou trabalhar com os meus colegas desta casa e os 
colegas do Grupo Nabeiro. Entre todos, vamos desenvolver ideias, parti-
lhar conhecimentos e experiências e decidir se o que vamos construin-
do com o tempo parece funcional, ou não, para aqueles 15 minutos de 
prova no campeonato do mundo.
Essa prova envolve um pouco todos os sentidos. Não é só apenas uma 
técnica, também é o tempo, é a parte editorial. Às vezes parece-nos que 
a prova está a correr mal mas, para os de fora, pode estar a correr bem. 
Por vezes, não temos perceção. Mas basta um erro, uma palavra em 
falso, um passo fora de sítio e tudo pode ficar um pouco mais atrapa-
lhado. É preciso disciplina e muita concentração.

DM - Vai apresentar alguma novidade no campeonato?
PM - Para o campeonato do mundo, quero mostrar que em Portugal 
também se trabalha e se aprecia muito o café. Sobretudo, mostrar o que 
somos enquanto povo. 
Não vou replicar o que fiz em Portugal. Sinto que devíamos levar sem-
pre algo diferente. Se me vou enquadrar, numa questão cultural e in-
ternacional, tenho que levar um pouco do que é nosso e pensar no que 
lá têm.
 Já tenho uma ideia daquilo que quero. Agora vou testá-la e perceber 
se a junção do café com as especiarias e os aromas que quero introdu-
zir é algo funcional. Vou discutir com a equipa e veremos o que pode 
resultar daqui.

ENTREVISTA
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS

PEDRO MARMELO, CAMPEÃO NACIONAL BARISTA
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UM CLIENTE, UM AMIGO

Data de 1858 um dos espaços mais emblemáticos da cidade bracarense, ali mesmo, 
debaixo da arcada da Praça da República. Ponto de paragem de diferentes faixas etárias, pelo 
seu interior já passaram Eça de Queirós e Camilo Castelo Branco, assim como muitos e 
diversos ilustres desconhecidos. Com uma cozinha sempre em funcionamento, o Café Vianna é 
um espaço de eleição de todo o ano, com uma proposta de valor diversificada e que faz com  
que, 159 anos após a sua criação, continue a ser uma referência desta cidade milenar. 

Café Vianna, um ex-libris
da cidade de Braga

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
CAFÉ VIANNA

DATA DE 1858 A CRIAÇÃO 
DESTE CAFÉ SECULAR, 
que já acolheu figuras 
ilustres da história nacional 
e local, assim como ilustres 
desconhecidos que todos os 
dias preferem o Café Vianna. 
Conhecido pela sua deco-
ração clássica, localização 
privilegiada e cozinha aberta 
até à hora de fecho
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UM CLIENTE, UM AMIGO

Onde fica o Café Vianna? Esta é a pergunta à qual não há nenhum 
bracarense que não saiba responder e indicar onde fica um dos cafés mais 
antigos da cidade, ou que não se tenha sentado na sua esplanada, mesmo 
ao lado do chafariz, numa noite de verão. Um espaço com história remota 
mas que, mantendo a traça original, se apresenta, em 2017, como um 
estabelecimento do futuro. 
Mas o Café Vianna não é só uma referência da história recente da cidade 
bracarense, é um espaço onde se pode comer uma refeição a qualquer 
altura do dia, um dos pontos mais diferenciadores da sua oferta. Aqui 
servem-se pequenos-almoços, almoços, lanches, jantares e até “brunches”. 
Recebem-se locais, turistas, excursões, grupos, com o Vianna a apresentar 
todas as comodidades para todo o tipo de consumo, conciliando a sua 
história – é o café mais antigo de Braga – com um serviço moderno e 
atento.
Desde 1994 sob gestão de Artur Barros Pereira, empresário natural de Póvoa 
de Lanhoso e que pegou no Café Vianna aquando do seu regresso do Brasil, 
onde viveu 19 anos. Um espaço icónico, onde as recentes remodelações não 
apagam, apenas enaltecem, este espaço verdadeiramente único. “O Café 
Vianna é um café, snack bar, creparia, gelataria, restaurante, que há 24 anos 
não fecha a cozinha, em altura alguma do seu horário de funcionamento. 
Fruto de muito trabalho e muito empenho dos funcionários. Se quiser comer 
um bacalhau cinco minutos antes das duas manhã ou às quatro das tarde 
pode fazê-lo”, explica Artur Barros Pereira. Uma realidade apenas possível 
com empenho, trabalho e uma gestão atenta, que faz da versatilidade e 
serviço pilares da sua ação quotidiana.
O que permite servir um espectro muito lato de clientes, portugueses ou 
estrangeiros, que chegam ao Café Vianna seja pelo facto de ser o seu café 
de sempre, ou mobilizados pelas novas tecnologias de informação que 
cabem na palma da mão em modernos “smartphones”.

“O Café Vianna dá as boas vindas a Braga, é um ponto de encontro de todo o 
ano. Desde a nossa esplanada, à referência Bacalhau à Braga, francesinhas 
e pregos, somos um café com história mas adaptado aos tempos modernos”, 
acrescenta o empresário.
E que café se bebe aqui? Delta, pois claro! Lote Diamond, com a assinatura 
de qualidade do Café Vianna a estender-se do café ao gin, do copo de vinho 
ao batido. “Uma marca de café portuguesa, que fazia todo o sentido estar 
no Café Vianna. Não só o café como todos os produtos comercializados pelo 
grupo, desde os tremoços e pickles Qampo aos vinhos da Adega Mayor, sem 
esquecer a água e os refrigerantes. A Delta Cafés entrou no Vianna como um 
parceiro, com um rosto e de forma natural. Houve empenho e vontade das 
pessoas em estabelecer uma parceria”, reforça Artur Barros Pereira.
Concertos, festas temáticas, celebração do São João, noites com DJ’s 
convidados e até casamentos já se organizaram no Café Vianna e, numa 
altura em que tanto se fala de “brunches”, saiba este estabelecimento já o 
fazia há 24 anos, quando passou a disponibilizar pequenos-almoços mais 
elaborados em horário alargado ao fim-de-semana.

O empresário Artur Pereira assumiu o Café Vianna, em Braga, em 1994.

Beneficiando do “boom” do turismo, 
o Vianna continua a ter argumentos 
para dar continuidade à sua imensa 
história e tem vindo a alargar a 
sua base regular de clientes. Ou 
não fosse, como o seu proprietário 
diz, “uma referência e um ponto de 
encontro da cidade de Braga”.

Onde fica? 
Praça da República  
Arcada, N.º 217, 
4710-251 Braga
Telefone: 918 870 101/ 253 262 336
09h/24h – Segunda a quinta-feira
09h/02h – Sexta-feira e sábado
09h/19h - Domingo
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AOS 41 ANOS, O CHEF 
AUSTRÍACO HANS NEUNER, 
há 10 anos no nosso 
país, assume-se como 
um protagonista maior 
da gastronomia nacional, 
tendo conquistado para 
o The Ocean, restaurante 
“flagship” do Vila Vita Parc, 
em Porches, duas estrelas 
Michelin em apenas três 
anos e meio. Mas Hans 
Neuner, e a sua cozinha, 
são muito mais do que as 
distinções conquistadas
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Hans Neuner, o austríaco
rendido aos encantos de Portugal

10 anos de Portugal, uma década a colocar o The Ocean, o restaurante “flagship” do 

Vila Vita Parc, no top da restaurantação nacional. Apaixonado por Portugal, diz sentir-se 

em casa no país e augura um futuro muito positivo à gastronomia nacional. A mesma 

que recupera no restaurante com a sua assinatura, num dos melhores resorts turísticos nacionais.

“10 anos depois nada mudou de especial, sou o mesmo. Apesar de saber 
muito mais sobre a cultura portuguesa e a sua gastronomia”. Assim se con-
fessa Hans Neuner, o chef rebelde que colocou o restaurante “flagship” 
do Vila Vita Parc no topo da restauração nacional. Ao conquistar duas 
estrelas Michelin para o The Ocean em apenas três anos e meio, Hans 
Neuner não só cumpriu o objetivo para o qual havia sido recrutado ao 
Seven Seas, em Hamburgo, como o superou em tempo verdadeiramente 
recorde. “Após 10 anos sinto-me em casa aqui. Já não sou um legionário. 
Ao longo dos anos fui-me adaptando e adoro estar aqui. O país inteiro é 
fantástico, não só Lisboa e Porto. O desafio de trazer uma estrela Michelin 
para o The Ocean levou-me a aceitar o desafio. Gosto de provar às pessoas 
que estão erradas. Toda a gente me dizia que não iria conseguir. Pois aí 
têm. Portugal está num excelente caminho no sentido gastronómico e temos 
sala cheia constantemente e mais de 56% dos nossos clientes são portugue-
ses. Tal como na brigada. Jovens e portugueses”, partilha o chef executivo 
do The Ocean.
Com a conquista da segunda estrela Michelin, a respetiva repercussão 
mediática ajudou a que os clientes viessem de fora. Uma mudança de 
mentalidade até para Hans Neuner, que reconhece a exigência do cargo e
a responsabilidade de liderar a cozinha de um restaurante que tem como
assinatura “the art of dining – a arte de jantar”. “É preciso estar sempre 
no nosso melhor e este restaurante está no topo”, comenta com um sorriso 
orgulhoso e genuíno.
Mas como se cozinha com elevação e qualidade? Sem esquecer a autenti-
cidade de quem procura, sempre, o melhor produto e a autenticidade dos
pratos servidos. “Gosto de ir ao mercado em Armação de Pera, é bom falar 
com os comerciantes, captar a sua “vibe” e dialogar com eles. Não vou to-
dos os dias, mas vou regularmente. Temos ainda um leque de fornecedores 
que nos trazem exatamente o que solicitamos. De futuro iremos adaptar a 
nossa carta de modo a poder trabalhar com espécies piscatórias que não 
estejam em risco. É uma questão de sustentabilidade. Temos essa respon-
sabilidade, no meu entender”, assume o chef natural do Tirol austríaco.
Polvo, sardinhas e até frango com piri piri podem ser degustados no The 

HANS NEUNER, CHEF EXECUTIVO THE OCEAN - VILA VITA PARC
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

GASTRONOMIA

Ocean, cuja ementa é ajustada à temporada. Igual a si mesmo, direto e fran-
co, Hans Neuner esclarece o porquê pela opção por propostas “simplistas”, 
elaboradas com o seu toque de mestria e que o catapultaram para a ribalta 
da restauração nacional. “O Frango Piri Piri é um sucesso, é um prato muito 
autêntico. É o que as pessoas encontram quando vêm ao The Ocean. Não tem 
que ser o prato mais caro do menu para ser o melhor. Moreia e lampreia são 
também possíveis de encontrar neste restaurante. Procuramos demonstrar o 
que de melhor Portugal tem para oferecer. Em décadas, Portugal estará melhor 
do que muitos outros países, é um “feeling” meu. Já viajei muito e consigo ter 
uma perspetiva de quem vem de fora. O país tem muito para oferecer”, comen-
ta convicto.
A certeza e perspetiva de quem abraçou Portugal há 10 anos e que, ainda 
hoje, consegue encontrar motivos de interesse, que o entusiasmam e inspi-
ram. Ao longo deste período a deliciar os clientes do Vila Vita Parc e não só,
o chef executivo do The Ocean ainda ajudou a criar um festival gastronómico
que se realiza a cada dois anos e que promove o networking e a cozinha de 
excelência, assim como a consequente troca de experiências sobre a sua 
prática e execução.
Isto a juntar a uma renovada sala cheia todas as noites. A principal motiva-
ção do chef austríaco e da sua brigada, que gosta de desafios e procura sem-
pre fazer melhor. Com a possibilidade de uma terceira estrela Michelin no 
horizonte? Ou mobilizado pelo desafio intrínseco de fazer melhor? “Terceira 
estrela Michelin? Vamos ver... estamos muito melhor organizados agora. Não 
penso muito nisso, nunca quis ser um chef estrela Michelin. Nunca o desejei. 
Mas se tens duas estrelas Michelin, queres ter a terceira, queremos sempre 
melhorar. Devo ser o único que não falo nisso. Ano após ano, queremos ser 
melhores. Sei o nível em que estamos. O desafio é sempre fazer melhor, é esse 
o pensamento da cozinha. Se todos os dias fazemos algo, queremos sempre 
fazer melhor. É uma questão de disciplina, é como em entrar em palco e de-
sempenhar todos os dias o mesmo papel. É o mesmo na cozinha. Equipa é uma 
família e têm-se que se apoiar uns aos outros. Criámos algo muito especial 
aqui. Tenho aqui alguns jovens que estão em bom nível e que em breve poderão 
estar a dar cartas”, conclui.
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Do mar e não só, no 
The Ocean do Vila Vita Parc

Hans Neuner, chef executivo do restaurante The Ocean, do Vila Vita Parc, apresenta-

nos a sua sugestão. Uma verdadeira experiência degustativa e de desafio dos paladares 
do mar e não só. Ingredientes de excelência, uma interpretação de mestre, comida 
requintada, mas autêntica é o que Hans Neuner e a sua equipa prometem e oferecem no 

The Ocean. Um ícone do Vila Vita Parc e não só, que vale a sala cheia, todas as noites, durante o 

seu período de funcionamento.

O THE OCEAN É UM 
RESTAURANTE DUAS 
ESTRELAS MICHELIN, 
do Vila Vita Parc, em 
Porches, Algarve. Com 
a sua cozinha liderada 
há já 10 anos pelo chef 
Hans Neuner, o The 
Ocean assume-se como 
um espaço de excelência 
da gastronomia, fazendo 
jus à sua assinatura 
“The art of dining”. Uma 
verdadeira experiência 
gastronómica a descobrir

HANS NEUNER, CHEF EXECUTIVO THE OCEAN - VILA VITA PARC
fotos SARA MATOS

GASTRONOMIA
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POLVO DA COSTA / PIMENTOS / 
PEPINO / FUNCHO
Ingredientes:
3 pedaços de polvo
50gr de salada de pepino
2 pickles de cebola
1 colher de sopa de molho de pimento vermelho
Funcho 
Folhas de Nasturtium
3 rolos de pepino
3 topos do bolbo de funcho

• Preparação do polvo: 
Coza o polvo até ficar macio, corte-o em três pedaços e limpe-o um 
pouco. Seque com uma toalha. Toste os pedaços em azeite quente 
com um pouco de alho, sal e pimenta um pouco antes de empratar.

• Preparação dos rolos de pepino: 
Corte o pepino ao comprido e ao meio. Corte cada metade em 
longas fatias finas. Coloque duas fatias numa tábua de corte e 
retire as sementes, enrolando-as até ficarem dois pequenos rolos. 
Mantenha-as no frigorífico. Marine os rolos num pouco de azeite, sal 
e pimenta preta, antes de empratar.

• Preparação da salada de pepino: 
Lave bem o pepino. Corte-o ao meio ao comprido e retire as 
sementes com uma colher. Corte-o em cubos muito pequenos e 
tempere com sal e pimenta. Coloque tudo num pano e guarde o 
molho que daí escorrer. Separe metade do molho e junte-lhe uma 
folha de gelatina, ferva por alguns segundos e misture com o 
resto do molho fora do lume. Junte o molho aos cubos de pepino e 
coloque no frigorífico até empratar.

• Preparação do funcho: 
Faça vários furos num bolbo de funcho com uma agulha. Marine 
o bolbo em 100gr de azeite, sal, pimenta preta, alho esmagado, 
tomilho e 40gr de vinagre Chardonnay. Coloque tudo em vácuo e 
cozinhe a 90º durante 15 a 20 minutos. Depois de cozinhado, deixe 
arrefecer e deixe no frigorifico durante a noite. No dia seguinte, corte 
o funcho em finas fatias e mantenha-as no frigorífico até serem 
usadas de forma decorativa no empratamento.

Finalização do prato
Disponha os ingredientes como indicado na foto e decore com 
folhas de Nasturium, topos de bolbos de funcho e algumas fatias 
de azeitona.

FLANK STEAK / ROMESCO / 
MOSTARDA / AVELÃS
Ingredientes :
120gr flank steak
80gr romesco
2 cebolas
1 colher de sopa de sementes de mostarda

• Preparação do Flank Steak:
Retire a gordura e as partes não comestíveis da carne. Colocar a 
carne no frigorífico durante 1 a 2 horas. Retire a carne do frigorífico 
15 a 20 minutos antes de estufar. Tempere-a com sal e pimenta 
recém moída. Coloque-a numa frigideira até ficar dourada e depois 
coloque-a no forno a 200º por cerca de 5 a 6 minutos. Reduza 
o forno para 50º e deixe a carne ficar durante 15 a 20 minutos. 
Colocar alguns pedaços de manteiga numa frigideira com alho, 
chalotas e tomilho. Deixe dourar um pouco e coloque a carne por 
cerca de 2 a 3 minutos. Antes de colocar a carne no prato, corte as 
pontas para que se possa ver o ponto de cozedura.

• Preparação do romesco:
Ingredientes 
300gr de avelãs
250gr de pimento vermelho assado, sem casca
2 dentes de alho
15gr de concentrado de tomate
100gr de azeite
40gr tinta de choco
65gr de vinagre de xerez

Preparação:
Misture as avelãs, o pimento, o alho e o concentrado de tomate 
até se transformar numa pasta muito fina. Junte o azeite, a tinta 
de choco, o vinagre, sal e pimenta. Manter no frigorífico até ser 
necessário.

Finalização do prato
Coloque todos os ingredientes no prato como indicado na 
fotografia, decore com flores de Alsina e sirva com o molho à 
parte.

ROMÃ/ ROSAS/LARANJA
Ingredientes:
140gr mousse de romã
50gr sumo de romã 
100gr nata 
100gr glucose 
100gr clara  ovo 
3 folhas gelatina 

Processo:
Hidratar as folhas de gelatina, montar um merengue, aquecer o 
sumo de romã em banho-maria para   poder dissolver a folha de 
gelatina fazer um banho-maria invertido(gelo)e arrefecer o sumo 
de romã, juntar ao merengue e nata montada, congelar. 

•Espuma de rosa 
500g de água 
2 rosas 
40g de água de rosas 
50g açúcar  
20g de albumina 

Processo:
Triturar  as rosas mais a água 1 minuto, juntar o resto dos 
ingredientes e emulsionar, passar pelo mhinês e colocar em cifão 
com 2 cargas de CO2 

•Creme de baunilha
100g nata 
100g leite
14g fécula de batata 
15g de água
1 vagem de baunilha 
30g açúcar 

Processo:
Levar o leite, a nata, o açúcar e vagem ao lume ate ferver, verter 
sobre a fécula e água, emulsionar e deixar arrefecer.

•Sorbet de Romã
350g de água
20g açúcar invertido 
200g açúcar
80g dextrose 
7,5 estabilizaste
750g de sumo de romã 
100g sumo laranja 

Processo:
Levar ao lume a água, açúcar invertido, dextrose e 150g de açúcar, 
à parte, juntar o restante açúcar mais estabilizaste, pasteurizar 
aos 85º, reservar no frio de um dia para o outro e juntar os sumos 
de romã e laranja, emulsionar e congelar

Onde fica?            
The Ocean
Hotel Vila Vita Parc
Rua Anneliese Pohl, Alporchinhos
8400-450 Porches · Algarve, Portugal

Horário:19h-22h - Quarta-feira a domingo
Telefone: +351 282 310 100
E-mail: info@restauranteocean.com

GASTRONOMIA
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UM CLIENTE, UM AMIGO

É na mais emblemática zona da cidade estudantil, Coimbra, que a Pastelaria Toledo 
se localiza. No Largo da Portagem são muitos aqueles que não resistem ao melhor Delta, servido 

a preceito, e acompanhado de um belo sortido de pastelaria e doces conventuais. Motivos mais 
que suficientes, por si, para fazer uma pausa e sentar na imensa esplanada que em 
meados de um ameno mês de novembro ainda se apresenta muito apelativa. Se isto 

não for argumento suficiente para uma pausa, junte-lhe a autenticidade e simpatia de quem o 

recebe. Assim é na Pastelaria Toledo, em Coimbra.

Uma pastelaria familiar
na zona nobre de Coimbra

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
PASTELARIA TOLEDO

A PASTELARIA TOLEDO E
A FAMÍLIA MARQUES
são duas dimensões que 
se tocam na bela cidade 
de Coimbra. Não só pelos
anos que a pastelaria
leva em funcionamento,
como pelo facto de
os seus proprietários
serem quem serve
todos os que os visitam
quotidianamente, numa
das principais artérias
de Coimbra: o Largo da
Portagem



DELTA MAGAZINE
OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO’17 43

UM CLIENTE, UM AMIGO

É ali mesmo, no Largo da Portagem, que podemos encontrar a Pastelaria 
Toledo, um dos estabelecimentos mais representativos desta área nobre da 
cidade de Coimbra, cuja denominação comercial está sujeita a três tipos 
de interpretações: é uma ligação à cidade espanhola com o mesmo nome, 
uma vez que Coimbra é visitada por imensos turistas espanhóis?; remete 
para a lenda das chaves do castelo de Coimbra?; ou uma simples limitação 
do registo comercial de então? “Temos três possibilidades para que esta 
pastelaria se chame Toledo, mas a escolha é sua! Qual das versões será a 
verdadeira razão para esta pastelaria se chamar Toledo?”, pergunta-nos, no 
seu jeito brincalhão, com um generoso sorriso desenhado nos lábios, o seu 
proprietário, Manuel Ferreira Marques. 
Naturais de Aveleira, no concelho de Penacova, foi em 1993 que a família 
Marques tomou conta deste negócio, cuja ampla esplanada convida a tomar 
um café Delta a todos os que calcorreiam uma das mais emblemáticas 
artérias da cidade estudantil, num rebuliço diário de milhares de pessoas. 
Ao todo, são já 24 anos de portas abertas a servir toda a sua diversificada 
e vasta clientela, que não hesita na altura de escolher onde beber um café 
servido a rigor, acompanhado de um sempre apelativo doce conventual.
Motivos mais que suficientes para fazer uma pausa neste estabelecimento 
gerido por esta família há mais de duas décadas e que se tornou no 
projeto de vida de Manuel Marques e Dora Paula, casal unido na vida e 
nos negócios, e que todos os seus clientes já se habituaram a ver por ali. 
Assim como o Sr. Aires Correia Marques e D.ª Dilénia Simões Ferreira, 
pais de Manuel Marques, e uma presença muito ativa atrás do balcão neste 
negócio familiar que une pais e filho. Assim como o amor a Dora Paula, o 
motivo mais nobre que fez Manuel Marques regressar do Brasil, país para 
onde emigrou com apenas 10 meses, e onde ajudava à gestão de interesses 
profissionais do seu pai.
Mas o amor falou mais alto, e uma paixão de verão era, afinal, o amor 

de uma vida, razão pela qual deixou a “cidade maravilhosa” e assentou 
arraiais em Portugal, fazendo da Pastelaria Toledo o seu projeto de vida.
Uma história simples, de gente genuína e acolhedora, que com o seu jeito 
próprio dão corpo e alma a este negócio que encontra na Delta Cafés um 
parceiro de igual data de portas abertas. Uma escolha natural e que surgiu 
como consequência do compromisso de qualidade que a família Marques 
quis incutir em toda a sua oferta. Que se estende à padaria, pastelaria, 
refeições ligeiras, em horário alargado de funcionamento, das 7 às 22 
horas, todos os dias, numa artéria nevrálgica de Coimbra. “As coisas 
sempre correram bem de ambas as partes, nunca houve razão para mudar”, 
comenta Dora Paula.

Confiança e fidelização apesar dos muitos convites 
regularmente recebidos, com a Pastelaria Toledo a 
trabalhar sempre com o topo dos cafés comercializados 
pela empresa de Campo Maior. “Começámos com o lote 
Ouro, depois surgiu no mercado o lote Platina e evoluímos, 
sucedendo-se, na mesma lógica, o lote Diamante. Sempre 
quisemos trabalhar com o melhor”, reforça Manuel 
Marques, com a sua esposa a acrescentar de seguida: 
“primamos pela qualidade. Toda a gente procura qualidade 
e os clientes sabem fazer a sua seleção”.
Aposta que permite disponibilizar um sortido de 
pastelaria muito requintado, com a seleção criteriosa de 
fornecedores a ser parte integrante do sucesso desta casa 
em funcionamento desde 1993. Ali mesmo no Largo da 
Portagem, onde dantes se pagava para atravessar a antiga 
ponte sobre o Rio Mondego. 
Mas, afinal, qual a 
origem do nome? O seu 
proprietário, Manuel 
Marques, terá todo o 
gosto em lha contar 
pessoalmente. Verá que 
vale a pena a visita.

Onde fica? 
Largo da Portagem N.º 13/15/17
3000-337 Coimbra
Telefone: 239 837 720
Horário: 07h/22h  
Aberto todo os dias
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PEDRO PIMENTEL,  
DIRETOR GERAL DA 
CENTROMARCA, destaca 
o papel da marca na 
criação de valor para 
a sociedade e para o 
consumidor. Numa altura 
em que o mercado por-
tuguês se encontra com 
um nível promocional 
muito elevado, a sua 
eficácia é cada vez mais 
questionada 
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Delta Magazine - O que representa o valor da marca hoje em Por-
tugal? Os portugueses são consumidores marquistas ou, pelo con-
trário, privilegiam critérios como o preço ou a conveniência?
Pedro Pimentel - Os constrangimentos económicos do país, a evolução dos 
formatos de comunicação e de interação e a própria evolução sociodemográ-
fica tornaram os consumidores em Portugal (e praticamente na totalidade do 
mundo ocidental) mais pragmáticos, mais focados numa equação de valor, 
mais ligados ao conteúdo do que à forma.
As marcas, no caso português, tiveram elas próprias de, em alguns momen-
tos, abdicar ou limitar os seus investimentos em valores importantes como a 
inovação ou a comunicação, em detrimento de estratégias promocionais e de 
preço. Em certas alturas, a própria profundidade promocional não apenas 
gerou questões em relação ao valor mental que os consumidores atribuem a 
determinados produtos, mas colocou também problemas ao nível da reputa-
ção das marcas.
Atualmente, parece haver alguma recuperação na ocupação do verdadeiro 
território das marcas, com apostas, mais coerentes e consequentes, em desen-
volvimento e inovação, em comunicação e responsabilidade. E na consolida-
ção da respetiva reputação.
Todos nós, em determinados momentos e para certos produtos, privilegiamos 
preço e conveniência. Enquanto, as nossas disponibilidades financeiras e as 
nossas preferências principais nos levam a privilegiar, para outros produtos, 
as marcas, o conceito, a experiência ou o estatuto. Por isso, estou cada vez 
mais convencido que o “marquismo” se aplica a uma ampla maioria dos 
consumidores, mas, mesmo para esses, não a todos os produtos.

DM - Como deve ser encarada a existência da marca própria? 
Como uma porta de entrada para uma determinada categoria ou 
como um obstáculo à venda de produtos de marca?
PP - A marca própria ou, como prefiro chamar-lhe, a marca da distribuição, 

é hoje uma realidade consolidada e inquestionável. E, por questões óbvias, 
uma presença imutável nos lineares da totalidade das insígnias da moderna 
distribuição. Hoje em dia, começa a ter também presença assídua fora do 
que se convencionou chamar grande distribuição, com a multiplicação de 
formatos de proximidade, sejam as lojas independentes organizadas, sejam 
as novas insígnias do chamado retalho tradicional, umbilicalmente ligadas 
às grandes cadeias de distribuição.
Estas marcas da distribuição são, indubitavelmente, marcas, adotam estra-
tégias de marca, constroem diferentes posicionamentos e, em alguns casos, 
tentam até desenvolver a sua linguagem e reputação como corpo distinto das 
insígnias a que pertencem.
Vale a pena lembrar que a larga maioria dessas marcas é produzida por 
fabricantes e não na sequência de um qualquer tipo de esforço industrial do 
retalho. E, não obstante, a tentativa de as colar às marcas líder e aos grandes 
fabricantes, o que manifestamente não é verdade, para uma ampla parcela 
de produtos, a respetiva produção é um valor importante, se não mesmo fun-
damental, para muitas empresas fornecedoras.
Para além da óbvia constatação do alargado espaço de prateleira que ocu-
pam e que limita o espaço disponível para acesso das restantes marcas, aqui-
lo que creio ser verdadeiramente questionável é o formato e condições de 
acesso destes produtos à prateleira e de que forma a diferença de termos e 
tratamento pode, ou não, configurar um comportamento não equitativo face 
às marcas de fabricante. Estamos a falar, logicamente, dos custos de acesso 
e presença em prateleira. Estamos a falar de margens muito mais penaliza-
doras para as marcas de fabricante do que para os produtos MDD e, conse-
quentemente, de subsidiação cruzada. Estamos a falar do conhecimento de 
informação comercial detalhada de todas as marcas de fabricante presentes 
nos seus espaços comerciais e da correspondente utilização na construção da 
estratégia das suas próprias marcas.
Estamos, em síntese, a falar do papel duplo que os retalhistas assumem 

“O consumidor demora
a ‘divorciar-se’ das promoções”

À medida que novos formatos e conceitos surgem no mercado, a importância das marcas, a 
relação entre indústria e retalhistas e a promodependência apresentam-se como temas 

mais atuais do que nunca. Pedro Pimentel, diretor geral da Centromarca, Associação 
Portuguesa das Empresas de Produtos de Marca, aborda em entrevista o valor da marca, 

o nível e eficácia das promoções em Portugal, assim como a política de taxação fiscal ao 
sector alimentar.

ENTREVISTA
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

PEDRO PIMENTEL, DIRETOR GERAL CENTROMARCA
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atualmente. Enquanto cliente e, em simultâneo, concorrente. Enquanto ár-
bitro e jogador de um jogo cujas regras foram construídas para beneficiar 
claramente a “casa”.  

DM - As promoções atingiram um nível de saturação no mercado 
nacional? É possível pensar em crescimento neste clima concor-
rencial?
PP - A crise económica e a estratégia promocional que, a dada altura, foi 
amplamente adotada por retalhistas e fabricantes proporcionaram, num pri-
meiro momento, resultados favoráveis se pensarmos que era fundamental, 
naquela fase, estancar a hemorragia do consumo, mas conduziram, mais 
à frente, a uma viciação que se convencionou denominar de promodepen-
dência.
Como já escrevi noutras ocasiões, aquilo que começou por ser um remédio 
razoavelmente eficaz para fazer face à “doença” económica que o país sentia 
foi gerando habituação. Com a habituação foram necessárias doses (descon-
tos) cada vez maiores. E chegou-se à viciação (a promodependência), em que 
a dose excessiva tem já um efeito de veneno.
As promoções, reconheça-se, sempre existiram, existem e continuarão a exis-
tir. E elas têm várias funções: apoiar o lançamento de novos produtos, res-
ponder ao lançamento de produtos concorrentes, dinamizar novos canais de 
venda, potenciar o consumo em momentos ou eventos determinados e um 
sem número de outras justificações. Mas sempre com traços comuns muito 
concretos: dinamizar ou recuperar vendas; gerar ou consolidar fidelização.
Mas, em verdade, isso está longe de acontecer atualmente. E basta conside-
rar apenas alguns dados: considerando o valor dos bens em promoções em 
cada 100 euros de compras, de 22% em 2011, passamos para quase 45% em 
2017; Portugal, de acordo com os dados das consultoras de mercado, é o 
país com maior profundidade promocional na Europa e o segundo à escala 
global, logo a seguir à Nova Zelândia; dentro das mecânicas promocionais, é 
o desconto imediato que reina, sendo que, para 2016, 38% desses descontos 
diretos se situava para percentagens de desconto de entre 25% e 49% e 37% 
para descontos de 50% ou superiores; o incremento de vendas médio de uma 
promoção de 50% passou de 10,5 vezes em 2011 para menos de metade em 
2016 e, no último ano, quase 60% de todas as promoções não geraram vendas 
incrementais.
Percebeu-se que os consumidores deixaram, maioritariamente, de mudar de 
loja para procurar as promoções, mas procuram as promoções nas diferentes 
insígnias que visitam e que, para além disso, mais de 80% das promoções 
são efetuadas por menos de 40% dos “shoppers”, o que leva à conclusão 
que quem melhor aproveita as promoções não serão, exatamente, os grupos 
socioeconómicos mais carenciados, mas os compradores que combinam dis-
ponibilidade financeira com capacidade de stockagem.
Nos últimos trimestres temos vindo a assistir a mudança da abordagem dos 
retalhistas (e também das marcas) ao mercado, com muitos novos produtos, 
reforço da comunicação, estratégias de interação e de construção de expe-
riência de compra junto dos consumidores, em conjunto com muitas aber-
turas, muitas remodelações de lojas, muitos investimentos na construção de 
espaços diferenciados no interior das lojas. Mas assistimos também a um 
crescimento que não cessa da profundidade promocional, o que parece de-
monstrar que o consumidor, apesar de apreciar os novos formatos e concei-
tos, demora a “divorciar-se” das promoções.

DM - Retalho e marcas ganhariam mais em trabalhar de forma 
mais próxima?
PP - Com certeza. O retalho vive dos produtos que coloca à disposição do 
consumidor e o fabricante depende quase integralmente do retalhista para 
fazer chegar o seu produto à casa do consumidor.
Mesmo com as estratégias, muitas vezes bastante diferenciadoras, que cons-
troem para as suas próprias marcas, os retalhistas – inclusive aqueles que 
utilizam aquilo que denomino como modelo de sortido curto – percebem que 
a capacidade de atração do consumidor depende do leque de produtos e de 
marcas que são vendidos nos seus espaços.
Contudo, essa aproximação deverá significar também o crescente estabeleci-
mento de relações construtivas de parceria, em substituição das mais usuais 
relações friccionais entre fornecedor e cliente. Mais no sentido de uma parti-
lha de valor mais equitativa e que abarque toda a cadeia de abastecimento e 
não tanto numa luta permanente de extração de rentabilidade em que, mui-
tas vezes, face à incapacidade de captar valor junto do comprador, se tende a 
ceder à tentação de subtrair esse mesmo valor junto de outros elos da cadeia, 
especialmente dos que detêm menor poder negocial. 
Essa proximidade, muito provavelmente, seria ela própria geradora de valor 
(repartível ao longo da cadeia), se potenciasse a obtenção de sinergias e efi-
ciências e se, por exemplo, permitisse um combate conjunto a todo um leque 
de custos de contexto que penalizam fortemente a cadeia de abastecimento 
no seu todo.

DM - Diz-se, habitualmente, que as marcas se “fazem” no On Trade 
(canal Horeca) e se vendem no Off Trade (retalho). A restauração 
desempenha um papel importante na promoção da defesa do valor 
da marca? Mas nem todas as marcas beneficiam da promoção des-
te canal de comercialização... Até que ponto as marcas beneficiam 
da presença neste canal?
PP - Essa afirmação relativa ao “fazer” das marcas no canal On Trade pa-
rece-me ter bastante razão para alguns produtos, mas menos para outros. 
Se não há a mínima dúvida quanto ao papel que desempenha na construção 
de marca no caso das bebidas quentes (o café é um excelente exemplo e, 
dentro da categoria, a marca Delta ocupa espaço de elevadíssimo destaque) 
e frias, alcoólicas e não alcoólicas, sempre que os produtos são utilizados de 
forma identificada junto consumidor.
Com raras e honrosas exceções, já não se verifica o mesmo quando os produ-
tos e as marcas são utilizadas na confeção culinária, em que estabelecimento 
e cliente tendem a não identificar nem valorizar o produto/marca utilizado 
numa dada entrada, prato ou sobremesa.
No entanto, para os produtos e as marcas, o canal Horeca é, até pelo avo-
lumar do movimento turístico (interno e externo), um foco privilegiado de 
colocação dos produtos, numa lógica de presença e negociação distinta da 
existente na relação com a moderna distribuição.
Há também uma crescente intersecção entre canais e, se hoje estamos a as-
sistir à redinamização das maiores cadeias grossistas e se nos centros das 
grandes cidades é possível verificar a presença de inúmeros armazenistas 
e redistribuidores, de maior ou menor dimensão, é também fácil perceber 
que muitos estabelecimentos do canal Horeca se abastecem pontualmente 
ou frequente nas lojas do retalho moderno, aproveitando, por exemplo, a 

ENTREVISTA
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proximidade, o sortido, a inexistência de quantidades mínimas de compra e, 
muito especialmente, as promoções.

DM - A indústria, as marcas de bens de grande consumo em geral, 
têm sido alvo de diversos impostos: açúcar, álcool e agora acabou 
por cair por terra uma possível taxação do sal. Estes impostos 
visam um efeito preventivo prático ou são somente uma forma 
encapotada de taxação fiscal?
PP - Todos os anos, à preparação de um novo Orçamento de Estado corres-
ponde uma forte dor-de-cabeça para a indústria (mas também para o reta-
lho), sendo raro o ano em que não se equacione o agravamento da carga 
fiscal que incide sobre os seus produtos. Depois de sucessivos Orçamentos, 
em que a fonte de ansiedade eram as mexidas a nível do IVA, os últimos 
anos mostram um crescente “apetite” da administração fiscal pelos Impostos 
Especiais sobre o Consumo (produtos petrolíferos, tabaco, álcool e, a partir 
do ano passado, as bebidas adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes).
No caso da chamada “fat tax” (com a penalização fiscal, este ano, das be-
bidas adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes e aquela que foi uma 
proposta inicial de taxação, para 2018, de algumas categorias de produtos 
referenciadas como contendo elevados teores de sal e que acabou por não se 
concretizar), a comunicação é realizada como sendo esta não uma forma de 

incrementar a arrecadação de impostos, mas como uma tentativa de alterar 
comportamentos de consumo, induzindo a redução da ingestão desses tipos 
de alimentos. Se quisermos, promover a educação nutricional pela via fiscal.
No entanto, até pela apressada aprovação e comunicação de uma estratégia 
de promoção de uma alimentação e de estilos de vida saudável, onde não se 
vislumbra uma tentativa séria de promover uma educação direcionada para 
esses mesmos objetivos, a sensação que fica é que este ataque fiscal a deter-
minadas categorias de produtos é, acima de tudo, uma tentativa de aumento 
da arrecadação fiscal, beneficiando da boa imagem deste tipo de medidas. Se 
quisermos, avança-se para a penalização dos “vícios privados”, afirmando-se 
que se alimentam as “públicas virtudes”…
A forma como está a decorrer a arrecadação fiscal relativamente ao imposto 
sobre as bebidas refrigerantes é, em minha opinião, um bom exemplo disso 
mesmo. No final de junho, já se havia arrecado 60% do objetivo anual para 
2016 (80 milhões de euros), sendo que a lei apenas entrou em vigor no início 
de fevereiro, que os retalhistas tinham até ao final de abril para escoar as 
suas compras pré-imposto (e é sabido como essas compras foram fortíssimas) 
ou que o consumo de bebidas refrigerantes é especialmente forte no verão, 
isto é no segundo semestre. E uma exagerada arrecadação fiscal corresponde 
nestes casos, como é fácil concluir, a uma escassa alteração dos hábitos dos 
consumidores.
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duais, mais informadas, respeitando as suas prefe-
rências, mas integrando-as num regime alimentar 
e num estilo de vida apropriado... e sem custos fis-
cais acrescidos.

DM - A que se deve a baixa penetração do 
e-commerce em Portugal? Acredita que a 
profusão deste canal iria contribuir de for-
ma direta para a elevação dos níveis de con-
sumo?
PP - De acordo com os dados mais recentes, ain-
da apenas oito em cada 1.000 euros de vendas de 
grande consumo são feitas através de compras on-
line, representando uma incipiente quota de 0,8% 
das vendas totais. E esta quota reduzida resulta do 
facto de somente 226 mil dos mais de quatro mi-
lhões de lares portugueses fazerem online algumas 
das suas compras de bens de grande consumo e 
esse número não tem crescido, de forma significati-
va, nos anos mais recentes.
Ou recordar que dos 41,4 atos de compra que, em 
média, cada lar português realizou nos primeiros 
nove meses de 2017, os tais 226 mil lares já con-
vertidos à compra eletrónica, ainda assim, só rea-
lizaram por essa via, e também em média, 3,4 atos 
de compra.
Fala-se muito na dificuldade em convencer o consu-

midor português a comprar, pela via eletrónica, algumas gamas de produtos 
e, em especial, os produtos frescos, mas há que juntar a essa ideia a de que 
no nosso país, a multiplicação, densidade, qualidade e proximidade das lo-
jas do retalho moderno torna, quase se diria, desnecessária a compra digital. 
No entanto, este estado de coisas pode mudar com alguma celeridade. A di-
gitalização da população é galopante e o fenómeno “mobile” transfere o ato 
de compra (mesmo ao nível do grande consumo) literalmente para a mão de 
cada um de nós. Os estilos de vida estão a mudar. As compras de supermer-
cado, existindo alternativas com sortido amplo e, especialmente, com boa 
qualidade de serviço (ao nível da encomenda e ao nível da entrega), pode ser 
uma boa opção para muitos “shoppers”. Afinal, os supermercados eletróni-
cos estão abertos 24 horas por dia e a conveniência, não acarretando custos 
acrescidos substanciais, é um fator crítico de escolha. 
E há, ainda, que contar com eventuais fenómenos revulsivos. A entrada no 
mercado de operadores de elevada notoriedade e tecnologicamente avança-
dos pode gerar um efeito de arrastamento, quer ao nível dos outros operado-
res, quer a nível do “shopper”.
Não acredito, contudo, que a simples dinamização do canal online gere, por 
si só, uma consequente dinamização do consumo. Muitos estudos apontam 
até em sentido contrário, referindo que a compra digital, mais racional e 
programática, pode gerar atos de compra mais alargados (até para poder 
beneficiar de eventuais entregas gratuitas), mas tende a gerar um somatório 
de compra online/offline menos vultuoso, pela redução da compra por im-
pulso e pela maior dificuldade de penetração de outros produtos (e de novos 
produtos) nas listas de compras pré-definidas.

DM - A denominada “fat tax” beneficiou o consumidor?
PP - Não! E a minha resposta não pode ser outra... Os consumidores passa-
ram a pagar mais por determinados produtos, independentemente de os inte-
grarem ou não de uma forma considerada saudável na sua alimentação. E o 
facto de, pretensamente, este ser um tipo de medidas destinado a alterar com-
portamentos, não esconde o facto de que, com alguma discricionariedade e 
de forma claramente discriminatória, e sem considerar quaisquer efeitos eco-
nómicos ou reputacionais, se lançou na “fogueira” da alimentação a evitar 
produtos produzidos de acordo com as regras em vigor, que são apresentados 
ao consumidor em múltiplas versões, resultado de muita inovação e permitin-
do escolha e adequada integração dos mesmos na alimentação de cada um.
Julgo que concordarão quando digo que, em circunstâncias normais, nin-
guém ficará com o seu estado de saúde prejudicado se ingerir uma bebida 
açucarada ou comer um pacote de snacks salgados, mas as consequências 
poderão ser outras se as quantidades consumidas forem exageradas. De 
igual modo, mesmo os produtos considerados inquestionavelmente saudá-
veis, se ingeridos em quantidades excessivas, causarão problemas potencial-
mente graves aos consumidores.
Por isso, a discussão não se deveria centrar no alimento, mas na dose, não 
no efeito isolado de cada um, mas na interação entre os vários alimentos que 
compõem a nossa alimentação regular. 
Assim, mais do que a imposição de uma fiscalidade avulsa, aprovada ao 
sabor das necessidades dos cofres públicos e de compromissos políticos, de-
ver-se-ia apostar numa estratégia transversal que promovesse uma verdadeira 
educação nutricional e permitisse ao consumidor realizar escolhas indivi-
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“A nossa equipa 
é uma equipa de todos”

A Direção Digital apresenta-se como uma aposta estratégica para o Grupo Nabeiro/
Delta Cafés. Criada em 2015, esta unidade veio dotar o Grupo de novos conhecimentos, 
ferramentas e condições para uma presença integrada e eficaz no universo digital. 
Visão integrada, que permite gerir, com capacidade de resposta, uma presença constante em 
diferentes canais e em distintas geografias. Desde as sete lojas de e-commerce detidas à 
gestão de redes sociais e comunicação de produtos e institucional. Do universo digital para 
o mundo real, uma ferramenta moderna de negócio.

SOMOS DELTA
DIREÇÃO DIGITAL
texto CARINA RODRIGUES fotos SARA MATOS

A DIREÇÃO DIGITAL É 
COMPOSTA POR uma 
equipa diversifcada e 
multidisciplinar
que assegura a eficaz
gestão da presença na 
Web, de forma constante, 
em dfierentes geografias.
Potenciando a comunica-
ção, gerindo a presença
de marcas, fazendo a
ponte entre o mundo
digital e o mundo real



DELTA MAGAZINE
OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO’17 51

Apesar da sua presença no mercado de mais de 50 anos, o Grupo Nabeiro/
Delta Cafés tem vindo sempre a seguir e a acompanhar de perto a evolução, 
seja ao nível dos mercados, dos modelos de negócio, das tendências de 
consumo. É este olhar atento que lhe tem permitido afirmar a liderança 
das suas marcas nas diversas geografias onde se faz representar. Nesse 
sentido, a área digital é vista com estratégica dentro do grupo sediado em 
Campo Maior. Motivo pelo qual, em 2015, foi criada a Direção Digital. 
Dirigida por Paulo Vivas, esta unidade veio dotar o grupo de novos 
conhecimentos, ferramentas e condições, só possíveis pela centralização 
de tudo o que é do pelouro digital e a sua gestão comum através de 
profissionais dedicados. Uma única abordagem, uma visão de grupo, 
integrada e eficaz. Porque as necessidades 
que hoje são de uma das marcas poderão 
sê-lo de outra marca do grupo no amanhã. 
Atualmente, a Direção Digital é composta 
por sete pessoas, que trabalham duas 
áreas interligadas: comunicação de 
produtos e institucional, através dos sites e 
redes sociais, e e-commerce. Apesar desta 
unidade centralizar o digital, trabalha 
de uma forma próxima e em estreita 
colaboração com as marcas e respetivas 
equipas. Daí que Paulo Vivas considere 
que “esta equipa é uma equipa de todos”.
Uma das faces mais visíveis do trabalho 
da Direção Digital está na gestão das 
redes sociais do grupo, em Portugal, mas 
também em Espanha, Brasil e Angola. “E o 
trabalho não deverá ficar por aqui, dada a 
necessidade de comunicar noutros países”, 
acredita Paulo Vivas. Sempre com o apoio 
das pessoas que estão nas operações locais 
dos mercados internacionais, de modo a 
acertar no tom da linguagem e cultura para 
cada mercado, para que a comunicação 
seja efetivamente relevante e geradora de 
valor para o Grupo. “Há um trabalho em 
equipa diário para que as ações aconteçam 
no tempo certo. Amanhã pode já não ser 
tema”, sustenta.
Este trabalho tem por objetivo fomentar a 
proximidade com o consumidor das marcas 
do Grupo. Se a criatividade pode ter origem externa, as interações com 
os clientes nas redes sociais são feitas quase na totalidade internamente. 
Um grupo de colaboradores criteriosamente selecionado e que recebeu 
uma ampla formação para o desempenho destas tarefas responde desde 
um simples comentário, a dúvidas que possam surgir, mas também a 
reclamações. “A equipa que faz a gestão de comunidades funciona como 
um ‘contact center’, com uma resposta rápida, mas com uma proximidade 

SOMOS DELTA

enorme das pessoas, o que permite que sejamos humanos e próximos, mesmo 
no digital”. Papel fundamental de uma equipa preocupada em colocar as 
necessidades do cliente em primeiro lugar e que permite conquistar a 
confiança deste consumidor cada vez mais ligado e para quem a presença 
das marcas nas redes sociais é importante e tem influência nas suas 
opções de compra.

Futuro trabalhado diariamente
Na parte de e-commerce, outras das áreas sob alçada da Direção Digital, 
estão duas pessoas dedicadas. Esta é uma área cada vez mais importante 
para o Grupo, dada o previsível impulso do comércio electrónico. “Na minha 

perspetiva, em Portugal, o B2B (Business to Business) irá ter um crescimento 
mais acelerado e só depois o B2C (Business to Consumer). Pagamentos e 
entregas são dois grandes desafios do e-commerce e nos primeiros, por 
exemplo, ainda há uma resistência por parte dos consumidores em facultar 
os seus dados financeiros”, analisa Paulo Vivas. 
Não obstante, o Grupo Nabeiro/Delta Cafés já começou a trabalhar o futuro. 
No total, são sete lojas online, entre Delta Q e Adega Mayor. Em Delta Q, 
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de redes sociais, com o objetivo de encaminhar o consumidor para o nosso 
site. Apesar do site não ter vertente transacional, dado que a questão das 
entregas, em Angola, é extremamente complexa, há um completo ecossistema 
digital que permite, por sua vez, encaminhar para uma loja de terceiros onde 
os produtos estão disponíveis, sendo a entrega garantida por um parceiro 
especializado”, comenta.
Uma opção estratégica, até porque os mercados internacionais 
representam cerca de 80% do trabalho da Direção Digital na área do 
e-commerce. O balanço destes três anos de atividade é claramente positivo, 
mas, à medida que a empresa vai crescendo e expandindo-se no exterior, 

a responsabilidade é cada vez maior. Por isso mesmo, a equipa tem vindo 
a crescer, tendo em conta os novos desafios que se avizinham. Reforço dos 
recursos humanos, mas também formativos, uma aposta primordial desta 
direção, porque a velocidade da obsolescência do conhecimento no digital 
é avassaladora. “Diariamente, uma parte do nosso tempo é direcionada para 
a atualização de conhecimentos. Basta haver uma alteração numa regra do 
Google e podemos ficar numa posição menos favorável na pesquisa do maior 
motor de busca do mundo. Todos os dias surgem novas ferramentas, tudo 
muda muito rapidamente e temos de estar em permanente acompanhamento 
dessa mudança”, conclui.

e para além da loja online portuguesa, a empresa trabalha as plataformas 
de França, Espanha, Brasil, Suíça e também Canadá, esta numa parceria 
com um distribuidor local. Todos os anos têm crescido a dois dígitos. “É 
um crescimento bastante positivo e muito importante. A gestão é feita pela 
equipa de e-commerce em conjunto com a dos mercados internacionais e com 
a equipa responsável pelo mercado nacional. Destaco, de forma particular, 
a dinâmica de e-commerce do Brasil, que é muito superior à de Portugal 
e que tem proporcionado uma interessante aprendizagem a este nível, 
inclusivamente, permitindo transportar algumas situações para as outras 
lojas”. 

Trabalhando desta forma centralizada, o Grupo cria uma ampla base de 
conhecimento ao nível dos recursos digitais que lhe permite criar aquilo 
que Paulo Vivas define como ecossistemas digitais. Ou seja, autênticos 
universos que permitem potenciar ao máximo a presença digital das 
marcas e do Grupo. “Quando analisamos um determinado mercado, temos 
de perceber quais as marcas que lá estão e analisar todo o ecossistema. 
Por exemplo, Delta Q não tem uma loja online própria em Angola, mas tem 
um site. Neste país, saltaram-se algumas etapas da aprendizagem digital 
e passou-se diretamente para a fase do ‘mobile’ e das redes sociais. Tendo 
em conta isto, a aposta estratégica em Angola passa por comunicar através 
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Coração Delta associa-se ao 
ColorADD no rastreio ao daltonismo 

Existem em Portugal mais de meio milhão de daltónicos. 90% destas pessoas necessitam 

de ajuda para comprar roupa e 41% tem dificuldades de integração social, em contexto social e 

profissional. Num mundo onde 90% da comunicação é feita através da cor, entendê-la 

pode ser um problema para quem sofre de daltonismo. Para ajudar a mitigá-lo surgiu o ColorADD, um 

código universal que vem ajudar os daltónicos a distinguir e a reconhecer as cores. Do programa 

fazem também parte os rastreios precoces junto da comunidade escolar, projeto que 
conta com o contributo do Coração Delta. 

CORAÇÃO DELTA
COLORADD
texto CARINA RODRIGUES fotos D.R.

O COLORADD é um 
código universal criado 
para ajudar os daltónicos 
a distinguir e reconhecer 
as cores. Uma necessida-
de premente num mundo 
onde 90% da comunica-
ção é feita através da 
cor. O Coração Delta é 
a entidade parceira do 
ColorADD nos rastreios 
a desenvolver junto da 
comunidade escolar no 
Alentejo
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O ColorADD é uma linguagem universal, desenvolvida com base nas 
três cores primárias representadas através de símbolos gráficos. Assim, 
recuperando o conceito de adição das cores, permite ao daltónico relacionar 
os símbolos, identificando as cores que representam pela conjugação de 
formas associadas às combinações cromáticas elementares. O branco e o 
preto surgem para identificar as tonalidades 
claras e escuras.
A ideia surgiu em 2000, quando Miguel 
Neiva, criador do código ColorADD, decidiu 
voltar à universidade para fazer um mestrado 
em design e marketing. “Com o claro propósito 
de que fosse mais do que uma publicação 
depositada na biblioteca de uma universidade, 
tinha que ser algo que pudesse ser posto em 
prática e que, se possível, pudesse contribuir 
para uma sociedade mais justa e inclusiva”, 
introduz. “Quando descobri que não existia 
nada no mundo capaz de minorar as 
dificuldades dos daltónicos, o desafio tornou-se 
ainda mais interessante: percorrer um caminho 
ainda não explorado e procurar resolver uma 
limitação – não visível - que afeta cerca 350 
milhões de pessoas em todo o mundo, que 
têm dificuldade em distinguir as cores, o que 
representa um grande constrangimento nas 
mais elementares tarefas do dia-a-dia”.
Após oito anos de investigação e 

desenvolvimento, juntamente com médicos 
da área da oftalmologia e daltónicos de 
diversos países, surgiu o ColorADD. Trata-

se, essencialmente, de uma 
linguagem gráfica universal, 
assente no conceito de 
adição de cores que todos 
nós, e em qualquer parte 

do mundo, aprendemos na escola, capaz de minorar os 
constrangimentos e as limitações dos daltónicos, de um 

modo transversal e universal, sem que, para tal, tenham que 
assumir a sua condição perante a sociedade. Incluir sem 
discriminar é o grande objetivo, ao permitir independência 

em ações que tinham de ser feitas com a ajuda de terceiros.
Encarado como uma linguagem para as futuras 

gerações, o ColorADD já está testado em diversos 
âmbitos e sectores, do ensino aos transportes 
públicos, passando pela saúde, pela moda, etc. 
Este verão, foi integrado nas bandeiras de praia 

portuguesas, cobrindo cerca de 250 quilómetros 
de costa. No total, são quase 300 parcerias com 

empresas públicas e privadas, autarquias e outras 
organizações, numa transversalidade de sectores. 

CORAÇÃO DELTA

Recentemente, foi até estabelecida uma parceria com a Mattel para 
a criação do primeiro jogo UNO inclusivo pela cor, que foi lançado nos 
Estados Unidos da América no passado mês de setembro. “O impacto foi 
incrível. Foram mais de 210 milhões de interações nos media digitais só na 
primeira semana de lançamento”, conta.

Implementação
O processo de implementação do ColorADD segue duas vias em paralelo, 
num envolvimento e cumplicidade totais. “Não faz sentido o ColorADD 
estar no dia-a-dia das pessoas e não estar não ser presente nas escolas, 
como o contrário também não faz sentido”. Assim, o ColorADD são duas 
organizações: a ColorADD.MNA e a ColorADD.Social. 
A ColorADD.MNA é a empresa que licencia o código para todos os sectores, 
exceto a educação. “As empresas, para adotarem o ColorADD nos seus 
produtos, pagam uma pequena taxa ajustada à sua dimensão e a ColorADD.
MNA acompanha todo o processo de implementação para garantir que tudo 
está a ser corretamente feito. Com uma simples regra: não há exclusividade. 
Se o ColorADD é para todos, tem que ser usado por todos”, explica Miguel 
Neiva. 
Por seu turno, a ColorADD.Social é uma associação sem fins lucrativos 
totalmente dedicada a sensibilizar a comunidade escolar para o daltonismo, 
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através do rastreio precoce. O trabalho conjunto com diversas 
autarquias já permitiu a realização de mais de 20 mil rastreios 
em mais de 350 escolas por todo o país. Neste momento, tem 
um programa direcionado para as regiões Norte e Alentejo, 
cujo objetivo é que, em três anos, o projeto seja realizado em 
todas escolas do 1.º ciclo daquelas regiões, num total de 1.300 
estabelecimentos de ensino.
É neste âmbito que surge a colaboração com a Associação 
Coração Delta, que aceitou o desafio de co-coordenar toda a 
ação na região do Alentejo. “Necessitávamos de encontrar um 
parceiro que connosco quisesse embarcar nesta aventura e que, 
simultaneamente, pudesse garantir a proximidade que não 
temos, uma vez que estamos sediados no Porto. Tive, no final 
de 2016, a oportunidade de conhecer pessoalmente o excelente 
trabalho que fazem em Campo Maior, conhecer os princípios e 
valores que estão na base do Coração Delta, a sua preocupação 
social e as suas ações com vista à criação de um mundo melhor 
para as gerações que aí vêm. Não restava dúvida alguma que 
era o parceiro ideal para connosco desenhar este projeto e a 
estratégia para conseguirmos chegar a todo o Alentejo”.
A envolvência da Associação Coração Delta será, assim, 
essencial para a implementação do programa ColorADD. 
“Poder contar com o seu apoio é para nós motivo de grande 
orgulho e tranquilidade de que tudo vai funcionar na perfeição. 
Não podíamos pedir um melhor parceiro e que mais se ajustasse 
à nossa forma de atuar e pensar”.

Futuro
Apesar do apoio que o ColorADD já conquistou, existe ainda 
muito caminho por percorrer. “Temos já cinco anos e o know-
how na criação de soluções piloto, testadas e validadas pelo 
mercado, que nos permite ter mais do que uma ‘boa ideia’, mas 
também o processo para materializá-la e exportá-la para outros 
países de modo mais concertado. Queremos um envolvimento 
‘win-win-win’ com todos através de parcerias com organizações, 
reconhecidas marcas e empresas mundiais e gerar o efeito ‘me 
too’. Só assim, e em cocriação, poderemos incluir 350 milhões de 
daltónicos espalhados pelo mundo”. 
Por cá, Miguel Neiva não esconde o objetivo de ver o ColorADD 
ser usado pela Delta Cafés. “Claramente pela notoriedade que 
lhe reconhecemos. Mas também porque faz todo sentido, pois as 
cápsulas de café são diferenciadas por cor e, curiosamente, tem 
sido recorrente ser-nos sugerida essa pertinente implementação. 
Assumo que muito me orgulharia ver concretizada essa parceria”.
De braços abertos, tanto por quem dele necessita, para a sua 
vivência diária, como por aqueles que têm a capacidade de 
decidir e intervir na criação de um mundo mais justo e acessível 
a todos, o ColorADD tem vindo a afirmar-se e a fazer o seu 
caminho. “De facto, só desenhei uns símbolos que representam 
as cores. Foi a sociedade que fez o resto”, conclui Miguel Neiva.

CORAÇÃO DELTA

Testemunho Voluntário 
Coração Delta

            
Nome: Anabela Barradas Simas
Naturalidade: Portalegre
Na Delta Cafés desde: agosto de 2003
Área profissional: direção comercial/
assessora comercial
.... e voluntária desde: 2010

O que representa ser voluntária? 
Ser voluntária é muito mais que oferecer uma 

parte do seu tempo. É muito mais que olhar para a necessidade do outro, muito mais que fazer 
parte de uma maravilhosa corrente, muito mais que colocar o seu entendimento e experiência em 
benefício do todo. Vai além das expectativas do ser humano e o coloca em destaque, tanto para 
quem doa, como para quem recebe. O voluntário é um guerreiro silencioso que não busca fama, 
dinheiro ou oportunidade de riquezas, apenas dá o que tem de melhor.

Qual o momento/ação que mais a marcou? 
O momento que mais me marcou enquanto voluntária foi com uma doente em fase terminal 
que acompanhei nas idas ao hospital, onde a senhora, bastante jovem, só nos pedia que não a 
deixássemos e que ficássemos com ela nem que fosse só a conversar, porque tinha medo de 
estar sozinha na fase final da sua vida, em que estava bem consciente de tudo o que se passava 
à sua volta. O ter que deixar estas pessoas, que somente nos pedem a nossa atenção, e voltar 
para a rotina da nossa vida não é, por vezes, nada fácil, dado que criamos ligações. Quando, 
depois, as vemos ir embora, chegamos ao hospital e a sua cama está vazia, é uma sensação de 
vazio e tristeza. Mas há que levantar a cabeça e seguir em frente, porque noutro quarto, logo ao 
lado, existem mais pessoas que estão sempre à nossa espera. Por tudo isso, ser voluntário é 
gratificante.

Uma mensagem para aqueles que não são, ainda, voluntários? 
O voluntariado é um dever de todos, temos que praticá-lo sempre, só assim conseguiremos um 
mundo melhor para todos. Lembre-se que hoje é você a ajudar, mas amanhã poderá ser você a 
precisar de ajuda!

Delta Saúde

O mel e os seus 
benefícios na saúde  
            
O mel é um produto natural obtido a partir do néctar das flores e de excreções da 
abelha. O sabor, aroma e cor do mel variam a partir do tipo de flor de que a abelha 
extrai o néctar para produzir este doce. Assim, existem múltiplas variedades de 
mel, por exemplo, mel silvestre, mel de flor de eucalipto, mel de flor de laranjeira, 
etc. 
O mel de abelha tem por volta de 3.400 calorias por quilograma, sendo que 100 
gramas de mel equivalem a 300 calorias, ou seja, é muito calórico. O seu poder 
adoçante é duas vezes superior ao do açúcar e é o mais antigo adoçante conhecido 
pelo homem.
O mel tem açúcar e hidratos de carbono, sendo, por isso, uma grande fonte rápida 
de energia. Possui elementos minerais, como o potássio, fósforo, ferro, magnésio 
e cálcio. É rico em determinadas enzimas, como a glicose oxidase, catálase e 
peroxidase, ácido ascórbico e carotenóides. Contém ácido glicónico e ácidos 
fenólicos, que têm uma forte ação antioxidante.
Para além disso, o alto valor nutricional e o aporte energético elevado são outros 
benefícios para a saúde que lhe são reconhecidos.
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Num blend criado a partir da melódica combinação dos aromáticos Arábi-
ca da América Latina com os intensos Robusta africanos, a Delta Cafés 
deu origem a uma bebida sedutora e equilibrada pelo compromisso com 
a natureza.
Para a empresa portuguesa, o biológico é o principal argumento. Afinal, 
todos dependemos da natureza e dos recursos naturais. É convicção da 
marca que a manutenção de ecossistemas saudáveis só é possível com 
uma agricultura assente em três pilares de sustentabilidade: proteção am-
biental, equidade social e viabilidade económica. Dando continuidade à 
preocupação com a sustentabilidade do planeta, a Delta Cafés alargou a 
sua gama de cafés certificados com o lote Bio Coffee.
Disponível em “coffee shops”, restaurantes e pastelarias focados num 
serviço dedicado à alimentação saudável, produtos dietéticos ou produtos 

biológicos, assim como hotéis e empresas que 
apostam na responsabilidade social, o Delta Bio 
Coffee promete surpreender os consumidores 
com um café aromático e único, aliando a quali-
dade singular da Delta Cafés e os seus valores 

de sustentabilidade.
A agricultura biológica baseia-se num conjunto 

de objetivos e princípios, assim como em práticas 
comuns desenvolvidas para minimizar o impacto 
humano sobre o ambiente.
Este é um modo de produção sem adição de pestici-
das, fertilizantes sintéticos ou produtos químicos 
nocivos, respeitando o equilíbrio entre os homens, 
o solo, as plantas e os animais.
O consumo de produtos biológicos contribui 
para o equilíbrio dos ecossistemas e a redução 
da poluição, fomentando a biodiversidade e a 
preservação dos recursos naturais em virtude do 
compromisso deste modelo de produção com o de-
senvolvimento sustentável.

Um café inovador, com uma origem sustentável e bastante aromático, o Bio Coffee inspira-
se nos princípios de negócio que a Delta Cafés defende. Uma aposta no desenvolvimento 
sustentável, em especial na capacitação dos produtores, na sustentabilidade ambiental 
e na preservação da biodiversidade.

Bio Coffee é a referência 
sustentável da Delta Cafés

LANÇAMENTO
texto BÁRBARA SOUSA fotos D.R.

BIO COFFEE
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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

A TRIUNFO FOODS  é o 
parceiro do Grupo Nabeiro/
Delta Cafés nos EUA. Com 
cinco armazéns, esta 
empresa assegura a 
distribuição dos produtos 
da marca portuguesa de 
Nova Iorque à Califórnia. A 
Triunfo Foods dá resposta 
à procura por café de 
qualidade num dos maiores 
mercados do mundo
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DELTA  MUNDO
TRIUNFO FOODS

texto BRUNO FARIAS fotos D.R.

A Triunfo Foods é o parceiro do Grupo Nabeiro/Delta Cafés no mercado 
norte-americano, empresa liderada por António Seabra, igualmente CEO 
do Seabra Group, conglomerado empresarial que tem servido a comunida-
de portuguesa, e não só, com o que de melhor se faz em Portugal.
Produtos portugueses que chegam a consumidores de Nova Iorque à Fló-
rida, fazendo uso da capacidade instalada dos seus cinco armazéns loca-
lizados em Nova Jérsia, Flórida, Califórnia e Massachusetts. Um imenso 
leque de potenciais consumidores cujo aumento da procura por café de 
qualidade conduziu à necessidade da Triunfo Foods alargar o seu portfólio 
com uma marca que fosse de encontro às reivindicações dos seus clientes. 
“Pensámos que Delta Cafés seria a marca certa. Assim que tivemos a primei-
ra reunião percebemos que tínhamos parceiro e, quase sem darmos conta, 
começámos esta colaboração”, introduz António Seabra, CEO da Triunfo 
Foods.
Ligação que se estende há já sete anos, com o mercado norte-americano a 
receber pela mão deste parceiro local o que de melhor o Grupo Nabeiro/
Delta Cafés pode oferecer em café em grão, moído, cevadas e chás, mas 
também cápsulas e equipamentos Delta Q, sem esquecer a máquina pro-
fissional Mayor. “Sendo a Delta Cafés a marca líder do mercado português 
e tendo nós, Triunfo Foods, como objetivo estratégico ter sempre a melhor 
oferta de produtos portugueses para os nossos clientes, não poderíamos ter 
encontrado melhor parceiro do que a Delta para a categoria de café”, reforça 
o empresário radicado nos EUA há 50 anos.
Diversificação da oferta, aposta intrínseca na qualidade, foco no serviço 
ao cliente, que levaram a Triunfo Foods a apostar na comercialização dos 
produtos do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, com o conceito exclusivo de café 
em cápsulas Delta Q a ser, igualmente, uma aposta ganha, ao fidelizar dia-
riamente novos clientes, não só ao café da marca, como ao conceito Delta Q. 
“Foi, sem dúvida, uma boa aposta lançar as cápsulas Delta Q, assim como as 
máquinas Qool. Temos vindo a crescer dia após dia e vemos este segmento de 
mercado com grande potencial de crescimento em todo o país. A Delta Cafés 

soube não só inovar, como desenvolver e investir nessa mesma inovação, que 
tem tido resultados que têm superado largamente as nossas expectativas”, 
comenta António Seabra.
Expectativas superadas a nível quantitativo, mas também qualitativo, com 
a associação da Triunfo Foods ao grupo de Campo Maior a ser benéfica 
para reforço do capital de confiança do distribuidor junto dos diferentes 
clientes e canais de comercialização trabalhados, desde a costa Atlântica 
(costa Leste) à costa do Pacífico (costa Oeste). “A Delta Cafés é a referência 
e a maior empresa portuguesa de cafés. Sem dúvida que esta relevância e 
projeção ajudam a conquistar novos clientes e a consolidar a nossa posição 
no mercado, sendo a Delta Cafés uma das grandes marcas distribuídas pela 
nossa companhia. A Triunfo Foods serve todo o tipo de clientes. Detemos uma 
presença forte junto da comunidade portuguesa na costa Leste dos Estados 
Unidos e temos clientes que vão desde o grande supermercado até à pequena 
mercearia de bairro, passando por uma posição relevante no canal Horeca, 
nomeadamente ao nível da restauração e cafetarias”, explica.
Isto a juntar a uma rede de 18 supermercados próprios e a um leque de 
mais de 600 clientes entre os canais Horeca e alimentar, com o futuro 
a breve trecho a testemunhar a concretização de um agressivo plano de 
expansão da rede de supermercados próprios. Parte integrante de “uma 
estratégia bem definida e planeada, que consiste em continuar a crescer 
geograficamente de forma sustentável. Sendo assim, podemos dizer que a 
Triunfo Foods terá, num futuro próximo, uma posição ainda mais relevante 
no mercado americano”, considera António Seabra.
Futuro próximo do qual a Delta Cafés é parte integrante, com o amanhã 
a ser construído em parceria naquele que é um dos maiores mercados de 
consumo à escala mundial. “Com a parceria que temos acordada, e a dinâ-
mica que desenhamos em conjunto para os próximos anos, vejo a Delta Cafés 
a ter um crescimento exponencial no mercado, sobretudo através da marca 
Delta Q, assim como o reforço da posição da marca Delta Cafés no canal 
Horeca”, conclui o fundador da Triunfo Foods.

A necessidade de escolher um café de qualidade foi apenas o início da ligação entre a Triunfo 
Foods e a Delta Cafés. Vínculo iniciado de forma natural e que se estende já há sete anos, 
com este parceiro de negócio a levar o melhor café português a vários pontos dos Estados 
Unidos da América. E se o sonho da família Seabra era servir a comunidade da língua 
portuguesa no mercado norte-americano com produtos do seu país de origem, com a 
representação da Delta Cafés em terras do Tio Sam esta visão consolidou-se ainda mais.

O melhor de Portugal 
nos Estados Unidos da América 

com a Triunfo Foods
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Desde 13 de outubro que Delta Q e a Delta Cafés têm uma “flagship store”, gerida por si, 

na plataforma de comércio eletrónico Tmall. Numa parceria a cinco anos, toda a gama de 
café em cápsulas Delta Q, assim como toda a gama de café moído Delta Cafés estarão 

disponíveis ao consumidor chinês através do Alibaba, que identificou a categoria de café 
como uma das prioritárias nos próximos anos.

O melhor café de Portugal
no maior “marketplace” da Ásia

DELTA MUNDO
texto BRUNO FARIAS fotos D.R.
TMALL

EM APENAS SEIS MESES, o 
Grupo Nabeiro/Delta Cafés 
abriu uma “flagship store” 
na plataforma de comércio 
eletrónico Tmall. A convite 
da entidade detentora, 
o Alibaba, o grupo 
empresarial português 
registou a entrada no maior 
“marketplace” da Ásia, com 
as marcas Delta Cafés e 
Delta Q
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no Tmall.

A Delta Q está também presente na Amazon, no entanto, as vendas ainda 

“são muito pequenas”, confirma Rui Miguel Nabeiro. Para o administrador 

da marca,  Delta Q representa o caminho para o sucesso em “ser um dos 10 

maiores grupos de café mundiais na próxima década”.

DELTA MUNDO

O convite, a única forma de entrar na plataforma, surgiu pelo detentor do 

Tmall, o gigante Alibaba, que identificou o café como uma das categorias 

prioritárias para os próximos cinco anos. Deste modo, a Delta Cafés 

passa ter uma “flagship store” na plataforma responsável por 60% das 

vendas online de produtos alimentares na China, o que ilustra bem a sua 

dimensão.

O Grupo passa, assim, a estar presente numa plataforma digital 

que conta com de mais de 450 milhões de consumidores, que, 

por sua vez, geram mais de 45 milhões de vendas diárias. Mais 

uma via para atingir o objetivo de ser um dos 10 maiores grupos 

de café mundiais na próxima década. “Num ano queremos faturar 

700 mil euros”, adianta Rui Miguel Nabeiro, administrador do 

Grupo Nabeiro/Delta Cafés.

Em apenas seis meses, a Delta Cafés conseguiu materializar 

a pretensão de ter uma loja própria naquele que é o maior 

“marketplace” da Ásia, com a “flagship store” detida no Tmall 

Global a comercializar o portfólio de Delta Q e da Delta Cafés. O 

gestor acredita também que, nos próximos cinco anos, a faturação 

de Delta Q possa duplicar em valor para os 150 milhões de euros. 

O mercado internacional, que representa já 35% das vendas de 

Delta Q, é um dos eixos de crescimento da marca que ambiciona  

expandir-se igualmente  via novos canais, de que esta parceria 

com o Alibaba é um bom exemplo. “Como acreditamos na fusão 

do online com o offline, esta parceria representa uma oportunidade 

única para Delta Q enquanto marca inovadora”, sublinha Rui 

Miguel Nabeiro. “Para aprender, corresponder às expectativas dos 

consumidores e levar soluções relevantes para o mercado e cada 

vez mais adequadas às necessidades dos consumidores”.

Os objetivos são ambiciosos. “Em cinco anos queremos faturar 

o dobro do que faturámos nos 10 anos da nossa marca”, aponta 

Rui Miguel Nabeiro. O grupo conta fechar o ano com 75 milhões 

de euros de faturação e em cinco anos quer duplicar esse valor. 

Além dos mercados internacionais – já estão em 25 países -, a 

expansão também deverá ocorrer por via de novos canais, como 

foi o caso da China, com o grupo a apostar na inovação para o 

crescimento.

Criado em 2008, o Tmall é a maior plataforma de retalho B2C 

(Business to Consumer) na Ásia e a mais visitada plataforma 

online da China. Permite a venda direta a consumidores 

localizados na China, Hong Kong, Macau e Taiwan, assumindo-

se como um destino preferencial para marcas de qualidade que 

vão de encontro às necessidades de sofisticação crescente dos 

consumidores chineses.

A presença de marcas nesta plataforma ocorre, conforme 

explicado anteriormente, por convite do proprietário Alibaba, 

que determina que marcas ambiciona ter na sua plataforma. 

Apenas as marcas registadas podem abrir uma “flagship store” 
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JAEL MARTINS É A ALMA DA 
TASCA DO JOEL. Um espaço 
simplista, mas autêntico, 
criado e gerido por gente 
simples e verdadeira. 
Onde a qualidade dos 
ingredientes fala por si. 
Peixe e carne assados em 
forno de lenha, numa terra 
de pesca e pescadores. 
Do mar para o forno, com 
a certeza de quem sabe o 
que faz
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Tomar a Autoestrada 8, rumo a Norte e com o litoral do lado esquerdo de 
quem sobe, é sempre uma boa opção para fugir ao rebuliço de Lisboa e 
encontrar, em menos de uma hora de caminho, algumas praias dignas dos 
melhores postais ilustrados, assim como interessantes  locais para visitar, 
passear e desfrutar de uma gastronomia de alma cheia e conhecer pessoas 
interessantes que nos demonstram como a vida pode ter outra perspetiva 
quando saímos da nossa zona de conforto.
Visitámos Peniche no rescaldo de mais uma disputada prova de surf, esse 
mesmo desporto aquático que traz praticantes e adeptos de todo o mundo 
até às ondas desta localidade a “meia dúzia” de quilómetros de Lisboa. 
Havia terminado mais uma prova do campeonato do mundo da categoria 
que se realiza, já há vários anos, nas belas praias de Peniche, de verão 
e inverno sempre muito requisitadas para a prática deste desporto que 
também move multidões. 
Apesar de estarmos em novembro, e de uma brisa fresca de norte nos 
relembrar que estávamos perante o sol de inverno, eram vários os veículos 
que chegavam à praia de Supertubos, a mais conhecida da modalidade 
nesta região, onde ainda se desmontava o que sobrava da infraestrutura 
de apoio a mais uma edição de cariz internacional realizada em Portugal. 
Vários idiomas ouviam-se aqui e ali, à medida que veículos com matrícu-
las de diferentes nacionalidades se imobilizavam na areia solta do parque 
de estacionamento. Idades distintas, fisionomias diversas, uma paixão co-
mum, enfrentar as ondas do mar com o auxílio de uma prancha e a presen-
ça numa localidade que se tem aberto ao turismo via surf e gastronomia.
Em terra de pescadores, de peixe fresco e de restauração virada para o 
mar, o smartphone ajuda-nos a escolher o restaurante onde o peixe seja, 
naturalmente, rei e senhor. Após passar os olhos nas sugestões que nos 
surgiam no ecrã do aparelho que nos liga ao mundo, decidiu-se pela Tasca 
do Joel. Nome apelativo, que inspirou confiança e onde acreditou-se ir es-
tar em casa. A experiência não defraudou as expectativas.
Jael Martins de seu nome, conforme registo notarial, Joel como amigos, vi-
zinhos e clientes iam chamando ao empresário que emprestou o seu nome, 

aos 18 anos, a um dos mais requisitados estabelecimentos de restauração 
da região de Peniche. Mas Jael chegou a Portugal como Helmut, nome com 
o qual os seus pais, Joaquim e Maria José Martins, provenientes de uma 
pequena localidade perto de Frankfurt, na Alemanha, o quiseram registar 
como cidadão português em tenra idade. “No registo havia Jael. Os meus 
pais escolheram o nome, mas acreditavam tratar-se de Joel, pelo que assim 
escolheram. Quando veio a cédula pessoal lá estava o nome: Jael. Mas toda 
a gente me conhece como Joel, até a minha mãe, e assim ficou a Tasca do 
Joel. Quando se criou a empresa Jael & Martins Restauração, Lda., as pes-
soas perguntavam quem era o Jael e lá tive que contar a história”, introduz, 
sorridente, Jael Martins. 

Uma tasca como segunda casa,
do empresário de três nomes

É em Peniche, numa antiga quinta do avô, que a Tasca do Joel foi construída. Um negócio de 
família que une gerações, naquele que é um espaço de excelência para degustar o 
melhor peixe da costa, acompanhado por uma carta de vinhos de encher a alma. Um espaço 
feito e gerido por gente simples, que gosta de receber quem os visita como se estivesse em 

casa, ou não fosse a Tasca do Joel a segunda casa da família Martins. Há já 32 anos, ali mesmo, 

na cidade de Peniche.

Tiago Tomé, gestor do projeto Quinta do Tagus Village.

ROTEIRO DELTA
TASCA DO JOEL

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
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ser uma assinatura deste estabelecimento que disponibiliza grelhados em 
forno de lenha, onde o peixe da costa sempre fresco, algum marisco e as 
carnes de porco preto e maturadas ajudam a fidelizar e a ganhar novos 
clientes. “A lenha é zinho, que assegura uma temperatura constante, sem os-
cilações, e a textura da carne e do peixe após cozinhados é significativamente 
diferente”, acrescenta.
Atributo a que se junta um serviço atento e imediato, o que faz com que 
seja eleito mesmo para as refeições do dia-a-dia, uma filosofia transmitida 
e partilhada pelos 22 colaboradores deste estabelecimento, acolhidos como 
se de família se tratasse.
Com o evoluir dos tempos, e com o boca a boca que levava a Tasca do Joel 
a cada vez mais lados, seguiu-se a abertura de uma loja de vinhos num 
espaço contíguo ao restaurante, que não só municia a Tasca do Joel, como 
funciona de porta aberta ao consumidor final.

Surf como cartão de visita
Jael Martins não é praticante de surf, o restaurante fica distante da praia, 
mas a Tasca do Joel tornou-se um espaço de eleição dos amantes da modali-
dade, com as pranchas e as licras autografadas a ajudarem a compor as pa-
redes, recordando que já por ali passaram muitos executantes de primeira 
linha deste desporto multicultural e de contacto com a natureza. 
Em 2009, realizou-se a primeira prova mundial nestas águas, com o local 
de repasto a ser unânime em clima de competição ou não. Potenciado pelas 
redes sociais, pelo eficaz boca a boca, com o gestor a considerar que o surf 
é uma modalidade que ajuda, e muito, a compor mais regularmente os 150 
lugares sentados deste espaço de restauração. “São muitas as histórias de 
que nos vem visitar. Pessoas que vêm de mais perto ou de mais longe, de 
Portugal ou do estrangeiro, clientes de todos os estratos sociais e que nos pre-
ferem. Não tem explicação, há quem esteja às 18 horas à porta da casa para 
entrar. Deixa-nos muito satisfeitos”, acrescenta Jael Martins.
Autenticidade da experiência que foi sendo reforçada ao longo dos anos, 
com o cartão de cliente a ser um sucesso entre os muitos clientes da Tasca 
do Joel, “um recurso de fidelização usado por 95% dos nossos clientes”.
De igual modo, as 900 referências de vinho existentes em carta são geridas 
com recurso a um tablet, permitindo gerir de forma eficaz stocks e cuidar 
o serviço de vinhos, não existindo possibilidade de confundir anos de co-
lheita, castas ou marcas. “Foi uma aposta ganha, as pessoas valorizaram 
o serviço. Seja através do vinho a copo ou da venda da garrafa, todos os 
colaboradores sabem o que têm dentro de casa e podem, assim, aconselhar 
o cliente”.
Parceiro de sempre, a Delta Cafés faz parte do leque restrito de fornecedo-
res que têm evoluído e acompanhado a família Martins no seu percurso de 
vida. “Já o meu pai, na sua empresa de distribuição de bebidas, era a marca 

de café que tinha. Os meus forne-
cedores estão escolhidos há muito, 
a questão do preço passa para se-
gundo plano quando sabemos com 
quem podemos contar”, comenta.
Um espaço autêntico onde somos 
recebidos com um sorriso, na 
tasca que se orgulha de ser do 
empresário que teve três nomes 
próprios.

ROTEIRO DELTA

Família desde sempre ligada à restauração, Jael cresceu a ver o pai a 
distribuir bebidas numa empresa própria que cobria a zona de Peniche, 
enquanto a vocação de pasteleira da mãe já vem de trás, com padarias, 
pastelarias, tabernas e afins e o local onde é hoje a Tasca do Joel a ser uma 
antiga quinta do seu avô, onde o pai decidiu abrir um cafezinho, com um 
armazém onde servia uns petiscos a quem procurasse, mas sempre dentro 
do círculo de confiança.
Um convívio de pescadores e amigos, com Jael a ajudar desde muito jovem 
o pai nesse negócio, com os fornos de lenha a ser sempre uma assinatu-
ra da casa. Pelo meio cumpriu o serviço militar obrigatório e o cafezinho 
abriu portas de outra forma, onde o frango assado, o entrecosto e o baca-
lhau assado eram a oferta comercializada, numa terra onde o peixe é rei. 
“A questão de vender bacalhau vem de relações familiares e sempre consegui-
mos disponibilizar o melhor produto, seja no bacalhau, no peixe, na carne, 
ou em qualquer produto aqui vendido. Falamos de cerca de uma tonelada de 
bacalhau por mês aqui vendida, sensivelmente”, detalha Jael Martins.Uma 
entrevista dada, em 1998, à revista Grande Entrevista fez disparar o inte-
resse por este espaço familiar que, então, do mar apenas comercializava 
bacalhau, o que era uma espécie de contrassenso numa região como esta. 
Hoje não é assim.
Os pais são um apoio incontornável na gestão deste estabelecimento que, 
segundo alguns teóricos, se encontra concebido totalmente ao contrário do 
que é suposto num restaurante. “Aqui há uns anos atrás, houve um senhor 
da universidade que nos explicou que um restaurante teria que ser construí-
do com alguns pressupostos, que a fachada deveria ter uma determinada 
orientação, etc. Pois nós temos o restaurante totalmente construído ao con-
trário do que essas orientações dizem. Os clientes entram quase pela cozinha, 
não tem janelas, não tem vista, não tem grande visibilidade, quem vem cá 
tem que vir de propósito, temos somente paredes e dois fornos. Como é que 
temos êxito?”, pergunta sorridente.
A simplicidade das pessoas ajuda a explicar parte desse sucesso, a que 
se junta a autenticidade da experiência, com o produto de excelência a 

Onde fica? 
Rua do Lapadusso, N.º 73 - 2520-370 
Peniche
Email: geral@tascadojoel.pt
Site: http://www.tascadojoel.pt/
Telefone: +351 262 782 945
Horário:
Almoços: 12h –15h 
Jantares: 19h – 22h
Encerra às 2.ª feiras e domingos ao jantar

Unidos pelo sangue e pelo trabalho, Joaquim e Maria José são, com o seu filho Jael, a alma da Tasca do Joel.
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Delta é o café oficial
do Wonderland Lisboa

Até 1 de janeiro de 2018 é possível visitar 
o evento natalício Wonderland Lisboa, 
uma iniciativa já habitual desta quadra festiva 
e que se realiza no Parque Eduardo VII, 
em Lisboa. Pela primeira vez, a Delta é 
o café oficial da iniciativa conjunta da TVI 
e Câmara Municipal de Lisboa. Vai resistir a 
ir provar um cappucino quente e a dar 
uma volta na roda gigante?

O mercado de Natal mais aguardado em Portugal, a segunda edição do 
Wonderland Lisboa chegou plena de novidades. De portas abertas até dia 
1 de janeiro, espera cerca de 500 mil visitantes seduzidos pela sua oferta 
que apela ao mais profundo espírito natalício, onde figuram a aldeia e a 
feira de Natal, a roda gigante, uma árvore de Natal com 18 metros de altura 
e uma pista de gelo para os mais capazes. 
Capaz de agradar a miúdos e graúdos, a curiosidade de quem visita o Won-
derland Lisboa é, geralmente, mais do que muita, com a roda gigante com 
mais de 25 metros de altura, e que já marca o ambiente urbano do Marquês 
de Pombal, a ser desejo comum de várias gerações. 
E há muito para fazer neste mercado de Natal que, face à edição ante-
rior, duplicou o espaço ocupado, estendendo-se por 400 metros no total. 
Ao todo, presentes no Wonderland Lisboa estão 72 expositores com moda, 
artesanato, produtos regionais e doçaria de Natal, carrosséis, mesas de 
jogos, a já referida pista de gelo e, claro, o incontornável Pai Natal, cuja 
presença está também assegurada.
O Wonderland Lisboa está aberto de segunda a quinta-feira, entre as 14 e 
as 22 horas; sexta-feira, entre as 14 e as 24 horas; sábado e feriados, entre 
as 10 e as 24 horas; domingos, entre as 10 e as 22 horas; dia 24 e 31 de 
dezembro, entre as 10 e as 16 horas.
Como café oficial do Wonderland Lisboa, a marca de Campo Maior conta 
com diversos espaços distribuídos pelo recinto, nos quais os visitantes po-
derão aquecer a sua tarde ou noite de inverno com um expresso perfeito, 
cappuccino ou cacau quente. O melhor alento de alma para os dias frios de 
um inverno e de uma quadra natalícia que chegam para serem vividos em 
pleno. Sempre na companhia do “café da sua vida!”.
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