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RUI MIGUEL NABEIRO, 
ADMINISTRADOR DO 
GRUPO NABEIRO/DELTA CAFÉS, 
destaca a importância da 
promoção e acompanhento do 
talento humano como forma de 
renovação e rejuvenescimento 
contínuos

O desafio permanente no mercado global e fortemente concorrencial em que nos movemos exige uma 
visão estratégica, amplamente edificante, passando pela valorização das ideias, do conhecimento, pela 
partilha e o encontro de gerações. Sempre na busca do sucesso e da excelência.

A nossa visão assenta, também, na promoção e acompanhamento dos nossos talentos. Tanto dos que já 
integram esta grande família, como daqueles que hão de vir no futuro. Faz parte do nosso ADN 
empresarial potenciar e capacitar o talento humano. Motivo que nos levou a desenvolver o programa de 
trainees “Um Mundo Maior”, através do qual procurámos desafiar e cativar jovens talentos, 
motivá-los para enfrentarem os desafios de um mercado dinâmico e prepará-los para uma vida 
profissional promissora, sem descurar a importância da humanização no seio das organizações. 

No universo do Grupo Nabeiro, as pessoas são o elemento diferenciador e decisivo para o sucesso e 
competitividades das empresas. Nesse sentido, pareceu-nos a altura ideal para avançar, de forma 
ativa, para a aproximação do nosso grupo empresarial aos estudantes de todo o país, com o objetivo de 
encontrar talentos e conferir-lhes a oportunidade de crescerem connosco, dando continuidade através do 
alinhamento saudável de diferentes gerações de profissionais. 

Na primeira fase do programa recebemos mais de 1.500 candidaturas. As atividades foram estruturadas 
de forma a reforçar a cultura e os valores da organização. Aproximámo-nos da academia. Alinhámo-nos, 
internamente, para receber jovens com vontade e ambição para desenvolver o seu potencial no seio de 
um grupo que, diariamente, se renova e rejuvenesce. A esta premissa juntámos, ainda, algumas ideias-
chave como inventar, idealizar, conceber, criar, renovar, entre outros sinónimos da palavra inovar. 

Um ideal presente na nossa atividade quotidiana, um cartão de visita nos diversos mercados, e áreas de 
negócio, onde estamos presentes e outros onde ambicionamos estar no futuro. Um futuro idealizado e 
construído hoje, numa empresa que se quer reinventar todos os dias e procura construir um pouco mais, 
dia após dia. 

Foi com este espírito que abraçámos este desafio, mais um. Fizemo-lo com paixão e com a atitude com 
que queremos e vamos continuar a crescer, no contexto nacional e internacional. Afinal, foi com paixão e 
atitude que chegámos até aqui, com as nossas marcas, hoje, a fazerem parte dos hábitos de consumo de 
milhares de consumidores nos mais de 35 países onde estamos presentes.

Comum a essa realidade uma imensa vontade de fazer melhor. Todos os dias. 

E não vamos ficar por aqui!

 

UM MUNDO MAIOR 
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Assinalamos, em 2018, quatro anos de existência do Centro de Ciência do Café.

Um projeto de excelência na promoção da cultura do café e que tem vindo a ocupar um espaço muito 
próprio dentro e fora de portas.

 Ao longo deste percurso, muitos foram aqueles que visitaram Campo Maior para conhecer o Centro de 
Ciência de Café.  Resultado da nossa imensa vontade em crescer, apostámos neste projeto de futuro, que 
serve, igualmente, de âncora com o passado.

As origens e as temáticas do café são temas compilados ao longo de décadas de atividade empresarial e 
que permitem uma partilha com todos os que nos visitam, num espaço único no panorama ibérico e não 
só.

Um edifício moderno, apelativo, imersivo, que desperta os sentidos, onde se concilia a divulgação técnico-
científica com atividades interativas, informação e divulgação da cultura do café, através da promoção de 
espaços dinâmicos para o conhecimento e lazer. Onde se estimulam a curiosidade e o desejo de aprender.

Conhecimento que permite compreender o passado e conquistar o futuro que, com orgulho, partilhamos 
nesta obra que representa o nosso empenho diário em concretizar ideias e projetos que acrescentem valor 
ao nosso Grupo e à sociedade em geral.

Compreensão dos tempos que nos trouxe mais sabedoria e experiência para enfrentar os desafios futuros 
e levar o nome de Campo Maior, e de Portugal, ainda mais além. E se há quatro anos celebrávamos a 
entrada numa nova era de conhecimento, de técnica, de saber-fazer, comemoramos agora a consolidação 
da nossa visão empresarial ao lembrar o seu quarto aniversário.

O conhecimento e lazer encontram-se de mãos dadas no Centro de Ciência do Café.

Mais um sonho que se tornou realidade.

COMENDADOR 
RUI NABEIRO 
destaca o percurso de quatro 
anos do Centro de Ciência do 
Café, um espaço de 
conhecimento único a nível 
ibérico sobre as origens e as 
temáticas dessa bebida que 
tantas pessoas senta à mesa 
por esse mundo fora

MAIS UM SONHO QUE SE TORNOU REALIDADE



DELTA MAGAZINE
JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO’18 6

INFO DELTA

O Centro Internacional de Pós-Graduação Comendador Rui Nabeiro 
(CIPGCRN) e o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) 
entregaram os diplomas aos formandos do Curso de Aprendizagem - Técnico 
de Eletrotecnia. 
A cerimónia realizou-se a 14 de fevereiro, sendo entregues diplomas aos 10 
alunos do curso, realizado entre dezembro de 2015 e dezembro de 2017. 
O curso foi ministrado pela Delta Serviços, enquanto Entidade Formadora 
Externa (EFE), em parceria com o IEFP, sendo esta uma ação de formação 
com dupla certificação, conferindo equivalência ao 12.º ano de escolaridade, 
para além da certificação profissional. 
A cerimónia contou com a presença de João Manuel Nabeiro, em representação 
da Delta Serviços, de Sandra Cardoso, em representação do IEFP, e de João 
Muacho, vice-presidente da Câmara Municipal de Campo Maior.

Centro Qualifica 
entrega 36 diplomas
     
Reconhecido, em 2017, como Centro Qualifica, o Centro Internacional de Pós-
Graduação Comendador Rui Nabeiro (CIPGCRN) entregou os diplomas aos 36 
adultos que terminaram, no último ano, os seus percursos de qualificação, nos 
níveis básico e secundário, através de processos de reconhecimento, validação 
e certificação de competências (RVCC). 
João Manuel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, destacou 
os diplomados não só pelo empenho demonstrado, como pelo seu interesse em 
apostar na sua formação. “O conhecimento adquirido nesta formação deverá ser 
replicado no trabalho de cada um”, declarou.
Já Maria da Conceição Nabeiro, em representação de todos os formandos, 
agradeceu à Delta Cafés “pela política de apoio à comunidade e pela aposta nas 
pessoas”. 
Os Centros Qualifica procuram promover a formação e qualificação de jovens e 
adultos, através da disponibilização de diferentes percursos adequados ao seu 
perfil, expectativas, nível escolar e profissional.

37.ª edição Master Café Delta
     
O Centro Internacional de Pós-Graduação Comendador Rui Nabeiro promoveu, 
em março, a 37.ª edição do Master Café Delta. Programa de formação adaptado às 
exigências comerciais e profissionais dos clientes Delta Cafés, promovido pelo Grupo 
Nabeiro desde 2005, e desenvolvido em estreita parceria com as Escolas de Hotelaria 
e Turismo de Portugal, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e a 
Universidade de Évora. 
Com uma nova estrutura modular, o Master Café Delta procura oferecer uma perspetiva 
geral do mercado de hotelaria e restauração, ao abordar todos os condicionalismos 
externos que condicionam a sua evolução, assim como desenvolver uma análise interna 
do negócio, focar-se na segmentação do “target” e posicionamento e, ainda, oferecer 
um conjunto de conteúdos numa ótica de marketing de serviços. Nomeadamente, o 
Produto, o Preço, o Espaço, a Comunicação e as Pessoas.
Numa vertente mais operacional, destacam-se, por sua vez, os módulos Gestão de 
Food & Beverage e Cocktail Academy, assim como a habitual participação da Academia 
Barista Delta com o Expresso Perfeito.

CIPGCRN forma 10 técnicos de eletrotecnia
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INFO DELTA

Novadelta em modo 
“Masterchef”
A equipa da Novadelta decidiu fazer um almoço diferente, 
tendo como convidados especiais os administradores 
João Manuel e Amélia Nabeiro. Sob o mote Masterchef, 
o almoço realizou-se com uma dinâmica distinta, com os 
colaboradores a prepararem toda a refeição através de uma 
divisão de tarefas. 
À semelhança do que acontece no formato de televisão, 
os 23 colaboradores foram divididos em seis equipas, 
ficando cada uma delas encarregue de uma tarefa 
diferente. Na equipa das entradas, Joana Maria e Júlia 
Ribeiro prepararam a quiche, Rui Perdigão, Domingos 
Golaio, Costa Pinto e Tiago Pintão trataram dos grelhados, 
Ana Margarida confecionou o patê de azeitonas e António 
Miranda assegurou a tortilha de batata. Para elaborar 
o creme de cenoura, a equipa das sopas foi composta 
por Cristina Batista, Cláudia Contenda, António Castanho, Joaquim Silva 
e Paulo Fernandes. O prato principal, bacalhau cozido com broa, ficou a 
cargo de Cristina Almeida, Júlia Ribeiro, Joana Maria, Paulo Amaral, David 
Duarte, Elsa Elias e Nuno Raimundo. As saladas frias foram feitas por Ana 
Margarida Gama e Magda Zorrinha e Cristina Batista, Joana Maria, Cristina 

Almeida, Ana Margarida e Magda puseram mãos à obra para as sobremesas. 
Não menos importante foi a decoração, a cargo de Elsa Serra, Anabela 
Carvalho, Ricardo Sá Rato e Rui Toscano. 
Num verdadeiro espírito de equipa e entreajuda, todos ajudaram na limpeza 
final da cozinha.

CIPGCRN forma 10 técnicos de eletrotecnia



DELTA MAGAZINE
JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO’18 8

O Grupo Nabeiro/Delta Cafés viu as marcas Delta Cafés e Delta Q renovarem a 
conquista do Prémio 5 Estrelas. Em diferentes categorias, as marcas de café do Grupo Nabeiro 
foram, uma vez mais, distinguidas pelos consumidores portugueses, que as colocam no topo da 
sua preferência. De igual modo, o comendador Rui Nabeiro viu ser-lhe renovada a 
distinção de Personalidade 5 Estrelas no Mundo Empresarial, atribuída pelo seu legado 
enquanto homem e empresário.

Marcas, Serviços e
Personalidade 5 Estrelas

O fundador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, e personalidade ímpar no pa-
norama empresarial nacional, foi ovacionado ao ser chamado ao palco 
para receber mais uma distinção no seu profícuo e diversificado percurso 
profissional. Perante uma representativa moldura humana, que marcou 

presença em mais uma edição do Prémio 5 Estrelas, realizada no Teatro 
Tivoli, em Lisboa, Rui Nabeiro sorriu como só ele sabe fazer e agradeceu, 
em palavras mudas, mas com um imenso brilho no olhar, o receber de 
nova distinção que enaltece o percurso e obra do homem e empresário por-

O PRÉMIO 5 ESTRELAS
voltou, uma vez mais, 
a distinguir as marcas 
do Grupo Nabeiro/Delta 
Cafés. Delta Q e Delta 
Cafés foram as grandes 
vencedoras da noite e 
continuam a demons-
trar a excelência da 
sua oferta e qualidade 
de serviço prestado ao 
cliente. Duas marcas 
e um empresário, Rui 
Nabeiro, 5 Estrelas
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REPORTAGEM
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

PRÉMIOS

tuguês. “Sr. Rui, ainda tem espaço no seu escritório para tantos prémios?”, 
gracejou, em pergunta retórica, o apresentador da gala, Pedro Fernandes, 
ao entregar o prémio ao homenageado.

Um fim de tarde 5 Estrelas, como o comprovaram ainda as diferentes con-
quistas registadas pelas marcas Delta Cafés e Delta Q, que renovaram a 
preferência dos consumidores em diferentes categorias, numa clara de-
monstração de notoriedade e força de marca. Afinal, não é para todos 

figurar na liderança em três de quatro dimensões 
do recém-criado Top 5, parâmetro analisado e que 
reflete o conjunto de marcas que ocupam o “top of 
mind” dos consumidores nacionais. Uma novidade 
na edição de 2018 do prémio 5 Estrelas, cujas variá-
veis influenciam os consumidores nas suas escolhas 
quotidianas, e que teve em Delta Q e na Delta Cafés 
os grandes vencedores, nas categorias de Satisfação 
Global (Delta Q - 89,7%), Nível de Recomendação 
(Delta Q - 97,4%) e Confiança na Marca (Delta Cafés 
- 84%) e ao ocupar, ainda, um honroso segundo lugar 
na categoria Inovação, ao receber 80% da votação.
Predicados apenas possíveis a marcas próximas 
dos consumidores e que viriam, ainda, a reforçar os 
motivos de distinção na edição 2018 dos prémios 5 
Estrelas. E qual é a marca de café 5 Estrelas para os 
portugueses? Delta Cafés, pois claro, com a marca de 
Campo Maior a vencer, uma vez mais, na categoria 
Marca de Café, ao reunir um total de 84,6% no índice 
de satisfação do conjunto de sete marcas avaliadas 
por mais de mil consumidores. 

Mas a notoriedade de uma marca também se verifica pelo serviço que pres-
ta e, nesse capítulo, Delta Q continua a traçar uma história de sucesso com 
o seu notável serviço de apoio ao cliente. Com um índice de satisfação 

de 89,3%, o serviço de apoio ao cliente Delta Q foi o grande vencedor da 
categoria Cafés-Apoio ao Cliente, ao ser preferido por mais de 1.500 con-
sumidores envolvidos. 
Uma personalidade, marcas e um serviço verdadeiramente 5 Estrelas.

Fátima Lopes (ao centro) e Rui Nabeiro (à direita) foram distinguidos em mais uma edição do Prémio 5 Estrelas.

Rui Miguel Nabeiro recebeu mais um prémio para a marca Delta Q, a grande vencedora da noite.

Comendador  Rui Nabeiro com a equipa Delta Q.
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Os consumidores votaram e, novamente, escolheram a Delta Cafés. Mas não foi só o café 
Delta que foi eleito Escolha do Consumidor. A Tetley, marca de chás representada pelo 
Grupo Nabeiro/Delta Cafés, foi também destacada na categoria de Chá. 

Portugueses escolhem a qualidade 
singular da Delta Cafés

REPORTAGEM
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos D.R.
ESCOLHA DO CONSUMIDOR

Pelo sexto ano consecutivo, a Delta Cafés conquistou o prémio Escolha do 
Consumidor, um prémio onde o consumidor é ouvido em todas as fases de 
avaliação. Com critérios de satisfação importantes para o consumidor, as 
marcas são sempre colocadas em comparação com as suas concorrentes 
diretas em cada categoria.
Com as categorias Indústria, Comércio e Serviços, a Escolha do Consu-
midor premeia algumas das mais conhecidas marcas nacionais pelo seu 
desempenho e satisfação junto dos consumidores. A iniciativa permite 
conhecer o seu grau de satisfação em relação a determinados produtos 
ou serviços no mercado, através de um estudo coordenado pela Netsonda. 
Para a edição de 2018, o estudo foi realizado entre julho e agosto de 2017, 
com uma amostra de 1.323 indivíduos com idade superior a 18 anos. A 
Escolha do Consumidor apura o nível de satisfação e aceitabilidade das 
marcas, através da avaliação dos seus produtos e serviços por consumi-
dores com experiência corrente de consumo e de acordo com os critérios 
específicos de satisfação. Para apurar os vencedores são realizados testes 
independentes e estatisticamente precisos, recorrendo às mais diversas 
técnicas de avaliação adequadas a cada categoria. 
De forma a ser identificada, em cada categoria, a marca com o maior grau 
de satisfação e aceitabilidade, são realizados dois estudos. O primeiro tem 
como objetivo identificar os atributos que os consumidores mais valorizam 
quando pensam na sua relação com a categoria em causa. O segundo tem a 
ver com a experiência prática com as principais marcas da categoria, onde 
os consumidores as avaliam e pontuam face aos atributos anteriormente 
identificados como mais valorizados.
Na categoria de Café, e com um total de oito marcas avaliadas, a Delta 
Cafés conquistou o prémio com uma nota geral de satisfação de 70,05%. O 
sabor, o aroma, o grau de intensidade e a cremosidade do café Delta foram 
as qualidades mais destacadas pelos consumidores.
Já na categoria de Chá, cinco marcas integraram o estudo. A Tetley alcan-
çou o primeiro lugar, com uma nota geral de satisfação de 85,77%. Entre 
os atributos com maior pontuação estão o sabor, a qualidade e a fácil pre-
paração. 
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REPORTAGEM

O prémio Sabor do Ano elegeu Delta Q bio 
como um dos vencedores da edição de 2018. 
Este selo é reconhecido pelo mercado 
e tem ajudado a promover os produtos 
alimentares que se distinguem pelo 
sabor, critério essencial de escolha na 
aquisição de produtos alimentares para 94% 
dos consumidores portugueses.

Delta Q bio eleito
Sabor do Ano

texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos D.R.
SABOR DO ANO

É em torno, precisamente, do sabor que o selo Sabor do Ano gravita, apre-
sentando-se, segundo a organização, como “a única certificação de quali-
dade para o sector da alimentação baseada exclusivamente nas qualidades 
gustativas dos produtos, que são provados e aprovados pelos consumidores. 
Um símbolo de confiança e garantia que permite identificar e distinguir o 
bom sabor dos produtos”.
Uma vez que é de sabor que se trata, o vencedor só poderia ser o Delta 
Q bio. Com notas aromáticas cítricas, de chocolate e caramelo, este é o 
primeiro blend da Delta Q com dupla certificação biológica e UTZ. Mais 
uma inovação Delta Q que tem vindo a seduzir os consumidores nacionais 
que nesta avaliação lhe atribuíram um índice de Satisfação Geral de 8,2, 
que redunda da conjugação dos parâmetros aspeto, cheiro, textura, sabor e 
recomendação/intenção de compra.
Provado e aprovado pelo consumidor, o Delta Q bio é a aposta da marca 
para surpreender o mercado e os consumidores mais exigentes.
No total, foram avaliados, com critérios predefinidos, 123 produtos ali-
mentares. “Este ano, distinguimos um número maior de categorias, o que 
significa que as marcas estão atentas a todas as formas de distinguir os seus 
produtos e apostam na qualidade e sabor dos produtos porque sabem que 
são fatores decisivos no momento da compra. Este prémio ajuda a destacar 
os produtos extraordinários”, afirma Márcia Vicente, Country Manager do 
Sabor do Ano. 
De acordo com um estudo realizado, em 2015, pela Controlvet Full5en5e 
ALS, junto de 500 consumidores, 77% dos consumidores portugueses afir-
ma que o selo Sabor do Ano “é sinónimo de qualidade e os produtos que o 
exibem são superiores face aos restantes da mesma categoria”. 
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DIÁRIO DE BORDO
EXPEDIÇÃO PÓLO SUL 18 de novembro

79.9832S  79.7119W

Voámos,  hoje, para 
Hercules Inlet. E

stou a dormir em 

cima de água.
Ronnie Ice Shel

f. Mais ou menos uma espessura de
 

200 metros de gelo a
ntes da água. A

manhã, chegamos 

à linha de cos
ta. Não se nota. N

a prática, este
 é o 

caminho mais curto desde
 a “linha de c

osta” até ao 

Pólo Sul. Hoje. se derret
esse, estávamos na água. A

 

partir de amanhã já estamos em terra. O voo foi muito 

curto, 20 minutos.

Filmei o avião a de
scolar e partir 

para Union Glaciar. 

É uma sensação úni
ca. Somos 7 nesta imensidão. O 

que ficou para trás não tem retorno. Agora, só no 

reabastecimento bem mais para a fren
te.

Hoje não esquiamos. Montámos acampamento e 

organizamos o campo. Nos próximos 3 dias partilho 

tenda com o Christien. Um dos guias noru
eguês.

Estar dentro da 
tenda, e vir cá

 fora e ver ist
o é único.

24 de novembro
80.34,4S 80.11,7W

São também as coordenadas de 
hoje. A Luz não melhorou 

e antecipamos, para hoje, o pr
imeiro dia de descans

o. É 

uma viagem longa e não há stre
ss. Ainda estamos a entrar 

no ritmo. Se fosse eu, tam
bém gostava que me dessem a 

oportunidade de melhoria. Sei que tam
bém vou ter dias 

maus. Quanto mais tarde melhor.

Isto é duro, mas um exercício de discipl
ina. Não facilitar 

com o frio. Uma distração ou um momento de aflição para 

apertar um fecho sem luvas. Bum! Já está frostbite. 

Depois, é tudo mais complicado. Prevenir é o
 melhor. Hoje 

relaxo, como e, sobretudo, bebo
 muito.

Estar aqui é como um Evereste, mas maior. Estava a 

pensar como estabelecer uma analogia entre as m
ontanhas 

e os Pólos e o que m
e ocorreu é que est

ou numa enorme 

montanha horizontal.
Creio que já disse on

tem, mas o Jon vai ficar, pelo menos 

para já.
Novidades do mundo?
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25 de dezembro
85.47,5S 82.31,6W

Montámos acampamento e começámos a beber e a comer 
o mais depressa possível. Ao mesmo tempo que vamos 
comendo, vamos trocando de botas e roupa, sempre um 
de cada vez, enquanto o outro controla o fogão. Além de 
termos fome, temos mesmo que comer, para começar a 
reposição de energia. Não me sinto mais magro, mas hoje 
tive que apertar o arnés.
Agora vamos fazer umas contas. Estamos a andar bem. 
Não sei durante quanto tempo. É bom enquanto dura. 
Estamos a fazer 15 NM ( milhas náuticas) por dia. Cada 
milha é um minuto de latitude. Cada grau são 60 minutos 
ou milhas. Não acredito numa média de 15NM/dia. Dava 
1 grau a cada 4 dias, durante 20 dias. Muito ambicioso. 
As minhas contas para uma hipotética média são feitas a 
12/dia. 1 grau a cada 5 dias. Se fizermos menos melhor. 
Amanhã, a não ser que o dia corra super mal, chegamos aos 
86 graus. A 12/ dia faltam 20. Na realidade, estamos na 
Antártica e isto é imprevisível, mas é impossível não fazer 
contas ao fim de 35 dias.
No dia de hoje, a 12NM/dia, sem descanso, chegamos ao Pólo 
Sul a 13 de janeiro.
Um dia de cada vez. Envio esta fotografia  com a legenda: 
O Pai Natal da Antártica, dorme em “ casas ERA“.
Boas Festas para todos, com muita força para os Barnabés 
que não podem ir à casa.

13 de janeiro
89.49,6S 72.54,4W
O dia em que vi o Pólo SulHoje foi o dia em que vi o Pólo Sul. Na última etapa, em que era eu que ia à frente a abrir caminho, comecei a ver um lote preto lá ao longe. O Carl confirmou à medida que nos aproximávamos de mais uns blocos. 

É a Amundsen -Scott US Station. PÓLO SUL
Grande emoção!

03 de janeiro
88.02,8S 83.04,2W

Por este lado, tudo a andar. A
 fotografia 

é do sastrugi. É necessário contornar e 

torna a progressão mais difícil. Fizemos 

mais 13 NM e atingimos os 88 S. Mais 

uma fatia. Estamos a 2.650 metros. Só 

podemos subir mais 150. Por vezes, há 

subidas e descidas. Acredito que vamos 

voltar a andar um bocadinho mais. 

Ainda falta, mas já começa a cheirar. 

Eu continuo a sentir-me muito bem, 

mas posso sempre ter um dia mau. 

Ainda não chegou, mas pode chegar. 

Quanto mais tarde melhor.
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Delta Q comemorou dez anos de marca com a apresentação de uma nova 

gama de cafés em cápsula, a Chef’s Collection, criada a pensar no final das 

refeições. Afinal, a melhor refeição deve terminar com o melhor café e é 

Delta Q volta a surpreender os amantes de café, desta vez através de um desafio feito 
a dois chef’s de renome em Portugal, convidando-os a criar o seu próprio blend. O resultado 
são duas variedades de café personalizado e exclusivo, criadas a pensar no “pairing” 
perfeito para o fim de uma refeição e potenciando os momentos de partilha à mesa com 
a família e amigos. Vítor Sobral e Chakall são, assim, os primeiros chef’s a assinar a gama 
Chef’s Collection da Delta Q.

Chef’s Collection: os cafés 
de assinatura da Delta Q

REPORTAGEM
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
CHEF’S COLLECTION

esta ligação única de saberes e sabores que a marca de café em cápsulas, 

detida pelo Grupo Nabeiro, quer proporcionar aos seus consumidores. 

Uma gama que nasce para valorizar momentos de consumo, que pretende 

unir a mestria do 

blend e da torra – uma 

“expertise” do grupo – à 

arte da culinária. Uma 

coleção de blends que 

materializa esta união e 

que permite valorizar a 

gama Delta Q com cafés 

únicos, que leva algo de 

inesperado até casa dos 

portugueses: dois blends 

criados e assinados por 

dois chef’s de renome.

Como novos nomes 

a anunciar, até final 

do ano, nesta edição 

permanente à gama 

Delta Q, para já, foram 

desafiados Vítor Sobral 

e Chakall para ajudarem 

a criar os primeiros dois 

blends que compõem 

a gama, refletindo, 

cada um deles, o gosto, 

personalidade e estilo 
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gastronómico 

de cada chef. Sob o mote “dois chef’s, duas 

receitas, dois cafés únicos”, esta coleção reflete o estilo próprio de cada 

chef, numa história inspirada e contada pelos próprios. Uma novidade 

que nasce de um trabalho de equipa entre os dois chef’s a trabalhar em 

Portugal e a equipa de especialistas do Grupo Nabeiro.

Uma escolha óbvia para a marca que conseguiu reunir dois profissionais 

com estilos distintos e abordagens diferentes ao mundo da gastronomia. 

Por um lado, Vítor Sobral, com um estilo tradicional, a grande referência 

da gastronomia nacional, conhecido, e reconhecido, pelo seu modo único 

de interpretar e modernizar pratos tradicionais portugueses. Por outro, 

Chakall, reconhecido pela sua diversidade e versatilidade. Ambos, em 

conjunto com Delta Q, criaram o seu café de assinatura. São duas receitas 

únicas que refletem o perfil de café dos chef’s, bem como a personalidade 

e estilo gastronómico de cada um.

“Fui convidado para vir a Campo Maior, 

onde fui recebido pelo senhor Adelino 

Cardoso, que me fez perceber que mal 

sei beber café. Também percebi que a 

beleza do café tem muito a ver com o lote 

que se pode fazer do café, o loteamento. 

Mesmo de cada país existem cafés 

distintos, que se podem misturar num 

blend final. Portanto, tudo começa na 

terra. Foi um trabalho da equipa da 

Delta, fazer o blend Vítor Sobral, e eu 

provar e dizer ‘é isto’. Até parece que 

fui eu que fiz, se percebesse de café”, 

explica Vítor Sobral, chef e proprietário 

do Grupo Quina.

O chef Vítor Sobral assina um blend 

de corpo médio com aroma a cacau, 

caramelo e amêndoa torrada. “O blend 

de assinatura Vitor Sobral é a forma que 

tenho de tomar café no que diz respeito 

a sabor. É aquele tipo ou estilo de blend 

que mais me agrada quando bebo café”, 

afirma.

Por sua vez, Chakall, que tem os 

restaurantes O Refeitório do Senhor 

REPORTAGEM

Abel e El Bullo, confirma o agrado por ter sido convidado por Delta Q. 

“É uma grande admiração a que tenho pelo comendador Rui Nabeiro. 

Aprendi a experimentar café primeiro. Não fazia ideia. Pensava que o café 

se experimentava de uma maneira diferente. Se tenho que descrever o blend 

numa palavra, diria que é elegante”.

Um blend com notas sensoriais de cardamomo, nozes torradas e nuances 

frutadas. “É um café muito elegante com um toque de cardamomo, uma 

especiaria típica da Índia que adoro. É um café fantástico para terminar 

uma refeição ou acompanhar uma sobremesa”, sublinha Chakall.

A gama Chef’s Collection, cafés de assinatura, traduz um encontro de 

saberes e sabores, aromas e texturas que apelam aos sentidos e elevam 

a experiência de degustação. Com a gastronomia a ser um tendência cada 

vez mais presente no quotidiano moderno, onde os chef’s assumem um 

papel mais decisivo na chamada cozinha de autor, quer pelos ingredientes 

que escolhem quer pelas técnicas que utilizam, a associação a dois chef’s 

de renome eleva a qualidade e “expertise” presentes em Delta Q. 

“A inovação continua a ser um dos pilares estruturantes da marca e 

consideramos que é um dos seus principais fatores de criação de valor. 

Pretendemos continuar a surpreender o consumidor, ano após ano, 

criando tendências e acrescentando valor aos vários momentos de consumo 

e de partilha proporcionados pelo café”, refere Rui Miguel Nabeiro, 

administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés.
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“Bem-vindos ao Mundo Maior, ao Mundo Delta”. Foi assim que Rui Miguel Nabeiro, administrador 
do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, deu o pontapé de saída do Open Day do Grupo Nabeiro. 
Depois de abrir as inscrições para o seu programa “Um Mundo Maior”, o Grupo Nabeiro/Delta 
Cafés recebeu os 150 candidatos selecionados. Das cerca de 1.500 candidaturas recebidas, 
apenas estes tiveram a oportunidade de conhecer mais de perto a identidade da empresa, os seus 
diferentes negócios e os rostos que compõem a Delta Cafés de norte a sul.

Delta Cafés apresenta
Um Mundo Maior

RUI MIGUEL NABEIRO, 
ADMINISTRADOR DA 
DELTA CAFÉS,  deu o 
pontapé de saída para o 
Open Day  do programa 
Mundo Maior, com que 
o Grupo recebeu os 150 
candidatados 
selecionados para a 
iniciativa

Criada em 1961, a Delta Cafés continua jovem e a querer manter-se inova-
dora. E é precisamente por isso que decidiu procurar jovens talentos, mais 
precisamente quatro, para integrar o programa de “trainees”. O objetivo é 
que integrem a empresa e possam contribuir para o crescimento e expan-
são desta. 
Inovação, equipa, trabalho. Estes são alguns dos melhores adjetivos que 
descrevem os quase 60 anos de experiência da Delta Cafés. É, precisamen-
te, para encontrar os melhores profissionais que decidiu lançar o progra-
ma de “trainees” “Um Mundo Maior”, para recrutar quatro jovens promis-

sores que demonstrem não só ter uma ampla margem de desenvolvimento, 
como forte criatividade e inovação, características da nova geração que 
agora entra no mercado de trabalho. 
O processo de recrutamento e seleção dos candidatos fugiu ao convencio-
nal, demorando cerca de quatro meses, num processo de cinco diferentes 
etapas. Tudo começou com uma candidatura online, em março. Já em abril, 
os candidatos selecionados foram convidados a participar no Open Day 
do Grupo Nabeiro, onde lhes foi dada a oportunidade de contactar com as 
marcas do grupo, bem como elementos da administração e futuros orienta-
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REPORTAGEM
MUNDO MAIOR

texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS

dores e mentores do programa. 
Para além do contacto entre os candidatos e destes com as diferentes áreas 
de negócio, realizaram-se ainda “pitches”. De áreas tão distintas como co-
municação, marketing, economia, finanças ou engenharia ambiental, os 
candidatos tiveram a oportunidade de se dar a conhecer, bem como de au-
mentar o seu conhecimento sobre o grupo, através 
dos “pitches” realizados. Cada candidato a “trai-
nee” sentou-se numa das 30 mesas, cada uma de-
las com dois membros dos quadros da Delta Cafés, 
dispondo apenas de 15 minutos para impressionar 
os dois jurados. Os jovens talentos assistiram ainda 
ao discurso de encerramento do comendador Rui 
Nabeiro. 
Já com apenas 50 candidatos, tem lugar o Assess-
ment Day, onde serão postos à prova com oportuni-
dade de demonstrar as competências e mais-valias. 
Quando apenas restarem 20, acontecem as entre-
vistas presenciais individuais, selecionados os me-
lhores candidatos para um uma dinâmica de grupo, 
em Campo Maior, que inclui um peddy-paper. Por 
fim, restarão apenas quatro, que, em setembro, ini-
ciarão a sua viagem no grupo. 
Durante 12 meses, os quatro “trainees” terão a 
oportunidade de conhecer o Grupo Nabeiro, rea-
lizando um conjunto de projetos na sua respetiva 
área de formação, o que lhes permitirá conhecer 
diferentes funções de cada uma das áreas profissionais, como engenharia 
e gestão industrial, marketing, comunicação, gestão, economia e finanças. 
Para além disto, aos quatro integrantes do programa será ainda dada a 
oportunidade de desenvolver um projeto de inovação sob a orientação da 

equipa de I&D, podendo, assim, deixar a sua mar-
ca no grupo. Em cada um dos projetos, os “trai-
nees” poderão contar com a ajuda de diferentes 
orientadores, para os ajudar a ultrapassar todos 
os desafios. Alinhado com o desenvolvimento do 
programa, terão ainda a oportunidade de receber 
orientação de um dos administradores ou gestores 
seniores do grupo.
“Um Mundo Maior” é uma oportunidade única de 
integrar uma das maiores empresas portuguesas 
e contribuir para o crescimento e futuro desta. 
“Inventar, idealizar, conceber, diversificar, reno-
var, desenvolver, criar são alguns dos sinónimos 
da palavra inovar. Na Delta Cafés, a inovação está 
presente há muito tempo. Sempre sentimos a neces-
sidade de inovar, acrescentar valor ao mercado, aos 
nossos clientes e consumidores. Se estão aqui hoje, 
é porque acreditam em nós, é porque acreditam no 
nosso projeto e naquilo que temos para vos ofere-
cer. Mas, por outro lado, também porque certamen-
te acreditam que terão algo para nós. Somos uma 

empresa com mais de 50 anos de história, história essa que começou com 
apenas três colaboradores, em Campo Maior, e hoje está espalhada por todo 
o mundo. Como empresa, queremos reinventar-nos todos os dias. E é por isso 
que precisamos dos ‘trainees’, precisamos de desafios, de quem nos ajude 
a construir, todos os dias, um pouco mais. Aqueles que ficarem connosco 

podem esperar crescer. Crescer como seres humanos e como profissionais. 
Da nossa parte, queremos atitude e paixão. Sentimos que era o momento 
certo para isto acontecer e a nossa vontade é que seja para repetir no futuro”, 
conclui Rui Miguel Nabeiro.
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Pai Chão 
traz terceiro 
Ouro para 
Portugal
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A Adega Mayor continua a construir um incontornável capital de confiança e de garantia 
de qualidade a nível internacional, ao arrecadar prémios nos mais diversos e conceituados 
concursos internacionais. O Mundus Vini – Spring Tasting 2018 destacou o Pai Chão, ícone 
da excelência da Adega Mayor, trazendo o Ouro, para Portugal, pela terceira vez. 

ADEGA MAYOR

No concurso Mundus Vini 2018, a Adega Mayor esteve 
em destaque com uma participação memorável, ao 
conquistar, pela segunda vez consecutiva, terceira 
medalha de Ouro com o Adega Mayor Grande 
Reserva Pai Chão. Este concurso realizado na 
Alemanha, conta com cerca 270 especialistas, que 
avaliam mais de 6.500 vinhos de todo o mundo.  Pela 
terceira vez, atribuíram a medalha de Ouro ao Adega 
Mayor Grande Reserva Pai Chão 2014, prémio já 
conquistado com as colheitas de 2011 e 2013.
Esta conquista é a demonstração da consistência 
do trabalho e da qualidade da Adega Mayor, numa 
gama produzida apenas em anos de exceção e, 
consecutivamente, reconhecida pela mais exigente 
crítica internacional. Vinho de homenagem ao 
comendador Rui Nabeiro, que nasce nas raízes de 
Campo Maior, fruto do labor e tenacidade humana, 
em união com a natureza. Pai Chão é um vinho 
que nasce da terra tocada com as mãos, regada de 
sentimentos e vindimada com o coração. Um vinho 
verdadeiramente único, distintivo e de excelência, 
que resulta de um lote composto pelas castas 
Alicante Bouschet (80%) e Touriga Nacional (20%). É 
um vinho com paladar encorpado, bem estruturado, 
taninos maduros e com final de boca elegante e boa 
persistência. 
“Esta importante conquista internacional premeia 
a consistência do trabalho que temos vindo a 
desenvolver e a nossa aposta contínua na qualidade 
dos vinhos alentejanos produzidos em Campo Maior. 
Este reconhecimento reflete o nosso compromisso 
com a missão de levar o nome de Portugal e o que de 
melhor se faz no Alentejo ao mundo”, sublinha Rita 
Nabeiro, CEO da Adega Mayor e administradora do 
Grupo Nabeiro.
Para além da medalha de Ouro, os vinhos Adega 
Mayor Reserva tinto 2015 e o Adega Mayor Touriga 
Nacional 2015 conquistaram a medalha de Prata, 
contribuindo para uma participação de sucesso em 
mais uma edição do Mundus Vini – Spring Tasting 
2018. 

PRÉMIOS
texto BRUNO FARIAS fotos GONÇALO VILLAVERDE



DELTA MAGAZINE
JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO’18 20

desta competição. Reforçando, assim, o seu cariz de embaixador e vinho ícone 
da Adega Mayor. Participação que elegeu, ainda, o Adega Mayor Reserva tinto 
2015, o Adega Mayor Touriga Nacional 2015 e o Adega Mayor Reserva do 
Comendador tinto 2014 como vinhos de excelência neste concurso que segue 
as restritas regras da Organização Internacional da Vinha e do Vinho. 

Berlin Wine Trophy
Mas as boas notícias não ficaram por aqui. Se a presença em 2017 já se 
havia manifestado assinalável, com o Solista Touriga Nacional a tocar 
bem alto e a trazer o Ouro para Campo Maior, em 2018, a Adega Mayor 
trouxe o penta para Portugal, naquele que é considerado um dos mais 
prestigiados concursos europeus de vinhos.
Destaque, claro está, uma vez mais, para o Adega Mayor Grande Reserva 
Pai Chão 2014, que contribuiu para as quatro medalhas de Ouro trazidas 

Adega Mayor participa no Programa da Católica-Kellogg 
para se lançar nos EUA
            
A Universidade Católica Lisbon School of Business and Economics e a Kellogg School 
of Management dão início. em parceria, ao Programa Católica-Kellogg International 
Brands Workshop. O principal objetivo deste curso é o lançamento de marcas 
portuguesas no mercado norte-americano. 
Esta foi a motivação que levou a Adega Mayor, marca de vinhos do Grupo Nabeiro, a ser 
a primeira empresa portuguesa a participar neste programa, que decorrerá no mês 
de dezembro, em Lisboa. De acordo com Rita Nabeiro, administradora da Adega Mayor, 
“estamos a planear lançar a nossa marca no mercado norte-americano, pelo que 
consideramos fundamental a aposta neste programa que nos vai permitir uma análise 
mais aprofundada sobre as particularidades deste mercado específico. A qualidade 
do ensino tanto da Católica-Lisbon como da Kellogg e o conhecimento que detêm 
sobre estratégias de internacionalização serão essenciais para um desafio desta 
envergadura”. 
O programa conta com a lecionação de Alexander Chernev e Sérgio Rebelo, professores 
da Kellogg School of Management, e com a participação de 55 executivos de 
topo norte-americanos que vão discutir com a equipa da Adega Mayor as ideias e 
estratégias que serão base para o lançamento da marca nos Estados Unidos da 
América. International Finance, Strategic Brand Management, Live Case Presentation 
são algumas das temáticas formativas que fazem parte deste Programa Católica-
Kellogg International Brands Workshop.
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Quatro anos a disseminar 
a cultura do café 

O CENTRO DE CIÊNCIA DO 
CAFÉ ASSINALA O SEU
QUARTO ANIVERSÁRIO.
Quatro anos a disseminar 
e a promover a cultura 
do café, aproximando, 
ainda mais, o consumidor 
da cultura desta planta 
milenar e que já lhe valeu 
a conquista de um prémio 
para Melhor Museu 
Português, em 2015

texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos D.R.
CCC
DESTAQUE

A 28 de março de 2014, abria portas, em Campo Maior, o Centro de Ciência do Café (CCC). 
O sonho do comendador Rui Nabeiro ganhava, assim, forma, num espaço único e singular, não só 
em Portugal como na Europa. “Com o café cresci e fiz-me homem! Este espaço foi sonhado 
e criado para partilhar, com cada um de vós, todo o conhecimento adquirido ao longo de 
muitos anos de trabalho. Espero que gostem e sejam bem-vindos à vossa casa!”. Foi com 
esta carinhosa mensagem de boas-vindas que o CCC abriu portas e recebe todos os que o visitam.
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Este espaço de excelência da cultura do café nas-
ceu com um único propósito: oferecer uma via-
gem interativa ao mundo do café, desde o cultivo 
à torra, bem como dar a conhecer a história deste 
produto tão nobre e que, com o passar dos anos, se 
tornou tão português, de tal modo está enraizado 
nos hábitos de consumo nacionais. Os 3.500 metros 
quadrados do Centro de Ciência do Café (CCC) divi-
dem-se entre uma loja, um espaço para exposições 
temporárias e cinco áreas temáticas de exposição 
permanente. Três pisos de um espaço moderno e 
inovador que proporciona, a todos os que o visitam, 
uma jornada imersiva através do conhecimento e 
da pesquisa, da ciência e do saber, transversal às 
diversas temáticas relacionadas com o café. “Um 
sonho antigo para o qual fui caminhando durante o 
último ano. Este é um centro de conhecimento, saber, 
ciência, onde está a nossa alma”, assim descrevia o 
comendador Rui Nabeiro o espaço que ali nasceu 
e que tantas iniciativas já desenvolveu em apenas 
quatro anos. 
Uma forte aposta na divulgação da cultura do café, 
um espaço com a missão de se tornar um centro na-
cional e internacional de difusão da cultura cientí-
fica, tecnológica e social do café, contribuindo para 
inspirar e motivar os cidadãos para o conhecimento 
científico, para o empreendedorismo e para as no-
vas formas de aprendizagem.
Entrar num novo mundo de possibilidades, conhe-
cer a cultura do café por dentro, viajar às mais re-
quintadas origens, controlar o processo de torra, 
criar um blend personalizado ou fazer uma prova 
aberta de café são algumas das possibilidades que 
o CCC dispõe. 

Membro da ECSITE
Em 2016, dois anos após a sua abertura, o Centro de 
Ciência do Café tornou-se membro da ECSITE – a 
Rede Europeia de Centros de Ciência e Museus, que 
tem como objetivo fomentar a criatividade e o pen-
samento críticos, encorajando os cidadãos a parti-
ciparem na ciência. Como maior espaço de cultura 
do café na Península Ibérica, o CCC conseguiu, com 
este reconhecimento, dar mais um passo na sua 
afirmação como espaço de cultura e conhecimento, 
demonstrando, assim, estar no bom caminho para 
se tornar uma referência mundial. 
Foi através do mote “Continuamos a marcar pon-
tos” que o Centro de Ciência do Café anunciou a 
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conquista. Mas esta não foi a única já que, igualmente 
em 2016, o estreante Pedro Marmelo, barista do CCC, 
conquistou o título de vice-campeão no Campeonato 
Barista da AICC – Associação Industrial e Comercial 
do Café. Organizado anualmente, o evento teve como 
objetivo promover a arte barista e os seus profissio-
nais. Na sua estreia absoluta nesta competição, o jo-
vem barista do Centro de Ciência do Café apresentou 
uma bebida de assinatura que junta o café à geleia de 
marmelo, numa oportuna ligação ao seu apelido. 
Um ano mais tarde, chegou a vitória. Em 2017, Pedro 
Marmelo sagrou-se campeão nacional ao superar os 
restantes 11 concorrentes provenientes de vários pon-
tos do país. Sensivelmente um ano depois da sua estreia 
na prova, o jovem natural de Portalegre atingiu o lugar 
mais alto do pódio. Ao conquistar o título nacional, Pe-
dro Marmelo ganhou o direito a representar Portugal 
na edição de 2018 do World Barista Championship, o 
campeonato mundial da especialidade. Mais uma con-
quista para o CCC na promoção do talento humano.

Berço de cultura e ciência
Espaço de encontros, de difusão de cultura e de co-
nhecimento, o Centro de Ciência do Café tem sido, 
ao longo dos últimos quatro anos, palco de diversos 
eventos. Ainda em 2016, recebeu a primeira edição do 
Campeonato Ibérico Barista e Pastelaria. Com a par-
ticipação de cinco escolas, o campeonato promoveu 
não só a interação e aprendizagem entre os alunos de 
diferentes escolas, como a paixão pela arte do café. 
Em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo de 
Portalegre, o CCC foi o anfitrião deste muito bem-su-
cedido concurso. Portalegre, Setúbal, Lisboa, Badajoz 
e Valência de Alcântara constituíram o grupo das cin-
co escolas que aceitaram o desafio de participar no 
campeonato. 
Mas não só de café vive o CCC. O espírito altruísta 
do Grupo Nabeiro está presente também neste espaço, 
tendo sido, por isso, o palco para o lançamento de uma 
campanha contra a violência no namoro. A campanha 
“Muda de Curso – Violência no Namoro não é para 
ti”, iniciativa de divulgação da Secretaria de Estado 
para a Cidadania e Igualdade, da qual a Delta Cafés 
é parceira, foi apresentada no Centro de Ciência do 
Café, com o auditório a encher-se de alunos da Escola 
Secundária de Campo Maior que se juntaram, entre 
outras individualidades, ao comendador Rui Nabeiro e 
Catarina Furtado, presidente da Associação Corações 
com Coroa, entidade promotora da campanha veicu-
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lada. 
Também o simpósio Café, Saúde & Sociedade teve o 
CCC como pano de fundo, sendo este o primeiro even-
to incluído na programação científica da infraestru-
tura. O simpósio foi o primeiro passo no sentido de 
constituir uma rede de investigação científica na área 
de estudos do café, tendo como parceiros instituições, 
universidades e centros de investigação, de carácter 
público ou privado, bem como empresas e associa-
ções. A iniciativa levou até Campo Maior um conjunto 
alargado de oradores que, com o seu conhecimento 
prático e científico, contribuíram de forma ativa para 
a relevância desta iniciativa. O comendador Rui Na-
beiro afirmava que. “com a abertura do CCC, entrámos 
no mundo do produto que me habituei a conhecer, o 
café. Um local interativo e onde impera o conhecimen-
to. Somos ambiciosos e ter ambição não é um defeito, 
é uma virtude, principalmente, quando pensamos nos 
outros. Este espaço pretende ser um marco no mundo 
do café, no estudo da cultura, transformação e acon-
selhamento ao consumo deste produto. É importante 
aprender, debater e crescer com conhecimento. Quere-
mos que o CCC seja útil à sociedade”. 
Uma premissa que tem vindo a ser cumprida tam-
bém a nível das provas desportivas, com o segundo 
aniversário do CCC a ser comemorado em plena har-
monia com a natureza, ao promover um trail de 18 
quilómetros e uma caminhada de nove quilómetros, 
envolvendo toda a comunidade nos festejos. Já no ano 
seguinte, o cenário repetiu-se, com um número recor-
de de participantes que se juntaram à festa.
A celebrar o seu quarto aniversário, o Centro de 
Ciência do Café é ainda muito jovem. No entanto, 
ano após ano, as expectativas têm vindo a ser supe-
radas. Não só os portugueses querem conhecer mais 
sobre café, como muitos estrangeiros procuram este 
espaço como fonte de informação e de experiência. 
Consumido no mundo inteiro, com as devidas dife-
renças culturais, o café desperta curiosidade. O bom 
momento de turismo que Portugal atravessa tem aju-
dado também a vila de Campo Maior, com o número 
de visitas ao centro a duplicar, ou mesmo, a triplicar, 
no último ano. 
Ainda jovem e já com tantas histórias para contar, o 
Centro de Ciência do Café vai continuar a ser um pon-
to de visita obrigatório de todos os apreciadores de 
café, seja para o conhecer melhor enquanto produto 
milenar ou para conhecer melhor a sua história e ori-
gens. Para quando podemos contar com a sua visita?
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A VINHA DA ADEGA 
MAYOR, a Herdade 
das Argamassas e a 
Herdade dos Adães 
foram parte integrante 
do percurso do CCC 
Race, prova com que se 
encerrou a celebração 
do quarto aniversário 
do Centro de Ciência 
do Café

CCC
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CCC Race 
2018: correr por 
um fim solidário

O Centro de Ciência do Café 
encerrou a celebração do seu quarto 
aniversário com uma prova desportiva 
inédita e arrojada: o CCC Race 2018. 
Prova que trouxe até à Herdade 
das Argamassas, em Campo 
Maior, um entusiasta conjunto de 
participantes dos dois lados da 
fronteira, provenientes de várias 
localidades. Afinal, e além do simbolismo 
da prova em si, estava em questão 
participar por uma causa solidária, 
com os intervenientes a receberem, 
no final da prova, um certificado de 
participação.

RACE
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS 

CCC 
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os grupos, entusiastas de um estilo de vida saudável, preparavam-se para 
arrancar.
Esta corrida/marcha apresentou-se como um evento pioneiro, ao combinar 
uma prova cronometrada com a superação de obstáculos obrigatórios. E o 
primeiro obstáculo surgiu, logo, em pleno parque de estacionamento da 
NovaDelta, com a parede de madeira a apresentar-se de maior ou menor di-
ficuldade para alguns. Como em toda a restante prova, o espírito de entrea-
juda e de equipa iria, numa mostra de pleno altruísmo, ajudar a superar os 
diversos obstáculos e a terminar a prova. Até porque, além da classificação 
individual, também a classificação coletiva seria premiada no final desta 
prova de cariz solidário.
E foi em cerca de 20 minutos que os mais de 140 participantes meteram 
pernas ao caminho e rapidamente transpuseram a parede de madeira para 
contornar a NovaDelta rumo à vinha da Adega Mayor. Ao todo, poderiam 
levar até 4h30 para concluir o percurso, mas os mais céleres levaram pou-
co menos de 1h30 para o concluir e superar os cerca de 30 obstáculos 
espalhados ao longo dos dois trilhos distintos.  
Com mais ou menos dificuldade, a diferentes ritmos, com maior ou menor 
aptidão, os obstáculos começaram a ser ultrapassados, entre sorrisos e gar-
galhadas, uma tónica sempre presente, com o calor humano, o altruísmo 

e a amizade a serem importantes condimentos para vencer a manhã fria. 
E se o auxílio, altruísmo e espírito de equipa permitiram também superar 
a inclinação da vinha da Adega Mayor, a realidade não foi muito distinta no 
desafio seguinte a superar, o rolar de um barril.
Desafio temático que surgiu antes de arrancar estrada fora até à Herda-
de dos Adães, onde novas provas esperavam os atletas. Propriedade cujo 
bucolismo e calma foi interrompida pelo chegar de tanta gente de vestes 
fluorescentes e fita preta na cabeça. Antes de chegar à Quinta Pedagógica, 
novo obstáculo, com o desgaste físico, a ameaça constante de chuva e o ven-
to frio que servia como estímulo ao empenho e à marcha a comporem-se 

A manhã de abril anunciava-se fria, mas nem a baixa temperatura com 
que o dia despertara e o vento que relembrava que a primavera deste ano 
tardava em assumir-se na sua plenitude retiravam o entusiasmo aos mais 
de 140 participantes que responderam positivamente ao desafio colocado 
pelo Centro de Ciência do Café no âmbito do seu quarto aniversário.
Uma prova, dois trilhos distintos, percursos diferentes a explorar, em ple-
no contacto com a natureza e com muito, muito espírito desportivo. Aqui 
e ali escutavam-se gargalhadas, testemunhavam-se sorrisos, aqueciam-se 
as pernas para enfrentar os diferentes obstáculos que iriam, mais tarde, 
surgir ao longo de 13,5 e 6,5 quilómetros, respetivamente.
Escolhas feitas, de pulseira com chip posta, fita preta na cabeça, os garri-
dos equipamentos desportivos salpicavam de cor e vida a manhã cinzenta 
que agora evoluía. Em português ou em castelhano percebia-se o entusias-
mo reinante que por ali se vivia. Equipados a rigor, com pinturas tribais na 
cara, a hora de arrancar chegava a galope e, a intervalos certos de tempo, 
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e visível, de quem ter-
minava a prova era a 
tónica dominante. “Va-
leu o companheirismo 
e o esforço”, destacou 
Ivan Nabeiro, admi-
nistrador do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés, 
após terminar a prova, 
tendo, assim, associa-
do-se a esta bonita jornada de festa do CCC.

Protocolo com a UNICEF
Mas para o coroar da festa, na cerimónia de entrega dos prémios, que con-
tou com a presença do comendador Rui Nabeiro e de Helena Nabeiro, ad-
ministradora do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, estava reservada a surpresa 
final. Uma vez apresentados e distinguidos os vencedores, ficou a saber-
-se que o CCC tinha rubricado uma parceria com a UNICEF e que todo o 
montante angariado com as inscrições dos atletas iria, na íntegra, para as 
crianças de Rohingya. Recorde-se que, desde o final de agosto último, 655 
mil refugiados de Rohingya entraram no Bangladesh devido à violência em 
Myanmar, dos quais cerca de 60% são crianças. Após terem escapado da 
barbaridade vivida no país vizinho, a cólera e a má nutrição estão entre as 
principais ameaças a que estão sujeitas devido ao crescimento da popula-
ção nos campos de refugiados. Razão pela qual o CCC, em pleno sinal de 
consciência cívica, decidiu ceder a totalidade das taxas de inscrição para 
este fim humanitário, pelo que cada atleta recebeu, no final da prova, um 
certificado de participação e, apenas nesse momento, ficaram a saber que 
o valor da sua participação seria dedicado a esta causa humanitária. Em 
suma, e como diz o ditado popular, “fazer o bem, sem olhar a quem”.
Motivo adicional de interesse que tornou ainda mais especial o CCC Race 
2018. Bem-haja CCC!

CCC

num cenário que, apesar da sua dificuldade, foi sendo atravessado sempre 
com sorrisos nos lábios, que antecipavam uma imensa, e surda, vontade de 
repetir em ocasião futura.
Mas se o percurso já se havia revelado duro para os participantes, as pro-
vas finais, de novo em imediações da NovaDelta e do CCC, eram a derra-
deira etapa de superação antes da glória do cruzar da meta, ao transpor, 
por baixo, o camião Delta que, simbolicamente, encerrava esta jornada de 
festa e de salutar convívio.
Uma prova concluída como começou, com muitos sorrisos a sobreporem-
-se ao cansaço do rosto, com muita alegria, amizade e companheirismo, 
dos que participaram em equipas, dos que participaram sozinhos, dos 
que fizeram, porque não, amigos ali mesmo. A satisfação generalizada, 

Listagem vencedores CCC Race 2018 
            
CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPAS – TRILHO 6,5 KM

1.º lugar - LOS CAMBOYANOS
2.º lugar - LADO OSCURO
3.º lugar - CAI URBAN CROSS

CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPAS – TRILHO 13,5 KM

1.º lugar - RUGBY CLUB DE ELVAS
2.º lugar - CAI URBAN CROSS
3.º lugar - ELITE SPARTAN ON AIR

CLASSIFICAÇÃO GERAL FEMININA - TRILHO 6,5 KM

1.º lugar - JOSEFINA BEIJOCA – Monforte Bike Team
2.º lugar - MARIA CORDOBA REINA - Los Camboyanos
3.º lugar – ANA DUARTE – AD IALBAX

CLASSIFICAÇÃO GERAL MASCULINA - TRILHO 6,5 KM

1.º lugar – DANIEL GODINHO – Monforte Bike Team
2.º lugar – BORJA MOLINO MAÑAS - Los Camboyanos
3.º lugar – JORGE DURAN CRUZ – Los Camboyanos

CLASSIFICAÇÃO GERAL FEMININA - TRILHO 13,5 KM

1.º lugar - PILAR DOMINGUEZ 
2.º lugar - ESPERANZA FERNANDEZ 
3.º lugar - INÊS NUNES - Monforte Bike Team

CLASSIFICAÇÃO GERAL MASCULINA - TRILHO 13,5 KM

1.º lugar - VICTOR HERNÁNDEZ PEREIRA
2.º lugar - JOSÉ PALMEIRO - Gymn Arronches
3.º lugar - VICTOR VADILLO

Helena Nabeiro entrega prémio aos vencedores da prova masculina de 6,5 quilómetros.

Comendador Rui Nabeiro entrega prémio às vencedoras do trilho de 6,5 quilómetros.
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REPORTAGEM

Exposição de homenagem
ao homem e ao empresário

O Centro de Ciência do Café, em Campo Maior, acolhe, até 30 de junho, uma exposição 
temporária intitulada “Rui Nabeiro – Com o café cresci e fiz-me homem”. Iniciativa de 
homenagem ao empresário campomaiorense e que foi inaugurada no dia do 87.º aniversário do 
fundador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés: 28 de março.

ANIVERSÁRIO
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS / D.R.

O 87.º ANIVERSÁRIO 
DO COMENDADOR 
RUI NABEIRO foi 
assinalado com uma 
exposição temática no 
Centro de Ciência do Café 
dedicada ao homem e ao 
empresário. Que pode 
ser visitada até dia 30 de 
junho neste espaço de 
conhecimento e ciência
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“Rui Nabeiro – Com o café cresci e fiz-me 
homem” é o nome pelo qual se dá a conhecer 
a mais recente exposição temporária do Centro 
de Ciência do Café (CCC), que, assim, reforçou 
os motivos de interesse para uma visita sempre 
plena de interesse. 
O espaço de difusão de conhecimento e de cultura 
do café assinalou, assim, mais uma primavera na 
vida do fundador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés 
com uma exposição que recupera alguns dos momentos altos da sua vida 
familiar, empresarial, política e social.
Testemunhos de uma vida em pleno em prol da empresa e da comunidade, 
assinalados em mais uma iniciativa do CCC, que este ano comemora o seu 
quarto aniversário, e que podem ser visitados até 30 de junho, de terça a 
sexta-feira, entre as 10 e as 18 horas, e aos fins-de-semana, entre as 10 e as 
14 horas.
“Hoje, aquele menino que quando já empresário dizia ter apenas a 4.ª classe,
é reconhecido em todo o lado. Tem doutoramentos honoris causa, condecorações, 
comendas e continua a ser aquele ombro amigo sempre pronto a ajudar e, 
principalmente, assim como o nosso Centro de Ciência do Café, continua a 
querer crescer, a apoiar e a chegar até onde o sonho alcança”, relembra Helena 
Nabeiro, administradora do Grupo Nabeiro/Delta Cafés.
Nem mais! Parabéns Sr. Rui Nabeiro!

Alice e Rui Nabeiro.

Rui Nabeiro (ao centro) celebrou o aniversário na companhia dos filhos, João Manuel e Helena.

Joaquim Tenório e Helena Nabeiro.
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REPORTAGEM

A família Nabeiro reuniu-se no CCC para celebrar mais uma primavera do patriarca.
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RUI
NABEIRO
EXPOSIÇÃO
TEMPORÁRIA

39.041791 N, 7.098402 W

www.centrocienciacafe.com

CCC ÁREA
EXPOSIÇÕES 
TEMPORÁRIAS

28 • 03  A  30 • 06  
CAMPO MAIOR

CONTACTOS

Herdade das Argamassas

7370-171 Campo Maior  |  PORTUGAL

T  (+351) 268 009 630 

E  geral@centrocienciacafe.com

centrocienciacafe.com

HORÁRIO

Terça a Sexta

10H • 17H   |  horário de inverno

10H • 18H   |  horário de verão

FIM DE SEMANA  |  10H • 14H

Encerra à Segunda

AF CCC 4 ANIVERSARIO EXPOSICAO ANUNCIO DELTA MAGAZINE.pdf   1   27/03/2018   16:45
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87 anos de 
uma vida inspiradora

A 28 de março último completaram-se 87 anos sobre o nascimento de Manuel Rui 
Azinhais Nabeiro. Rodeado pela família e colaboradores, o fundador da Delta Cafés recebeu 
prendas que, de forma solidária, tiveram por destinatárias duas instituições do concelho de 
Campo Maior, onde o aniversariante nasceu e sempre tem vivido.

REPORTAGEM
ANIVERSÁRIO
texto JOÃO VINAGRE fotos D.R.

“O homem sempre que sonha nunca atinge aquilo que realmente sonhou. 
Ainda tenho sonhos, sonhos de criar mais”. A afirmação, da autoria do 
comendador Rui Nabeiro, sintetiza, na perfeição, o percurso de vida do 
homem e empresário que, no passado dia 28 de março, celebrou o seu 
87.º aniversário. Tal como outra frase emblemática do fundador e líder 
da Delta Cafés: “não vos peço que trabalhem mais, mas sim que trabalhem 
melhor”.
As frases acima transcritas, a par de outras, foram lidas por representantes 
de diversas empresas do Grupo Nabeiro, ao final da manhã da última 
quarta-feira de março, na habitual homenagem dos colaboradores 
ao aniversariante. Sob o mote “87 Anos de Uma Vida Inspiradora”, o 
momento decorreu no cais de expedição da Novadelta, onde, além dos 
colaboradores e crianças do Centro Educativo Alice Nabeiro (CEAN), Rui 
Nabeiro esteve rodeado pelos seus familiares.
Como em anos anteriores, o ato foi simples, mas repleto de significado. 
Desde logo, pela novidade que foi a intervenção dos colaboradores na 
leitura das frases, mas também pela entrega das prendas das crianças 
do CEAN e utentes do Lar e Centro de Dia Nossa Senhora da Graça 
dos Degolados e, como sempre, a lembrança dos colaboradores para o 
aniversariante. 

Duas prendas solidárias
Na linha do que acontecera em 2017, a prenda dos colaboradores teve 
cariz solidário e dela foram destinatárias duas instituições do concelho de 
Campo Maior, a Associação Humanitária dos Bombeiros e o Lar e Centro de 
Dia de Degolados. A escolha decorreu do facto de serem instituições onde 
nasceram Rui Nabeiro e a Delta Cafés e, ao mesmo tempo, para responder 
às necessidades imediatas de ambas.
No caso dos bombeiros, a oferta traduziu-se na aquisição de 35 fardas 
completas para a corporação. Desta forma, todo o corpo ativo dos “soldados 
da paz” campomaiorenses fica convenientemente equipado em termos de 
fardamento oficial.
Por sua vez, o Lar e Centro de Dia Nossa Senhora da Graça dos Degolados, 
instituição de que Rui Nabeiro é fundador, foi contemplado com um 
equipamento de proteção contra raios para o edifício-sede.
Depois de entregues os cheques que, de forma simbólica, oficializaram 
as duas prendas solidárias, chegou o momento de Rui Nabeiro dirigir 
algumas palavras aos presentes. De improviso, e visivelmente emocionado, 
agradeceu o gesto dos colaboradores e reiterou a vontade de dar 
continuidade ao labor empresarial e de responsabilidade social que vem 
desenvolvendo há mais de meio século.
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mydeltaq.com

Dois Chef’s, duas receitas, 
dois cafés únicos

Vitor Sobral

Chakall

Descubra o novo produto Delta Q 
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Nasceu a 28 de abril de 
1973, em Ponta Delgada, 
e é indiscutivelmente 
o mais conhecido de 
todos os açorianos. 
Apesar de, em Portugal, 
nunca ter jogado na primeira 
divisão, a brilhante passagem 
pela Seleção Nacional 
coloca-o, carinhosamente, 
na memória de todos 
os portugueses. Casado 
e com três filhos, Pauleta é, 
atualmente, embaixador do 
Paris Saint-Germain, diretor 
das Seleções jovens da 
Federação Portuguesa de 
Futebol e embaixador da 
Delta Cafés nos Açores.

PEDRO “PAULETA” é uma 
das mais emblemáticas 
figuras do desporto 
nacional. O Açor de Ponta 
Delgada, que habituou o 
mundo com o seu festejo 
de braços abertos, é uma 
referência incontornável 
da Seleção Nacional. E 
o embaixador da Delta 
Cafés no arquipélago que 
o viu nascer

Delta Magazine - Pedro Miguel Carreiro 
Resendes. De onde vem o nome Pauleta?
Pedro Pauleta - Quantas vezes já me fizeram 
essa pergunta (risos). O nome Pauleta vem do 
meu pai, da família do meu pai. Nos Açores, como 
em todo o Portugal, existe muito o hábito das alcu-
nhas e a família do meu pai era a família Pauleta. 
Ninguém tinha o nome Pauleta no nome, mas isso 
foi passando. O meu pai chegou a jogar futebol 
nos Açores, com o nome Pauleta, que depois pas-

“Tentei 
levar o 

nome dos 
Açores 

sempre 
comigo”

sou para mim.

DM - A primeira vez que abandonou os Aço-
res, para ingressar no Estoril Praia, tinha 
pouco mais de 22 anos. Como foi essa mu-
dança do “rapaz de Ponta Delgada” para o 
Continente?
PP - Antes já tinha estado um ano nos juniores do 
Futebol Clube do Porto, com 17 anos. Como profis-
sional foi no Estoril. Não foi uma decisão fácil de 

CAFÉ COM...



DELTA MAGAZINE
JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO’18 37

tomar. Recebi esse convite do Estoril, através do Jorge Gama, o meu 
empresário durante toda a carreira, e tomei a decisão de aceitar com 
a condição de me casar com a minha esposa, com quem já estava há 
mais de cinco anos. Então, decidimos casar e viemos os dois para essa 
aventura, que felizmente correu bem.

DM - Santa Clara, Operário Lagoa, Angrense, União Micaelen-
se, Estoril Praia, Salamanca, Deportivo da Corunha, Bordéus 
e Paris Saint-Germain. O Pauleta é, ainda hoje, o único in-
ternacional português que nunca passou pela Primeira Liga 
portuguesa. Como é que isto aconteceu?
PP - Os tempos eram outros e, agora, julgo que isso é mais difícil de 
acontecer, até porque a proteção dos talentos é diferente. Naquela altu-
ra, pelo facto de ter nascido nos Açores, era menos conhecido, apesar de 
já ter vindo das Seleções jovens. Felizmente, fiz a minha carreira toda lá 
fora e hoje não me arrependo nada que tenha acontecido assim.

DM - Gostava de ter jogado na Primeira Liga? Pensa que o 
facto de nunca o ter feito faz com que os portugueses “reco-
nheçam” menos o seu trabalho?
PP - Sim, gostava. A determinada altura, foi sempre um objetivo meu re-
presentar um “grande” em Portugal, julgo que isso é um sonho de qual-
quer jogador português. Mas, depois, sobretudo a partir do momento 
em que cheguei a França, essa ideia deixou de existir na minha cabeça. 
Não penso que os portugueses me reconheçam menos porque tive a felici-
dade de, durante dez anos, fazer uma carreira na Seleção Nacional, onde 
consegui mostrar o meu trabalho e o meu valor. Mas claro que, muitas 
vezes, sou mais reconhecido em Espanha e em França, o que é normal, 
porque era lá que fazia golos todas as semanas e onde ganhava troféus 
individuais e coletivamente. 

DM - Em 2003 foi transferido para o PSG por 12 milhões de eu-
ros, uma fortuna na altura. O futebol é muito diferente hoje? 
PP - Hoje em dia, um jogador, para valer 12 milhões, não precisa de 
marcar tantos golos (risos). O mundo do futebol mudou completamente 
com a entrada de grandes investidores. As coisas mudaram e estamos 
numa loucura que não sei quando, nem onde, vai parar. Acredito que 
hoje teria tido transferências diferentes daquelas que tive. As pessoas 
são diferentes, a maneira de lidar com o dinheiro é diferente, mas o 
futebol não é diferente. 

DM - Entre 1996 e 2008, esteve em Espanha e em França. Vi-
ver fora é algo muito comum para os profissionais de futebol. 
É difícil andar com “a casa às costas”?

PP - Para a família não é bom, mas tem de ser. Quando saí dos Açores, foi 
com o objetivo de construir uma carreira como profissional de futebol e sabia 
que isso implicava alguns “sacrifícios”. Claro que nós, jogadores de futebol, 
não podemos falar em sacríficos, porque sacrifícios faz quem se levanta as 
sete da manhã todos os dias para trabalhar com profissões muito mais difí-
ceis. Nós, felizmente, fazemos aquilo que gostamos. Dei sempre prioridade à 
família nos clubes onde joguei e nas decisões que tomei.

DM - Abandonou a carreira de jogador, em 2008, ao sair do Paris 
Saint-Germain. No entanto, em 2010, regressou aos relvados para 

CAFÉ COM… 
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS

PAULETA, DIRETOR SELEÇÕES JOVENS FPF

representar o Desportivo de S. Roque, clube local da ilha de São 
Miguel. Como é que isto aconteceu?
PP - Isso aconteceu porque o meu pai tinha jogado lá e o meu filho, quando 
eu regressei aos Açores, em 2008, também ingressou no Desportivo de S. Ro-
que. Foi uma forma de, um dia, podermos dizer que as três gerações jogaram 
no clube da nossa freguesia.

DM - É difícil a decisão de abandonar os relvados quando tudo o 
que se fez na vida foi aquilo? É difícil perceber que está na altura?
PP - É muito difícil para alguém que vivia a sua profissão como eu vivia. 
Sempre me preparei muito bem para todas as situações e tomei essa decisão, 
em 2007, de que a época seguinte seria a minha última. Durante um ano, 
mentalizei-me disso, “vai ser agora, vou ter de acabar”. Estava com 35 anos 
e ia acabar o contrato com o PSG, onde tinha acabado de ser eleito o melhor 
marcador da história do clube. Pensei que era a melhor forma de terminar 
a carreira. Acredito que foi a melhor decisão, apesar de sentir que podia ter 
jogado mais algum tempo, mas, felizmente, acabei com uma decisão minha e 
não por lesão ou por não ter clube, que é o pior.

DM - Em 2006, surgiu a Fundação Pauleta. Como é que aconteceu 
este projeto e qual é o trabalho da fundação?
PP - A Fundação Pauleta surge no âmbito da Escola de Futebol Pauleta, que 
abri em 2004, ainda sem o nosso próprio espaço. Em 2007, construímos o 
nosso complexo e, com o enorme crescimento da escola, surgiu a fundação. 
Foi uma forma de juntar o que já fazia a nível pessoal, de todos os anos fazer 
algumas iniciativas com associações, à escola de futebol. 
O que fazemos na Fundação Pauleta é apoiar instituições de solidariedade 
social e algumas pessoas a nível pessoal, sempre dentro das nossas possibi-
lidades. É obvio que gostaríamos de fazer mais coisas, mas dentro das nossas 
possibilidades temos ido a muitas instituições, principalmente nos Açores, onde 
já percorremos todas as ilhas. A Delta Cafés é um dos nossos patrocinadores da 
escola de futebol, que começou com 80 miúdos e hoje já tem 345. 

DM - “Viver no melhor lugar do mundo, merece o melhor café do 
mundo”. É atualmente o protagonista da campanha da Delta Cafés 
nos Açores. É bom ser, uma vez mais, reconhecido como um dos 
grandes símbolos do arquipélago?
PP - Sempre senti um orgulho enorme em ser açoriano. Gosto do povo açoria-
no e sinto-me um verdadeiro açoriano na maneira de ser e na forma de estar 
na vida. A partir do momento que comecei a ser conhecido, e com a projeção 
que o mundo do futebol nos dá, tentei levar o nome dos Açores sempre comi-
go. Isso é ser um verdadeiro açoriano.

DM - Sempre que encontramos alguém que não vemos há muito 
tempo dizemos “temos de combinar um café”. O café tem esse po-
der de juntar os amigos à volta da mesa. É apreciador de café? Tem 
este hábito de se reunir com amigos a beber café?
PP - Não bebo café há muito tempo, não tinha esse hábito. A determinada 
altura, como as pessoas dizem sempre “a seguir à refeição um café sabe mesmo 
bem”, comecei a fazê-lo e a gostar. Temos a sorte de ter um bom café com a 
qualidade que a Delta Cafés tem e hoje não passo um dia sem tomar um café. E 
ainda a semana passada, em Paris, bebi café Delta. Como diretor das Seleções 
jovens, se há coisa que não falta nas nossas viagens e estágios internacionais 
é uma máquina de café e o nosso café Delta vai connosco para todo o lado.
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UM CLIENTE, UM AMIGO

Criado em meados dos anos 90, o restaurante Solar O Condado é mais do que um 
estabelecimento de restauração. É um projeto de família, um lugar de encontro de clientes 
de todos os dias, os quais são conhecidos pelo nome próprio. Negócio de gerações, no Solar 
O Condado, a família Almeida gosta de receber os clientes como se fossem parte 
da família. Uma grande família que se habituou a aqui estar e de quem se nota a falta quando 
alguém não aparece.

Comer como se estivesse em casa,
em Albergaria-a-Velha

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
SOLAR  O CONDADO

OS EMPRESÁRIOS 
MARISA ALMEIDA 
(ESQUERDA) E JORGE 
LÚCIO são o rosto e 
alma do restaurante 
Solar O Condado, em 
Albergaria-a-Velha. Uma 
referência no bem comer 
e receber nesta região 
que começou com a 
matriarca Maria Clara (ao 
centro). Um restaurante 
onde os clientes são 
recebidos, e tratados, 
como se estivessem 
em casa
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UM CLIENTE, UM AMIGO

Os negócios são feitos por pessoas e são as pessoas que fazem a diferença 
no mundo dos negócios. Esta é uma dimensão que as máquinas e o mundo 
tecnológico não conseguirão superar e um imenso predicado que é posto 
em prática no restaurante Solar O Condado, em Albergaria-a-Velha. Conhe-
cido pela sua excelente localização, perto da movimentada zona industrial 
e acessos à auto-estrada, mas sobretudo pela sua excelente carta, extensa 
garrafeira, qualidade reconhecida e um tremendo trato humano que convi-
da quem os visita a voltar.
“Do negócio percebem eles (Marisa Almeida e Jorge Lúcio), dos tachos e pa-
nelas percebo eu”, graceja Maria Clara, a matriarca da família Almeida, 
desde sempre ligada à restauração e ainda detentora de um outro negócio 
em Águeda. Gerido, claro está, pela família, que assim se divide entre duas 
localidades distintas. Comum à gestão de ambos os negócios está o facto 
de, ao domingo, encerrarem portas. “Demorámos alguns anos a 
tomar esta decisão, mas não nos arrependemos. Os clientes percebe-
ram e ainda hoje há quem pense que abrimos ao domingo”, reforça 
Maria Clara. Uma decisão tomada em família, para que pudessem 
ser isso mesmo: uma família. “Se não nos conseguirmos ver, nem 
estar juntos, como podemos ser uma família e ver os nossos filhos 
crescer?”, lança a sócia-gerente Marisa Almeida.
É assim que de segunda-feira a sábado, o Solar O Condado é uma 
referência desta localidade do distrito de Aveiro, recebendo nas 
duas salas do espaço muitos e fiéis clientes. Um serviço à carta na 
sala de baixo e um buffet na sala de cima, uma decisão tomada “a 
pensar nos clientes, a escutar as suas solicitações para um serviço 
mais célere e a pensar no quotidiano”. Já a calma necessária para 
desfrutar de uma refeição de alta qualidade é aconselhada para a 
sala de baixo, “onde muitos dos nossos clientes realizam reuniões 

de trabalho e, regra geral, trazem os seus clientes. É muito importante para 
nós a sua preferência”, reforça Jorge Lúcio, sócio-gerente do espaço.
Fidelização que leva a que se saiba o nome de praticamente todos os clien-
tes, o que motiva, não raras vezes, uma chamada telefónica aquando da sua 
ausência, apenas para saber se está tudo bem. “Às vezes são simplesmente 
razões simples, outras menos boas, mas os clientes valorizam essa atenção. 
Não o consideram intrusivo. Já é tão grande o hábito de os ver por cá, que 
sentimos a sua falta. É uma presença de muitos anos, em vários casos”, de-
talha Marisa Almeida.
Uma ligação verdadeiramente única, alimentada pelos anos por quem, no 
caso de Marisa Almeida, nunca quis servir às mesas, mas que hoje faz 
da gestão do negócio o seu quotidiano, apesar de, tanto ela como a irmã 
Vânia, que gere o estabelecimento de Águeda juntamente com o pai, An-
tónio Almeida, terem-se licenciado. “Não podíamos abdicar do trabalho de 
vida dos nossos pais. Tínhamos que ajudar a levar o negócio para a frente”, 
acrescenta a empresária.
Que tal como o seu cunhado, Jorge Lúcio, já se habituou a que, mesmo 
nos dias de folga, o telefone pessoal toque para reservar mesa. “Não nos 
importamos! Quem nos conhece sabe que, se não estivermos aqui, estamos 
perto. E perguntam por nós se, eventualmente, não estiver, pelo menos, eu ou 
a Marisa. É um contacto de muitos anos, 
uma presença habitual e nos gostamos e 
valorizamos isso. É bom quando assim 
é!”, valida Jorge Lúcio.
E mesmo sem abrir portas ao domingo, 
o Solar O Condado é uma casa cheia du-
rante a semana. Pelos clientes de sem-
pre, pelos de passagem, pela família 
unida que leva este negócio para a frente e recebe quem os visita, mesmo 
pela primeira vez, com esse sentimento sempre presente. Onde se serve 
café Delta aos visitantes desta casa de família. Como em tantos lares se 
faz e no Solar O Condado não é exceção. Uma ligação construída desde a 
sua abertura e reforçada pelas pessoas que fazem a ligação entre ambas as 
partes. Ou não fossem os negócios feitos por pessoas.

Onde fica? 
            
Restaurante Solar O Condado  
Rua da Semouqueira, n.º 29
3850-131 Albergaria-a-Velha
234 527 961
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COM 15 RESTAURANTES 
EM FUNCIONAMENTO,  
JOSÉ  AVILLEZ não 
consegue eleger o seu 
favorito, mas também 
não esconde o seu 
carinho pelo Belcanto. 
Distinguido com duas 
estrelas Michelin, faz 
ainda parte da World’s 
50 Best Restaurant List 
elaborada pela revista 
Restaurant
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texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS
JOSÉ AVILLEZ, CHEF EXECUTIVO GRUPO JOSÉ AVILLEZ

GASTRONOMIA

Licenciado em Comunicação Empresarial, com uma tese de mestrado dedi-
cada ao estudo da identidade e da imagem da gastronomia portuguesa, José 
Avillez é dos mais reconhecidos chefs portugueses. Nascido em Lisboa, a 
24 de outubro de 1979, iniciou a sua carreira na Fortaleza do Guincho, em 
Cascais. Depois de algumas experiências internacionais, foi no número 37 
da Rua da Misericórdia, no conhecido Tavares Rico, que saboreou, pela pri-
meira vez, a célebre Estrela Michelin. 
Chef executivo, entre 2008 e 2011, daquele que é um dos mais conhecidos 
restaurantes de Lisboa, em 2009, viu, pela primeira vez, o Restaurante Ta-
vares ser agraciado com uma estrela do Guia Michelin. A partir daqui soma-
ram-se sucessos. Em 2011, nascia no Chiado o Cantinho do Avillez e apenas 
quatro meses depois inaugurava a estrela maior, o Belcanto. De alta cozinha 
portuguesa, o Belcanto é mais do que um restaurante, proporcionando a to-
dos os que o visitam uma verdadeira experiência gastronómica. Distingui-
do por duas vezes com a conceituada Estrela Michelin, faz ainda parte da 
World’s 50 Best Restaurants List, elaborada pela revista Restaurant. 
Com 15 restaurantes, José Avillez não consegue eleger o seu favorito, não 
escondendo o carinho pelo Belcanto. “Todos são especiais à sua maneira. O 
Belcanto é especial porque ganha uma identidade muito própria. Os estrangei-
ros hoje vêm cá e, muitas vezes, não sabem quem é o José Avillez, mas sabem 
o que é o Belcanto. Isso acontece pelo trabalho que tem sido desenvolvido no 
Belcanto, um trabalho de equipa. É um restaurante que tem duas Estrelas Mi-
chelin, faz parte dos 100 melhores restaurantes do mundo e que aparece lá fora 
como uma grande referência gastronómica. E acaba por ser especial por isso. 
De resto, todos os restaurantes são feitos muito à minha medida, para diferen-
tes momentos de consumo. Julgo que isto é um bocadinho como os filhos, não 
dá para escolher só um”, explica.
Depois do Cantinho do Avillez e do Belcanto, José Avillez continuou a cons-
truir um verdadeiro império gastronómico: Pizzaria Lisboa, Mini Bar, Canti-
nho do Avillez (Porto), Bairro do Avillez, Beco – Cabaret Gourmet e Cantina 
Peruana. Na reta final de 2017, o chef apresentou novamente novidades ao 
mercado. Desta feita, aceitou o desafio do El Corte Inglés criando a Tasca 
Chic, o Jacaré e o Barra Cascabel. “Abrimos no El Corte Inglés três conceitos 
distintos. A Tasca Chic, deliberadamente assinada por mim, um conceito de co-

zinha portuguesa com uma parte mais tradicional e outra com alguns ‘twists’. 
O Jacaré, que nasce de nomes que eu pensei, há muito anos, que pudessem 
estar relacionados com o JÁ, e é um conceito todo montado com base no habi-
tat natural do jacaré e com a sua alimentação, na perspetiva de comer carne, 
peixe e vegetais. O terceiro, o Barra Cascabel, é um restaurante mexicano fruto 
de uma parceria com o chef Roberto Ruiz”, acrescenta. 
Não satisfeito, começou 2018 com mais duas novidades, a Pitaria e a Cantina 
José Avillez. A Pitaria, com sabores do Médio Oriente, situa-se no Chiado e 
oferece menus que rondam os nove euros com bebida e uma pita. Já a Can-
tina José Avillez, situada no renovado Campo das Cebolas, oferece “cozinha 
portuguesa com preços mais acessíveis, se comparados, por exemplo, com o 
Cantinho. Não é 100% tradicional, mas é mais aquela cozinha de cantina que 
podíamos encontrar na escola ou no trabalho”. 
Estes novos restaurantes vêm desmistificar a ideia de que a “cozinha de 
chef” não é para todos, algo que deixa José Avillez muito satisfeito. “Julgo que 
é importante haver uma democratização da cozinha, da cozinha de qualidade. 
Hoje, no Grupo José Avillez, começamos nos sete ou oito euros, na Pitaria, e 
vamos até aos 200 euros, no Belcanto, portanto vamos a muitas situações de 
consumo e a muitas pessoas”. 
Também este ano foi agraciado com o Grand Prix de l’Art de la Cuisine, atribuí-
do pela Academia Internacional de Gastronomia, afirmando-se, ainda mais, in-
ternacionalmente e levando o nome de Portugal aos quatro cantos do mundo.
Depois de apresentar as novidades, o chef diz “por enquanto, é isto”. “Por 
enquanto” parece ser a expressão chave, uma vez que, a qualquer momento, 
podemos esperar mais novidades, sejam elas de gastronomia portuguesa ou 
internacional, em Lisboa e não só. “Temos mais dois projetos em parceria 
com chefs estrangeiros. Acredito que é a melhor maneira de afirmar Lisboa en-
quanto destino gastronómico”. Continuar a deliciar os portugueses e a atrair 
os turistas aos seus espaços é um dos objetivos do chef, que não esquece a 
importância da gastronomia para o turismo nacional. “Existem pessoas que 
vêm de propósito a Portugal para ir ao Belcanto ou que decidem a lua de mel 
tendo em conta o restaurante que queriam experimentar. O que quero é que as 
pessoas comecem a ficar mais tempo depois desse primeiro contacto e aprovei-
tem melhor o nosso país”, termina.

15 restaurantes. 14 em Lisboa e um no Porto. Este é, atualmente, o número de restaurantes 
que o conhecido chef José Avillez tem. Mas não vale a pena decorar, o mais provável é que este 
número não se mantenha assim até ao final do ano. Em menos de uma década, José Avillez 
tornou-se num dos mais reconhecidos chefs portugueses, oferecendo experiências 
gastronómicas para todos os gostos e carteiras.

José Avillez, 
do Chiado para o mundo
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José Avillez, a paixão pela cozinha 
e a missão de promover a 
gastronomia portuguesa

Tem como principal missão 
promover a gastronomia 
portuguesa e contribuir para 
que Portugal seja um destino 
gastronómico de excelência. 
Considerado como uma 
das grandes referências 
da cozinha em Portugal, 
José Avillez tem-se destacado 
pelo espírito empreendedor e 
pela vontade de ir mais além. 
Com vários restaurantes, em 
Lisboa e no Porto, em cada 
espaço oferece experiências 
gastronómicas distintas, numa 
expressão da sua enorme 
paixão pela cozinha. No 
Belcanto, distinguido com 
duas estrelas Michelin, 
interpreta toda a sua evolução 
criativa. Nesta rubrica, o chef 
deixa algumas sugestões que não 
deixarão, certamente, nenhum 
paladar, por mais exigente 
que seja, indiferente.

JOSÉ AVILLEZ, CHEF EXECUTIVO GRUPO JOSÉ AVILLEZ
fotos NUNO CORREIA

GASTRONOMIA
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GASPACHO DE CEREJAS 
E ABACATE

Ingredientes (4 pax)
500 g de cerejas descaroçadas
7 unidades de tomate-chucha com rama
1 cebola média
1 1⁄2 pimento encarnado
1 pepino pequeno
1 fatia grande de pão Alentejano (ou 3 fatias pequenas)
1⁄2 lata de sumo de tomate
1 dl de vinagre de Xerez
6 a 10 cubos de gelo
1 abacate
Sumo de limão q.b.
40 g de cebola roxa
Azeite q.b.
Sal q.b.
Pimenta q.b.

Preparação 
Numa taça grande, juntar o pão sem côdea cortado em 
cubos, o tomate cortado em bocados pequenos, a cebola 
descascada cortada em cubos, o pepino pelado e sem 
sementes cortado em fatias e o pimento sem sementes 
cortado em bocados pequenos.
Temperar tudo com sumo de tomate, azeite, vinagre de 
Xerez, sal, pimenta e envolver bem. Cobrir com cubos de 
gelo, tapar com película aderente e deixar ficar no frigorífico 
durante 12 horas.
Colocar o abacate descaroçado e sem pele dentro de uma 
taça. Temperar com sumo de limão, migar com um garfo e 
acrescentar um pouco de cebola roxa picada. Envolver bem, 
juntar um fio de azeite e envolver novamente. Reservar no frio.
Triturar muito bem as cerejas descaroçadas, coar e reservar.
Retirar o gaspacho do frio e triturar duas vezes. Por cada 
litro de gaspacho, juntar quatro decilitros de puré de cerejas. 
Misturar bem.
No fundo de cada prato, colocar um pouco de creme de 
abacate ao centro e acrescentar o gaspacho. Finalizar com um 
fio de azeite e servir de imediato com manjericão ou hortelã.

ATUM GRELHADO COM LEGUMES E 
EMULSÃO DE SOJA E GENGIBRE
Ingredientes (4 pax) 
600 g de lombo de atum limpo
100 g de cebola roxa em gomos
60 g de ervilha-de-quebrar
100 g de cenoura
100 g de curgete (só a parte verde de fora)
40 g de alho-francês em juliana (só a parte branca)
3 dentes de alho
2 ramos de tomilho
Sal q.b.
Azeite q.b.
Pimenta q.b.
Flor de sal q.b.

Para a pasta de miso
20 g de saké
200 g de miso
10 g de açúcar

Para a emulsão de soja 
35 ml de sumo de gengibre
35 ml de molho de soja
200 g de azeite

Preparação 
Preparar a pasta de miso. Reservar.
Preparar a emulsão de soja, juntando o sumo de gengibre 
com o molho de soja e emulsionar juntando o azeite pouco a 
pouco. Reservar.
Marcar o atum num grelhador, de ambos os lados, retirar e 
deixe arrefecer ligeiramente. Cortar o atum em fatias de um 
centímetro e reservar em local quente.
Saltear os legumes, começando pela cebola, em azeite, alho 
e tomilho, e temperar com sal e pimenta. Juntar a cenoura e 
deixar saltear mais um pouco. Acrescentar a curgete, deixar 
saltear e, por fim, a ervilha-de-quebrar.
Fazer um risco com a pasta de miso no prato de servir e colocar 
por cima o atum. Acrescentar os legumes. Deitar um pouco 
de emulsão de soja por cima do atum e finalizar com o alho-
francês cortado em juliana muito fina e um pouco de flor de sal.

CHEESECAKE 
ENFRASCADO
Ingredientes (4 pax)
Para o cheesecake
200 g de bolacha Maria
200 g de manteiga sem sal amolecida
4 folhas de gelatina
200 ml de leite meio gordo morno
200 g de queijo-creme
200 ml de natas
1 iogurte natural
75 g de açúcar

Para o coulis de cerejas 
500 g de cerejas descaroçadas
1 colher de sopa de açúcar

Para a finalização
Cerejas descaroçadas q.b.
Folhas pequenas de manjericão q.b.

Preparação
Triturar as bolachas. Envolver bem a manteiga amolecida 
com as bolachas trituradas, esticar num tabuleiro de forno e 
levar a assar a 160 °C durante 10 minutos (dependendo da 
potência do forno).
Demolhar as folhas de gelatina num pouco de água. Dissolver a 
gelatina, previamente demolhada e espremida, no leite morno. 
Acrescentar o açúcar, misturar bem até dissolver e reservar.
Numa taça, bater o queijo-creme com o iogurte e as natas. Juntar 
o preparado de leite a esta mistura e envolver tudo novamente. 
Colocar este preparado dentro de um sifão e juntar duas cargas 
de gás. Reservar no frigorífico durante algumas horas.
Para preparar o coulis de cerejas, triturar as cerejas 
descaroçadas com uma colher de sopa de açúcar, passar por 
um passador de rede e reservar.
No momento de servir, colocar um pouco da mistura de 
bolachas no fundo de um frasco e, por cima, a espuma de 
cheesecake.
Finalizar com uma ou duas colheres de sopa de coulis de 
cerejas, algumas cerejas descaroçadas e pequenas folhas de 
manjericão. Servir de imediato.

GASTRONOMIA
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No coração de Lisboa, em pleno Príncipe Real, Jamie Oliver abriu o seu primeiro 
restaurante em Portugal. Um conceito que traz consigo a simplicidade da cozinha italiana e que 
se apresenta como o lugar perfeito para qualquer ocasião. Seja uma refeição com amigos ou 
um jantar em família, Jamie’s Italian, com o seu delicioso e rústico menu, serve pizzas 
caseiras, massas frescas e pratos sazonais de inspiração italiana, mas também senta quem, 
simplesmente, passa por lá e deseja tomar uma bebida no final do dia, servida num ambiente 
caloroso e acolhedor. 

A simplicidade da 
cozinha italiana em Lisboa

O JAMIE’S ITALIAN abriu 
portas no coração de 
Lisboa, nomeadamente 
no Príncipe Real. Trata-se 
do primeiro restaurante 
em Portugal do chef 
britânico, cujo espaço se 
pauta pela simplicidade 
da cozinha italiana

Foi em finais de janeiro que o muito aguardado franchise Jamie’s Italian 
abriu na capital portuguesa. “Fazia sentido por ser uma cidade cada vez 
mais cosmopolita e com este perfil internacional, onde existe um mercado 
de restauração tão efervescente e tão diversificado, com tanta oferta. Fazia 
sentido instalar nesta cidade especial um projeto especial”, explica Helena 
Farinha, responsável de marketing do projeto em Portugal.
Os restaurantes Jamie’s Italian foram fundados pelo conhecido chef bri-
tânico e pelo seu mentor, o chef Gennaro Contaldo, em Oxford, no Reino 

Unido, em 2008. Desde então, a cadeia cresceu para mais de 60 em todo o 
mundo. Mas a entrada no território nacional não foi isenta dos seus desa-
fios.Todos ingredientes são rigorosamente selecionados e frescos e o bem-
-estar dos animais (em inglês, “animal welfare”) é também um requisito 
básico, sendo que a carne provém de animais criados livremente (“free 
cage animal”). Também as frutas e vegetais são provenientes de quin-
tas sustentáveis. Helena Farinha refere, assim, que “o desafio maior foi 
o recrutamento e a prospeção do produtor nacional, direcionado, motivado 
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UM CLIENTE, UM AMIGO
JAMIE’S ITALIAN

texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS

e alinhado com a filosofia de Jamie, no que toca à seleção de produtos e 
ingredientes dentro da categoria ‘free range welfare’ e sustentável”. Afinal, a 
ética na cadeia de abastecimento é um princípio fundacional que abrange 
todo o conceito Jamie´s Italian, desde a sua criação pelo chef Jamie Oliver, 
apologista de uma cozinha saudável. “Faz parte da nossa atitude, da nossa 
postura e da nossa filosofia e dos valores que o Jamie quer ver refletidos não 
só no tipo de cozinha, mas também no tipo de carta que disponibiliza ao seu 
cliente. O consumo e a compra ética, o desperdício, a educação alimentar, o 
comprar sustentável, o comprar ‘free range welfare’, a criação dos animais ao 
ar livre são, sem dúvida, preocupações grandes e muito evidenciadas e que se 
refletem em vários pontos do restaurante”. 
A responsável assume, com orgulho, que é a equipa – marcadamente por-
tuguesa – quem faz a massa todos os dias e usa farinha 00, que chega à 
mesa de todos os clientes, e que os ovos e todas as proteínas do espaço são 
biológicos. Quanto à Delta Cafés, foi uma escolha natural. “A Delta Cafés é 
um produto português e foi um parceiro que se figurou como o ideal para se 
aliar ao projeto do Jamie. Tentamos, em cada país, optar pelo café de exce-
lente qualidade. O café Delta reuniu não só a qualidade de excelência, como 
também o facto de ser um parceiro nacional. Foi uma consolidação de ambas 
as perspetivas no mesmo parceiro”.

Carta
Hoje, o número 28 A da Praça do Príncipe Real continua a receber mul-
tidões ansiosas por provar as propostas italianas do chef Jamie Oliver. A 
carta não é idêntica em todos os Jamie’s Italian e, para o restaurante em 
Lisboa, foram feitas algumas adaptações de pratos.  
Apesar da carta estar escrita em português, quase todos os pratos apare-
cem com os nomes em inglês, divididos em secções como “Antipasti”, “As 
Nossas Famosas Tábuas”, “Pasta”, “Secondi”, “Super Food 
Salads”, “Pizza” e “Contorni”.
Entre os pratos de entrada estão incluídas iguarias como 
“Crispy Squid”, uma dose de lulas fritas com chili, alho, 
salsa e servidas com maionese de alho. A tábua “Classic 
Meat” exibe salami de funcho, mortadela de pistácio, pro-
ciutto e schiaciatta picante com mozzarella de bufala, pe-
corino, geleia de chili, picles, azeitonas e salada roxa, mas 
também está disponível na opção vegetariana.
Entre as massas, duas das várias opções são “Squid & Mus-
sel Spaghetti”, um spaghetti nero, lulas fritas, mexilhões, 
alcaparras, chili e tomate, ou o “Crab Spaghetti”, com car-
ne de sapateira, chili, funcho, raspa de limão e vinho bran-
co. Ou, então, o Gennaro’s Tagliatelle Bolognese”, um ragú 

de carne de vitela com massa fresca.
A pizza é obrigatória e pode-se escolher entre oito opções, por exemplo, a 
pizza “Truflle Shuffle”, com molho branco, queijo fontina, cebolas aroma-
tizadas em vinagre balsâmico, um ovo biológico ao centro e trufa preta. As 
pizzas chegam inteiras à mesa e é o cliente que as corta em fatias. 
Mas o Jamie’s Italian também apresenta outros pratos – que não são mas-
sas e pizzas – na secção Secondi do menu, como o “Acqua Pazza”, um peixe 
confecionado com água salgada, vinho, alcaparras, alho e azeitonas. Entre 
as sobremesas pode-se encontrar o conhecidíssimo brownie de chocolate 
com gelado de caramelo salgado, mas também uma fatia do “Almafi Lemon 
Cheesecake”, um cheesecake de limão com merengue italiano bem consis-
tente, lemon curd e uma compota de groselhas. A carta de vinhos é com-
posta por referências portuguesas e italianas e existe ainda uma extensa 
carta de cocktails.
O Jamie’s Italian divide-se em três pisos e tem duas cozinhas que não co-
municam entre si. É a equipa de mais de 40 elementos que faz circular as 
pizzas que saem do forno no piso inferior. Logo após um lance de escadas, 
na segunda sala do restaurante, está a máquina usada para preparar mas-
sa fresca e cons-
truída em exclusivo 
para a cadeia do 
chef britânico.
A equipa contou 
com uma formação 
muito intensa e 
envolvente, que se 
dilatou ao longo do 
tempo consoante 
a sua categoria e 
o seu nível de res-
ponsabilidade. Se-
gundo Helena Fari-
nha, “o restaurante 
abriu em janeiro e 
a equipa de gestão 
começou a ser for-
mada em agosto, 
em Inglaterra. Hou-
ve toda uma pré pre-
paração escalada, 
progressiva e de acordo com as responsabilidades, para cada elemento que 
compõe a equipa”.
O restaurante Jamie´s Italian de Lisboa está aberto de domingo a quin-
ta-feira, entre as 12 e as 23 horas, e de sexta a sábado até às 24 horas, 
trazendo a interpretação de Jamie Oliver dos melhores sabores mediter-

rânicos. É o 64.ª da cadeia que materializa a admiração do 
chef britânico pelos sabores de Itália. “Desde miúdo que 
sempre admirei o amor, a paixão e o entusiasmo pela comi-
da, pela família e pela vida que qualquer italiano possui, 
não importa a sua origem ou quão rico ou pobre ele possa 
ser. E é isso que me faz apaixonar – boa comida para todos, 
aconteça o que acontecer... Mas, o que mais me agrada nos 
italianos, é o facto de que, por alguma razão, e apesar de 
terem os melhores designers de moda e de carros do mundo, 
eles têm um sentido único do que é a tradição e o espírito das 
vilas”, confirma Jamie Oliver, num testemunho na página 
Web deste novo espaço em Lisboa. Um espaço de descon-
tração, partilha e companhia, onde o café Delta é o melhor 
complemento de uma refeição baseada na autenticidade.

Onde fica? 
            
Jamie’s Italian
Praça do Príncipe Real, n.º 28 A
1250-184 Lisboa
Tel.: +351 925 301 411 
E-mail: info@jamiesitalian.pt

Horário:
Segunda a quinta: 12h00–23h00
Sexta a sábado: 12h00–00h00
Domingo: 12h00–23h00

Helena Farinha, responsável  de marketing do Jamie’s Italian.
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“Os standards GS1 são 
a linguagem global 
dos negócios”

Quando tanto se fala num mundo em mudança, 
potenciado pela resposta vertiginosa da 
tecnologia, a necessidade de uma eficaz linguagem 
de negócios apresenta-se como essencial à atividade 
económica. Cenário onde, em Portugal, a GS1 se 
apresenta como o principal embaixador da 
promoção e desenvolvimento dessa mesma 
linguagem universal de negócios que chega, 
agora, ao canal Horeca. Em comum a outros sectores de 
atividade, o parceiro na sua promoção e implementação: 
a GS1 Portugal. João de Castro Guimarães, diretor 
executivo do organismo, explica, em entrevista à 
Delta Magazine, a importância destes standards para 
competir no mundo moderno.

ENTREVISTA
JOÃO DE CASTRO GUIMARÃES, DIRETOR EXECUTIVO DA GS1 PORTUGAL
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

JOÃO DE CASTRO 
GUIMARÃES, DIRETOR 
EXECUTIVO DA GS1 
PORTUGAL,  defende que 
é através da colaboração 
e desenvolvimento de 
soluções “win-win” que 
distribuidores, fornece-
dores e consumidores 
podem encontrar cami-
nhos comuns que se trans-
formem em vantagens 
competitivas no moderno 
mundo ds negócios

Delta Magazine - “Os negócios são mais fáceis quando falamos a mesma lin-
guagem”, assume a GS1 Portugal. Como é que esta realidade pode ser posta em 
prática no universo da restauração e hotelaria, conhecido pela sua complexa 
cadeia de abastecimento?
João de Castro Guimarães - A GS1 Portugal é uma entidade sem fins lucrativos, presente 
há 35 anos em Portugal, e que trabalha para facilitar o funcionamento das cadeias de abas-
tecimento em diversos sectores, todos com as suas particularidades e complexidades. A res-
tauração e hotelaria têm particularidades próprias, nomeadamente o grau de capilaridade e 
a pequena dimensão de um grande número de agentes. 
Ora bem, neste sector, como nos outros, a primeira resposta à questão deve ser colaborar 
mais. Os standards GS1 são globais e abertos e, por isso, adaptam-se a diversos sectores. 
São a linguagem global dos negócios. Já amadurecemos esta linguagem no sector do retalho, 
entrámos no sector da saúde e estamos a dar os primeiros passos no sector financeiro. 
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O universo da restauração e da hotelaria já utiliza, 
ainda que de forma indireta, os standards GS1: os 
“players” que abastecem o canal Horeca são, na sua 
grande maioria, os mesmos que abastecem o retalho. 
Uma utilização mais direta destes standards, desta 
linguagem global dos negócios, pelas empresas neste 
sector, através da automatização de processos e da di-
gitalização da informação, aumentará a eficiência de 
toda a cadeia de valor, potencialmente traduzindo-se 
em menos custos, maior disponibilidade de produtos 
e na garantia de rastreabilidade e de informação de 
qualidade para o consumidor final.

DM – De forma sucinta, como é que GS1 Por-
tugal coloca em prática a gestão colaborativa e 
inteligente da cadeia de abastecimento nestes 
dois importantes sectores da atividade econó-
mica?
JCG - Para a GS1 Portugal, a gestão colaborativa e inte-
ligente da cadeia de abastecimento depende, essencial-
mente, de dois fatores: do alinhamento entre os agentes 
da cadeia de valor e da transformação digital. Estes 
fatores materializam-se nos produtos e serviços digitais 
desenvolvidos pela GS1 Portugal nos últimos anos, fer-
ramentas que nos têm permitido alavancar casos de 
sucesso na área da distribuição. Também nos sectores 
da restauração e da hotelaria, temos alguns casos de 
implementação, com assinalável sucesso ao nível dos 
resultados obtidos. Existe ainda a hipótese de realizar 
um estudo dos níveis de serviço dos agentes que inter-
vêm na cadeia de valor do canal Horeca. Um estudo 
que funciona como “benchmark” ao sector, represen-
tando uma ferramenta de gestão para medir, avaliar 
e comparar a eficiência de uma empresa em relação 
à sua concorrência, identificando pontos fortes e pon-
tos a melhorar. Já realizamos este estudo dos níveis de 
serviço no sector do retalho (cinco edições) e lançámos, 
este ano, o primeiro dedicado à área comercial, em 
particular deste sector, e na Saúde (duas edições), com 
benefícios para todos os agentes das cadeias de valor.
Outros exemplos de soluções que podem ajudar a me-
lhorar a eficiência deste sector é o 560 e.Invoice, um 
serviço que permite trocar documentos comerciais de 
forma eletrónica (até 300 documentos por ano para 
PME, de forma gratuita), ou a Sync PT, uma platafor-
ma online de sincronização de informação dos produ-
tos - comercial, nutricional, de marketing e logísticos 
– de acordo com os standards GS1, entre parceiros de 
negócio. 
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Docapesca, para a rastreabilidade do pescado do mar ao consumidor, e com 
a Opção Hortícola, no manuseamento da couve-lombarda desde o manusea-
mento em armazém à expedição para os clientes.

DM – Como é que a codificação e os sistemas de TI podem auxiliar 
na promoção da ligação do mundo digital ao físico, no que à res-
tauração concerne? Existem eventuais oportunidades de negócio 
que possam surgir desta conciliação destes dois universos que, 
aparentemente, não se tocam?
JCG - As tecnologias de informação já estão presentes no sector da restau-
ração em diversas áreas, comoc por exemploc a melhoria da experiência do 
cliente. Os processos de reservas online (“anytime, anywhere”) ou de receção 
de pedidos para entrega de refeições. Todos estes exemplos estão perfeitamen-
te alinhados com a transformação digital: colocam o cliente no centro dos 
negócios e garantem um melhor serviço através da omnicanalidade. Neste 
caso, a GS1 Portugal surge como facilitador na simplificação de processos 
logísticos, na garantia da rastreabilidade, na correta identificação dos pro-
dutos e na segurança alimentar. O aumento da eficiência dos processos logís-
ticos, como na gestão de stocks, tem um impacto significativo na redução de 
custos para as empresas.

DM – Como é que a GS1 Portugal pode dar forma à sua visão de 
futuro de tornar-se, ainda mais, um parceiro fundamental das em-
presas, mas sem perder a sua necessária neutralidade?
JCG - Acima de tudo, tentando promover maior colaboração e encontrando 
soluções “win-win” para os distribuidores, fornecedores e consumidores. Um 
exemplo deste tipo de soluções são os estudos de níveis de serviço, dos quais 
falámos anteriormente. Atuamos, essencialmente, enquanto entidade neutra 
que reúne parceiros e, muitas vezes, concorrentes, para, em colaboração, ali-
nharem boas práticas de mercado que facilitam os negócios e aumentam a 
eficiência de toda a cadeia de valor, do produtor ao consumidor. Como resul-
tado desta partilha nascem os grupos de trabalho e projetos de colaboração. 
Esta experiência multissectorial permite encontrar soluções comuns para 
ineficiências de diferentes sectores, na expectativa de melhorar a experiência 
do consumidor final. E o canal Horeca não será uma exceção, estando a 
GS1 Portugal atenta à dinâmica deste sector e totalmente disponível para, 
em conjunto com as empresas, encontrar soluções que respondam às suas 
exigências e necessidades.

ENTREVISTA

DM – Como é que tem sido a adesão destes sectores de atividade 
a todo o processo de desmaterialização de processos e crescente 
volume de digitalização de informação que toda a sociedade, de 
um modo geral, enfrenta?
JCG - O processo tem sido gradual, embora partindo de uma base reduzida. O 
grande desafio para estas empresas é, a meu ver, servir o consumidor certo no 
momento certo, com a oferta mais adequada às suas necessidades. Isto exige a 
correta utilização dos dados providenciados pelos sistemas de informação, que 
já fazem parte dos negócios de hoje, como matéria-prima na tomada de decisões. 
A adesão à desmaterialização de processos e à digitalização de informação 
é inevitável, ainda que aconteça por fases. Atualmente, nestes sectores, estes 
processos são mais expressivos nas áreas de marketing e vendas do que nas 
operações. A GS1 Portugal tem como objetivo acelerar e simplificar estes pro-
cessos nas operações logísticas e, por isso, integra o Comité Estratégico da 
Plataforma Indústria 4.0 da COTEC, responsável pela coordenação e moni-
torização da implementação da estratégia nacional para a Indústria 4.0 que 
apoia a digitalização das empresas portuguesas.

DM – O que é a GS1 Portugal pode fazer pelos empresários deste 
sector? Em que aspetos pode intervir para auxiliar na gestão ou 
na melhoria do seu negócio?
JCG - Considerando que se trata de um sector com uma elevada percentagem 
de PME, e que a GS1 Portugal tem uma preocupação especial em discrimi-
ná-las positivamente, pois acreditamos que são um agente dinamizador da 
economia e gerador de inovação para o mercado, colocamos à disposição des-
tas empresas o nosso conhecimento, traduzido em apoio técnico, assim como 
um conjunto de ferramentas de utilização gratuita. Sabendo que a correta 
utilização dos standards GS1 reduz custos através da melhor gestão do inven-
tário, da redução de quebras de produto e do aumento de eficiência, sem in-
vestimento, procuramos ainda garantir a correta utilização destes standards 
através de formações e eventos que incidem na partilha de boas práticas de 
mercado ou pela realização de projetos, estudos e auditorias sectoriais.

DM – A promoção da segurança alimentar, e a necessária rastrea-
bilidade, são hoje realidades mais facilmente tangíveis graças à 
codificação? Em que aspetos?
JCG - Sim, sem dúvida. Vejamos o seguinte exemplo. Ao comprar um peixe 
num supermercado, conseguimos saber, através dos standards GS1, a sua 
espécie, o dia em que foi pescado, em que local, de que forma (rede, anzol, 
etc.), quando chegou ao centro de distribuição, quando chegou à loja em que 
o estamos a comprar, etc. Dei o exemplo do peixe, mas poderia estar a falar 
das frutas, dos legumes, da carne ou de qualquer outro produto fresco. Se, 
por algum motivo, um lote de produtos não cumprisse os parâmetros de qua-
lidade exigidos e fosse necessário retirar um produto do mercado, saberíamos 
exatamente onde esses produtos estão. Saber com precisão onde, como, quan-
do, quem e o quê são perguntas fundamentais às quais os standards GS1 
ajudam a obter respostas, com rapidez, segurança e eficiência, garantindo a 
rastreabilidade, a segurança alimentar e a melhor experiência do cliente. Em 
2017, realizámos dois projetos de rastreabilidade no sector dos frescos: com a 
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Gabinete de altruísmo,
solidariedade e esperança

Decorrente de um protocolo entre a Associação Coração Delta e a Liga Portuguesa 
Contra o Cancro, Campo Maior tem, desde há um ano, um Gabinete Vencer e Viver. Um espaço 
de apoio a quem padece de cancro da mama e que tem ajudado a disseminar uma 
palavra de esperança a todos os que o visitam, materializado no exemplo prático da 
voluntária Jú Silva, que com o seu carinho e atenção traz alento a quem mais precisa. 

CORAÇÃO DELTA
MOVIMENTO VENCER E VIVER
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

JÚ SILVA É A VOLUNTÁRIA 
DO MOVIMENTO 
VENCER E VIVER DE 
CAMPO MAIOR. Uma 
sobrevivente que leva 
muito mais do que uma 
simples palavra de 
carinho a quem padece 
de cancro da mama
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bilização, para a pertinência do rastreio precoce, o que potencia, exponen-
cialmente, as probabilidades de cura. “É ali, no hospital, que mais se precisa 
de uma palavra amiga”, conclui Jú Silva, uma sobrevivente que se confessa 
realizada a levar a quem mais precisa o seu exemplo de coragem e crença.

Rede nacional
Exemplo local, de inestimável valor, como tantos outros que ajudam a mate-
rializar esta rede nacional, que funciona no âmbito da Liga Portuguesa Contra 
o Cancro, representada nos cinco núcleos detidos (Lisboa, Porto, Coimbra, 
Funchal e Angra do Heroísmo). Um apoio extraordinário, reconhecido por 
todos aqueles que o procuram, e onde mais de 100 voluntárias, dispersas por 
34 localidades, proporcionam suporte emocional e material. 
Suporte que se estende desde o contexto hospitalar, domicílio ou através de 

contacto telefónico, sempre com vista à promoção da melhoria de qualida-
de de vida pela disponibilização de vários serviços, tendo como fim último 
o bem-estar físico e emocional da mulher. Sem esquecer, claro está, uma 
vez mais, a necessária sensibilização para a prevenção e deteção precoce 
do cancro da mama. “De um modo geral, as mulheres estão mais informadas 
e sensibilizadas para esta problemática, quer pelas campanhas realizadas 
quer pelo número de casos existentes em Portugal. Atualmente, em Portugal, 
com uma população feminina de cinco milhões, surgem seis mil novos casos 
de cancro da mama por ano, ou seja, 11 novos casos por dia, morrendo por 
dia quatro mulheres com esta doença. É o tipo de cancro mais comum entre 
as mulheres. É, ainda, uma das doenças com maior impacto na nossa socie-

Jú Silva fala com a garra e o calor de quem venceu. De quem superou o 
vazio, o sentimento de perda, recuperou o futuro hipotecado, furtado pela 
ameaça de uma doença invisível que chega de surdina, portadora, regra 
geral, de más notícias. 
Com o seu olhar meigo, recorda tempos difíceis, mas as palavras ditas são 
de esperança, fé, coragem, altruísmo e esperança. Está ali para ajudar, des-
de há, sensivelmente, um ano, para dar apoio a quem padece do cancro da 
mama, seus familiares e amigos. “Também família e amigos, porque estes 
sofrem tanto ou mais que os próprios doentes”, introduz Jú Silva, voluntária 
do Vencer e Viver de Campo Maior.
Um movimento formado por mulheres que enfrentaram e venceram a doen-
ça e que, além de prestar apoio, com o fornecimento de próteses, soutiens 
e cabeleiras, disponibilizados de modo a ajudar a amenizar o sofrimento 
alheio, querem dar o seu testemunho. A palavra “de alguém que passou 
pelo mesmo processo, sobreviveu e hoje está bem. É muito importante para 
estes doentes, pois é um processo cheio de etapas difíceis, mas que, com força 
e confiança, são possíveis de vencer”, reforça. “A fase mais difícil é quando se 
recebe o diagnóstico. Quer se queira quer não, a palavra cancro amedronta. 
Quem a ouve sente o mundo a fugir debaixo dos pés. Foi assim comigo. Mas, 
como sou uma pessoa muito positiva, ao mesmo tempo que recebia o diag-
nóstico não conseguia deixar de pensar que ia sobreviver. Até pelo historial 
familiar, uma vez que a minha mãe faleceu com cancro, não podia conceber 
que os meus filhos pudessem vir a enfrentar o mesmo sofrimento, pelo que 
tinha de sobreviver. Felizmente já passaram 11 anos”, desabafa.
Espírito combativo, de guerreira, de sobrevivente, o mesmo com o qual 
tem ajudado as mulheres de Campo Maior e de Portalegre que enfrentam 
a mesma doença, por vezes, algumas delas com muitas dificuldades econó-
micas e falta de conhecimento em relação aos auxílios disponíveis. Argu-
mentos que validam, ainda mais, a presença deste movimento em Campo 
Maior, uma possibilidade agora ao dispor de todas as campomaiorenses e 
dos arredores que têm, mais perto de si, este espaço que procura ser uma 
mais-valia no apoio prestado a quem luta contra esta doença, assim como 
um ponto de informação e auxílio.
Mulheres que nunca deixam de o ser, com a vila de Campo Maior a dar 
um passo significativo no combate a este flagelo, em função da presença 
assídua de Jú Silva na localidade. Duas vezes por mês, desde há já um ano, 
mediante o protocolo estabelecido entre a Delta Cafés e Liga Portuguesa 
Contra o Cancro. Período de tempo que passou num instante e cujo balanço 
é, sem dúvida, positivo. “Vem aqui muita gente que quer apenas conversar, 
mais que solicitar material. Falar de igual para igual, sem julgamentos, ta-
bus ou receios, porque o que aqui é conversado daqui não sai. A maior parte 
dos utentes são pessoas que já acompanhava em Portalegre. Quem vem pela 
primeira vez fá-lo a conselho de alguém amigo. Chegam muitas vezes tristes 
e é muito bom vê-las sair com um sorriso”, partilha.
Uma terapia que obriga esta sobrevivente a encontrar a sua própria tera-
pêutica, com Jú Silva a destacar a importância dos seus entes queridos para 
não levar para casa o peso do mundo e manter a alegria e a boa disposição. 
Alento para continuar a espalhar o seu exemplo de fé e perseverança, ao 
mesmo tempo que destaca o vanguardismo de Portugal no tratamento a 
esta doença, assim como a importância da informação, e a respetiva sensi-
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Testemunho Voluntário 
Coração Delta

Nome: Anabela Brito de Carvalho
Naturalidade: Lisboa
Na Delta Cafés desde: 02/01/1992
Área Profissional: Administrativa 
.... e voluntária desde: 2012

O que representa ser voluntária? 
A felicidade deve, e deverá, ser 
o propósito da vida, mas, por 
vicissitudes de ordem vária, um 
grande número de pessoas não a 

sente. Doar um sorriso, um abraço, um ombro amigo, uma palavra afetuosa  ou o 
simples gesto gentil de ler um livro a quem é iletrado devolve o brilho nos olhos e o 
sorriso. Esta é a tarefa de um voluntário: com simples gestos, devolver a esperança, 
a “Felicidade” a quem mais precisa. É eternamente gratificante sentir que uma 
pessoa idosa anseia, com um sorriso no rosto, pelo regresso do voluntário que 
partilha um projeto consigo.

Qual o momento/ação que mais a marcou? 
De entre vários momentos marcantes enquanto voluntária, entre os mais tocantes 
recordo o falecimento de um elemento do casal de idosos que visitava, bem como 
a entrega de cabazes na época de Natal, por demonstrar ainda mais a solidão e 
fragilidade de muitos cidadãos. 

Uma mensagem para aqueles que não são, ainda, voluntários? 
Aos que não são, ainda, voluntários, transmite-se a mensagem de que o tempo é 
para dar, pois há pessoas a necessitar de um gesto amigo, principalmente idosos.

dade, não só por ser muito frequente, e associada a uma imagem de grande 
gravidade, mas também porque agride um órgão cheio de simbolismo, na 
maternidade e na feminilidade”, denota Sofia Abreu, coordenadora Vencer 
e Viver Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
Razão pela qual um dos objetivos do Movimento Vencer e Viver é, precisa-
mente, sensibilizar a população para a importância do diagnóstico precoce 
do cancro da mama, através de ações de informação realizadas em dife-
rentes contextos e durante todo ano. Feitas de forma gratuita, assim como 
todos os exames que forem, eventualmente, realizados nesse âmbito, em 
hora marcada e por ordem de chegada, devendo fazer-se acompanhar do 
Cartão do Cidadão para o efeito e com a técnica de Radiologia a prestar todo 
o tipo de esclarecimentos necessários. “Eventualmente, ainda existe algum 
preconceito em algumas populações menos informadas. Algumas desconhe-
cem os procedimentos na Unidade de Rastreio, daí serem tão importante as 
campanhas de sensibilização e informação sobro o cancro”, reforça Sofia 
Abreu.
Dirigida a mulheres assintomáticas (que não apresentam sintomas), com 
idade compreendida entre os 50 e os 69 anos, a mamografia é a forma 
mais fiável de detetar o cancro precocemente, possibilitando tratamentos 

mais eficazes. O trabalho da Liga Portuguesa Contra o Cancro assenta em 
critérios rigorosos de qualidade, que incluem a revisão sistemática das 
mamografias por dois ou mais médicos radiologistas com formação espe-
cífica. “A nível nacional, foram já realizados mais de três milhões mamogra-
fias de rastreio e encaminhadas para diagnóstico e tratamento mais de 16 
mil mulheres, o que permitiu um tratamento menos agressivo, mais eficaz e, 
mesmo em muitos casos, a cura. Mas este trabalho terá que continuar, com 
mais empenho da população, com maior participação das mulheres, com 
ainda maior esforço dos profissionais envolvidos e com maior disponibilida-
de financeira para adquirir mais e melhores meios de diagnóstico”, conclui 
a responsável.

Delta Saúde
Alergias: tem mesmo de ser 
assim todos os anos?    
            
Com a chegada da primavera, que começou oficialmente no dia 20 de 
março, aumentam os casos de alergias causadas pelo pólen das plantas. 
Nesta época do ano, é mais comum as pessoas sofrerem crises de 
asma, rinite alérgica, conjuntivite, entre outros problemas respiratórios. 
O tempo seco e a variação de temperatura são os principais fatores que 
contribuem para esses quadros. 
Está na altura delas e os próximos dois meses vão ser os mais difíceis 
para quem é mais sensível aos pólenes.
Mais de um terço da população portuguesa sofre de, pelo menos, uma das 
alergias indicadas o que equivale a mais de três milhões de pessoas.
O segredo, já se sabe, está em perceber os sintomas e não falhar a 
prevenção.
Para um controlo adequado, a prevenção deve começar semanas ou 
meses antes, quando se pode perceber exatamente a que é que a pessoa 
é alérgica e fazer uma vacina para dessensibilizar o organismo.
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SOMOS DELTA
GIPEC
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS / D.R.

Gabinete de Inovação:
uma equipa multidisciplinar

O GABINETE INOVAÇÃO 
PRODUTIVA ENSAIOS E 
CODIFICAÇÃO (GIPEC)
é constituído por uma 
equipa multidisciplinar 
e apresenta-se como 
um sector nevrálgico no 
Grupo, ao unir diferentes 
áreas, que garantem o 
desenvolvimento de novos 
produtos, entre outras 
funções
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Desde as origens até à sua chávena, o café atravessa um longo processo, com uma cadeia 
de valor complexa. Que se torna mais simples através da ação de um conjunto de 
profissionais que se dedicam a que, todos os dias, possa ter acesso ao melhor café que 
se faz em Portugal, seja no seu escritório, no seu restaurante favorito ou na comodidade do lar. 
Graças à sua ação, é possível dar forma, codificar, identificar cada lote, embalagem 
ou projeto que sai desde a Novadelta para todo o mundo. O Gabinete de Inovação 
Produtiva Ensaios e Codificação (GIPEC) é a pedra de toque da Delta Cafés para tudo o que diz 
respeito ao desenvolvimento de novos produtos, respetiva identificação e codificação, entre 
outros procedimentos. E se há coisa que a Marca de Confiança dos portugueses gosta 
de fazer é surpreendê-lo, todos os dias...

SOMOS DELTA

Dedicado ao desenvolvimento de novos produtos, melhorias a implementar 
a nível produtivo e novos procedimentos, o Gabinete de Inovação Produtiva 
Ensaios e Codificação (GIPEC) apresenta-se como uma área nevrálgica no 
universo da Delta Cafés, ao unir aspetos comuns entre as origens e a pro-
dução, o respetivo processamento industrial, assim como a sua saída desde 
a fábrica, em Campo Maior, para todo o mundo Delta.
Uma verdadeira pedra de toque que une diversas valências e cujo trabalho 
menos visível, ou percetível, assegura toda a dinâmica industrial e comer-
cial que leva o melhor café português, e não só, a diferentes partes do 
globo. Mas a sua ação não se limita a “pensar” o processo produtivo e a 
desenvolver melhorias a implementar. Estende-se, ainda, “à gestão e acom-
panhamento de projetos, que podem ir desde 
o desenvolvimento de novos produtos, novo 
packaging, passando também pela implemen-
tação de processos de melhoria a nível fabril”, 
introduz Pedro Assude, gestor de equipa do 
GIPEC.
Entre as diferentes tarefas desenvolvidas por 
este gabinete encontra-se, ainda, “a criação 
dos códigos das empresas Novadelta, Adega 
Mayor e Naturdelta, os EAN’s e o código inter-
no do produto. É aqui também que elaboramos 
todas as fichas técnicas das empresas do Grupo 
Nabeiro”, acrescenta.
Ao todo, foram 213 os projetos que deram en-
trada, em 2017, neste gabinete de inovação, 
dos quais uns impressionantes 170 foram 
concluídos no mesmo exercício, com 35 a 
transitarem para 2018, o que se traduz num 
rácio muito elevado de concretização por par-
te do GIPEC. Gabinete que chama a si a res-

ponsabilidade de gerir, e gerar, um imenso fluxo quotidiano de informação, 
centralizado, sistematizado e integrado, para que possa ser devidamente 
disseminado por todas as áreas de negócio da empresa, de modo a poder-se 
tirar reais mais-valias dessas sinergias, apenas possíveis através da tecno-
logia e da integração de sistemas. 
Até porque, diariamente, da Novadelta e das restantes empresas do Grupo 
Nabeiro partem produtos para os mais diversos mercados internacionais, 
o que, necessariamente, obriga uma correta codificação dos bens transa-
cionados. “A área de codificação é responsável pela identificação da maioria 
dos materiais subsidiários que nos chegam à fábrica. Esta área engloba os 
processos de etiquetagem e codificação direta (inkjet). No processo de eti-
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las, caixas, etc.) é fundamental uma ligação com as principais áreas fabris 
(engenharia, qualidade e produção)”, acrescenta, por sua vez, Pablo Valien-
te, assistente auxiliar de Inovação.

Desafios diários
Resultado da fusão de diferentes áreas que estavam, até aqui, separadas, 
divididas entre a inovação, a qualidade e a produção, o GIPEC nasce da sua 
concertação num único organismo. Cujas tarefas têm tanto de complexas 
como de diversificadas, com os desafios diários a serem uma constante 
na atividade laboral desta equipa multidisciplinar. Que chama a si a res-
ponsabilidade de assegurar que cada produto, projeto, procedimento, ficha 
técnica, código de empresa, de produto, entre outros, saia para o mercado 
a cumprir os mais diversos requisitos exigíveis, mantendo sempre uma 
premissa transversal à organização: a satisfação do cliente.
Com uma íntima ligação à produção, à qualidade, à logística, ao ambiente, 
a sua ação estende-se, ainda, ao contacto com os departamentos de mar-
keting dos diferentes mercados, seja o nacional ou os internacionais. “Em 
termos de aprovações de materiais subsidiários, estamos intimimamente liga-
dos ao sector de compras, logística e qualidade no sentido de validarmos, de 
uma forma eficaz, os mesmos”, acrescenta o gestor do GIPEC.
Razões que fazem com este trabalho “sombra” se apresente de uma im-
portância estruturante para a dinâmica produtiva e comercial da empresa, 
sobretudo atendendo aquilo que é, hoje, o peso da exportação na faturação 
do grupo. Detalhes para os mais desatentos, basilar para quem tem de tra-
balhar com rigor, quer na informação prestada, quer na forma como esses 
produtos são expedidos de modo a cumprir os mais diversificados parâme-
tros internacionais. Falamos da codificação dos produtos comercializados 
nos mercados internacionais, uma imensa tarefa e um desafio que ainda 
não está completamente finalizado, mas cujo trabalho já desenvolvido per-
mite antecipar uma clara mais-valia para o grupo, com uma consequente 

quetagem, são inseridos o EAN (código 128) e a descrição de famílias de 
produtos. Na parte de codificação, insere-se o lote e validade em código de 
barras. A título de exemplo, foram impressas 700 mil etiquetas e 4,7 milhões 
de codificações diretas, no ano 2017”, esclarece Vera 
Leão, chefe de equipa de Codificação.
Um verdadeiro sistema integrado, com o GIPEC a ser 
um recurso omnipresente desde o início do processo 
produtivo até ao seu final, cuja ação, mais ou menos 
direta, permite saber com exatidão o roteiro de um de-
terminado produto no seu círculo produtivo, que equi-
pamentos e processos são utilizados para o seu pro-
cessamento dentro da fábrica, respetivos componentes 
(lote de café, película, caixa, válvula, retrátil, etc.), até 
à expedição para o armazém de produto acabado. “Es-
tamos em interligação também com a qualidade e é aí 
que entram, na parte das fichas técnicas, todos os qua-
dros e análises de especificação de produto de acordo 
com a sua tipologia. Estes são introduzidos nas fichas 
técnicas, para permitir o acesso aos mesmos por parte 
do nosso cliente”, detalha Vanda Rodrigues, coordena-
dora da equipa de Gestão Informação de Produto (GIP).
“Para os ensaios industriais de novos materiais (pelícu-

SOMOS DELTA
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modo a ir de encontro aos pressupostos da economia circular; a 
integração, através da criação e desenvolvimento de uma plata-
forma tecnológica própria para a gestão de projetos na Novadelta; 
o conhecimento, ao nível da formação específica de materiais de 
embalagem, de modo a gerar mais conhecimento; a tecnologia, 
através do desenvolvimento de projetos que, no fundo, potenciem 
as oportunidades e as sinergias criadas pela Indústria 4.0. “São 
quatro os pilares estratégicos para este ano que a equipa se propõe 
a desenvolver, através da definição de um cronograma com pla-
nos de ação e com a seleção dos parceiros estratégicos para sua 
implementação. Iremos também continuar a contemplar  projetos 
de melhorias para 2018, alinhados com estes quatro grandes eixos 
estratégicos”, acrescenta.
Uma aposta firme rumo ao amanhã, de modo a proporcionar res-
posta aos muitos desafios colocados, onde a comunicação fluída e 
alinhada se apresenta como fundamental para o sucesso comum. 
E para se encontrar, ainda com maior celeridade, possíveis ca-
minhos para os muitos desafios colocados diariamente, indo de 
encontro aos “timings” de resposta e especificidade das muitas 
solicitações que, diariamente, aqui chegam.  “A integração de da-

dos é cada vez mais importante para sermos mais ágeis de forma a responder 
em tempo útil ao mercado e satisfazer as necessidades do nosso cliente”, 
conclui Pedro Assude.
Uma máxima, uma filosofia empresarial, que faz parte do ADN do Grupo 
Nabeiro e que no caso do GIPEC não é exceção.

aprendizagem e geração de conhecimento. “É um grande desafio, no qual 
procurámos obter uma solução que fosse o mais viável para a fábrica, para 
a codificação e até para toda a equipa. De modo a termos conhecimento 
de determinados produtos que expedimos para os mercados internacionais, 
o GIP implementou, dentro da plataforma já detida, um novo ‘layout’ para 
a fábrica, de modo a que seja mais fácil 
para os operadores e supervisores conse-
guirem identificar mais facilmente quais 
as especificações de produto exigidas 
por cada mercado/cliente. Este foi um 
desafio interessante, que resulta da nos-
sa união de esforços. Estando já na reta 
final em termos de implementação e será 
uma mais-valia para toda a unidade fa-
bril”, detalha.

Pilares futuros
Desafios quotidianos a que se juntam 
outros, de modo a pensar o amanhã já 
hoje, e que passam por aspetos como a 
sustentabilidade, integração, conheci-
mento e tecnologia. Até porque, em cau-
sa, está naturalmente o negócio “core” 
do café, mas sem esquecer os restantes 
produtos comercializados, com estes 
quatro pilares a serem transversais a 
todo o universo produtivo do grupo. São 
eles, a sustentabilidade, em termos da 
evolução do packaging sustentável, de 

SOMOS DELTA
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Desde 2001 que a revista Selecções do Reader’s Digest premeia as mar-
cas de confiança dos portugueses, dando-lhes voz para as elegerem de 
forma aberta. Ao todo, são mais de 100 as marcas distinguidas ao longo 
dos anos, nas mais diversas categorias. A qualidade singular da marca 
e a constante procura em inovar e surpreender os consumidores são, 
assim, recompensadas com a confiança dos portugueses. O prémio as-
sinala, uma vez mais, a relação de confiança e proximidade dos consu-
midores com a marca que lhes proporciona momentos únicos e intensos 
com o seu café. 
O estudo Marcas de Confiança tem por objetivo medir o grau de confian-

De confiança, 
uma vez mais

texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos D.R.

REPORTAGEM
MARCAS DE CONFIANÇA

Os portugueses elegeram, uma vez mais, a Delta Cafés como uma marca em que confiam. 
Pelo 17.º ano consecutivo, o “Café da Sua Vida” é Marca de Confiança, segundo um estudo 
feito pelas Selecções do Reader’s Digest, reafirmando a sua ligação com os portugueses. 
Também o comendador Rui Nabeiro foi novamente distinguido na categoria de Personalidades de 
Confiança como o empresário em quem os portugueses mais confiam.

ça e de satisfação que os consumidores portugueses depositam nas marcas. 
Mais do que um prémio, é também uma importante ferramenta de análise 
estratégica que permite às marcas uma melhor perceção do negócio em cau-
sa. Dividido em 60 categorias diferentes de produtos ou serviços, as Selec-
ções do Reader’s Digest endereçam o seu estudo a cerca de 12 mil assinantes 
da revista, entre os meses de setembro e novembro. Nas categorias Persona-
lidades de Confiança, Marcas de Confiança e Marcas de Confiança Ambien-
te, o estudo é realizado através de pergunta aberta, dando aos consumidores 
total liberdade nas suas escolhas. A fiabilidade do estudo é assegurada pela 
diversificação da amostra, uma vez que os inquiridos ficam inibidos de vol-
tar a responder num período de 24 meses.
Distinguida pelo 17.º ano consecutivo como Marca de Confiança, desde que a 
categoria foi introduzida no estudo, a Delta Cafés destacou-se da concorrên-
cia pela sua forma única de fazer café, continuando a ser a única vencedora 
na categoria de Café. Com 65% dos votos, a marca de cafés líder em Portugal 
conquistou o primeiro lugar, com elevada vantagem face às restantes marcas. 
Para apurar os resultados, as Selecções do Reader’s Digest enumeram três 
parâmetros decisivos: qualidade, relação custo/benefício e perceção das ne-
cessidades dos clientes. Com pontuações máximas possíveis de cinco valores 
em cada um deles, a Delta Cafés colocou-se sempre acima do valor quatro. 
A qualidade parece ser o maior atributo da marca, revelando-se o indicador 
onde mais se aproxima do valor máximo. Dos inquiridos, 78% afirmou ainda 
ser cliente da marca. A média de idades dos inquiridos que escolheram a 
Delta Cafés situa-se nos 52 anos, sendo, na sua maioria (52%), mulheres. 
A Delta Cafés continua, assim, a integrar o pequeno lote de marcas que se 
sagram vencedoras, nas suas respetivas categorias, desde o início.
Na categoria de Personalidade de Confiança, o carinho, respeito e admiração 
dos portugueses pelo fundador da empresa foi uma vez mais comprovado. 
O comendador Rui Nabeiro foi eleito Personalidade de Confiança na área 
de Negócios, com 45% dos votos, mais do dobro do segundo classificado da 
categoria. Indissociável da marca, mais do que o seu fundador, Rui Nabeiro 
é a imagem do homem simples que se tornou um empresário de sucesso na 
terra que o viu nascer e que agora, graças a si, é conhecida por todos.

texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos D.R.
MARCAS DE CONFIANÇA
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REPORTAGEM

Delta Cafés é a marca com melhor 
reputação em Portugal

Pela primeira vez desde a criação do estudo Global RepScore Pulse, em 2009, uma marca 
portuguesa está no topo do ranking das marcas com melhor índice reputacional do 
mercado. No estudo elaborado pela Onstrategy, a Delta Cafés destronou a Google, colocando, 
pela primeira vez, uma marca portuguesa no primeiro lugar.

Como nunca é demais premiar aquilo que é bom, a Delta Cafés acaba de 
ser distinguida, uma vez mais. Desta feita, é a reputação da marca a visada. 
Se no último ano era uma das únicas duas marcas portuguesas a atingir o 
Índice de Excelência Reputacional, sendo inclusive a que apresentou maior 
pontuação, o feito este ano é ainda maior. Pela primeira vez, uma marca 
portuguesa alcança o primeiro lugar deste estudo elaborado pela Onstrategy, 
que se realizou entre novembro e fevereiro e que tem como objetivo apurar 
as marcas com maior reputação no mercado nacional.
A edição deste ano a evidencia ainda que o número de marcas a alcançar os 
níveis de robustez (entre 70 a 80 pontos) e de excelência (mais de 80 pontos) 
aumentou, ao abranger, agora, 90 marcas.
A Delta Cafés continua a revelar uma clara distinção para as restantes marcas 
contempladas no estudo, ao alcançar 86,7 pontos no índice de reputação 
emocional e 83,2 pontos no índice de reputação racional. Face a 2017, a Delta 
Cafés registou crescimento em quase todos os indicadores. Em Produto e 

Serviço, a marca alcançou 84,6 pontos e em Inovação e Diferenciação 
conseguiu 82,8 pontos. Já a Qualidade do Produto chegou aos 88 pontos, 
a Assistência Técnica aos 84 pontos e a Atitude dos Vendedores aos 76 
pontos.
De acordo com Pedro Tavares, partner e CEO da Onstrategy, “a reputação 
de Portugal regista uma melhoria estatisticamente relevante, tanto sob 
a visão externa, como interna. O facto dos indicadores do país estarem 
melhores permite aos cidadãos consumir mais e, como tal, estarem mais 
próximos das marcas”. 
Elaborado anualmente, o Global RepScore Pulse é feito em parceria com a 
Corporate Excellence Foundation e avalia os níveis emocional e racional 
de reputação das organizações e das marcas, junto do público em geral, 
empresários e diretores de empresas, jornalistas, líderes de opinião, 
professores universitários e analistas de mercado.
O “Café da Sua Vida” continua a pontuar.

texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos D.R.
ON STRATEGY
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Praga é uma cidade de muitas culturas e muitos sabores. Uma cozinha que tem herdado 

várias características culinárias de destinos como Viena, a Bavária ou a Hungria. Também 
Portugal entra nesta cidade multicultural através de uma chávena de café, ao ser 

bebido nas margens do Rio Vltava, adereço tão indispensável a esta paisagem urbana 
como o é o Sena em Paris ou o Tamisa em Londres. Fruto da ligação entre a Fany Gastroservis 

e a Delta Cafés, que se estende já há dois anos, com este parceiro de negócio a levar o 
melhor café português à capital checa.

Fany Gastroservis leva a
Delta Cafés até à República Checa

FANY GASTROSERVIS
texto BRUNO FARIAS fotos D.R.
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restauração e hotelaria.
Hoje, graças a novos e maiores espaços, a Fany Gastroservis afirma-se 
capaz de responder de forma mais pronta às necessidades dos clientes e 
fornecer cada vez mais estabelecimentos. Para a comercialização dos pro-
dutos da Delta Cafés dedica uma equipa de dez representantes de vendas 
e um barista, especialista em café, que disponibiliza receitas exclusivas e 
fomenta a degustações de produtos. 
Mas esta aposta na comercialização exclusiva do café Delta não aconteceu 
sem alguma preparação pela empresa checa. “Quando começámos a nos-
sa colaboração, a marca Delta Cafés era desconhecida no nosso mercado. 
Apenas a comunidade portuguesa e espanhola sabe o que é a marca Delta. 
Então, tivemos que começar com marketing e treino dos nossos colegas de tra-
balho. Em primeiro lugar, decorámos três das nossas carrinhas com a marca 
Delta Cafés. Todas essas carrinhas podem ser vistas sete dias por semana 
na cidade de Praga. Além disso, contratámos um barista e um técnico para 
garantir que todos os nossos clientes servem o café Delta com a melhor qua-
lidade. Essas pessoas foram treinadas em Portugal, em Campo Maior. Além 
disso, em todos os nossos folhetos, alguns produtos Delta são apresentados 
aos nossos clientes. É assim que criamos o forte conhecimento da marca Del-
ta Cafés no nosso mercado”, refere Tomás Vana.
Uma aposta no sentido de criar apetência e conhecimento de marca, até 
porque a Fany Gastroservis prevê uma evolução positiva do segmento de 
café em cápsulas no canal on-trade, segmento de mercado que tem sido, 
até agora, dominado por marcas rivais. “Acreditamos, firmemente, que te-
mos oportunidade de fazer parte deste negócio no futuro. A partir deste ano, 
novas máquinas Mayor Q estão disponíveis e acreditamos que isso nos ajuda 
a ser mais competitivos nesse mercado”, afirma.
Um futuro como um “player” forte naquele que é um mercado com um dos 
maiores níveis de consumo de café no mundo. “Não apenas como uma em-
presa grossista, mas também como operador forte no sector cafeeiro. Ainda 
assim, a principal prioridade é ser o melhor em todos os serviços que oferece-
mos”, declara. Quando ao futuro desta parceria, adianta: “temos a certeza de 
que confiança, abertura e comunicação clara na nossa parceria nos trarão 
vantagens para sermos bons em competitividade de mercado”, conclui.

A Fany Gastroservis é o parceiro do Grupo Nabeiro/Delta Cafés na Repú-
blica Checa. Uma empresa criada no início dos anos 90 e presidida por 
Pavel Faiereisl, que se apresenta hoje como o principal grossista para o 
canal Horeca desta jovem república, fazendo incidir a sua ação e presença 
na cidade de Praga.
Uma ligação que nasce, precisamente, do entusiasmo de Pavel Faiereisl 
pelo café da marca líder em Portugal. “Pavel Faiereisl tem casa de verão em 
Portugal. Ele gosta do café Delta que lá é servido em todos os sítios. Essa foi a 
principal razão pela qual tivemos o desejo de começar a representar a marca 
Delta no nosso país e contactámos a empresa Delta Cafés”, clarifica Tomás 
Vana, da Fany Gastroservis.
Um vínculo que se estende desde o ano de 2016, com a capital da República 
Checa a receber deste parceiro local o que de melhor o Grupo Nabeiro/
Delta Cafés pode oferecer em café e não só. “Atualmente, além dos vinhos 
da Adega Mayor e da marca Delta Q, os nossos principais produtos aqui são 
os lotes Delta Diamond, Platinum, Gold e Gran Espresso. Em 2017, começá-
mos a colaboração em azeitonas e tremoços, com a marca Qampo. Este ano, 
estaremos focados em iniciar o Delta Fast. O conceito de café líquido, servido 
rápido”, explica.
Produtos portugueses que viajam até à República Checa para integrar 
um portfólio variadíssimo, chegando, diariamente, a um imenso leque 
de consumidores checos e estrangeiros que desejam produtos de quali-
dade. Desde 1992, data em que a Fany Gastroservis abriu, em Smichov, 
um armazém para abastecer o canal Horeca, que a variedade cresceu de 
forma constante para uma gama completa de alimentos, bebidas, produtos 
congelados, frutas e legumes frescos. E já se contam mais de 7.500 tipos 
de bens e produtos, a serem distribuídos, atualmente, por mais de 1.900 
estabelecimentos, como hotéis, restaurantes, bares, pizzarias, serviços de 
catering, entre outros, em Praga e arredores. Até porque, segundo a pró-
pria Fany, o objetivo é a diversidade, de modo a que seja possível encontrar 
tudo o que é preciso para o bom funcionamento de um estabelecimento de 

Pavel Faiereisl, administrador da  Fany Gastroservis.
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texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS
SUBLIME COMPORTA 

Sublime Comporta, 
um paraíso na Costa Vicentina

A 120 quilómetros do centro de Lisboa, na absoluta calma que só o Alentejo permite, 

encontramos o Sublime Comporta. Ao longo de 17 hectares rodeados de pinheiros e sobreiros, 

o Sublime oferece uma fenomenal experiência de tranquilidade, que pode ser desfrutada 
tanto no hotel como nas diversas villas. Para melhorar a experiência só mesmo uma refeição 

no Sem Porta, o restaurante.

É NA CALMA DA 
COMPORTA 
que se pode encontrar 
o Sublime. Um 
retiro mais ou menos 
“secreto” e que se 
pauta pela qualidade da 
oferta e da estadia.
Dos restaurantes, à 
horta, sem esquecer 
as villas,  a natureza e 
a gastronomia estão 
de mãos dadas neste 
espaço que combina 
elegância e genuidade
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É apenas a uma hora de viagem da movimentada capital, mas parece 
estar longe de tudo tal é a paz que por ali reina. Mesmo com a lotação 
praticamente esgotada, o sossego e a sensação de tranquilidade parecem 
estar garantidos no Sublime, ou não fosse um dos predicados da Comporta. 
Situada no concelho de Alcácer do Sal, esta freguesia é conhecida pela 

André Vilaça,  diretor de Food & Beverage do Sublime Comporta.

sua simplicidade e não só. Local rico em tradição, de gentes genuínas e 
acolhedoras e com reconhecida gastronomia, a Comporta é um cenário 
notável para namorar, reunir a família ou “fugir” com os amigos. A extensa 
praia, a sete minutos do hotel, com um areal a perder de vista, é, ano após 
ano, distinguida com a Bandeira Azul, o símbolo nacional que reconhece 

a qualidade das praias nacionais. E a união perfeita entre 
simplicidade e tranquilidade passa do local para o Sublime.
Inaugurado há quatro anos, o Sublime Comporta é um 
local mágico para estar em harmonia com a natureza. 
Começou por ser um hotel com um edifício de cinco 
quartos, os “friends”. Mais tarde chegaram os quartos 
“guest” e, por fim, as villas. Ao todo, são agora 34 quartos, 
suites e villas distribuídos por diversos edifícios. Para além 
dos quartos normais, o Sublime dispões de villas desde T2 
a T5, com piscina privada, suites com entrada separada, 
terraço privado e casa de banho. As acolhedoras villas 
incluem, ainda, uma sala de estar, uma cozinha totalmente 
equipada, uma casa de banho de hóspedes e uma lareira 
interior. As janelas, que cobrem desde o chão até ao teto, 
oferecem aos hóspedes uma vista de cortar a respiração 
para o deck privado. Se a simplicidade da habitação e o 
sossego das redondezas não forem suficientes para relaxar, 
existe ainda o SPA, com serviço de massagens, piscina 
interior e sessões de ioga que são, muitas vezes, realizadas 
ao ar livre.
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Valor acrescentado
Nomeado para três categorias nos World Travel Awards, considerados os 
“Óscares” do turismo, o Sublime Comporta é uma caixinha de surpresas. 
Passear a cavalo pelas dunas, campos de arroz e praias desertas é outra 
das atividades possíveis. Mas a oferta não fica por aqui. Para os mais 
românticos, o hotel disponibiliza, todos os dias, o serviço de piqueniques 
que podem ser feitos dentro do hotel ou mesmo na praia. “O cliente escolhe 
e nós montamos tudo, sem que tenha de se preocupar com nada. Vamos 
ter também ‘wine tastings’, por marcação, com estilos diferentes para dar a 
conhecer não só a nossa região, como a cultura vínica portuguesa, de norte a 
sul do país, explicando as particularidades e castas de cada vinho”, explica 
André Vilaça, diretor de Food & Beverage do Sublime Comporta. 
A par da paisagem, a região alentejana destaca-se também pela sua 
gastronomia, com o Sublime a não ser exceção. A mais recente novidade 
é o Food Circle. A serem finalizados os últimos detalhes, o Food Circle 
consiste num pequeno espaço envidraçado, com uma campânula de 
madeira, preparado para servir 12 pessoas. “Este será um espaço altamente 
gastronómico, baseado nos produtos locais que vêm da nossa horta. No meio 
do Food Circle vai estar um ofire, onde será colocada a lenha previamente 
para ser aquecido. A ideia é esta: cozinhar no fogo”, acrescenta André 
Vilaça.
Mas utilizar produtos provenientes da horta não é um exclusivo do futuro 
Food Circle. Cuidada diariamente, a horta é regada e as folhas secas são 
retiradas. É esta manutenção diária que permite que não seja utilizado 
qualquer químico. A horta criada no espaço, rica em frutas, legumes e 
ervas aromáticas, serve igualmente os dois outros restaurantes, Com 
Brasa e Sem Porta. No Com Brasa, o espaço é maioritariamente ao ar livre, 
fazendo dele o local perfeito para desfrutar de almoços no verão, onde são 
servidos pratos mais leves, como saladas, sandes ou ceviches, ou mesmo 
para jantar, com as mesas partilhadas num conceito de barbecue simples. 
O Com Brasa dispõe ainda de um bar de apoio, feito para servir aperitivos, 
chás, vinhos ou cocktails no “firepit”, perfeito para desfrutar de um pôr do 
sol com vista para a piscina principal do hotel. Por último, o Sem Porta trata-
se de um espaço interior que, para além da vista para o exterior, permite 
que se veja totalmente a cozinha. De gastronomia portuguesa, ao estilo 
“fine dining”, o Sem Porta surpreende pela sua elegância e genuinidade. O 
restaurante privilegia os produtores locais, bem como os saberes e sabores 
regionais e sazonalidade dos produtos.
Quase sempre com lotação esgotada, o Sublime Comporta recebe de braços 
abertos os portugueses e estrangeiros que queiram fazer um retiro de 
qualidade. E se o retiro é de qualidade, o café só poderia também ser. “Claro 
que o café é Delta. A Delta Cafés é uma marca nacional de qualidade com 

a qual queremos continuar 
a trabalhar. Acreditamos e 
damos sempre preferência 
aos produtos nacionais, 
temos de defender os 
nossos valores”, remata 
André Vilaça.

Onde fica? 
            
Sublime Comporta - Country House Retreat 
EN 261-1, Muda, CCI 3954
7570-337 Grândola 
Telefone: 269 449 376 
Email: info@sublimecomporta.pt 
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www.aguadovimeiro.pt

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

AF_VimeiroGAS_DELTA2_2016.indd   1 16/04/06   10:28
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Uma ajuda 
com o coração

Apoiar o Coração Delta com o seu IRS não 
custa nada e ajuda muito. Como pode 
ser solidário com o seu imposto? É 

muito simples, através da consignação do 

IRS.

Com este mecanismo pode ajudar quem mais precisa, sem ser 
prejudicado. Através da consignação do IRS está a dizer ao Estado 
onde aplicar uma parte do imposto que pagou, um direito que 
pode ser exercido no momento da entrega da declaração anual de 
rendimentos. Em vez do IRS ficar todo nos cofres do Estado, pode 
direcionar 0,5% do imposto liquidado para organizações como o 
Coração Delta. 
Ser solidário através do seu imposto não implica pagar mais nem 
receber menos no caso de ter direito a reembolso. Para o fazer, 
no campo 11 do modelo 3 deve preencher o NIF da Associação 
Coração Delta: 507 182 626. Deste modo, 0,5% do seu IRS será 
consignado ao Coração Delta sem qualquer custo para si.
Na entrega do IRS de 2017, que decorre até 31 de maio, seja 
solidário. Consigne pelo menos 0,5% do seu IRS, sem qualquer 
custo. Esse gesto fará a diferença na vida das pessoas apoiadas 
pela Associação Coração Delta.
O Coração Delta - Associação de Solidariedade Social do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés foi criado com o objetivo de desenvolver 
projetos nas comunidades, nomeadamente de voluntariado, apoio 
social e educacional. Atualmente, o Coração Delta conta com vários 
serviços: Centro Educativo Alice Nabeiro – ATL e Pré-escolar, 
Intervenção Precoce,  Serviço de Apoio ao Desenvolvimento da 
Criança e Jovem, Tempo para Dar, Rendimento Social de Inserção, 
Voluntariado, Campo Maior Vila Solidária da Europa.
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O NOSSO MAIOR PRÉMIO
É BEBER CAFÉ CONSIGO TODOS OS DIAS.

Mais do que um café, Delta é partilha. 

É acordar com um bom dia e desejá-lo aos outros. É o pretexto para mais 

uma conversa sem horas contadas. A desculpa para estar com os amigos 

vezes sem conta. Em 2018 continuamos a ser o café da vida dos 

portugueses. E os portugueses continuam a ser quem diariamente nos 

enche de vida. 

Esta é a partilha diária que queremos continuar a saborear consigo. Sempre.

DELTA, O CAFÉ DA SUA VIDA.
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