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JOÃO MANUEL NABEIRO, 
ADMINISTRADOR DO 
GRUPO NABEIRO/DELTA CAFÉS, 
aborda a criação da Herdade 
dos Adaens, a mais recente 
infraestrutura do Grupo

Fernando Pessoa, o poeta errante, assumia ter em si “todos os sonhos do mundo”. Já António Gedeão 
escrevia, por sua vez, que “eles nem sabem, nem sonham, que o sonho comanda a vida”. É assim a prosa 
dos sonhadores, a obra dos audazes, aqueles que passam do sonho à obra concreta, expondo nas folhas 
imaculadas o traço que desnuda o que lhes vai na alma, materializando, para a posteridade, os doces 
caminhos da imaginação e do sonho, algo de tão nosso que, por vezes, temos receio de partilhar e dar a 
conhecer.

Pelas páginas de livros viajei. Desde menino que a minha alma se educou com os clássicos. Palco de 
sonhos sem limites, repleto de histórias de vibrar e encantar. A cada estrofe, parágrafo, uma nova 
sensação. A dimensão do sonho, o campo da imaginação, no nosso íntimo onde acumulamos as nossas 
vivências, desilusões, aprendizagens, amores e desamores. O modo como os interpretamos e decidimos, 
ou recusamos, dar continuidade é o que define o resto. “Deus quer, o homem sonha, a obra nasce” diz-
nos, ainda, o poeta andante que marcou a literatura portuguesa.

E a Herdade dos Adaens nasceu para gáudio de todos nós. Fruto disso mesmo, de um sonho. Melhor 
dizendo, de uma coletânea deles, qual disco de vinil tocado que melhora com o tempo. 

A obra que hoje damos a conhecer e que tantos nos orgulha é fruto do sonho, da “carolice” dirão alguns. 
Uma “terra de sonhos aromáticos” compilados em mais de 400 hectares numa homenagem concreta 
à celebração da vida, à sustentabilidade, ao ecossistema, à promoção do equilíbrio, ao lazer e tempo 
passado em família, onde a ciência e aprendizagem se encontram de mãos dadas, digo eu.

Constelação de sonhos, de energias, de pensamentos positivos que resultaram na estrutura pronta a 
receber todos os que a quiserem visitar. Empreendimento nascido da visão, do sonho pincelado na tela 
solitária do projeto, que, entre riscos e rabiscos, ganhou expressão, contornos, detalhe, das páginas dos 
livros lidos, das experiências acumuladas, do tangível e intangível, a realidade foi sendo construída com 
afinco, detalhe, mas, sempre, com muita alma e coração.

Um equipamento para todos, que surge no silêncio do montado, com pormenores que apaixonam e 
que convidam a visitar aquilo que acreditamos ser uma terra de sonhos e para sonhadores. Nascida na 
dimensão do etéreo, da fantasia que tudo permite e amplifica, é hoje um resultado muito concreto e que 
resume, em si, quatro anos de trabalho, de afinco e de empenho. 

Espero que vos dê tanto gozo a visitá-lo como nos deu a desenhá-lo, a cada pormenor e detalhe, para que 
a materialização do sonho fosse o mais perto possível do imaginado.

Nós queremos continuar...

DO SONHO À MAIS CONCRETA REALIDADE
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A nossa índole social é um cartão de visita nos diversos mercados onde nos fazemos representar. Quem 
connosco colabora sabe, e verifica, que sempre pensámos na comunidade envolvente, promovendo, de 
forma ativa, o bem-estar comum, fazendo chegar a quem mais precisa uma palavra de conforto e de 
esperança.

Realidade que faz parte do nosso ADN. Não sabemos ser de outro modo. Foi assim que evoluímos desde há 
mais de 50 anos, um caminho do qual não abdicamos e que sabemos ser o correto.

Nesse sentido, é com satisfação que, recentemente, integrámos o International Coffee Partners (ICP), uma 
associação que há quase 17 anos se dedica a abordar questões relevantes e que afetam os pequenos 
produtores de café, respetivas famílias e comunidades. Ao todo, são mais de 74 mil famílias, em mais de 
12 países espalhados pelo mundo, cujo trabalho da associação impacta de forma direta.  Temos orgulho 
em fazer parte dessa família.

A nossa entrada neste organismo visa reforçar, ainda mais, o trabalho feito nas origens, de forma a que 
seja possível assegurar as perspetivas dos meios de subsistência das famílias produtoras de café e seus 
descendentes. Com esta ligação, iremos continuar a implementar, desenvolver e amplificar projetos de 
melhores práticas com pequenos produtores em todo o mundo. Já temos essa experiência do passado, em 
países tão distintos como Angola e Timor. 

Mas queremos fazer mais e melhor.

A sustentabilidade de longa duração é uma preocupação nossa e de todo o sector. Em conjunto com os 
outros membros, iremos dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser feito, onde os valores da família, 
o cuidado com a sociedade e com o café são temas estruturantes. 

Estamos comprometidos e empenhados no progresso da nossa indústria, bem como no bem-estar da 
sociedade. Com a ICP, a Delta Cafés une-se a outras importantes empresas familiares deste sector para 
trabalhar, conjuntamente, com as famílias de produtores que levam o café, todos os dias, às nossas 
mesas. 

Estamos perto das origens. Não poderia ser de outro modo.

COMENDADOR 
RUI NABEIRO 
destaca a recente integração
da Delta Cafés na 
International Coffee Partners, 
organismo cuja atividade 
impacta mais de 74 mil 
famílias produtoras de café, 
em 12 países espalhados pelo 
mundo

UM PASSO EM FRENTE
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INFO DELTA

Conscientes de que todos temos sempre algo a agradecer, “os nossos pedidos 
atendidos ou aquela lição que a vida nos deu”, Amélia Nabeiro e Marcos Tenó-
rio foram dois dos peregrinos que rumaram, este ano, a Fátima, por ocasião 

da celebração do 
13 de maio. 
Cada um com a 
sua fé, passo a 
passo percorreram 
os quilómetros 
que medeiam en-
tre Campo Maior 
e o Santuário de 
Fátima. A peregri-
nação iniciou a 6 
de maio e juntos 
caminharam para 
atingir o objetivo: 
assistir à Procissão 
das Velas e agra-
decer pelas graças 
recebidas.

Colégio Pedro Arrupe visita 
Centro de Ciência do Café 
     
Prosseguindo a sua missão de promover o conhecimento e a cultura do café, 
o Centro de Ciência do Café (CCC) recebeu a visita dos alunos do Colégio 
Pedro Arrupe.
Nos dias 18, 19 e 20 de maio, uma turma do quarto ano (onde se integra 
um dos filhos do administrador Rui Miguel Nabeiro) pôde fazer uma viagem 
ao mundo do café, através do tempo e do espaço, desde os primeiros mitos 
associados ao café às naus portuguesas ou ainda até à época do contrabando 
entre Portugal e Espanha. 
Faz parte da programação do CCC acolher estas visitas de estudo, onde os 
alunos podem ficar a conhecer todo o processo de produção do café, desde o 
cultivo à torra, e tudo o que envolve até chegar à preparação desta bebida que 
é consumida em todo o mundo e que até influenciou as artes e a literatura. 
Para além do CCC, os alunos visitaram a Herdade dos Adaens.

Delta Cafés patrocina Cástor Fantoba
     
Um dos desportistas espanhóis mais premiados de todos os tempos, o piloto de voo 
acrobático Cástor Fantoba, é patrocinado pela Delta Cafés em 2018.
Oito vezes campeão nacional no país vizinho, Cástor Fantoba voa com as cores da 
marca em vários países europeus.
O navarro Cástor Fantoba Lerendegui, nascido em Pamplona, em 1966, é um caso 
ímpar de sucesso no panorama do voo acrobático, não apenas em Espanha como a 
nível internacional. Aos 52 anos, este engenheiro aeronáutico de formação soma oito 
títulos de campeão de Espanha da modalidade, o título de campeão da Europa, em 
2014, e três medalhas de bronze no Mundial de 2017. O mais recente êxito aconteceu 
no passado mês de junho, em Valência, onde se sagrou campeão nacional pela oitava 
vez. É um feito inédito na modalidade e que o piloto espanhol promete tentar ampliar 
já no próximo ano.

Amélia Nabeiro e Marcos Tenório 
em Peregrinação a Fátima 

Lar de Degolados 
recebe novo 
equipamento
     
O comendador Rui Nabeiro 
ofereceu um novo equipamento 
de proteção contra raios ao 
Centro de Dia e Lar de Nossa 
Senhora da Graça de Degolados. 
Esta oferta, por parte do fundador 
da instituição, foi feita com a 
ajuda dos colaboradores do 
Grupo Nabeiro/Delta Cafés, que 
no dia do seu 87.º aniversário 
entregaram a tradicional prenda 
solidária, com a instituição de 
apoio à terceira idade a ser uma 
das abrangidas por essa doação.
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INFO DELTA

Rui Miguel Nabeiro na apresentação 
do livro do CEO da Microsoft
Satya Nadella, CEO da Microsoft, não pode estar presente, mas o 
seu mais recente livro já foi apresentado em Lisboa. O lançamento 
do “Faça Refresh” aconteceu no dia 20 de junho, na Fnac do Centro 
Colombo.
O lançamento oficial em Portugal teve direito a debate sobre liderança, 
no qual foi discutido o papel do CEO como catalisador da inovação 
nas organizações e a importância da cultura empresarial para a 
performance das empresas. Paula Panarra, diretora geral da Microsoft 
Portugal, e Rui Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/
Delta Cafés, foram os intervenientes na conversa moderada por Tiago 
Freire, diretor da revista Exame.
Para Rui Miguel Nabeiro, “os temas da mobilidade e da mudança são 
uma realidade. Hoje, a mudança acontece a uma velocidade muito 
superior. Isto sente-se não só numa empresa tecnológica, como a 
Microsoft, como também numa empresa de grande consumo, como a 
Delta Cafés. O ritmo da inovação é tão grande que temos claramente que ser 
os primeiros a ser inovadores, a ser disruptivos, a criar a melhor experiência 
à volta do cliente”.
Assinado pelo CEO da Microsoft, o livro fala sobre liderança e transformação. 
No primeiro caso, aborda aquilo que é esperado de um líder consciencioso 

e deliberativo em busca de melhores opções, tanto para si como para a 
sua empresa e sociedade em geral. No que diz respeito à transformação, 
aponta para as mudanças que estão a ocorrer dentro e fora das maiores 
organizações do mundo, tendo por base a chegada da mais excitante e 
disruptiva onda de tecnologia que a humanidade já experienciou.
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texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
OLEGÁRIO CALDEIRÃO 
INFO DELTA

Primeiro atleta campomaiorense a 
participar numa competição da liga 
IFBB Portugal (International Federation of 
Bodybuilding and Fitness), Olegário Caldeirão 
sagrou-se campeão nacional na sua 
categoria em 2018. Uma aspiração que o 
acompanhou sempre durante os meros dois 
anos a que se dedica a esta modalidade. Hoje, 
os objetivos são igualmente ambiciosos. 
Entre competições nacionais e internacionais, o 
atleta quer ser um profissional do desporto. 

Olegário Caldeirão: 
o campeão nacional 
campomaiorense

“Já praticava ginásio há quase 10 anos. Comecei cada vez mais a gostar dessa ati-
vidade e os meus colegas sempre me incentivaram muito a pensar na competição. 
Nunca tinha pensado em vir a competir um dia. Diziam que tinha uma boa gené-
tica que se enquadrava bem no estilo da competição e decidi apostar no desporto 
à séria”, resume, de forma simples, o igualmente humilde Olegário Caldeirão. 
Natural de Campo Maior, o atleta entrou em alta neste desporto quando se 
sagrou campeão da região do Sul de IFBB (culturismo) na categoria Men’s 
Physique +1,78m, após somente 12 semanas de preparação. “O meu prepa-
rador, na altura, entendia que não estava preparado para competir, pelo que 
tentei procurar outro treinador, pois sentia-me capaz. Ao ver como o meu corpo 
evoluía em pouco tempo, e levando tudo de forma séria, sabia que me conse-
guia preparar para competir em três meses”, explica o atleta. “Encontrei aquele 
que é o meu atual treinador, Luís Postiga, fundador da Team Postiga, a minha 
equipa, que me disse ser possível competir em três meses. O Luís Postiga é hoje 
um dos meus melhores amigos e uma pessoa com quem posso contar para 
tudo. Encaminhou-me em todo este percurso e todo este meu sucesso devo-o a 
ele, sem dúvida alguma”, assume.
Após o campeonato regional, preparou-se para a competição ao nível nacio-
nal, onde terminou como vice-campeão após um empate com o vencedor em 
2017. “Empatei com o primeiro em pontos e quando há um empate o método de 
desempate é tirar um papelinho com o nome à sorte”, explica, com um sorriso 
malandro, Olegário Caldeirão.
Com 30 anos, o atleta campomaiorense começou o ano de 2018 com uma 
estratégia diferente, mas a fasquia continuou bastante alta. Além de querer 
ser campeão nacional, marcou como objetivo ser medalhado em provas inter-
nacionais onde representa Portugal.
E o sucesso é visível, pois já conquistou o título de campeão nacional de 
Men’s Physique, na categoria de +1,82m, em 2018. “Compito sempre na cate-
goria dos mais altos, porque tenho 1,86 metros de altura”, recorda. Em Portu-
gal, participou ainda na prova P2K, na categoria +1,79cm, onde conseguiu 
também o primeiro lugar no pódio. Já a primeira prova internacional de 2018 
aconteceu na Diamond Cup, em Malta, onde ficou em quarto lugar entre 18 
atletas, a que se junta o sonho realizado de pisar o maior palco neste despor-
to no Campeonato Europeu, em Barcelona, realizado em maio último. Nesta 
competição ficou em sétimo lugar entre quase 30 atletas. Mas, acima de tudo, 
conseguiu o segundo objetivo: ser medalhado internacionalmente. Aconte-
ceu na Diamond Cup, em Madrid, onde ficou em terceiro lugar, com o bronze.
Instrutor de Fitness de profissão, Olegário Caldeirão já marcou um objetivo 
para 2019: tentar ser profissional, o que envolve, em termos práticos, ganhar 
o cartão IFBB Elite Pro. Mas afirma que equilibrar a vida pessoal e a competi-
ção consegue ser complicado. “Temos que ter uma grande disciplina, ser muito 
orientados para os objetivos, temos que ter o apoio das pessoas mais próximas 
que, às vezes, são as que mais sofrem e, nesse capítulo, só posso agradecer o 
apoio incondicional da minha esposa e do meu filho”.
Mas é inegável o grande espírito de camaradagem que existe entre todos os 
atletas do desporto. Não só entre os membros da Team Postiga, que é em si 
um grupo muito unido e que oferece um grande apoio em tempos de provas. 
“Aquilo que gosto mais neste desporto, e já pratiquei muitos desportos, é o respei-
to evidente por cada atleta. Toda a gente quer ganhar, claro, mas é raro ver um 
atleta criticar outro. Custa tanto estar ali! São meses e meses de preparação para 
estarmos 10 minutos em cima de um palco. Há um grande respeito por cada atle-
ta”, partilha para, de seguida, concluir. “Tenho crescido muito a nível pessoal e 
profissional graças a este desporto e isso não seria possível se não tivesse o apoio 
da Delta Cafés, que é o meu maior patrocinador. Desde o meu início que me 
apoiou e sem eles era impossível fazer tantas provas e ter chegado onde cheguei”.
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O Centro de Ciência do Café (CCC), em Campo Maior, foi o local escolhido para receber a 
assembleia anual de membros da Associação Extremeña de Empresas Familiares 

(AEEF). João Manuel Nabeiro, em representação do grupo, partilhou histórias e vivências daquela 

que é uma das empresas familiares de maior sucesso em Portugal, a Delta Cafés. 

CCC recebe Associação Extremeña 
de Empresas Familiares

Pela primeira vez, e por ocasião do 15.º aniversário da associação, a assem-
bleia anual realizou-se fora da região da Extremadura. Pelo compromisso e 
importância de Portugal para as empresas associadas, e por ser o principal 
destino das exportações da Extremadura, a AEEF decidiu realizar o evento  
no país vizinho.
Entre convidados e oradores, foram vários os presentes que assistiram aos 
discursos e apresentações realizadas, numa partilha de histórias e expe-
riências. A jornalista espanhola Pilar Armero abriu a sessão, mostrando-se 
muito feliz por marcar presença no evento que se realizou no Centro de 
Ciência de Café, em Campo Maior. “Estou muito feliz por estar presente, 
uma vez mais, neste evento tão relevante para todo o sector das empresas fa-
miliares da Extremadura. 2018 é um ano importante para a associação, que 
realiza, pela primeira vez, esta assembleia fora de Espanha e não podia ser 
noutro sítio. Cumprem-se 15 anos da criação desta associação que defende os 
interesses e valores de mais de 225 empresas familiares distintas”, declarou.
A assembleia contou ainda com Alfonso Cano, diretor comercial de em-
presas no Banco Santander, que partilhou com a audiência o que mercado 
financeiro disponibiliza, presentemente, às empresas. Além desta inter-
venção, foram ainda abordados os principais temas da agenda, entre os 
quais a aprovação de contas do último ano e orçamentos e atividades a se-

rem desenvolvidas em 2018. Atualmente, a associação reúne mais de 200 
empresas, com um volume de negócios conjunto de cerca de 1.300 milhões 
de euros, empregando 8.150 trabalhadores.
Depois de uma apresentação sobre a história do Grupo Nabeiro/Delta Ca-
fés, lado a lado com Ignacio Cortés, da AEEF, foi a vez de João Manuel Na-
beiro subir ao palco para partilhar com os demais a sua experiência e falar 
sobre o negócio criado pelo pai. “Agradeço, do fundo do coração, em nome 
da minha família, que vos envia os melhores cumprimentos, por realizarem 
esta assembleia aqui. É-me muito difícil apresentar formalmente a minha 
empresa e falar sobre tudo o que fizemos durante todos estes anos, nomeada-
mente desde 1961 até agora. Sem dúvida que existem momentos que foram 
fundamentais, não só para que o nosso desempenho seja mais atrativo, mais 
forte, como para cativar os nossos colaboradores a serem continuadores do 
nosso trabalho. O meu pai iniciou este negócio marcando um caminho, com 
um projeto muito próprio. Aqui, no interior, em Campo Maior. E vingou. On-
tem, por exemplo, tanto o meu pai como o meu filho foram homenageados. 
O meu pai, em Sevilha, pelo consulado português, e o meu filho, em Lisboa, 
foi eleito Marketeer do Ano. Isto enche-nos de orgulho, faz-nos pensar que é 
sempre possível fazer mais e que, com força e determinação, podemos alcan-
çar muitas metas”, destacou.

JOÃO MANUEL 
NABEIRO, 
ADMINISTRADOR 
DA DELTA CAFÉS, 
foi o anfritrião da 
reunião magna 
anual da Associação 
Extremeña 
de Empresas 
Familiares, que, pela 
primeira vez, se 
realizou fora do país 
vizinho
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Por ocasião do seu 32.º aniversário, o Instituto Politécnico de Lisboa homenageou 
o fundador da Delta Cafés com a Medalha de Ouro do IPL. O comendador Rui Nabeiro 
interveio na cerimónia realizada no ISEL – Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, inspirando 
os presentes com a sua história de vida, que se confunde com a da própria empresa. Uma 
das diversas homenagens de que o empresário campomaiorense foi alvo recentemente.

Comendador Rui Nabeiro 
homenageado dentro e 
fora de portas

REPORTAGEM
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS/RAQUEL WISE/D.R.
HOMENAGENS

O INSTITUTO POLITÉCNICO 
DE LISBOA  homenageou o 
comendador Rui Nabeiro pela 
sua visão, força de vontade, 
ambição e exemplo, enquanto 
homem e reconhecido 
empresário, dentro e fora de 
portas
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É um exemplo de força de vontade, de querer, de ambição. Com 87 anos de 
idade, Rui Nabeiro é, ainda hoje, visto como um visionário pelo trabalho 
que desenvolveu, e continua a desenvolver, na Delta Cafés. A partir de 
Campo Maior, criou uma marca que está hoje nos quatro cantos do mundo. 
Fruto de muito esforço e trabalho, o Grupo Nabeiro/Delta Cafés é uma 
das maiores empresas do mercado nacional, merecendo constantemente 
prémios, tanto para a empresa como para o seu fundador. 
Feliz, orgulhoso e bem-disposto, foi assim que se mostrou o comendador 
Rui Nabeiro ao subir ao palco para mais uma distinção, desta feita atribuída 
pelo Instituto Politécnico de Lisboa (IPL). “Não fui à universidade, fui ao 
ensino primário, mas na minha casa os meus pais souberam dar-me cultura. 
Foi o que me deram: a felicidade de ser filho deles”, declarou.
Convidado a intervir sobre o tema Empreendedorismo, Empresas e 
Responsabilidade Social, o fundador da Delta Cafés inspirou os presentes 
com o seu exemplo de vida. “Eu não fico parado. E é assim que se consegue 
ter sucesso. Para mim, não há nada mais bonito na vida do que partilhar. 
Partilhar o conhecimento, a atitude, partilhar o caminho. Nós queremos 
sempre fazer um bocadinho mais à frente e isso é o empreendedorismo”.

Entronização
Os “serviços de especial relevância e notoriedade” por si prestados 
à comunidade valeram, também, ao comendador Rui Nabeiro a sua 
entronização como confrade da Academia Gastronómica e Cultural da 
Caça, numa cerimónia que decorreu a 3 de junho, no Forte de Nossa 
Senhora da Graça, em Elvas. 
O comendador foi uma das oito personalidades entronizadas, recebendo por 
decisão do Capítulo da Academia o título de sócio honorário. A Academia 
Gastronómica e Cultural da Caça é uma associação cultural privada, sem 
fins lucrativos, que procura divulgar e promover a atividade e as espécies 
cinegéticas, quer no seu estado de liberdade natural, quer na vertente 
gastronómica, em estreita ligação com as normas de proteção da natureza. 

Personalidade de Confiança
O carinho, respeito e admiração dos portugueses pelo fundador da Delta 
Cafés foi também comprovado com a sua eleição como Personalidade de 
Confiança na área de Negócios, com 45% dos votos, na distinção entregue 

REPORTAGEM

pelas Selecções do Reader’s Digest. 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.

Prémio Fernão de Magalhães
Mas não é só dentro de fronteiras que o mérito do trabalho do fundador do 
grupo Nabeiro/Delta Cafés é reconhecido. Por ocasião do Dia de Portugal, 
de Camões e das Comunidades Portuguesas, assinalado no país vizinho, 
mais concretamente em Sevilha, 250 convidados assistiram, no Consulado 
Geral de Portugal, à receção oferecida pelo embaixador de Portugal em 
Madrid, Francisco Ribeiro de Menezes, e pelo cônsul geral em Sevilha, 
João Queirós. 
Nesta ocasião, foram também celebrados os laços que unem Portugal às 
regiões da Andaluzia e Extremadura, designadamente os de natureza 
económica. Com a Delta Cafés a posicionar-se como uma das cinco empresas 
de maior faturação na província de Sevilha, o comendador Rui Nabeiro foi 
distinguido com o prémio Fernão de Magalhães para a Cooperação Luso-
Espanhola. “Graças à sua lição de vida, visão, generosidade, contributo para 
a sociedade, permanente disponibilidade e, sobretudo, pela qualidade do seu 
café”, assinalou o embaixador.
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Em 2017, Salvador Sobral “amou pelos dois” e deu a vitória a Portugal com a pontuação 
mais alta alguma vez vista no certame: 758 pontos. A vitória de Salvador Sobral trouxe 
o Eurovision Song Contest para Portugal, mais precisamente para Lisboa. A Delta Q não podia 
ficar indiferente a um evento desta dimensão. Procurando associar o melhor café ao maior 
evento musical do mundo, a marca apresentou uma bebida exclusiva para o evento: Qontest.

DELTA Q
EUROVISÃO
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS

Delta Q foi eleita o café do 
Festival Eurovisão da Canção

A DELTA Q FOI UM DOS 
PARCEIROS DO FESTIVAL 
DA EUROVISÃO que se 
realizou em Lisboa onde, 
além de apresentar o 
melhor café ao maior 
evento musical do mundo, 
desenvolveu uma bebida 
exclusiva para o evento: 
o Qontest
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DELTA Q

De Kiev diretamente para Lisboa. Depois de tantos anos, Portugal conse-
guiu, pela primeira vez, sagrar-se vencedor no Festival Eurovisão da Can-
ção. Salvador Sobral cantou, e encantou, com a sua voz e a sua forma de 
atuar, trazendo para Portugal não só a vitória como a possibilidade de ser 
o país organizador da edição de 2018. Assim, Lisboa recebeu, em maio, o 
maior evento musical do mundo, anualmente visto 
por milhões de pessoas. Criado em 1956, esta foi 
a primeira vez que o festival se realizou em Por-
tugal. Com 43 países a participar, a Altice Arena 
foi o palco escolhido para receber as duas semi-
finais, assim como a final, para a qual Portugal 
esteve automaticamente apurado enquanto país 
organizador. Para além da Altice Arena, o Terreiro 
do Paço respirou Eurovisão com o espaço Eurovi-
sion Village. Acessível de 4 a 12 de maio, dali fo-
ram transmitidas as semifinais e a final do festival. 
Teve também uma programação artística e musical 
diária, que foi a sala de estar para todos aqueles 
que viveram emocionalmente este festival. Entre 
fãs, apoiantes, jornalistas e participantes, foram 
milhares os visitantes que viveram a experiência 
do festival espalhada pela cidade de Lisboa.
Sempre presente na vida dos portugueses, a Delta 
Q não poderia faltar a este evento histórico. No Ter-
reiro do Paço, ninguém ficou indiferente ao espaço 
da marca. A zona lounge, com vista privilegiada 
para o palco, a possibilidade de marcar o momento 
com uma fotografia revelada na altura e o show barista da Oficina do Café 
demonstraram que a Delta Q é uma marca próxima e que proporciona ex-
periências únicas e sensoriais aos seus consumidores. A marca assinalou, 
igualmente, presença na Altice Arena, e no espaço envolvente, com as suas 
Qoffee Stations e não só. O Qoffee Qar, o robot autónomo e autodirigido da 
marca, fez as delícias de quem passou por ele e, ainda, o inovador sistema 
RISE (Reverse Injection System Experience), o café que desafia a gravida-
de. Como forma de marcar e partilhar o momento, a Delta Q lançou ainda 

uma edição especial alusiva ao Festival Eurovisão da Canção: o MyQoffee. 
Por último, mas não menos importante, o Qontest e o pinQ. Duas receitas 
disponíveis nas lojas Delta Q e no Eurovillage, criadas pelos baristas da 
marca para assinalar o festival. O Qontest, composto por um café expresso, 
ou descafeinado, leite condensado, raspas de limão e açúcar queimado. 
O pinQ, a bebida que assinalou o apoio da marca às concorrentes portu-
guesas, tem por base a receita do Qontest com uma única alteração, a cor 
das natas. A marca portuguesa surpreendeu todos quando apresentou uma 
bebida com natas cor de rosa, tal como a cor do cabelo de Cláudia Pascoal.
Rui Miguel Nabeiro, administrador da Delta Cafés, mostrou-se verdadeira-
mente satisfeito pela presença da Delta Q. “A Delta Q é uma marca portu-
guesa que se quer afirmar também no mundo. É uma marca que continua a 
crescer bastante lá fora e o mercado das cápsulas é um mercado importante 
para nós. Aliarmo-nos à Eurovisão, que este ano foi em nossa casa, foi uma 
excelente oportunidade para afirmar a portugalidade e também para estar-
mos mais próximos e nos apresentarmos ao mundo. Estivemos em todas as 
áreas onde estiveram as comitivas, fizemos, inclusive, máquinas personali-
zadas para cada uma das comitivas e desenvolvemos várias ativações em 
Lisboa que deram, àqueles que nos visitaram, a possibilidade de provar o 
café fantástico que fazemos em Portugal”, explicou.

Com a canção de Cláudia Pascoal e Isaura, “O Jardim”, a não levar a me-
lhor, foi a vez de Israel se sagrar vencedor. A música “Toy”, cantada por 
Netta, conquistou o primeiro lugar. No próximo ano, será a vez de Israel 
organizar o evento. Será que a Delta Q estará presente? “Porque não? Creio 
que é cedo para dizer. A verdade é que, quando pela primeira vez nos jun-
támos à Web Summit, no ano seguinte estivemos em Madrid a convite deles. 
Porque não criarmos aqui uma relação com a organização e termos essa 
possibilidade?”, remata Rui Miguel Nabeiro.  
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O Centro de Ciência do Café, em Campo Maior, acolheu o XII Encontro Nacional de Torrefatores 
promovido pela Associação Industrial e Comercial do Café (AICC), subordinado ao tema 
Turismo e Exportações. Reunião magna anual que, entre outros aspetos, visou reforçar o papel 
do selo institucional “Portuguese Coffee - a blend of stories” nas exportações do café 
português, cada vez mais apreciado e reconhecido pelos turistas que visitam o nosso país.

Torrefatores reunidos 
no Centro de Ciência do Café

REPORTAGEM
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
XII ENCONTRO NACIONAL TORREFATORES

O CENTRO DE CIÊNCIA 
DO CAFÉ acolheu o XII 
Encontro Nacional de 
Torrefatores promovido 
pela Associação Industrial 
e Comercial do Café 
(AICC), que reuniu os 
diversos associados do 
organismo que agora 
contempla as empresas 
de vending e os baristas
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O XII Encontro Nacional de Torrefatores promovido pela Associação 
Industrial e Comercial do Café (AICC) realizou-se, em Campo Maior, com 
o Centro de Ciência do Café a acolher a reunião magna da associação que 
este ano versou sobre o tema Turismo e Exportações. 
Num mundo global, que se apresenta em permanente evolução e mudança, 
e, sobretudo, atendendo ao presente momento vivido pela economia 
nacional, muito pela expressão significativa do turismo, os industriais do 
café reuniram-se para discutir, em Campo Maior, o papel que o café pode 
ter no contexto do turismo e das exportações. Iniciativa na qual foi possível 
ficar a conhecer o alargamento da base de associados da AICC às empresas 
de vending e baristas e ficou-se, ainda, a 
saber um pouco mais da estratégia futura 
da associação, pela voz do seu presidente, 
Rui Miguel Nabeiro, e da secretária-geral, 
Cláudia Pimentel.
A juntar às intervenções valorizadas de 
Paulo Portas, que abordou a Geoestratégia 
Mundial e recordou a capacidade de 
superação das empresas portuguesas, 
que apostaram forte na exportação e na 
internacionalização após chegada da 
Troika ao país e da sua respetiva ação 
de ajustamento da economia nacional. 
Processo no qual os empresários 
portugueses optaram por exportar para 
“mercados não tradicionais”, num período 
em que os seus principais clientes, muitos 
deles situados nas maiores economias do 
mundo, se encontravam em recessão ou 
estagnação.
Capacidade de adaptação a culturas 
diferentes, um pouco como o café, que se 
apresenta, segundo o ex-vice primeiro-

REPORTAGEM

ministro, como “um ativo da nossa herança como país e nação”, num 
mundo cheio de “perplexidades”, mas, também, repleto de “oportunidades”, 
ou seja, bem ao jeito dos portugueses que nunca se “surpreenderam com 
culturas diferentes”, enalteceu o agora vice-presidente da Câmara de 
Comércio e Indústria Portuguesa e analista político.
E se já Paulo Portas se havia referido ao “inverno demográfico” que se vive 
na Europa, onde Portugal não é exceção, também Luís Araújo, presidente 
do Turismo de Portugal, focou a necessidade do sector da hotelaria e 
turismo em ter marca-de-obra em determinadas zonas do país, sobretudo 
num contexto macro e microeconómico que se apresenta favorável e do 
qual Portugal tem muito a tirar proveito, fazendo, para tal, uso dos seus 
recursos naturais, da gastronomia e da perceção de país seguro para todos 
os que o visitam.
Um país apostado na construção de um futuro sólido, no qual o turismo 
se apresenta como um sector galopante, não só a nível da faturação 
anualmente gerada, e consequente peso progressivo no PIB, como pelas 
potencialidades que o país ainda apresenta enquanto destino turístico. 
Amanhã em aberto que o Turismo de Portugal se encontra a apoiar 
avidamente, com o seu representante a confiar na sua participação ainda 
mais significativa na economia nacional, num futuro a curto prazo. 
Recorde-se que, recentemente, Portugal fez o pleno nos prémios World 
Travel Awards, considerados os “óscares” do turismo. Pelo segundo ano 
consecutivo, Portugal voltou a ser eleito como o melhor destino europeu e 
Lisboa a melhor cidade destino da Europa. E se isto não fosse suficiente, 
também a Madeira foi considerada o melhor destino insular e os Passadiços 
do Paiva a melhor atração de turismo de aventura. Num país que tem o 
melhor café do mundo, são apenas mais motivos de atração!

O analista político e ex-vice-primeiro ministro Paulo Portas foi um dos oradores convidados da iniciativa que decorreu no CCC, em Campo Maior.
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O Centro de Ciência do Café estabeleceu uma parceria com o Ministério da Administração 
Interna e associou-se à campanha Aldeia Segura, Pessoas Seguras. Campanha que se 
materializa numa coleção de 15 pacotes de açúcar com mensagens de autoproteção face 
aos incêndios dirigidas às populações rurais e que circulará a nível nacional.

Centro de Ciência do Café 
associa-se à campanha Aldeia 
Segura, Pessoas Seguras

CCC
texto CARINA RODRIGUES fotos D.R.
PROTOCOLO

O MINISTRO DA 
ADMINISTRAÇÃO INTERNA, 
EDUARDO CABRITA 
(à esquerda), rubricou, em 
Campo Maior, um protocolo 
com a Delta Cafés que visa 
utilizar os pacotes de açúcar 
da marca para fazer a chegar 
a todo o país mensagens de 
autoproteção face ao flagelo 
dos incêndios
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Após o flagelo dos incêndios do passado ano, 
o Ministério da Administração Interna (MAI) 
e o Governo de Portugal lançaram uma 
campanha informativa para comunicar as 
boas práticas que cada um deve abraçar para 
minimizar a possibilidade de se repetirem 
as tragédias de 2017. Aldeia Segura, Pessoas 
Seguras é o nome desta campanha a que 
se associou o Centro de Ciência do Café 
(CCC), oferecendo um meio de excelência 
para comunicar esta importante mensagem: 
os pacotes de açúcar que podem ser 
encontrados nos cafés de norte a sul do país.
A apresentação pública desta colaboração 
aconteceu no auditório do CCC, a 9 de 
julho, e contou com a presença de Ricardo 
Pinheiro, presidente da Câmara Municipal 
de Campo Maior, José Oliveira, presidente 
nacional de planeamento da Autoridade 
Nacional de Proteção Civil, Cecília Oliveira, 
diretora do Centro de Ciência do Café, 
o comendador Rui Nabeiro, presidente 
do Conselho de Administração do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés, e Eduardo Cabrita, 
ministro da Administração Interna.
A iniciativa envolve um milhão e 240 mil 
pacotes, num total de 6.200 quilogramas 
de açúcar. Através da administradora do 
Grupo Nabeiro/Delta Cafés, Helena Nabeiro, 
que desde o primeiro momento acolheu 
esta nobre causa, o CCC ajuda a divulgar a 
mensagem sob a forma de 15 importantes 
recomendações. Cada pacote de açúcar tem 
uma ilustração diferente, numa criação 
exclusiva do CCC. “Esta é também a missão 
do Centro de Ciência do Café, envolver-se com 
a comunidade e dizer ‘presente’ fora do seu 
polo científico e histórico em Campo Maior”, 
afirma Helena Nabeiro.
O programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras 
visa a defesa da floresta e pessoas. Tem como 
objetivos incentivar a consciência coletiva 
de que a proteção é uma responsabilidade 
de todos, apoiar o poder local na promoção 
da segurança, implementar estratégias de 
proteção das localidades face a incêndios 
rurais e sensibilizar as populações para a 
adoção de práticas que minimizem o risco 
de incêndio.

PREVINA INCÊNDIOS

INFORME-SE
SOBRE O NÍVEL

DE RISCO
DE INCÊNDIO.

01

SE ESTIVER PRÓXIMO

DE UM INCÊNDIO

TENTE EXTINGUIR
PEQUENOS FOCOS,
CASO NÃO CORRA

PERIGO.

04

PREVINA INCÊNDIOS

MANTENHA UMA 
FAIXA DE PROTEÇÃO

LIMPA À VOLTA
DA SUA CASA.

02

SE ESTIVER PRÓXIMO

DE UM INCÊNDIO

LIGUE 112.

05

SE ESTIVER PRÓXIMO

DE UM INCÊNDIO

EVITE CIRCULAR
NA SUA

PROXIMIDADE.

06

PREVINA INCÊNDIOS

NÃO ACUMULE
MATERIAL INFLAMÁVEL

JUNTO DE CASA.

03

SE UM INCÊNDIO

SE APROXIMAR DE SUA CASA

MANTENHA 
A CALMA E AVISE

OS VIZINHOS.

07

SE UM INCÊNDIO

SE APROXIMAR DE SUA CASA

FECHE PORTAS
E JANELAS E COLOQUE
TOALHAS MOLHADAS

NAS FRESTAS.

09

SE UM INCÊNDIO

SE APROXIMAR DE SUA CASA

REGUE
A ENVOLVENTE
E O TELHADO.

08

SE FICAR CERCADO

POR UM INCÊNDIO

DIRIJA-SE PARA UM
ABRIGO OU REFÚGIO

MAIS PRÓXIMO.

10

EM CASO DE EVACUAÇÃO 

AJUDE AS CRIANÇAS,
IDOSOS E PESSOAS
COM MOBILIDADE

REDUZIDA.

13

SE FICAR CERCADO

POR UM INCÊNDIO

PROCURE UMA ZONA
PLANA, COM ÁGUA

OU COM POUCA
VEGETAÇÃO.

11

SE FICAR CERCADO

POR UM INCÊNDIO

UTILIZE UM LENÇO
HÚMIDO PARA

PROTEGER A CARA DO
CALOR E DO FUMO.

12

EM CASO DE EVACUAÇÃO 

LEVE O       
DE EVACUAÇÃO

E SEUS
DOCUMENTOS.

KIT

14

EM CASO DE EVACUAÇÃO 

NÃO PERCA TEMPO
E NÃO VOLTE ATRÁS.

15

CENTROCIENCIACAFE.COM

CCC
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À semelhança do ano anterior, a Delta Cafés voltou a conquistar o galar-
dão Equilíbrio Empresa-Família, atribuído pelos leitores à empresa que 
consideram proporcionar um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e a 
profissional. Rui Miguel Nabeiro não escondeu o orgulho por receber este 
prémio, em particular, pela terceira vez.
Em seguida, foi o espírito de equipa da empresa a ser premiado, tal como 
em 2017. Orgulhosamente, o neto do fundador da Delta Cafés voltou a subir 
ao palco para, em nome dos 3.500 colaboradores do Grupo, agradecer. 
Mas os troféus não ficaram por aqui. A empresa que partiu de Campo 
Maior para o mundo conquistou ainda o prémio Gestão de Seniores, atri-
buído por ter a melhor política na otimização dos colaboradores seniores. 
O último prémio da noite, e o mais aguardado por todos, voltaria a colocar 
a Delta Cafés em destaque. Desta feita, a premiada não foi a empresa, mas 

o próprio administrador, Rui Miguel Nabeiro, 
eleito Personalidade do Ano. “É difícil de expri-
mir o que me vai na alma, mas, obviamente, es-
tou feliz por receber um prémio desta categoria. 
A primeira pessoa a quem tenho de agradecer é 
ao melhor avô do mundo, que é o meu. O meu 
avô é uma pessoa fantástica, que me permite tra-
balhar com ele e isso é, para mim, um motivo 
de orgulho. Poder todos os dias partilhar com ele 
as minhas angústias, dificuldades e incertezas, 
poder ter um homem como ele a apoiar-me e a 
orientar-me todos os dias e a permitir-me fazer 
coisas boas. Trabalhar em família nem sempre 
é fácil, mas ele é uma pessoa extraordinária que 
facilita muito este desafio. Tenho de agradecer 
também ao resto da família, e por família tenho 
de incluir os colaboradores, pela paciência e 
dedicação. Muito obrigado por estarem comigo 
sempre”, declarou.

Em apenas um ano, a Delta Cafés duplicou o número de Prémios Human Resources 
recebidos. Ao Equilíbrio Empresa-Família e Espírito de Equipa juntou-se o prémio Gestão de 
Seniores e ainda o de Personalidade do Ano, atribuído a Rui Miguel Nabeiro, administrador 
do Grupo Nabeiro/Delta Cafés. Para além da qualidade do produto, a gestão de pessoas 
continua a comprovar o porquê de este ser “O Café da Sua Vida”.

Delta Cafés em grande destaque nos 
Prémios Human Resources

PRÉMIO
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS
HUMAN RESOURCES

O carismático humorista Salvador Martinha conduziu, uma vez mais, a 
gala de entrega dos Prémios Human Resources. Desta feita, a 7.ª edição 
da iniciativa da revista que lhes dá o nome. O Museu da Eletricidade, em 
Belém, voltou a ser o palco destes galardões que têm como objetivo premiar 
as empresas que demonstram uma preocupação acrescida para com os 
seus funcionários.
Com um total de 25 categorias a concurso, mais duas do que no ano ante-
rior, são 23 prémios atribuídos a empresas e dois a personalidades, con-
tando com os votos de mais de 21 mil pessoas para apurar os vencedores. 
As listas de nomeados, elaboradas pela equipa editorial da revista Human 
Resources Portugal, tiveram por base dezenas de estudos e foram previa-
mente discutidas pelo painel de conselheiros da publicação, escolhendo os 
oito nomeados por categoria. Posto isto, seguiram-se os votos dos leitores.
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O Convento do Beato recebeu uma das cerimónias mais aguardadas do 
ano. Os Prémios Marketeer, na sua 10.ª edição, são já um marco no pano-
rama nacional. Os apresentadores Pedro Fernandes e Filomena Cautela 
dirigiram a cerimónia, com a sua habitual boa disposição e simpatia. Os 
cerca de 900 convidados testemunharam a entrega dos 35 galardões, que 
premiaram desde universidades e agências de comunicação à distribuição 
generalista ou bebidas. 
Se a noite era de prémios, antes destes já se vivia em verdadeiro clima de 
festa. Com música animada, o cocktail de receção incluía diversas ativa-
ções de marcas. Sushi, vinhos, gelados e, claro, o café Delta Q. A Delta Q 
marcou a sua presença no evento através de um bonito stand, onde apre-
sentou aos presentes o café Delta Q Bio, bem como os seus equipamentos. 
Para aqueles que circulavam pelo Convento do Beato, e como a marca faz 
questão de estar presente em todos os momentos, era possível encontrar o 
seu robot, pronto a servir cafés a qualquer momento. 
Lado a lado com grandes marcas do mercado, como seria de esperar numa 
categoria como a das bebidas, a Delta Q conseguiu arrecadar o prémio. De 
sorriso na face, Rui Miguel Nabeiro subiu ao palco para receber o respetivo 

galardão e fazer um breve agradecimento. “Obrigado à Marketeer por este 
prémio. É já o terceiro ano que esta marca tão jovem, com apenas 10 anos, é 
nomeada e é, por isso, um orgulho enorme receber este prémio. É uma marca 
que tem vindo a crescer gradualmente, que apareceu como desafiadora do 
mercado, mas sempre com os olhos postos na liderança. O nosso crescimento 
foi-se notando nos últimos anos através da inovação, através de parcerias 
para estar nos eventos certos, como foi o Eurofestival, que muita visibilidade 
nos deu. Muito obrigado, mais anos seguramente nos esperam. Parabéns a 
toda a equipa que tem feito um trabalho excecional em fazer desta marca 
aquilo que ela é”, declarou o administrador da Delta Cafés.
Muitos prémios depois, chegava a altura de entregar aquela que é uma 
das distinções mais importantes da noite: o Prémio Marketeer do Ano. De-
pois de algum mistério, a descrição feita e a referência ao avô acabaram 
com as dúvidas. Sorridente e muito agradecido, Rui Miguel Nabeiro subia 
novamente ao palco, desta feita para receber um prémio a título pessoal. 
“Não posso, mais uma vez, deixar de agradecer ao meu avô, por me permitir 
sonhar com ele. Foi a sonhar que comecei e é a sonhar que consigo criar 
todos os dias. É ótimo ter uma família que vai sonhando comigo”, assumiu. 

O administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, Rui Miguel Nabeiro, foi distinguido nos 
Prémios Marketeer como Marketeer do Ano. Mas este não foi único prémio da noite. 
Também a Delta Q, marca à qual Rui Miguel Nabeiro se tem dedicado, foi eleita como a melhor 
bebida, deixando para trás importantes e reconhecidas marcas de bebidas do mercado nacional.

Rui Miguel Nabeiro 
é o Marketeer do Ano 
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sistemas agrícolas e às oportunidades empresariais. “É com muito orgulho 
que a International Coffee Partners acolhe a Delta Cafés na sua família. Com 
a entrada da Delta Cafés, podemos continuar a implementar, desenvolver e 
amplificar projetos de melhores práticas com pequenos produtores em todo 
o mundo. A empresa tem um longo historial de apoio ao desenvolvimento da 
sociedade em Portugal e no estrangeiro, onde foram implementados projetos 
com comunidades de produtores em Angola e Timor Leste. Experiências rela-
cionadas com o progresso junto de comunidades agrícolas e a educação de 
crianças estarão disponíveis para desenvolver ainda mais as abordagens do 
ICP”, sublinha a presidente do ICP, Kathrine Löfberg.
A Delta Cafés, fundada em 1961, começou com um pequeno armazém de 
50 metros quadrados e cresceu para se tornar na empresa mais reconheci-
da de café em Portugal. Agora, une-se à ICP enquanto parceira e, em coo-
peração com os outros membros, trabalhará em conjunto para continuar 
a longa história da instituição de colocar o agricultor em primeiro lugar. 
Isto significa que, juntamente com o seu parceiro de implementação, a 
Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS), o ICP não só trabalha lado a lado com 

os produtores, comunidades e parceiros, mas também desenvolve 
abordagens sustentáveis de longa duração para melhorar os meios 
de subsistência na produção de famílias e comunidades. “Na Delta 
Cafés temos muito orgulho em fazer parte da família ICP. Desde o mo-
mento que em que conhecemos o seu trabalho, percebemos que este é 
um projeto que possui os valores próprios da família, o cuidado com a 
sociedade e o cuidado com o café. Ao longo de décadas, a Delta tem in-
vestido em muitos projetos que são socialmente responsáveis, quer em 
Portugal ou noutros territórios internacionais. Estamos comprometidos 
e empenhados no progresso da nossa indústria, bem como no bem-es-
tar da sociedade. Com a ICP, a Delta Cafés une-se a outras importantes 
empresas de café de propriedade familiar para trabalhar em conjunto 
com as famílias de produtores que levam o café às nossas mesas, todos 
os dias. Estamos entusiasmados por nos juntar a este grupo dinâmico 
e ao portfólio de projetos de sucesso em todo o mundo”, realça Rui 
Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés.

A Delta Cafés juntou-se à International Coffee Partners (ICP), que inclui sete importantes 
empresas de café pertencentes a famílias europeias, com esta parceria a entrar em vigor a 1 de julho. 
O objetivo do ICP é ajudar os pequenos produtores de café em todo o mundo a melhorar 
a sua competitividade e o futuro das suas famílias promovendo práticas sustentáveis.

Delta Cafés junta-se ao ICP para garantir
futuro dos pequenos produtores 

REPORTAGEM
texto CARINA RODRIGUES fotos D.R.
INTERNATIONAL COFFEE PARTNERS

Os membros do International Coffee Partners incluem a Franck, da Croá-
cia; a Joh. Johannson, da Noruega; a Lavazza, de Itália; a Löfbergs, da Sué-
cia; a Neumann Kaffee Gruppe, da Alemanha; a Paulig, da Finlândia; e a 
Tchibo, da Alemanha.
Há quase 17 anos que esta associação tem abordado questões relevantes 
que afetam os pequenos produtores de café, as suas famílias e comunida-
des. Fundada em 2001, inicialmente pela Tchibo, Lavazza, Paulig, Löfbergs 
e pela Neumann Kaffee Gruppe, em 2011, passou a contar com o contributo 
da Joh. Johannson e, em 2014, da Franck, que vieram, assim, reforçar ainda 
mais o trabalho desenvolvido pelo ICP junto do sector do café, impactando 
mais de 74 mil famílias de agricultores, em mais de 12 países, como Ugan-
da, Indonésia, Brasil e Honduras.
A entrada da Delta Cafés no ICP pretende reforçar o trabalho deste organis-
mo junto sector. O trabalho desenvolvido pelo ICP consiste em assegurar 
as perspetivas dos meios de subsistência das famílias produtoras de café 
e seus descendentes, à medida que novos produtores são impactados por 
diversas formações que vão desde o desenvolvimento organizacional, aos 

www.aguadovimeiro.pt
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Delta Magazine - Que balanço pode ser feito dos 11 anos da Adega 
Mayor? Os objetivos qualitativos e quantitativos foram atingidos?
Rita Nabeiro - O desempenho da Adega Mayor tem sido muito positivo, 
registando crescimentos graduais e sustentados.
Temos conseguido conquistar o nosso espaço no mercado português, chegan-
do a cada vez mais consumidores, fidelizando quem prova os nossos vinhos 
e obtendo o reconhecimento da qualidade que entregamos. Isso enche-nos de 
orgulho e acresce a nossa responsabilidade.
São pequenos detalhes, o pormenor e a vontade de fazer diferente que têm 
marcado o trajeto e os resultados dos vinhos saídos da Adega Mayor, em 
Campo Maior. 
Queremos continuar a inovar e a reforçar a nossa presença nos canais onde 
a marca já está implementada, mas também explorar a entrada em novos 
mercados.

DM - Existe alguma etapa deste percurso que mereça ser desta-
cado, ou estes 11 anos agora celebrados são a consolidação desse 
mesmo percurso?
RN - Considero que o rebranding da marca representa uma etapa da qual 
muito nos orgulhamos e que merece, sem dúvida, ser destacada. Para assina-
lar o rebranding, abrimos um espaço pop-up em Lisboa. A parte do impacto 
no negócio, o feedback que o mercado nos deu foi extremamente positivo, 
quer do ponto de vista da simplificação da nossa gama, quer do ponto de 
vista da perceção qualitativa da marca.
Também a inovação tem sido um pilar da nossa marca. Nesse sentido, te-
mos conseguido desenvolver produtos únicos, que se inspiram nas raízes do 
Alentejo. O lançamento de edições especiais, uma ideia que partilho com o 
meu pai, João Nabeiro, contribuiu também, pela sua mediatização, para o 
desenvolvimento do negócio. 
Todos os elementos referidos anteriormente apenas evidenciam outro mar-
co muito relevante da nossa marca, a linha de comunicação desenvolvida 

ao longo destes anos, com o envolvimento em eventos culturais e com uma 
vertente artística, como, por exemplo, o Walk&Talk, que nos permitiu fazer 
a aproximação da marca às artes, elemento intrínseco à Adega Mayor, que 
muito nos orgulha.

DM - Os diversos prémios, nacionais e internacionais, conquista-
dos ao longo do tempo, são um importante contributo para realçar 
a qualidade intrínseca dos vinhos da Adega Mayor, tanto no mer-
cado doméstico como nos mercados internacionais? Os prémios 
são uma importante alavanca de comunicação?
RN - Sim, sem dúvida. Apesar de não ser o nosso foco principal, os prémios 
têm acontecido naturalmente. Acreditamos que são fruto da nossa dedicação 
e empenho, além de nos motivarem a estar em constante melhoria.
Claro que receber prémios, ainda para mais num mercado altamente com-
petitivo e concorrencial, contribui sempre para o reconhecimento e posicio-
namento da marca e são recebidos com muito apreço. Contudo, gostamos 
sempre de realçar que não é para eles que trabalhamos. Trabalhamos, sim, 
para os nossos consumidores, para que apreciem os nossos vinhos pela qua-
lidade e diferenciação a eles inerente.

DM - De que se tratou o Brinde Mayor? A que se deve esta iniciati-
va? Quando se realizou?
RN - Surgiu como uma forma diferente de celebrar um dia tão especial para 
a nossa marca. Uma data que temos vindo a assinalar do ponto de vista 
da comunicação da marca e em que convidamos a celebrar connosco o dia 
mais longo do ano, brindando, assim, à chegada do verão, que é uma época 
sempre tão esperada por todos. Acreditamos que grandes vinhos devem estar 
presentes em momentos especiais de comemoração. Por isso, queremos cele-
brar e brindar com todos neste Dia Mayor, aproximando, cada vez mais, a 
marca Adega Mayor dos consumidores.

“Trabalhamos para os
nossos consumidores”
No ano em que assinala o seu 11.º aniversário, a relevância da Adega Mayor no panorama 
nacional e internacional é, por demais, evidente. Uma adega de autor, projetada para 
gerar vinhos de elevada qualidade e que atrai visitantes dos quatros cantos do mundo. 
Rita Nabeiro, administradora da Adega Mayor, faz o balanço dos 11 anos de portas abertas e a 
conquistar prémios e o reconhecimento nacional e internacional.

texto BRUNO FARIAS fotos FABRICE DEMOULIN
ENTREVISTA
ADEGA MAYOR
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DM - O enoturismo é, de igual modo, um importante atributo 
para “vender” a Adega Mayor como uma experiência rica, 
como um todo, ao conciliar as suas atividades lúdicas com 
os seus vinhos?
RN - Os nossos valores defendem a proximidade das gentes e da terra 
e Campo Maior é uma terra hospitaleira por natureza. Encontramos 
no enoturismo a melhor forma de abrir as nossas portas e acolher 
todos os que nos queiram visitar e conhecer de perto como sonhamos 
os vinhos.
O enoturismo é um sector que tem vindo a crescer. O vinho é um dos 
produtos estratégicos para o desenvolvimento do turismo em Portugal. 
A aposta do Grupo Nabeiro, há mais de 10 anos, em construir uma 
adega desenhada pelo arquiteto Siza Vieira teve dois pressupostos: 
aposta no turismo e na criação de valor para a região e transformar 
um mero espaço produtivo num espaço de fruição que atrai visitantes 
dos quatro cantos do mundo. 
Por outro lado, é uma fonte de receita e de construção de marca mui-
to importante, pois há um contacto direto com os nossos visitantes 
que vêm de diferentes países e áreas. A nossa oferta de enoturismo 
pretende dar a oportunidade a todos os visitantes de viver a cultura 
alentejana, conhecer os segredos e técnicas da vindima manual e todo 
o processo de transformação e produção de vinho.
Além disto, procurámos também diferenciar a oferta, pelo que os 
programas incluem experiências opcionais como voos de balão de ar 
quente, podendo os visitantes desfrutar de uma vista privilegiada so-
bre a magnífica planície alentejana, passeios de BTT, programas de 
orientação ou ações de ‘team building’.

DM - O portfólio disponível é hoje mais lato face ao inicial-
mente comercializado. As novas, e diferentes, propostas 
são também elas a prova da capacidade produtiva da Adega 
Mayor?
RN - A Adega Mayor é uma adega concebida para fazer nascer vinhos 
de elevada qualidade, daí a relação da escala da sala de barricas em 
relação à zona de produção, por exemplo. Depois, é uma adega feita 
de detalhes e de simplicidade o que, em muito, materializa a nossa 
visão. 
Tínhamos uma capacidade de produção na ordem dos 600 mil litros e pas-
sámos para mais do dobro com a construção de uma nova adega comple-
mentar, o que nos permite chegar a mais consumidores. Numa primeira fase, 
há dois anos, construímos todo o novo armazém, as infraestruturas e, neste 
momento, estamos a ampliar o espaço para termos ainda mais capacidade 
de armazenamento.

DM - Pode-se esperar novas adições ao portfólio, ainda este ano?
RN - Este ano, já apresentámos duas novidades na nossa gama de mono-
castas: o Sercial e o Encruzado. A composição desta gama varia de ano para 
ano, de acordo com o que a vinha nos oferece, e este ano ofereceu-nos estas 
duas novidades, que produzimos em monocasta pela primeira vez. Até final 

do ano, teremos ainda mais algumas novidades, com âmbitos e com propó-
sitos muito distintos.

DM - Que desafios pode trazer consigo a vindima deste ano? 
RN - Este ano tem tido chuvas regulares, o início do verão tem sido modera-
do, pelo que não se preveem grandes desafios. Até pelo contrário, a floração 
tem-se apresentado mais abundante relativamente ao ano passado, o que 
se traduz numa maior produção. Se bem que o verão se apresentou tardio e 
prevê-se curto, o que poderá resultar no aumento do risco de ocorrer precipi-
tação na reta final da vindima. No geral, penso que que está a ser um bom 
ano que adivinha uma grande qualidade das uvas, o que resultará num bom 
produto final.
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Uma viagem contra a 
violência doméstica

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 SARA MATOS
APAV
ADEGA MAYOR

Fazem diversos passeios por ano, mas este teve um sabor especial. A iniciativa Bikers Against 
Domestic Violence foi de Setúbal a Campo Maior para sensibilizar, uma vez mais, para o crime 
da violência doméstica.

A INICIATIVA BIKERS 
AGAINST DOMESTIC
VIOLENCE culminou a 
sua marcha na Adega 
Mayor, em Campo Maior. 
Esta manifestação 
teve como objetivo 
sensibilizar e alertar a 
população para o flagelo 
da violência doméstica
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empresarial com a responsabilidade social do Grupo Nabeiro ficar de fora 
deste acontecimento. “Esta foi uma iniciativa da APAV, em conjunto com a 
FLAD e apoiada por Kim Sawyer e Robert Sherman. A partir do momento 
em que nos lançaram o desafio de receber este grupo de motociclistas, num 
evento um bocadinho disruptivo e fora da caixa, e que serve para alertar 
sobre esta causa, dissemos imediatamente que sim”, explica. “É um passeio 
que liga o litoral ao interior do país e faz parte da nossa postura apoiar 
este tipo de causas que se identifiquem com os valores das nossas marcas. 
Este é um tema difícil e sensível, mas muito presente. Às vezes, é um pouco 
invisível, mas existe. É preciso falar sobre o mesmo e colocá-lo na ordem 
do dia, para ajudar cada vez mais as pessoas que são vítimas de maus 
tratos, independentemente do género, da idade e da localização, a poderem 
procurar ajuda e soluções, como a APAV, para recomeçarem as suas vidas e 
se libertarem deste tipo de situações”.

Já para João Lázaro, presidente da APAV, esta iniciativa teve 
uma grande vertente de sensibilização da comunidade e do 
público para um combate que tem de ser renovado todos os dias, 
o combate à violência doméstica. “Por outro lado, é uma união 
de esforços que nos parece perfeita. A responsabilidade social 
do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, a iniciativa e liderança de Kim e 
Robert, que acabam por sublinhar laços de ligação a Portugal e 
às várias causas que abraçaram, a Federação Luso-Americana, 
as câmaras municipais e um grupo de motards, muitas vezes  
associados a outras atividades, muito protagonizadas no 
masculino. A verdade é que se uniram neste passeio e abraçaram 
uma causa com grande impacto”, declara. 
Através da Adega Mayor, o Grupo Nabeiro/Delta Cafés manifesta, 
uma vez, mais o seu compromisso com as questões do foro social, 
promovendo uma causa que merece toda a atenção possível. Até 
porque, como diz João Lázaro, “é uma responsabilidade de todos 
contribuir para uma consciencialização e um saudável controlo 
social e sentimento de intolerância à violência doméstica”. 

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e a Fundação Luso-
Americana para o Desenvolvimento (FLAD) promoveram a iniciativa 
Bikers Against Domestic Violence, um passeio de mota solidário, com o 
valor das inscrições a reverter integralmente para a APAV.
Alertar e sensibilizar as populações para a violência doméstica foi o 
principal objetivo desta iniciativa, que teve como ponto de partida, de 
manhãzinha, a Praça do Bocage, em Setúbal, com João Lázaro, presidente 
da APAV, e Robert Sherman, antigo embaixador dos Estados Unidos da 
América em Portugal, a marcarem presença. Já de tarde, na meta do 
percurso, a Herdade das Argamassas, onde se encontra a bonita Adega 
Mayor, Rita Nabeiro, administradora do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, e Kim 
Sawyer, antiga embaixatriz dos Estados Unidos da América, receberam os 
motociclistas. 
Para Rita Nabeiro, o balanço é bastante positivo, não podendo um grupo 

ADEGA MAYOR

João Nabeiro, Robert Sherman, comendador Rui Nabeiro, Kim Sawyer, João Lázaro e Rita Nabeiro.
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A PISCINA BIOLÓGICA,
de 280 m2 de área 
de banho, é um dos 
grandes atrativos desta 
herdade que concilia a 
sustentabilidade com 
o conforto e contacto 
com a natureza. Para 
toda a família, em 
pleno montado, no 
profundo Alentejo, uma 
experiência a repetir 
muitas vezes
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Herdade dos
Adaens: 
do sonho à 
realidade
Uma terra de sonhos aromáticos, de 

pormenores apaixonantes e em plena 

harmonia com a natureza. É assim 
que a Herdade dos Adaens, o mais 
recente projeto do Grupo Nabeiro/
Delta Cafés, se apresenta a quem 
a visita, com os seus 400 hectares a 

convidarem ao lazer e ao tempo passado 

em família. Um espaço nascido no 
sonho e aplicado na realidade, 

onde a ciência e a aprendizagem 
estão de mãos dadas com o lazer.

ADAENS
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS 
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O 
silêncio da paisagem circundante é quebrado pelo som ronco 

e incerto proveniente das rodas do veículo em pleno contacto 

com o solo. A estrada que serpenteia em redor da Adega Mayor 

encaminha-nos para o destino a ritmo mais lento. É bom estar 

no campo. Metro a metro, a calma exterior e o bucolismo convidam-nos a 

abrandar, de forma progressiva, do ritmo mais alto de quem vem de fora. 

Abre-se a janela do carro para melhor perceber o que nos rodeia. O ar puro, 

a calma própria do Alentejo, o mugir das vacas muito ao longe fazem-nos 

perceber que estamos no sítio certo. O tempo parece não ter pressa em 

passar.

Chegámos à Herdade dos Adaens, o expressivo A do pórti-

co – a primeira letra do alfabeto, representativa da estrela 

principal de uma constelação – não deixa enganar.

Constelação de sonhos, de energias, de pensamentos po-

sitivos que resultaram na estrutura que surge, um pouco 

mais à frente, já edificada e pronta a receber todos os que a 

quiserem visitar. Um empreendimento nascido da visão de 

quem acreditou que, no espaço vazio do montado a perder 

de vista, podia brotar aquilo que se sonha como se de uma 

semente deitada à terra fértil e generosa se tratasse.

Sonho pincelado na tela solitária por uma, duas, três, mui-

tas vezes mais, entre rabiscos e traços, o projeto inicial foi 

sendo ajustado à medida que os desafios surgiam e era 

preciso materializá-lo. As ideias fluíam, a fantasia ganha-

va contornos, das páginas dos livros lidos, das experiências 

acumuladas, do tangível e intangível, a realidade começou 

a ser construída com afinco, detalhe, mas muito coração. 

Comum a todas as decisões, o respeito máximo pela vida, 

pela natureza, pela sua im-

periosa sustentabilidade, 

num espaço onde prevalece 

a harmonia e a presença do 

homem não veio alterar o 

que a natureza construiu 

ardilosamente durante anos. 

É assim que a Herdade dos 

Adaens se apresenta a quem 

a visita, com o seu logótipo 

onde se evidencia uma figu-

ra barbuda a transportar-nos 

para a dimensão do sonho, 

onde o homem pôde ir ao 

centro da Terra, viajar rumo 

ao desconhecido, dar a volta 

ao mundo em 80 dias, con-

quistar os oceanos e navegar 

nos mares em frágeis barcos 

de madeira.

Do sonho de Júlio Verne, do 

imaginário do seu criador, João Manuel Nabeiro, administrador do Grupo 

Nabeiro/Delta Cafés, a Herdade dos Adaens apresenta-se aos visitantes 

como uma “terra de sonhos aromáticos”, pois também os sonhos podem 

ter odor e texturas. Mas tem, seguramente, muito mais do que isso, ou não 

fosse, hoje, um sonho bem palpável e que convida a visitar, a permanecer 

e a regressar. Muitas vezes.

Se as palavras puderem, alguma vez, fazer jus aos sonhos, pode-se dizer 

que os Adaens são um projeto de turismo rural composto por quatro gran-

des áreas: turismo, agropecuária, ecologia e meio ambiente, a pedra de 

toque de todo o projeto.

DESTAQUE

Pernoitar numa das carrruagens disponíveis é possível na Herdade dos Adães e um dos seus diversos motivos de atração.
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Ao longo dos seus 400 hectares, e a escassos quilómetros da vila de Campo 

Maior, é possível encontrar uma horta, um pomar e uma quinta pedagó-

gica - que alberga os mais diversos animais - estruturas para observação 

de aves, um Centro de Interpretação da Natureza, Mel e Biodiversidade e 

percursos pedonais para contemplação da natureza, além de estruturas 

de apoio, um restaurante e alojamentos, entre outros. Tudo isto assente 

numa gestão orientada com vincados propósitos ambientais e que se esten-

de desde o modo de produção biológico à conservação da biodiversidade e 

sensibilização ambiental. 

Espaço único
Perceber a Herdade dos Adaens é sentir o fluir da natureza envolvente, 

onde a calma do montado, os sons típicos do campo, o chilrear das aves 

se misturam e convergem na paisagem sem fim. E se, por um lado, dis-

ponibiliza uma importante dimensão pedagógica, onde figuram o Centro 

de Interpretação da Natureza, Mel e Biodiversidade, a horta pedagógica, a 

melaria, a estufa de aromáticas e a impressionante quinta pedagógica, por 

outro, apresenta-se como um espaço de lazer, onde o fator lúdico e de salu-

tar convívio entre famílias é o grande propósito da sua proposta de valor. 

Na sua vertente mais turística, é possível encontrar alojamento e gastrono-

mia, cuja oferta é composta por um restaurante, que incide numa cozinha 

de temporada/época, onde a utilização de ervas aromáticas nos transporta 

para uma nova dimensão sensorial, ao criar novas formas de degustação.

Já a nível do alojamento, os Adaens são iguais a si mesmos e dão azo à 

liberdade e à imaginação. Para aqueles que a estrada apenas tem começo e 

não tem fim, e não pretendem abdicar de viajar na sua carava, ou auto-ca-

ravana, os Adaens disponibilizam um total de 27 plataformas de estacio-

namento e todos os serviços inerentes a um parque de caravanas de três 

estrelas, nomeadamente, balneário, fraldário, lavandaria, sala de conforto, 

estação de serviço, receção, mini-mercado, entre outros.

DESTAQUE

O Alqueva é um dos oito bugallows de alojamento. Diversas propostas para experiências distintas.
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Complementar a esta possibilidade, três categorias de aloja-

mento para gostos diversos e que vão, igualmente, gerar expe-

riências distintas, justificando-se experienciar cada uma delas 

com o devido tempo e propriedade. Ao todo, duas caravanas, 

três apartamentos convencionais que disponibilizam, no con-

junto, cinco quartos, a que se juntam oito bugallows – talvez o 

maior fator de diferenciação desta infraestrutura - e que esten-

dem desde os barcos às carruagens, com diferentes tipologias 

e naturezas que vão, por sua vez, gerar diferentes sensações 

e experiências mediante a sua ocupação. Resultado do sonho, 

de uma viagem pelo imaginário, do deambular pela paisagem, 

das cores do imenso Alentejo no seu esplendor. É assim que 

se percebe o catamaran, a carruagem ou o barco, com a to-

ponímia local a estar em destaque de forma simples, como 

tão simples é sentir e compreender este local. Os alojamentos 

receberam nomes de regiões mais ou menos próximas, como 

são exemplo Alqueva, Caia, Crato, Mata, Chança, Alter, Nisa 

e Arraiolos.

Promover o Alentejo e Portugal no mundo global, aproximar a 

terra e a natureza dos corações, despertar os sentidos e criar 

experiências num espaço feito de pormenores e cujas diversas 

valências constituintes podem parecer, a quem lê, dissonantes 

entre si, mas que, ao contemplar o espaço na sua extensão, 

se apresentam como lógicas, equilibradas, naturais, sempre 

secundadas com estruturas de apoio para uma estadia memo-

rável e onde o respeito pela natureza é um imenso denomina-

dor comum. Ou não estivesse todo o projeto sustentado num 

extensíssimo pilar que é a sustentabilidade e a preservação 

dos recursos endógenos.

Assim se percebe a opção por uma piscina biológica que se 

apresenta como uma reprodução fiel e natural de um ecos-

sistema aquático, onde se concilia a utilização lúdica com a 

filosofia subjacente a todo o conceito, ao longo de 465 metros 

quadrados de área, dos quais 280 para banhos. Para outro tipo 

de utilizador existe, ainda, uma piscina convencional de 65 

metros quadrados, apoiada por um jacuzzi de nove metros 

quadrados, disponível 365 dias por ano, em espaço climati-

zado de inverno, com temperatura ambiente e espaço aberto 

no verão, e com tratamento a bromo, que se apresenta menos 

agressivo que o cloro, mais respeitador da água, não deixa re-

síduos e é melhor para a pele.

Diferentes partes do sonho, que resgatam a sua materialização 

ao imaginário íntimo, com cada espaço a ter sido criado nesse 

sentido, pautando-se pelo equilíbrio entre as diversas partes 

constituintes, de muito fácil interpretação para quem o visita.

Lazer em família
Falar desta realidade de construção constante é descrever um 

total de 400 hectares intervencionados ao longo de quatro 

DESTAQUE



DELTA MAGAZINE
ABRIL/MAIO/JUNHO’18 31

anos e que tem como foco promover o lazer e o tempo passado em família. 

Além do seu cariz turístico, a aprendizagem, a cultura e a ciência estão 

de mãos dadas com a natureza, com os viveiros de árvores ornamentais, 

a horta e o pomar pedagógico, sem esquecer o Centro de Interpretação da 

Natureza, Mel e Biodiversidade e a estufa das ervas aromáticas a serem 

alvo de ação formativa e pedagógica. Espaço de aprendizagem e lazer, na 

Herdade dos Adaens é, igualmente, possível ficar a saber mais sobre  estas 

fantásticas ervas, em diversos workshops e ações de formação, e que dão 

a conhecer tudo sobre o que ali se cultiva, como são exemplo o alecrim, 

alfazema, rosmaninho, lúcia-lima, hortelã-pimenta, tomilho vulgar e tomi-

lho-limão e orégão. 

Aspetos complementares, lógicos, interligados entre si e que se servem de 

preâmbulo para a impressionante e representativa quinta pedagógica que 

se estende ao longo de uns extensos nove hectares, onde, 

de igual modo, os pormenores não são descurados. Toda a 

iluminação utilizada, por exemplo, é gerada com recurso a 

energias limpas e suporte LED, a alimentação dos animais 

é de base biológica, ali respira-se a natureza em comunhão 

com os elementos. 

Na imensidão de espaço disponibilizado, é possível en-

contrar uma área expositiva de todas as raças de bovinos 

autóctones, oito parques de bovinos, um parque de equí-

deos com as principais raças portuguesas, entre as quais o 

burro mirandês e o lusitano, parques de caprinos e ovinos, 

com cabras barrosãs, mirandesas, garvonesas, arouque-

sas, cachenas, mertolengas, alentejanas e jarmelistas, e 

parque de cabras estrangeiras, único fora do contexto na-

cional, que são as cabras Boer, originárias da África do Sul.

Tão único como a restante estrutura que o constitui, onde 

cada pormenor foi pensado de modo a ir de encontro do 

sonho. Ou a prova de que “o homem sonha e a obra nasce”. 
O restaurante presta apoio a todos os residentes da Herdade dos Adaens, independentemente da modalidade escolhida.

DESTAQUE
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FÁTIMA LOPES É 
UMA EMBAIXADORA 
de Portugal e da moda 
nacional. Com 25 anos 
de carreira, a estilista 
madeirense continua 
apostada em elevar o 
nome de Portugal lá fora, 
nos mesmos destinos 
onde, com o seu traba-
lho, se conseguiu impor
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“A moda faz parte de mim 
desde pequenina”

Com 25 anos de carreira, Fátima Lopes é indiscutivelmente a criadora portuguesa mais 
reconhecida internacionalmente. Nascida na Madeira, iniciou a sua carreira em Lisboa, mas 
só depois de integrar a Paris Fashion Week é que chegou a aclamação em Portugal. Já desfilou 
na Turquia, na Coreia do Sul e no Brasil e parece não ficar por aqui. Orgulhosamente 
portuguesa, Fátima Lopes promete continuar a elevar o nome de Portugal lá fora.

CAFÉ COM
FÁTIMA LOPES, ESTILISTA

texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS

Delta Magazine - Nasceu no Funchal e foi lá que desenvolveu o 
gosto pela moda, começando a desenhar as suas próprias roupas. 
Isto aconteceu por falta de opções na ilha ou por ter um gosto ar-
rojado e diferente para a época?
Fátima Lopes - Um bocadinho de tudo. Não existiu um dia em que tenha 
decido que queria moda, acho que nasceu comigo. Fez parte de mim desde 
muito pequenina. Com cinco ou seis anos, fazia birras porque não queria 
vestir as roupas que a minha mãe me comprava. Se o que havia em Portugal 
Continental já era pouco e limitado, na Madeira mais ainda. Penso que foi 
mesmo uma coisa que nasceu comigo, há coisas que nascem ou não connos-
co. Há coisas que não se aprendem, pode-se aperfeiçoar, mas o dom tem de 
nascer connosco.

DM - O mundo da moda, sobretudo em Portugal, mudou muito 
desde que iniciou a sua carreira até hoje? Em que medida? Sente 
que também contribuiu para esta mudança?
FL - O país mudou, em primeiro lugar. Quando comecei na moda, era estra-
nha para toda a gente. Quando comecei a comprar tecidos e a fazer feiras 
de moda em Paris, era obrigada a escrever “Fabriqué dans la Communauté 
Européenne”. Se escrevesse “Made in Portugal” não queriam. A imagem de 
Portugal era muito má, a ideia que os franceses tinham dos portugueses esta-
va muito ligada aos emigrantes. Mas desde o primeiro dia que fiz questão de 
dizer que era portuguesa. Está em nós, portugueses, mudarmos mentalida-
des, mudar a ideia totalmente ignorante que existia de Portugal. 
Nestes 25 anos tudo mudou, agora, temos um país que é moda. Nós mudá-
mos, mas, sobretudo, a imagem que tinham de Portugal mudou muito. Temos 
portugueses, em diversas áreas, que marcam uma posição e que se impõem 
no mundo. A imagem de um país é a imagem do seu povo e os portugueses 
hoje têm um enorme orgulho no seu país.

DM - Qual é o segredo para 25 anos de tanto sucesso? O que pode-
mos esperar dos próximos 25 anos de Fátima Lopes?
FL - O meu objetivo de vida é continuar a ser feliz a fazer aquilo que amo e 
sei fazer. Eu vejo-me a fazer exatamente a mesma coisa, de formas diferentes, 

claro, que temos de nos saber adaptar e mal de quem não se souber adaptar. 
A fórmula de estarmos no mundo é sabermos adaptar-nos às realidades e ao 
momento. Não me imagino a fazer outra coisa, seria muito infeliz. Em breve, 
tenho Milão, com a coleção de calçado, e logo a seguir a Paris Fashion Week, 
onde a Delta Cafés estará comigo. Nada me dá mais prazer no mundo do que 
a apresentação de coleções e é o que quero continuar a fazer nos próximos 
anos.

DM - Recentemente, a Delta Q homenageou-a com uma máquina 
de café personalizada com a sua imagem. Esta não é a primeira 
ligação com marca, já que em 2010 desenhou uma edição limitada 
da máquina Qosmo. Como começou esta ligação?
FL - Antes de mais, sou uma fã incondicional do comendador Rui Nabeiro. 
Há pessoas neste mundo que eu adoro e admiro e ele é uma delas. Há muitos 
anos que nos encontramos, parece que estamos “condenados” a encontrar-
-nos. 
A ligação começou, precisamente, por esse convite que a Delta Q me fez. Eu 
sei o que custa para um português se impor lá fora, temos de lutar muito mais 
do que todos os outros. Fico feliz quando vejo um português vingar lá fora, 
quando uma marca se consegue impor é um orgulho enorme. E somos duas 
marcas portuguesas que se impuseram lá fora. Sempre tive uma admiração 
imensa pela Delta Cafés e pela família Nabeiro, pelo exemplo que são.
É engraçado, há dias, num supermercado, um casal da América do Sul que-
ria comprar café e pediram-me ajuda. Eu disse logo “Delta! É português e é 
muito bom”. 

DM - Sempre que encontramos alguém que não vemos há muito 
tempo, dizemos “temos de combinar um café”. O café tem esse 
poder de juntar os amigos à volta da mesa. É apreciadora de café? 
Tem este hábito de se reunir com amigos a beber café?
FL - Sou apreciadora de café. No meu escritório, tenho uma máquina Delta 
Q logo na sala e as pessoas são recebidas com o café, numa máquina com 
a minha cara. Temos este hábito: cada pessoa que chega ao escritório bebe 
um café, Delta claro. 



DELTA MAGAZINE
ABRIL/MAIO/JUNHO’18 34

Pôr-do-sol numa 
taberna da Nazaré
Um dia passado à beira-mar na Nazaré não está completo sem uma visita a uma destas “casas”. 
Seja para uma refeição tradicionalmente portuguesa, passada entre instrumentos 
marítimos bem típicos da região, na Taberna d’Adélia, ou para um petisco de tapas, num 
ambiente mais contemporâneo e com uma vista magnífica para a praia, na Taverna do 8 ó 80. O 
peixe, esse, é sempre fresco. E para terminar, um café Delta. Só podia.

Nazarenos nascidos e criados, Vanda e Marco Portugal gerem o restau-
rante Taberna d’Adélia, situado a poucos passos da praia. Desde 1987 
que este restaurante típico da zona, com uma decoração característica 
da vila piscatória, surpreende os visitantes que se aventuram em busca 
de petiscos na rua estreita do centro histórico da Nazaré. “Esta ‘casa’ foi 
fundada pela minha mãe, Maria Adélia. Ela gostava muito de cozinhar e 
já tinha tido outro espaço anteriormente. Na altura, começou como uma 
‘casa’ mais pequenina que foi crescendo. Nós acabámos por ganhar o gosto 
por isto, fomos aqui criados e aqui continuamos”, explica Vanda Portugal.
A Taberna d’Adélia está dividida entre duas salas: uma que se enche de 
apetrechos do mar, remetendo para a sua natureza taberneira, e uma 
segunda com uma decoração mais moderna. Espaços bem distintos, mas 
onde a cozinha e o peixe fresco são denominador comum. As paredes 

estão adornadas com imensas mensagens dos clientes, assim como os 
prémios que mostram a história de sucesso da taberna. Um sítio de no-
toriedade e sucesso, que não deixa de perder o ambiente acolhedor. “O 
tamanho que a Taberna d’Adélia tem é exatamente o mesmo que do tempo 
dos meus pais. Agora, a nível de decoração, atualizámos um bocadinho 
dentro do estilo típico. As pessoas vêm muito à procura dessa autentici-
dade”, refere a responsável. “O nosso forte é mesmo apostarmos na qua-
lidade, principalmente no peixe fresco e peixe do mar, o que faz toda a 
diferença. Por isso, estamos sempre a tentar melhorar”.
De facto, os clientes visitam este espaço pela grande variedade de pratos, 
onde se destaca o marisco e o peixe fresco da lota, grelhado na brasa ou 
em receitas regionais. Cataplanas, caldeiradas e ensopados e massadas 
de peixe e marisco são alguns dos pratos estrela nesta taberna.  

A TABERNA DA ADÉLIA, NA 
NAZARÉ, é um negócio de 
família que passou entre 
gerações sem perder a sua 
matriz e autenticidade. 
Espaço acolhedor, 
apreciado pela frescura do 
seu pescado, decoração 
típica, proximidade com os 
clientes, é uma referência 
incontornável da vila 
piscatória 
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TABERNA D’ADÉLIA/TAVERNA DO 8 Ó 80
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS

UM CLIENTE, UM AMIGO

Mas não, só. “Pela garrafeira, pelo ambiente, pelo serviço”, diz Marco Por-
tugal. “As ‘casas’, hoje em dia, confundem-se muito com as pessoas. As 
pessoas visitam-nas já nem tanto pela comida, mas também por quem têm 
à frente. As pessoas gostam de sentir, quando chegam a um restaurante, 
que quem está à sua frente os conhece”.

Taverna do 8 ó 80
Com os pés na areia e olhar no horizonte. É assim que se sentem os clien-
tes que entram – ou fazem uso da esplanada – na Taverna do 8 ó 80, a 
casa petisqueira ideal para uma leve refeição de fim de tarde à beira-mar. 
Esta é o segundo espaço deste negócio familiar, situado na avenida que 
separa a vila do mar e gerido por Abel Santos, outro nazareno de raiz. 

“Estavam a despertar, em Lisboa e 
outras grandes cidades portugue-
sas, muitas coisas ligadas a taver-
nas e tapas. Uma mistura do que 
se fazia antigamente, mas com o 
‘food styling’ mais moderno. Temos 
um restaurante de peixe, por isso, 
não fazia sentido abrirmos outro 
restaurante do mesmo género. A 
ideia era abrir um restaurante que 
fosse complementar, que entrasse 
noutro mercado e não fizesse con-
corrência àquele que já tínhamos, 
mas que respondesse ao crescimen-
to da área no país”, diz Abel San-
tos. “Abrimos em junho de 2012 e 

juntámos este projeto ao outro, porque pensámos que havia necessidade de 
um espaço deste género, que servisse boa carne”.
De facto, o restaurante começou por ser um bar de tapas, dando especial 
atenção à carne. Mas não tardou até a ementa ser ampliada para passar 
a conter pratos mais elaborados e que fazem uso do peixe de fama da 
região nazarena. De notar, o wrap de cavala ou de sardinha, a tortilha de 
presunto, ovos revueltos ou os cogumelos recheados. Mas também pratos 
como caril de espinafres com mexilhão, hambúrguer terra mar ou um 
lingueirão à Bulhão Pato.
Pratos à parte, a carta de vinhos é enorme e invejável, com as sugestões 
de vinho a copo a somarem mais de 200 referências, que alternam com 
regularidade. 

Mas não é só por esta extensa carta que os visi-
tam regularmente. “Esta ‘casa’ tem uma particula-
ridade, na qual assentou muita da notoriedade que 
ganhou, e que é o facto de termos sempre mais de 
100 marcas de gin e de fazermos o gin na mesa, que 
era algo que não acontecia em mais lado nenhum. 
Em 2012, só havia a Taberna Moderna, em Lisboa, 
e um bar de gin, no Porto, e mais nada. Fomos, sem 
vaidade nenhuma, 
dos primeiros sítios 
do país onde se fez gin 
a sério”, explica Abel 
Santos.
Hoje, a carta de gin 
conta com mais de 40 
marcas. Uma caracte-
rística única deste es-
paço que o coloca en-
tre os favoritos pelos 
apreciadores de gins.

Onde fica? 
            
Taberna da Adélia 
Rua das Traineiras n.º 12
2450-196 Nazaré
Telefone: 262 552 134

Taverna do 8 ó 80
Av. Manuel Remígio, Edifício 
Atlântico Loja 8 
2450-106 Nazaré
Telefone: 262 560 490

Marco e Vanda Portugal e Abel Santos chamam a si a gestão da Taberna da Adélia e da Taverna do 8 ó 80, dois espaços muito conceituados da Nazaré.
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É NO 100 MANEIRAS QUE
LJUBOMIR STANISIC 
expressa toda a sua paixão 
pela cozinha portuguesa. 
Sem meias palavras, o 
talentoso chef assume que 
a distinção da Monocle, em 
2017, de Melhor Restaurante 
do Mundo trouxe a aclamação, 
mas muito trabalho. Para 
breve, uma homenagem ao 
café. Palavra de chef
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texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos FABRICE DEMOULIN/100 MANEIRAS
LJUBOMIR STANISIC, CHEF EXECUTIVO 100 MANEIRAS

GASTRONOMIA

Mais reconhecido pelo grande público desde sua participação no programa 

de televisão Pesadelo na Cozinha, Ljubomir Stanisic é um dos mais caris-

máticos chefs em Portugal. É no 100 Maneiras e no Bistro 100 Maneiras 

que podemos provar os seus pratos. 

Foi ainda na Jugoslávia, aos 14 anos, que teve o primeiro contacto com a 

cozinha, ao trabalhar numa padaria. Só mais tarde percebeu que podia 

“fazer disto vida”. “Só aos 18, 19 anos comecei a levar a cozinha mais a sério 

e decidi aprender tudo o que conseguisse e trabalhar ao máximo para ser o 

melhor cozinheiro possível”, explica Ljubomir Stanisic.

Se a cozinha portuguesa o apaixonou de imediato, foram as pessoas que o 

conquistaram. “Adoro a cozinha portuguesa. Penso que tem produtos incrí-

veis, incluindo algum do melhor peixe e marisco do mundo. Mas, mais que 

isso, o que me conquistou foram os portugueses, têm muito em comum com os 

jugoslavos. Adoram conviver, tudo serve de desculpa para estar à mesa. São 

um povo acolhedor. A cozinha portuguesa é incrível, mas o povo português 

é do caraças”. 

A distinção da revista Monocle, em 2017, que atribuiu ao 100 Maneiras o 

título de Melhor Restaurante do Mundo, nos Monocle Restaurant Awards, 

trouxe a aclamação, mas também mais trabalho. O restaurante está agora 

aberto durante todo o dia, evitando, assim, a frustração de recusar reser-

vas. A informalidade e a excentricidade do restaurante são algumas das 

qualidades mais destacadas pela revista britânica. Aos dois espaços já 

existentes vai, em breve, juntar-se um novo 100 Maneiras. Apenas duas 

portas ao lado do primeiro, é o resultado de um projeto de três anos e do 

crescimento do 100 Maneiras desde a sua inauguração, em 2009.

Feito à imagem de Ljubomir, o novo 100 Maneiras será uma mistura de 

influências bósnias e portuguesas, um reflexo perfeito de quem é. Pela 

primeira vez, o chef vai apresentar um menu de degustação vegetariano, 

ao qual se tem dedicado nos últimos dois anos. O trabalho como consultor 

no Six Senses Douro Valley, onde pratica uma cozinha mais sustentável, 

mudou-o e fez com que olhasse para os vegetais de outra forma. “Sempre 

que puder e fizer sentido, vou pensar em ser sustentável e em deixar o melhor 

planeta possível para os meus filhos. Esta premissa vai ser uma das marcas 

do novo 100 Maneiras e vai estar presente à mesa, mas também em todo o 

restaurante, desde os materiais com que escolhemos construir o restaurante 

aos produtos de limpeza que utilizamos”, sublinha. 

Apesar de alterar a carta constantemente, tanto pela sazonalidade dos 

produtos como pelo seu gosto, alguns pratos são impossíveis de retirar, 

como o Estendal de Bacalhau, o prato de assinatura do chef, inspirado nos 

estendais do Bairro Alto. 

Apreciador de café, assumindo que sem ele não funciona, é também fã 

deste enquanto matéria-prima. “É uma matéria-prima muito rica, que pode 

ser usada de mil e uma formas na cozinha. Mas, sobretudo, é parte da minha 

identidade. Nasci em Sarajevo, na Bósnia, um país com uma forte influência 

turca, e um dos rituais mais importantes da nossa cultura é, precisamente, 

o café. É feito e servido de uma certa forma, é um momento cultural e social 

de extrema importância. Vou replicá-lo no futuro 100 Maneiras da Rua do 

Teixeira. Quero homenagear o café, as tradições e os rituais à volta dele. E ho-

menagear o produto e a forma como pode dizer tanto de um país, de um povo, 

como os bósnios e os portugueses. Quem quiser, pode ir ouvir esta história, ao 

vivo e a cores, sentir-lhe o cheiro e viajar com o café”, remata.

Nasceu na antiga Jugoslávia, mas é em Portugal que se mantém há mais de 20 anos. 
Apesar de não esquecer as suas raízes, fala e sente-se como um autêntico português, elevando 

o nome de Portugal lá fora com a sua cozinha. Acumula diversas funções, entre cozinheiro, 
como prefere ser chamado, consultor ou produtor de vinhos, mas é no 100 Maneiras 
que podemos ver aquilo que melhor define Ljubomir Stanisic: a sua cozinha.

Ljubomir Stanisic, 
o mais português dos jugoslavos
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Um novo menu, 
a cada nova estação

Este é, por excelência, o 
laboratório do chef Ljubomir 
Stanisic. É aqui que testa, compõe, 

arrisca, experimenta e descobre 

novos sabores. Sabores que 
mudam a cada estação, com 
um novo menu a chegar às 
mesas do 100 Maneiras. Sem 

pretensões, mas com irreverência, 

humor e, acima de tudo, muito amor à 

cozinha, o objetivo é surpreender 
e democratizar a experiência 
gastronómica. 

LJUBOMIR STANISIC, CHEF EXECUTIVO 100 MANEIRAS
fotos FABRICE DEMOULIN /CONSTANTINO LEITE / 100 MANEIRAS 

GASTRONOMIA
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TORRICADO DE BACALHAU COM 
PURÉ DE TREMOÇO 

Ingredientes (4 pax)
4 lombos de bacalhau fresco (150g cada)
4 fatias de pão alentejano
100g de cebola
100g de tomate
20g de chalota
300g de tremoço demolhado
4 ovos
60g de manteiga
vinagre balsâmico, vinagre de vinho tinto e branco qb
1 folha de louro
sal, pimenta, salsa e azeite qb

Preparação 
Torrar o pão fatiado e reservar.
Fazer uma pequena salada com metade do tomate cortado 
em cubos, metade da chalota picada e um pouco de salsa 
picada. Temperar com azeite, vinagre balsâmico, sal e 
pimenta qb.
Cozer o tremoço em água abundante, escorrer guardando 
um pouco da água da cozedura, triturar muito bem com a 
ajuda de uma liquidificadora à medida que vai juntando, 
pouco a pouco, a água da cozedura e uma colher de sopa 
de manteiga, até obter um puré cremoso de consistência 
homogénea. 
Saltear em azeite a cebola laminada em meia lua e reservar. 
Corar em azeite o lombo de bacalhau fresco, temperado de 
sal e pimenta, alho e louro até dourar. 
Escalfar os ovos num tacho com um litro de água e duas 
colheres de vinagre de vinho branco e sal. 
Finalizar o bacalhau na frigideira antiaderente com uma noz 
de manteiga.

OVOS MEXIDOS COM OVAS DE 
OURIÇO
Ingredientes
2 ovos
1 colher de sopa de natas
1 colher de sopa de ovas de ouriço
3g de alga wakame fresca
1 dente de alho pequeno
1 chalota pequena
1 noz de manteiga
sal q.b.
pimenta q.b.

Preparação 
Com a ajuda de um garfo, bater os ovos com a nata e 
reservar. 
Picar a chalota e o alho, levar a manteiga a aquecer numa 
frigideira de saltear e deixar refogar ligeiramente junto com 
a alga wakame. 
Acrescentar os ovos batidos, 1/2 colher de sopa de ovas 
de ouriço e mexer sempre, tendo o cuidado de não deixar 
cozinhar demasiado os ovos (o aspeto tem de ser sempre 
cremoso). 
Temperar de sal e pimenta, servir e terminar colocando por 
cima as restantes ovas de ouriço.

“TIRA-ME ISSO DA FRENTE” 
(TIRAMISU) 
Ingredientes (4 pax)
Para o biscuit
24g de gema; 20g + 13g de açúcar; 33g de clara; 20g de 
farinha; 134g de cacau em pó

Preparação
Comece por bater as gemas com os 20g de açúcar.  De seguida, 
bata as claras com o restante açúcar e adicione às gemas. Junte 
o cacau, a farinha e envolva.  Coloque num tabuleiro untado 
e leve ao forno a 180ºC.  Deixe arrefecer e corte no formato 
desejado. Reserve.

Para o creme de mascarpone
60g de mascarpone; 18g de gema; 15g de açúcar; 1 folha de 
gelatina; 10g de licor de amêndoa amarga; 15g de clara

Preparação
Bata as gemas com o açúcar até ganharem relevo.  De seguida, 
junte o mascarpone e bata até obter uma mistura homogénea. 
Acrescente a amêndoa amarga e as folhas de gelatina já 
demolhadas e mexa bem.  De seguida, bata as claras em castelo 
e envolva no preparado anterior.  Disponha a mistura em tubos 
cilíndricos previamente “forrados” com folha de acetato cortada 
à medida, para facilitar o trabalho na altura de desenformar.

Para o molho toffee
50g de açúcar; 50g de natas; 50g de café

Preparação
Faça um caramelo com o açúcar e adicione as natas misturadas 
com o café.

Para o gelado de café
0,25cl de leite; 0,25cl de natas; 1/4 de vagem de baunilha; 
100ml de café; 100g de gema; 125g de açúcar; 18g de farinha 
Maizena

Preparação
Num tacho, leve a ferver o leite, as natas, a vagem de baunilha 
e o café.  À parte, bata as gemas com o açúcar e a Maizena e, 
então, envolva no preparado anterior.  Leve a cozer ao lume até 
engrossar.  Finalmente, passe para potes de gelado e coloque no 
congelador. Monte tudo conforme foto.

GASTRONOMIA
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Pão do Rogil: 
o legado da família Claro

É na calma do Rogil, freguesia do concelho de Aljezur, em plena Costa Vicentina, que se 

pode encontrar um espaço que prima pela qualidade e tradição, sem esquecer a modernidade e o 

design. O Pão do Rogil, o legado da família Claro, apresenta-se como um estabelecimento 
de profunda tradição padeira e pasteleira, onde o respeito pelas matérias-primas impera, com 

a sua oferta cozida, diariamente, em forno de lenha. Um estabelecimento a visitar e revisitar 
várias vezes, onde haverá sempre motivos para ser surpreendido.

PÃO DO ROGIL
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

UM CLIENTE, UM AMIGO

TRADIÇÃO E MODERNIDADE 
DE MÃOS DADAS é o que se 
pode encontrar no Pão do 
Rogil, padaria cujo prestígio 
se confunde com a própria 
vila de onde é originária. 
O legado da família Claro 
que continua a seduzir e a 
fidelizar clientes de toda a 
parte. Afinal, o gosto pela 
qualidade é universal
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UM CLIENTE, UM AMIGO

Se há um lugar de paragem obrigatória na Costa Vicentina, seja para 
uma visita ocasional, ou um hábito estabelecido, é o Pão do Rogil, na 
pacata aldeia com o mesmo nome. Propriedade da família Claro, e desde 
1965 em funcionamento, este estabelecimento é muito mais do que uma 
padaria, é uma homenagem ao trabalho, ao empenho e à vontade de levar 
a vida a cabo. 
Com total respeito pela qualidade das matérias-primas, o Pão do Rogil é 
conhecido por diversas especialidades com que presenteia quem o visi-
ta, apresentando-se como um espaço moderno e apelativo, que concilia 
design com conforto, convidando a entrar e estar. O mesmo local onde, 
em tempos, funcionou uma tradicional padaria, na qual Isabel Batista e 
Manuel Claro, os fundadores, atendiam os seus clientes. Um hábito a que 
a sua filha, Anabela Claro, deu continuidade, fazendo, assim, perpetuar 
no tempo o esforço de uma vida dos seus progenitores.
O amassar do pão continua a ser um “vício” para a sócia-gerente do Pão 
do Rogil, hábito de quem cresceu por entre a farinha, os rolos e outros 
utensílios necessários à produção de pão e bolos, ainda hoje expostos no 
pequeno museu contíguo ao espaço, onde se pode encontrar produtos 
artesanais portugueses, sempre cozidos em forno de lenha, e que permi-
tem trazer connosco um pouco da Costa Vicentina e dos seus produtos 
tradicionais.
E se é de outros tempos o trigo moído no moinho do Rogil e a farinha pe-
neirada diretamente na padaria, já o sabor, esse, continua a ser bastante 
familiar. De côdea estaladiça, de miolo macio, numa tradicional tiborna 
com azeite, sal e alhos, ou de outra forma qualquer, a tradição encontra a 
modernidade no Pão do Rogil e o esforço da família Claro é dado a conhe-
cer a quem visita este espaço de excelência da padaria e da pastelaria, 
onde, ainda hoje, o pão é tendido à mão e cozido diariamente em forno 
de lenha.
Tradição que se revisita um pouco por toda a parte, com as paredes 
interiores a recuperarem alguns elementos do passado, que captam a 
atenção e transportam a imaginação para outros tempos. Elementos que 
descrevem o trabalho desta família dedicada a esta arte, como são exem-

plo o alvará datado 
de 3 de setembro de 
1965, ou o número 
de carteira profis-
sional de amassa-
dor, com o número 
2136, pertencente 
a Manuel Claro. A 
isto juntam-se algu-
mas fotos do espaço 
original ou o esboço 
da maquete da recu-
peração do espaço, 
remetendo-nos, em 
definitivo, para ou-
tros tempos.
Mas, bem no presen-
te, pode-se, igual-
mente, encontrar 
uma oferta muito 
vasta de pão, bolos, 
refeições ligeiras e não 
só, com os paladares típicos da região a serem interpretados, e servidos, 
de várias formas. Desde o pão de alfarroba, aveia, centeio ou batata-doce 
com nozes ou figos, a uma linha completa de bolinhos de azeite e de 
batata-doce de Aljezur, bolachas, tartes, tudo feito à mão, em forno de 
lenha e com especial cuidado ao nível da imagem e apresentação, uma 
assinatura, de resto, do Pão do Rogil. A mesma que se estende aos pastéis 
de nata de alfarroba, batata doce e não só, que levam muitos transeuntes 
até ao Rogil para apreciar esta especialidade, acompanhada de um inten-
so café Belissimo, como só a Delta Cafés sabe fazer, ou não casasse com 
a melhor pastelaria o melhor café. “Para os nossos clientes só queremos o 
melhor, pelo que a nível da escolha do café optámos pelo Belissimo, pelas 
suas características, onde se destacam a intensidade e o paladar”, explica 
Anabela Claro, sócia-gerente do Pão do Rogil.
Mas se a padaria e pastelaria de autor fazem a diferença na casa da fa-
mília Claro, também aqueles que procuram uma refeição ligeira podem 
deliciar-se com sopas, tostas, saladas, sanduíches, empadas, sempre com 
opção vegetariana, para comer no local ou para levar para fora. Uma 
oferta reforçada com sumos naturais, chás gelados, entre outros, para 
degustar na esplanada ou no interior, enquanto os mais pequenos podem 
usufruir do espaço exterior que lhes é dedicado.
Para uma visita rápida, para uma visita mais demorada, certo é que quem 
passa pelo Pão do Rogil não fica indiferente e, 
geralmente, tende a voltar. Afinal, a excelên-
cia do espaço assim o desafia, sabendo que, do 
outro lado, a família Claro tudo fará para nos 
surpreender com propostas inovadoras, onde o 
saber e o sabor continuam a caminhar de mãos 
dadas, mais de cinco décadas depois.

Onde fica? 
            
Pão do Rogil
Av. 16 de Junho, 92
Rogil
Telefone: 282 998 203

Anabela Claro, sócia-gerente do Pão do Rogil.
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HOJE ANALISTA POLÍTICO E 
CONSULTOR, Paulo Portas 
tem abordado em diversas 
palestras e convenções a 
política mundial e as 
respetivas dinâmicas. Com 
um espaço de análise política 
na televisão nacional, o 
fundador do Independente e 
ex-vice primeiro-ministro não 
deixa tema sem resposta e 
está muito atento à evolução 
política do mundo

“A emergência da China é um dos 
factos extraordinários das nossas vidas”
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PAULO PORTAS, CONSULTOR E ANALISTA POLÍTICO
ENTREVISTA

O papel da Ásia na economia mundial, a perda progressiva de competitividade da 
Europa, a ascensão da economia norte-americana, por oposição à popularidade do seu líder, e 

até as relações entre Portugal e Angola são alguns dos temas da atualidade geopolítica 
que têm merecido a apreciação de Paulo Portas. O fundador do Independente escreveu 

um dia no seu jornal que “só iria para a política se estivesse louco”. Foi, precisamente, 

sobre a política mundial que a Delta Magazine conversou com o ex-vice primeiro-ministro, 

hoje analista político e consultor.

“A emergência da China é um dos 
factos extraordinários das nossas vidas”

Delta Magazine - Em palestras e conferências recentes tem-se 
debruçado sobre geoestratégia. Um dos alertas que tem deixado 
prende-se com a “falta de competitividade fiscal da Europa”. É 
com base nisto que alerta para os riscos de um modelo político 
“assente no conceito de direitos sociais adquiridos”?
Paulo Portas – Se se mantiver unida, a Europa continua a ser o maior bloco 
comercial e tem vantagens bastante importantes que não existem noutros 
lugares do mundo. Tem um modelo político mais estabilizado, dá bastante 
importância à segurança jurídica dos contratos, permite nos seus sistemas 
judiciais validar contratos, o que é muito importante para quem investe, e tem 
recursos humanos com formação acima da média.
Onde a Europa está a “perder o pé” é em fatores de competitividade que 
também são relevantes para o investidor. Um deles é o nível, a meu ver, ex-
cessivamente alto dos impostos corporativos, sobretudo depois dos Estados 
Unidos da América terem feito uma reforma fiscal, onde o IRC deles diminuiu 
mais de 10 pontos. Isso provoca, obviamente, um diferencial grande quando 
se trata de optar por alocar o investimento. 
Também julgo que a Europa está a ficar crescentemente prisioneira de uma 
cultura que não tem a ver com os direitos e liberdades fundamentais, que 
felizmente temos, mas com uma ideia de que uma parte da sociedade tem 
direitos adquiridos seja de que maneira for, mesmo que não haja condições 
financeiras para os financiar. 
Essa parte da sociedade não é o sector privado, que obedece às leis do mer-
cado e, em grande medida, à negociação entre empregadores e empregados. 
Ora, se não tivermos crescimento suficiente, produtividade melhorada e de-
mografia capaz de sustentar os sistemas sociais, é muito difícil falar de forma 
não ilusória de direitos adquiridos para uma parcela da população, que é a 
da administração pública. 

Uma decorrência desta situação tem a ver com o facto da Europa estar a ficar 
com uma certa resistência à mudança no sentido mais estrutural da palavra. 
Um norte-americano muda 10 a 11 vezes de emprego ao longo da vida e, mui-
tas vezes, muda de emprego e de cidade. Isso, obviamente, tem um impacto 
sobre a economia absolutamente extraordinário. Um europeu tende a resistir 
à ideia de mudança geográfica ou laboral. Isso é menos verdade nos mais 
novos, felizmente, mas é um fator que também é relevante.
Outro fator que considero importante é que a Europa investe cerca de metade 
do que os Estados Unidos da América fazem em investigação e desenvolvi-
mento, que é o pilar da inovação. Sem I&D não há inovação, pelo que os in-
vestimentos público e privado são absolutamente determinantes. A Europa., 
inclusive, acaba de ser ultrapassada pela China em matéria de investimento 
em I&D. Se não tomarmos cuidado, qualquer dia, ficamos na segunda divi-
são da economia digital. Se olharem para as 10 maiores empresas do mundo 
em termos tecnológicos, seis são norte-americanas e quatro são chinesas. 
Como a economia 4.0 é cada vez mais o futuro, é muito preocupante que a 
Europa esteja, neste momento, fora da final da economia tecnológica. 

DM – É nesse sentido que se pode considerar que a Europa conse-
guiu controlar a desagregação, mas não o declínio?
PP – Durante muitos anos, foi proclamado que não havia o direito de seces-
-são na União Europeia. Quando um Estado decide sair, nada garante que 
seja o último. 
Os ingleses têm a mais sólida e uma das mais antigas democracias parla-
mentares no mundo. É, para mim, bastante estranho que, tendo eles o melhor 
parlamento democrático do mundo há séculos, tenham feito um referendo, 
porque quando se tem um bom parlamento, em princípio, não se convocam 
referendos para esse tipo de assuntos. Em 400 anos de democracia parla-

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
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por um modelo comunista, apoiado por uma super potência; outra coisa é, 
caída a União Soviética, a Rússia e esta é milenar. Posso gostar mais de 
certos aspetos da Rússia, posso ter maior distância em termos políticos e 
humanos, mas isso não significa uma conflitualidade permanente com os 
russos. A Rússia é uma das fronteiras da Europa, há certos temas onde pode 
haver compromisso, por exemplo, ajudarem-se mutuamente quanto ao fun-
damentalismo islâmico. 
Num mundo que, no futuro, estará muito polarizado entre os Estados Uni-
dos da América e a China, a Rússia não se vai sentir muito confortável com 
nenhum dos dois. Tenderia, no que for possível, a procurar uma visão prag-
mática das relações com a Rússia, na certeza de que esta tem dois problemas 
muito difíceis de ultrapassar, que são o seu declínio demográfico, que ainda é 
pior do que o da Europa Ocidental, porque não há emigração para a Rússia, 
e a ineficiência da economia, dado que, ao contrário da China, fez poucas 
reformas. 

DM – Recuperando o tema da Catalunha, acredita numa Catalu-
nha livre ou numa Espanha reforçada? A independência da Cata-
lunha tem sentido, no seu entender?
PP – A Portugal só convém a estabilidade da Península Ibérica. Os fenóme-
nos de desagregação sabe-se onde começam, mas não se sabe onde acabam. 
Física e geograficamente, a economia portuguesa e a espanhola estão muito 
integradas, Espanha é o primeiro cliente de Portugal, um quarto das nossas 
exportações vão para Espanha.
Não somos espanhóis nem catalães, pelo que, sobre essa matéria, devemos 
manter a nossa prudente distância, defendendo não só os princípios consti-
tucionais, que são muito importantes para que possamos conviver todos na 
União Europeia, como também a estabilidade da Península Ibérica. 
Há um lado no nacionalismo catalão que não é dito em Portugal com muita 
frequência. Têm uma certa razão aqueles que notam no discurso catalanista 
uma certa xenofobia do ponto de vista económico e social. Quem aguenta 
uma ideia de Espanha na Catalunha são os migrantes internos das regiões 
mais pobres do país, que foram para lá fazer aquilo que os catalães já não 
queriam fazer. Há muito andaluz, muito estremenho e muito asturiano. São 
espanholistas. Tal como acontece na Lombardia, perpassa no discurso cata-
lanista uma certa ideia de que não querem pagar mais os pobres do sul. O 
que nunca é bom.

DM – Do outro lado do Atlântico, e falando dos Estados Unidos da 
América, como se contesta um líder pela política que segue quan-
do a economia cresce?
PP – Há um velho princípio norte-americano, dito pelo então candidato Bill 
Clinton, num famoso debate que “a economia é estúpida”.
A economia norte-americana é mais flexível do que a europeia, o capitalismo 
é mais forte, ultrapassa as crises financeiras com bastante mais rapidez e 
dureza. Há muita gente que cometeu crimes e foi presa. O sistema judicial 
norte-americano tem muitos defeitos, mas é rápido e eficiente. Os cidadãos 
estão otimistas e, fruto da reforma fiscal de Donald Trump, os investidores 
estão a orientar-se mais para a América. 

mentar mais moderna, os ingleses tiveram apenas três referendos de âmbito 
nacional, um deles para entrar na União Europeia, outro deles para formar 
um sistema eleitoral e o do Brexit. Não é tradição nem costume. Portanto, 
tenho muitas dúvidas que a tradição democrática do Reino Unido permita 
alterar resultados quando não gostamos deles. 
Há muitos fatores de fragmentação na Europa, à exceção dos populismos. 
Os populistas têm muita companhia na Europa. De momento, julgo que se 
conteve qualquer tendência para mais saídas. Mas estamos a viver um tempo 
em que a Espanha tem um desafio de separação, a Itália está nas mãos de 
dois populistas, a Inglaterra “vai-se” embora, a Alemanha, que tem poder e 
dinheiro, tem uma chanceler no declínio do seu poder, França gostaria de 
ter poder, mas não tem dinheiro, todos os outros problemas de regiões sem 
Estado estão um pouco por toda a Europa e o leste europeu está com uma 
atitude muito escassamente europeísta do ponto de vista, por exemplo, das 
migrações. É, a meu ver, inexplicável que países que se livraram do totalita-
rismo com a solidariedade do ocidente estejam, neste momento, com uma 
posição tão hostil que não acolhem nem um refugiado. São muitos os fatores 
de preocupação e de fragmentação.

DM – A Europa está perante um conjunto de “caixas de Pandora”?
PP – A história da Europa é uma história de nações e de conflitos e é por isso 
que o projeto europeu, nascido depois da lição da Segunda Grande Guerra, 
representa um dos períodos mais prolongados de paz na Europa. Foi criado 
depois de duas guerras mundiais que aconteceram na Europa, de milhões de 
pessoas terem perdido a vida, de um genocídio por discriminação religiosa. 
Tirando a questão dos Balcãs, mas que era fora do território da União Euro-
peia, não me lembro de um período tão prolongado de paz. Se, porventura, 
prevalecesse a desagregação, seria muito preocupante. Porque a história da 
Europa é uma história de conflitos. 
Agora, a Europa está cheia de regiões que se julgam nações e de nações que 
não têm Estado. A questão da Catalunha nunca seria a única, porque só em 
Espanha existe outra com a mesma gravidade perante este cenário, chamada 
País Basco. O que se passa em Espanha com a Catalunha poderia um dia 
passar-se em Itália com a Lombardia e o Venetto, no Reino Unido com a Escó-
cia, na Bélgica com a Flandres e a Valónia. Há muitos casos. Abrir a caixa de 
Pandora num significa dar um grande incentivo nos outros. 
O caso espanhol teve, contudo, uma vantagem do ponto jurídico-político, que 
foi, finalmente, clarificar algo que não estava nítido: quem sai de um Esta-
do-membro sai da União Europeia e só voltará com o voto improvável do que 
sobra daquele Estado-membro. 

DM – Como definiria as relações diplomáticas da Europa com a 
Rússia?
PP – Não tenho uma opinião politicamente correta sobre o tema da Rússia. 
Para mim, as relações deviam ser melhores. Primeiro, porque a Europa tem 
uma dependência energética face à Rússia que não é irrelevante. Ninguém 
faz ideia do que seria um inverno na Europa sem o gás da Rússia. Segundo, 
porque a Rússia não é a União Soviética. Uma coisa era o projeto da União 
Soviética, que visava competir e substituir o modelo democrático ocidental 

ENTREVISTA
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O que pode prejudicar os Estados Unidos da América é o excesso de prote-
cionismo, que não é novo nos americanos, que protagonizaram a primeira 
desglobalização do mundo entre as duas grandes guerras. Impuseram tarifas 
alfandegárias sobre 20 mil produtos estrangeiros e o comércio caiu dois ter-
ços, ao passo que a inflação e o desemprego dispararam.
No mundo global, onde as cadeias de produção são muito integradas, quan-
do se faz uma taxa na fronteira não prejudica apenas o país do lado de lá. 
Acaba por prejudicar também o país do lado de cá, porque muitos dos pro-
dutos e bens são feitos por segmentos que são importados do país que toma 
as medidas protecionistas. No México, produzem-se excelentes automóveis, 
mas para fazer o assento é preciso ir buscar o cinto de segurança ao Alasca. 
O excesso de protecionismo pode vir a prejudicar o dinamismo económico dos 
Estados Unidos da América, assim como uma política migratória excessiva-
mente restritiva, que diminui a competitividade da América, nomeadamente 
na economia digital, porque as empresas de Sillicon Valley precisam de poder 
encontrar bons cérebros e esses não dependem de religião, género, naciona-
lidade. É um facto humano derivado do mérito. Se se puserem com políticas 
muito restritivas em matéria de emigração, as empresas tecnológicas norte-a-
mericanas deixam de poder contratar cérebros em toda a parte do mundo. E 
isso prejudica-as, porque a inovação é cada vez mais vertiginosa. Há 50 anos, 
a idade média de uma empresa com performance era mais de 40 anos. Hoje, 
não chega a 20, embora também seja verdade que uma boa ideia se transfor-
ma mais rapidamente num bom negócio. Mas é preciso ter consciência que, 
noutro lado do mundo, ao mesmo tempo, alguém está a ter a ideia que vai 
substituir esta que se transformou num bom negócio.
É uma grande ilusão tomar decisões unilaterais no mundo global, porque 
este não espera por ninguém. Quando se voltar aos mercados e a ter uma ati-
tude aberta, vai-se descobrir que outros ocuparam espaços que deixou livre. 
O caso mais extraordinário é o do Tratado do Trans-Pacífico. O Japão tomou 
a iniciativa de o fazer sem os Estados Unidos da América e juntou 11 países 
que representam 14% do comércio mundial. 

DM – A recente conferência entre o presidente norte-americano 
e o seu homólogo norte-coreano altera, de alguma forma, a sua 
visão ou perspetiva até aqui sobre o assunto? O perigo nuclear na 
Península Coreana desapareceu?
PP – Só o tempo o dirá. O crescimento das economias do mundo passou 
para a Ásia, mas também o risco político. Uma das zonas mais conflituais é, 
obviamente, a da Península Coreana e o Mar do Sul da China. 
O líder da Coreia do Norte, assim como o seu pai, construíram o programa 
nuclear entre 2006 e 2017, beneficiando de uma grande condescendência da 
comunidade internacional. Por quatro vezes, a Coreia do Norte assumiu com-
promissos provisórios em troca de financiamento relativamente ao nuclear e 
em duas dessas quatro vezes utilizou essa mesma palavra: desnuclearização. 
Até hoje nunca cumpriu. Recebeu várias vezes dinheiro, prometeu cumprir e 
nunca o fez ou dissimulou e, depois, o ocidente descobriu. 
Há um fator que é a posição da China. A China deixou de ter conveniência 
em ter um vizinho em que nada garante que tenha influência dentro de 20 
anos. E se ele tiver uma bomba nuclear, quer a Coreia do Sul quer o Japão 
serão obrigados a ter também o nuclear para fins militares. Como já existe 
na Índia, no Paquistão e na própria China, daqui a pouco é uma multidão. É 
possível que os Estados Unidos tenham percebido que esse fator podia mudar. 
Na verdade, as votações nas Nações Unidas mudaram e a China passou a 
votar as sanções, quando tem 90% das exportações da Coreia do Norte, logo, 
uma influência enorme na sua economia. Se a China quiser apertar, o aper-
tão é sério. Pode ser que isso explique uma posição nova da Coreia do Norte, 
mas, como diz São Tomé, ver para crer. 

DM – A China tem condições para se tornar no maior mercado de 
consumo à escala mundial?
PP – A emergência da China é um dos factos extraordinários das nossas 
vidas. Já assistimos à queda da União Soviética e agora assistimos à emer-
gência da China. 
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Todas as certezas que os intelectuais do ocidente tinham sobre a China, até 
agora, não se revelaram verdadeiras. Dizia-se muito que a liberalização eco-
nómica da China conduziria à sua liberalização política, o que não aconte-
ceu. Dizia-se que a China tinha grandes dificuldades em inovar e inventar 
e que era muito tentada pela cópia e, neste momento, tem 20% da despesa 
disponível no mundo em investigação e desenvolvimento. Tem mais de mil 
centros de multinacionais na sua economia. Está em segundo lugar e preten-
de disputar a liderança da economia tecnológica com os Estados Unidos da 
América. Tornou-se no primeiro exportador de bens no mundo, quando tinha 
1% de quota há 40 anos. A China tem paciência. Obviamente, que também 
tem problemas vários e alguns muito sérios, mas não são aqueles que os 
intelectuais do ocidente pensam que são.
Quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio, o então pre-
sidente norte-americano Bill Clinton disse, com uma certa condescendência, 
que os produtos americanos iam inundar a China. Basta olhar para os défi-

ces comerciais para ver quem inundou quem. 
Na verdade, com problemas para resolver, mas quem não os tem, um dos 
factos mais impressionantes é a ambição económica internacional da Chi-
na. As empresas portuguesas encontram as chinesas em todo o lado, muitas 
vezes levando tudo chave na mão – financiamento, capitais, mão-de-obra, 
projetos - em África ou na América Latina. Há meio século, a China era um 
país fechado e ainda mais há um século atrás. 

DM – A evolução da Argentina, Chile, México, Colômbia e Brasil 
contrasta com o retrocesso da Venezuela. Era expectável, há uns 
anos atrás, que a América Latina evoluísse assim?
PP – Há muitos portugueses na Venezuela. São cerca de 400 mil. Por isso, 
temos de ter uma política muito prudente. 
Manifestamente, o modelo económico dos chamados países bolivarianos, 
sem um petróleo muito forte, colapsa. O caso de Angola é diferente porque 
tem muito mais por onde crescer. 
A Venezuela é muito preocupante. Já entrou em default parcial por duas ve-
zes. Todos os trimestres a inflação aumenta um zero. Nunca tinha visto uma 
previsão de inflação de 13.000%. Imagine-se o que é a vida da classe média 
e, sobretudo, o que é a não vida dos mais pobres num país assim. 
Toda a América Latina, com a provável exceção do México, fez um caminho 
ao contrário do da Venezuela. A Argentina teve um exílio dos mercados e não 
teve acesso a financiamento durante 15 anos. O Chile é a melhor economia 
em Produto Interno Bruto per capita da região. A Colômbia vai, finalmente, 
ter um mercado interno único, porque deixa de haver partes do território 
sob o controlo da guerrilha, uma entidade externa ao Estado. Todos fizeram 
escolhas no sentido de ter economias abertas, da atração do investimento 
estrangeiro, da construção de casos de competitividade. 
Vamos ver, agora, o México, que é a economia mais interessante da América 
Latina e, depois, o Brasil, após as eleições.

DM – O novo presidente angolano apresenta-se como uma “pedra-
da no charco” face ao que se conhece do país até aqui? É uma 
boa ou má notícia para as relações com Portugal a eleição de João 
Lourenço?
PP – Cada país tem um conjunto de afinidades eletivas. A história, a cultura, 
a memória, a proximidade entre os povos permitem quer em Luanda, quer 
em Lisboa que as pessoas tenham uma natural capacidade de entendimento. 
É absolutamente extraordinário como, tanto de um lado como do outro, se 
superou um tempo muito difícil. Um tempo de guerra, de feridas, de coisas 
que nos poderiam separar. A rapidez com que, apesar de tudo, a economia 
portuguesa absorveu quem veio de África, com que as empresas portuguesas 
trabalham o mercado angolano, a quantidade de portugueses que há em 
Angola e a quantidade de angolanos que há em Portugal, os interesses cru-
zados das duas economias... Não perderia um segundo a ter dúvidas sobre a 
relevância da relação com Angola, na certeza de que se tem de perceber que 
o tempo do império terminou e não somos nós que vamos determinar como 
vai ser o regime político em Angola. 
Sempre disse que a sucessão organizada pelo MPLA era para levar a sério. E 
os factos apontam para isso. 
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Iniciativa “É Tempo de Ajudar”
ganha expressão nacional
A 7.ª edição da campanha solidária “É Tempo de Ajudar” já se encontra agendada 
para o segundo semestre deste ano, com o distrito de Castelo Branco a ser a mais 
recente região a integrar o leque de destinos onde se promove esta ação. Com progressiva 
expressão nacional, esta iniciativa do Tempo para Dar irá realizar-se, simultaneamente, 
nos distritos de Portalegre, Beja, Évora, Faro, Portimão e Setúbal, convidando todos os 
residentes a contribuir para o bem-estar da população local, uma vez que a doação destes 
bens é efetuada nas localidades onde são recolhidos.

CORAÇÃO DELTA
TEMPO PARA DAR
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS/D.R.

OS VOLUNTÁRIOS DO TEMPO 
PARA DAR SÃO UMA PEÇA 
FUNDAMENTAL DESTA 
INICIATIVA que reúne, ainda, 
as autarquias e as entidades 
de solidariedade social locais, 
sem esquecer os aderentes 
das lojas Intermarché, onde é 
efetuada a recolha dos bens. 
A ação promovida pelo Tempo 
para Dar já levou um pouco 
de conforto a mais de 5.600 
idosos desde a sua criação, 
em 2015
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Delta Saúde
Como se hidratar no verão?   
Sabia que:
- O corpo humano possui cerca de 65% 
de água em homens e 60% em mulheres, pelo que este é um elemento 
fundamental para manter um equilíbrio metabólico dentro do organismo, 
onde uma má hidratação causada por múltiplos fatores pode levar a 
desidratação. Com a chegada do verão, e as altas temperaturas que vêm 
juntas com ele, é preciso ficar mais atento à quantidade de água ingerida 
para, assim, manter um bom equilíbrio hídrico.
- Para uma hidratação ideal quotidiana, é recomendado o consumo de dois 
litros de água/dia, equivalente a oito, dez copos de água/dia.
- Além da própria água mineral, são alternativas complementares de 
hidratação como frutas aquosas (melancia e melão), sumos de frutas 
naturais, água de coco e até isotónicos apropriados.
- Evite refrigerantes e bebidas industriais, pois apresentam elevado teor 
de açúcar ou outros aditivos químicos não recomendados.
- Para aqueles que têm dificuldade em beber água pura temos os sabores 
aliados para melhorar o paladar e seu consumo.
- Não espere a sensação de sede, beba água ao longo do dia, se for 
preciso, transporte uma garrafa para se hidratar aos poucos.

A iniciativa de cariz solidário “É Tempo de Ajudar” prepara-se para voltar 
à estrada e alargar, ainda mais, o âmbito de ação, ao chegar agora à Beira 
Baixa, em concreto, ao distrito de Castelo Branco, onde diversas lojas Inter-
marché irão ajudar a promover o bem naquele concelho serrano, tendo por 
intermédio a sétima campanha solidária, a realizar no segundo semestre 
deste ano.
A angariação de produtos de higiene continua a ser o grande objetivo des-
ta iniciativa que, desde o seu arranque, em outubro de 2015, já apoiou 
mais de 5.600 idosos, distribuídos por 30 localidades, num total de 132 mil 
euros angariados em produtos de higiene que visam suprir necessidades 
básicas. 
Os kits de higiene, cujos produtos constituintes podem ser adquiridos nas 
Lojas Alentejo e Intermarché, são compostos por creme hidratante, óleo de 
amêndoas doces, champô, sabonete, gel de banho, desodorizante, pasta e 
escovas de dentes e soro fisiológico, e toda a população local pode ajudar 
a contribuir para o bem-estar da comunidade envolvente, já que a doação 
destes bens é feita nas localidades onde são recolhidos, uma das particula-
ridades desta iniciativa pioneira em Portugal.
Uma crescente rede de solidariedade social que começa a evidenciar 
expressão a nível nacional e que se apresenta como possível graças ao 
envolvimento dos parceiros locais, casos das autarquias, Instituições Par-
ticulares de Solidariedade Social (IPSS) e aderentes Intermarché, que se 
associam ao Coração Delta para fomentar o bem-estar das faixas etárias 
mais carenciadas.
Com a sétima campanha solidária já a ganhar forma, a iniciativa “É Tem-
po de Ajudar” pretende chegar, agora, à Beira Baixa, com diversas lojas 
Intermarché do distrito de Castelo Branco a juntaram-se às dos distritos 
de Portalegre, Beja, Évora, Faro, Portimão e Setúbal, para fazer chegar um 
pouco de conforto àqueles que mais necessitam.
Sob o mote “Um simples gesto que faz toda a diferença”, o programa Tempo 
para Dar do Coração Delta, associação de solidariedade do Grupo Nabeiro/
Delta Cafés, tem vindo a marcar a diferença no quotidiano de muitos ido-
sos espalhados a nível nacional. Não deixe passar esta oportunidade para 
marcar a diferença. 
Contamos consigo! 

Caminhada solidária mobiliza 400 pessoas
O cruzamento de Alvendre, na Guarda, foi o ponto de partida da caminhada 
solidária organizada pelo Tempo para Dar e pelo departamento comercial 
da Delta Cafés da Guarda, que, desta vez, se realizou naquela cidade da 
Beira Alta, levando, assim, a cada vez mais localidades e a mais pessoas a 
chamada de atenção para os problemas que pautam a atualidade da nossa 
sociedade.
Ao todo, cerca de 400 pessoas marcaram presença nesta iniciativa, que se 
realizou no dia de 17 de junho, e caminharam pela solidariedade, sendo 
que o valor angariado - três “passos solidários” por pessoa, o simbólico 
valor de inscrição –, e antecipando a estação de calor deste ano, foi con-
vertido em seis mil garrafas de água oferecidas aos Bombeiros Voluntários 
da Guarda.

Testemunho 
Voluntário Coração 
Delta

            
Nome: Dora da Silva Carretas
Naturalidade: Elvas
Área profissional: Técnica 
administrativa 
Na Delta Cafés desde: Desde 
2016
.... e voluntária desde: 2017

O que representa ser voluntária? 
É muito gratificante. Ser voluntária é algo que descobri apenas há um ano, através do 
Coração Delta, e que estava longe de ser o que eu pensava. Neste projeto, apercebi-
me que pequenas ações, ainda que tenham lugar apenas algumas vezes por semana, 
podem realmente fazer a diferença junto das pessoas com quem comunicamos e 
lidamos.

Qual o momento/ação que mais a marcou? 
Todos os dias são importantes. Para mim, e para as pessoas a quem se dirige o meu 
projeto, nomeadamente idosos. O que me marca não são momentos específicos, 
mas o contacto permanente com as pessoas, nos pequenos momentos da vida delas, 
na atenção e carinho que damos, dentro do pouco tempo livre que temos. Tudo faz 
sentido com o retorno que recebemos dos idosos e isso, de facto, marca-me.

Uma mensagem para aqueles que não são, ainda, voluntários? 
Só depois de alguém decidir ser voluntário é que pode verdadeiramente sentir o que 
significa esta missão, por isso digo: venham experimentar!
Pelo menos, neste tipo de voluntariado de apoio a idosos, em que julgo que a nossa 
colaboração muda e alegra aquele pedaço do seu dia. É tão bom que, no final, saio 
tão ou mais beneficiada e realizada que as pessoas que tento ajudar e marcar com as 
minhas ações como voluntária, diariamente.
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O HUB CRIATIVO DO 
BEATO FOI O PALCO 
DE MAIS UMA EDIÇÃO 
DO DELTA MIND, uma 
iniciativa que permitiu a 
oito grupos distintos de 
colaboradores do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés 
apresentar a sua ideia de 
negócio, do qual apenas 
um saiu vencedor

“A inovação acontece agora. 
A inovação somos todos nós”
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A Delta Cafés voltou a apostar nas ideias internas do Grupo e a 
promover o espírito de empreendedorismo e inovação que vive em cada um. 
A segunda edição do Delta MIND LAB voltou a ser um sucesso, com 
colaboradores de diversos departamentos e geografias a apresentarem 
os seus projetos.

O HUB Criativo do Beato foi o palco 
da segunda edição do concurso inter-
no que permite aos colaboradores do 
Grupo Nabeiro/Delta Cafés desenvolve-
rem um projeto inovador. Oito equipas 
multidisciplinares apresentaram a sua 
ideia, com apenas uma a sair vencedo-
ra, numa decisão que não se revelou 
fácil para os “tubarões”. O que demons-
tra o empenho das equipas participan-
tes, assim como a qualidade média das 
ideias apresentadas nesta iniciativa 
que se apresenta como um dos pilares 
de inovação do Grupo Nabeiro/Delta 
Cafés. 
Bem ao estilo do programa “Shark 
Tank”, os moldes eram muito simples: 
cada um dos grupos dispunha de sete 
minutos para fazer o seu “pitch”, res-
pondendo depois às perguntas dos jura-
dos. Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport-
TV, Mário Ferreira, CEO da Douro Azul, 
Ana Paula Reis, CEO da Seldata, Vítor 
Sobral, chef e empresário, e Vasco Pe-
restrelo, CEO da Multimedia Outdoors 
Portugal, compunham o painel de “tu-
barões” a quem coube a decisão. 
Sob o olhar atento da plateia, o apresen-
tador Pedro Fernandes dirigiu o even-

“A inovação acontece agora. 
A inovação somos todos nós”

MIND LAB
SOMOS DELTA

texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS



DELTA MAGAZINE
ABRIL/MAIO/JUNHO’18 52

to, dando as honras de abertura a Rui Miguel Nabeiro, administrador do 
Grupo Nabeiro/Delta Cafés. De forma a iniciar a manhã de apresentações, 
o gestor deu as boas-vindas aos presentes. “É um enorme prazer estarmos 
aqui hoje de novo. Tenho um orgulho enorme em estarmos, pela segunda vez, 
a realizar este evento que quer que o nosso grupo siga um caminho de ino-

SOMOS DELTASOMOS DELTA

vação. A inovação faz parte do 
nosso ADN e tem de fazer par-
te do nosso dia-a-dia. O MIND 
Lab é a forma de todos nos 
podermos expressar, de todos 
podermos apresentar ideias, 
de fazer parte do futuro da 
nossa empresa. Precisamos, 
claramente, de todos para con-
tinuar a crescer”, declarou o 
gestor. 
Ao todo, oito equipas distin-
tas apresentaram as suas 
ideias e responderam às mais 
variadas questões dos jura-
dos, que pretendiam avaliar a 
viabilidade do negócio e o seu 
potencial. Com diversos pro-
jetos interessantes, e bastan-
te diferentes entre si, apenas 
um podia sair vencedor do 
MIND Lab 18. Uma iniciativa 
de adesão crescente por parte 
dos colaboradores da Delta 

Cafés, cuja diversidade de colaboradores se apresenta como um excelen-
te móbil para a inovação, ao promover a iniciativa individual consolidada 
neste projeto de cariz anual.
Os vencedores deste ano apresentaram uma proposta singular, inovadora 
e amiga do ambiente, apresentada por Adelino Cardoso, Ana Raquel Guer-

ra, Sofia Passarudo, Rui Pereiro, Brígida Lourenço e Tânia 
Cardoso, que conquistou os jurados. Modelo de negócio que 
foi amadurecido ao longo de quatro meses, período no qual 
as equipas dedicaram-se à validação da ideia, em sessões de 
um dia onde, para além da parte teórica, se realizaram vários 
exercícios com os consumidores, como inquéritos, provas de 
conceito ou protótipos. 
Enquanto os “tubarões” tomavam a difícil decisão de escolher 
o vencedor, foi a vez dos vencedores do ano passado subirem 
ao palco. Uma vez anunciado o vencedor, o ambiente foi de 
festa. 
Terminada a edição de 2018, será agora altura de avaliar os 
projetos aqui apresentados e fica a certeza de que, para o pró-
ximo ano, se realizará uma nova edição do Delta MIND Lab, 
onde todos podem apresentar as suas ideias e ver o seu proje-
to reconhecido. Todos os colaboradores da Delta Cafés podem 
juntar-se a esta iniciativa. E participar é muito fácil. Através 
do endereço eletrónico mind@grupo-nabeiro.pt, é possível so-
licitar o acesso à plataforma MIND e, assim, dar azo à imagi-
nação de cada um em prol da resolução de desafios do grupo.
Arrisque!
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Iniciou oficialmente atividade no passado dia 1 de janeiro. Uma decisão estratégica para 
a gestão do negócio de hotéis, com estratégia comercial, ferramentas e produtos adequados 
às necessidades deste tipo de clientes e que são distintas face aos operadores da 
restauração. No seguimento do modelo de sucesso da Delta Cafés neste último sector, que lhe 
granjeou a liderança do mercado de café, a meta é alcançar cada vez maior expressão na 
hotelaria. Um sector cada vez mais competitivo, profissionalizado, de gestão apurada e que 
exige um discurso adequado a estes interlocutores.  

SOMOS DELTA
ESTRUTURA DE HOTELARIA NACIONAL
texto CARINA RODRIGUES fotos SARA MATOS

Estrutura de Hotelaria Nacional:
decisão estratégica e adequada

A ESTRUTURA DE 
HOTELARIA NACIONAL é 
a mais recente aposta do 
grupo e teve como objetivo 
ajustar a sua proposta 
de valor às necessidades 
do dinâmico sector 
hoteleiro português. Com a 
proximidade de uma equipa 
dedicada que, no terreno, 
acompanha os clientes, 
os bons resultados estão 
à vista
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O arranque de 2018 coincidiu com mudanças e novidades na estrutura de-
partamental da Delta Cafés. Atenta à evolução do mercado e, muito parti-
cularmente, à dinâmica atualmente vivida pelo sector hoteleiro português, 
a empresa estreou, a 1 de janeiro, a Estrutura de Hotelaria Nacional. Uma 
nova unidade de negócio que obedece à decisão estratégica de dar uma 
resposta personalizada e adequada a um sector cujas necessidades são 
distintas das do sector da restauração, onde o modelo da Delta Cafés já 
mais que provou ser bem-sucedido.
Foi com este objetivo que se procedeu à separação das carteiras de clientes 
da restauração, hotéis e Corporate, que passaram a ter abordagens e trata-
mentos diferenciados, adequados às suas expectativas e necessidades tão 
específicas. Com uma equipa de gestão de negócio organizada por contas 
e territorialmente, através desta estrutura, a Delta Cafés passa a ter uma 
presença comercial mais próxima de cada unidade hoteleira particular. 
Três Key Accounts dedicados trabalham em coordenação com os vários 
departamentos, que asseguram o acompanhamento operacional. “A par 
de toda a componente de gestão, a operação é muito importante para estes 
interlocutores. Negociar com a central de compras da sede ou da unidade é 
distinto de negociar com as operações, porque, neste último caso, o mais im-
portante é o serviço. Este interlocutor valoriza, acima de tudo, o que, naquele 
pico concentrado de consumo, lhes resolva as necessidades daquele conjunto 
de hóspedes, para que estes se sintam satisfeitos e não haja reclamações, 
algo particularmente importante nesta época de grande recurso a platafor-
mas digitais, como o Booking ou o Tripadvisor, por exemplo”, aponta Nuno 
Duarte, National Account Manager Hotéis da Delta Cafés. 
O negócio cresceu com base numa gestão de departamento a departamen-
to, mas houve a necessidade de se proceder a uma viragem estratégica, 
ajustando-se o foco e a abordagem a esta área de negócio. Nos hotéis, ao 
contrário da restauração, não faz sentido uma estratégia comercial assente 
em unidades que têm tipicamente uma negociação direta com um único 
interlocutor. De facto, no sector da hotelaria, a negociação envolve mais do 
que um interlocutor e não raras vezes o decisor, seja o diretor de compras 
da conta, diretor geral ou diretor de F&B, é quem “menos manda”, porque 
é influenciado por um conjunto de pessoas do seu staff que atuam como 
prescritores. 
É nesse sentido que situações que, anteriormente, estavam atomizadas são 
hoje transformadas em contas, divididas pelos departamentos para uma 
gestão totalmente transversal. Uma decisão que visa agilizar e simplicar 
processos, de modo a que tudo corra sem sobressaltos, maximizando-se, 
assim, os tempos de resposta. “As situações independentes ainda hoje repre-
sentam 70%, mas a tendência é que diminuam, não só pelos movimentos de 
concentração e consolidação que atualmente afetam o sector da hotelaria, 
como também pela nossa própria ação, alargando o portfólio e conquistando 
mais contas”, detalha o responsável.
Sobretudo o café, mas também os sumos para o pequeno-almoço são o 
foco da oferta proposta aos hotéis, complementada, depois, com os outros 
produtos das restantes marcas comercializadas em exclusivo pela Delta 
Cafés. Ao afastar-se do modelo que é aplicado no sector da restauração, e 
apostando numa estratégia comercial própria, esta área de negócio con-

segue otimizar os vários momentos de consumo de um hotel e que são 
distintos dos verificados num café ou restaurante. “O grande momento de 
consumo de um hotel está no pequeno-almoço e quem serve muitos peque-
nos-almoços, normalmente, não é com máquinas de café em grão que con-
segue ser eficiente. Temos alguns equipamentos automáticos multisserviços 
de grão com que potenciamos negócio, até porque é aqui que está o nosso 
‘core’ e grande ‘expertise’, mas não podemos forçar isso a ponto de, depois, 
não sermos adequados ao negócio do cliente. É isso que, de alguma maneira, 
estamos a enfrentar, até pela aposta que tem sido feita pela concorrência, 
com soluções competitivas de cafés solúveis em termos de serviço e preço. 
Temos muitas unidades que servem cerca de 300 a 400 pequenos-almoços 
concentrados em duas horas. São momentos de consumo para os quais temos 
vindo a preparar soluções, para enfrentar esta concorrência dos solúveis”, 
assume Nuno Duarte.

Embaixadores
Neste negócio, um aspeto importante e que não pode ser descurado é o 
staff, que cada vez mais influencia as decisões de compra. Uma vez que 
estes profissionais acabam por ter também momentos de consumo no ho-
tel, podem tornar-se embaixadores dos produtos. “Um trabalho de ganho 
de relação, onde, baseados no nosso modelo de restauração, implementámos 
com uma outra perspetiva”, detalha.
Ao fim de seis meses, os resultados começam a comprovar a certeza da 
estratégia adotada. Mesmo os reveses sofridos são vistos, pelo responsável 
pelo departamento, como algo de positivo, porque obrigaram a repensar 
e a sair da zona de conforto. “Temos tido algumas vitórias, sobretudo em 
contas mais pequenas, que nos estão a preparar para crescer e ganhar massa 
crítica. Hoje, temos uma outra capacidade de resposta que não tínhamos há 
seis meses atrás e estamos certos que, dentro de seis meses, essa capacidade 
de resposta será ainda maior”, valida, confiante, Nuno Duarte.
Até porque, tendo em conta a atual dinâmica vivida pelo sector hoteleiro 
português, o serviço é importantíssimo e nada pode falhar. Seja na parte 
de logística, com a distribuição e entrega dos produtos, seja ao nível dos 
equipamentos, já que a nível da qualidade dos produtos nada há a apon-
tar às marcas comercializados pelo Grupo Nabeiro/Delta Cafés. “Também 
aqui temos de adaptar o modelo que não pode ser o da restauração. Existem 
muitos mais equipamentos dentro de uma unidade hoteleira e tudo tem de 
funcionar, sobretudo nos momentos de pico de consumo, quando o staff está 
preocupado em rodar mesas, para servir rapidamente 300 a 400 pequenos-
-almoços. Se uma máquina de café falhar, é um drama”. 
Dar resposta ao serviço do cliente, com preços competitivos, sem sacrificar 
a qualidade é a aposta desta nova estrutura da Delta Cafés que se encontra 
a trabalhar em novas soluções para o sector da hotelaria. Com ofertas para 
diferentes necessidades e tipologias de hotel. 
Também o contributo, direto ou indireto, de todas as equipas do universo 
do Grupo Nabeiro/Delta Cafés é fundamental para a missão levada a cabo 
por esta nova estrutura que ambiciona servir cada vez mais e melhor. “Um 
cliente, um amigo. Esse será sempre o nosso mote, seja em que departamento 
ou área de negócio for”, conclui.
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Quem pensa em vending da Delta Cafés imagina logo máquinas automáticas de 
bebidas quentes onde se pode adquirir, num copinho, o café preferido dos portugueses. 
Mas não é só. A empresa portuguesa criou uma nova marca, onde alia a tecnologia ao bem-
estar: My Break by Delta Cafés. Com este serviço de vending, não só continua a 
estar disponível um sortido de snacks ligeiros, mas também uma nova oferta de refeições 
saudáveis, como saladas e massas. Tudo isto numa máquina.

REPORTAGEM
MY BREAK
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS

My Break by Delta: a qualidade 
de sempre numa máquina de vending

O vending da Delta Cafés opera, para já, na Grande Lisboa. No total, são mais de 
mil as máquinas colocadas, sendo a maioria máquinas automáticas de bebidas 
quentes, ou seja, de café Delta. 
Mas a líder no mercado de café continua a inovar e apresentou uma marca con-
sistente para todo o seu serviço de vending, incluindo todo o mundo de bebidas 
quentes e frias e snacks. Com a marca My Break by Delta Cafés, vem consolidar 
a renovação da oferta de vending que começou a fazer no ano passado. “Esta 
aposta serve para nos posicionarmos e nos diferenciarmos dos restantes ‘players’ do 
mercado com uma marca que é nossa e que, como tal, tem obviamente a garantia 
de qualidade comum a todos os produtos que o Grupo Nabeiro/Delta Cafés oferece”, 
explica Patrícia Fragoso de Sousa, Head of Market & Category Development na 
Delta Cafés. 
Uma marca única, My Break by Delta Cafés assenta em duas gamas distintas. A 
gama “Simples e Bom” é composta por opções para as pequenas refeições. São 
produtos mais simples e indiferenciados, os tradicionais snacks e bolos, tais como 
o pão-de-deus e o croissant, que agora passam a ter o selo de qualidade da mar-
ca. “Trazemos também, nesta gama, salgados, como o pastel de bacalhau, o rissol 
de camarão e o croquete. Aqui, já é uma inovação porque são produtos de valor 
acrescentado e que, habitualmente, não se encontram numa máquina de vending”, 
sublinha a responsável.
A segunda gama chama-se “Gourmet”, sendo esta uma linha mais requintada, 
mais trabalhada e com influências de várias zonas do mundo. É composta por 
saladas e massas, preparadas a pensar nas refeições principais do dia. “Não é só 
pão, como as pessoas costumam comentar sobre as máquinas de vending. São refei-
ções e com uma muito boa qualidade”, explica Patrícia Fragoso de Sousa.
Sempre com o selo de qualidade que os portugueses associam à Delta Cafés, esta 
marca vai acompanhar as máquinas para onde quer que estas vão. “Percebemos que 
conseguimos ter produtos de qualidade numa máquina de vending. Acima de tudo, 
é isso que pretendemos: oferecer qualidade. Porque, ao dizermos que é My Break by 
Delta Cafés, estamos a pôr este selo de qualidade. Não podia ser de outra maneira”. 
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APAS SHOW 2018
DELTA MUNDO

texto BÁRBARA SOUSA fotos  D.R.

DELTA MUNDO

A Delta Cafés esteve presente na APAS Show 2018 com 
todas as suas marcas, pela primeira vez, com destaque 
para a Delta Cafés, a Delta Q e a Adega Mayor. O 
stand da empresa portuguesa foi constituído por vários 
ambientes, onde os visitantes tiveram a oportunidade de 
experimentar todos os produtos, do café moído ao café 
em cápsulas, sem esquecer o incomparável vinho 
alentejano da Adega Mayor. Além disso, apresentou 
o robot Qoffee Qar, autónomo e autodirigido, uma 
experiência única para saborear o seu café.

Delta Cafés na 
APAS Show 2018

Realizada em São Paulo, de 7 a 10 de maio, no Expo Center Norte, a APAS Show, reconhe-
cidamente a maior feira e congresso de supermercados no mundo, apresenta as melhores 
práticas de negócios do sector e reúne os principais gestores de cadeias de distribuição e 
lojas. Trata-se de uma grande oportunidade para que os fornecedores da cadeia de abasteci-
mento apresentem as suas novidades, lancem novos produtos e, o mais importante, fechem 
negócios.
Os números da 34.ª edição confirmam o evento como a maior plataforma de negócios do 
sector. O certame contou com a participação de 738 expositores, sendo 200 internacionais, 
de 19 países, como, por exemplo, Estados Unidos, Peru, Colômbia e Uruguai. E somaram-se 
mais de 84 mil visitantes.
A Delta Cafés esteve presente com um stand de 42 metros quadrados e, durante os quatro 
dias de feira, divulgou as suas principais novidades e o seu portfólio de produtos. Nomea-
damente, apresentou as linhas de produtos Delta Cafés e Delta Q, como o lançamento da 
nova máquina Delta Q Qlip, mas também mostrou os vinhos da Adega Mayor, chás Deltea e 
azeitonas e tremoços com a marca Qampo. 
O stand da Delta Cafés foi animado, durante todos os dias, pelo barista campeão europeu, 
Luís Vilhalva, que fez demonstrações de bebidas com base de café.
Recorde-se que a feira APAS é um dos locais escolhidos para a afirmação da Delta Foods 
Brasil como uma das empresas de referência de café no mercado brasileiro, aproveitando a 
oportunidade para alargar rede de contactos e reforçar as credenciais institucionais, através 
do contacto com centenas de pessoas, potenciais parceiros e clientes. Visitantes que tiveram 
a oportunidade de conhecer melhor os elementos da equipa e degustar os excecionais cafés 
Delta Cafés e Delta Q. A que se juntou, ainda, a oportunidade de mostrar a aposta em ino-
vação relevante para os nossos consumidores, surpreendendo e revelando uma experiência 
única, por intermédio do robot Qoffee Qar.
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DELTA MUNDO
texto BÁRBARA SOUSA fotos D.R.
MERCADOS INTERNACIONAIS

A Delta Cafés continua a atrair mais 
fãs fora do seu país de origem. A 
marca portuguesa acelerou o crescimento 
no âmbito das cápsulas, em países como 
Luxemburgo, França, Espanha e Angola. 
O segredo está nos novos lineares. 
Aqui, entusiastas do café ficam a conhecer 
a marca num renovado ponto de venda 
que convida à compra.

Novos lineares dinamizam 
vendas de cápsulas

A Delta Q está a revolucionar os lineares da categoria de cafés com 
presenças únicas, em lojas de vários parceiros, apresentando ao 
consumidor a sua gama de cafés exclusivos de forma moderna e 
apelativa. Uma nova forma de fazer gestão de categoria e que per-
mite levar, de forma inovadora, o melhor café em cápsulas portu-
guês até junto dos consumidores, dando, assim, mais um passo na 
sua afirmação, a nível nacional e internacional, como marca inova-
dora e disruptiva. 
A aposta da Delta Q passou, então, por desenvolver módulos de 
marca, levando o ambiente do interior de casa e melhorando sig-
nificativamente a experiência de compra. Os consumidores têm, 
assim, um contacto mais próximo com a marca, ao mesmo tempo 
que se facilita o seu ato de compra, tornando-o mais rápido e intui-
tivo. Trata-se de uma abordagem aos lineares de café que começa a 
ficar disseminada um pouco por este mundo fora, à medida que os 
clientes Delta Q percebem as mais-valias desta solução.
Hoje, podem encontrar-se estes lineares tão singulares em países 
como Espanha, França, Luxemburgo e Angola. Nomeadamente, em 
Espanha, estes aceleradores estão em algumas lojas Carrefour e 
E.Leclerc e, em Angola, nas cadeias Shoprite, Deskontão e Candan-
do, dinamizando significativamente o aumento da penetração de 
cápsulas. 
A empresa portuguesa projeta um incremento de 15% em vendas 
com a implementação destas soluções, um número muito significa-
tivo e que leva ao estabelecimento destas parcerias com os clientes.
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DESPERTE OS SENTIDOS
COM DELTA GRAN CAFÉ
A Delta transporta para o Gran Café o melhor das 
origens selecionadas da Ásia, África e Américas. Um 
café elaborado para conferir a cada chávena um sabor 
intenso e aroma subtil, envolto em notas de caramelo 
e frutos secos que transformam cada chávena num 
momento de puro prazer.

Deixe-se envolver pelo Delta Gran Café.
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ROTEIRO DELTA
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
JUPITER ALBUFEIRA HOTEL

Lazer em família com assinatura 
do Jupiter Hotel Group
O Jupiter Hotel Group chegou a Albufeira com a sua maior, e mais recente, unidade 
hoteleira. O Jupiter Albufeira Hotel - Family & Fun apresenta-se como um hotel cinco 
estrelas “all inclusive”, pensado para o lazer em família, e disponibiliza 408 espaçosos 

quartos. Um serviço de excelência associado a uma proposta de valor que vem colmatar 

uma lacuna na oferta hoteleira de uma região que é sinónimo de turismo e lazer. O Jupiter Hotel 

Group demonstra, assim, que também sabe trabalhar um universo onde até aqui não estava presente.

É NO CORAÇÃO DE ALBUFEIRA 
que se encontra localizado o 
Jupiter Albufeira Hotel - Family 
& Fun. O primeiro hotel cinco 
estrelas do Jupiter Hotel Group, 
que é, simultaneamente, a 
maior unidade do grupo e que 
opera em regime “all inclusive”, 
potenciando o lazer e o tempo 
passado em família
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ROTEIRO DELTA

Uma das mais emblemáticas unidades hoteleiras do Algarve, o antigo Ho-
tel Montechoro, ganhou uma nova vida e apresenta-se ao mercado com 
alma renovada, recuperando todo o seu prestígio e esplendor que fizeram 
de si, durante anos, uma referência incontornável da hotelaria algarvia e 
nacional.
Pela mão do Jupiter Hotel Group, este hotel voltou a abrir portas, mantendo 
muito do seu estilo anterior, onde pontifica o estilo árabe que sempre dis-
tinguiu esta unidade. Fruto da visão do empresário Renato Pereira, CEO do 
Jupiter Hotel Group, o Jupiter Albufeira Hotel - Family & Fun vem reforçar a 
oferta do grupo português na região algarvia e junta-se às unidades de Lis-
boa e Portimão (Algarve e Marina), com a particularidade de ser o primei-
ro cinco estrelas explorado pelo grupo, assim como um hotel vocacionado 
para o lazer em família e onde pontifica o sempre apelativo “all inclusive”. 
Com uma oferta diversificada e pensada para o lazer e diversão, difícil, 
mesmo, será escolher o que fazer em família no novo Jupiter Albufeira 
Hotel - Family & Fun. “Temos o ‘kid’s club’, o Soul Spa, uma marca do grupo 
e que já existe no Jupiter Marina e agora passa também para Albufeira. Te-
mos, ainda, o ginásio que está aberto durante 24 horas, sempre a funcionar”, 
introduz Mirco Balicevic, diretor geral do Jupiter Hotel Goup. “O conceito 
deste hotel e o respetivo foco são as famílias. Mais concretamente, diversão 
em família. Como tal, vamos ter, na parte de trás, um ‘splash park’, ou seja, 
um parque aquático com escorregas para os maiores e os mais pequeninos, 
uma piscina e um bar de piscina dentro da própria piscina. Esta piscina, em 
concreto, é uma piscina de adultos, para quando uma pessoa quiser estar 
mais tranquila”, explica o responsável do grupo. 
Em suma, um resort cinco estrelas para toda a família que vai além do 
standard do Jupiter Hotel Group, que “é oferecer um serviço 
do nível mais alto para o cliente. Aqui, noutro conceito muito 
diferente, pois todas as unidades acabam por ser diferentes. 
Uma é de cidade (Lisboa), o Jupiter Algarve tem a temática 
dos oceanos, o Jupiter Marina tem um conceito muito ‘bon 
chic’, ‘trendy’, mais virado para casais e o romance. Aqui, são 
as famílias. Mas todos eles com um nível de serviço bastante 
atencioso para os clientes”, reforça Mirco Balicevic.
O que se verifica não só a nível do parque aquático existente 
dentro da unidade, como a nível dos quartos de elevada di-
mensão, adequados às necessidades da família, assim como 
no âmbito dos variados espaços de restauração, em regime 
de buffet ou à carta, além dos diversos bares de apoio es-
palhados pela infraestrutura e de um bar no terraço, o Al 
Gharb, com capacidade para 100 a 150 pessoas, e que, prova-
velmente, terá a melhor vista do Algarve, prometendo finais 
de tarde muito animados.
Aberto todo o ano, a escassos minutos da Praia da Oura (sem 
que isso seja uma seja uma preocupação, pois o Jupiter Al-
bufeira providencia transporte para a praia), esta unidade 
hoteleira pauta-se pela funcionalidade e bom gosto, com a 
sua oferta a ir além do tempo em família, apesar de esse ser 
o foco principal. “Há potencial para estar aberto todo o ano. 

Joel Oliveira, diretor de compras, e Mirco Balicevic, diretor geral do Jupiter Hotel Group.
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Mas, mais ainda, porque temos salas de conferência. E isso, na parte de 
indústria e de ‘meetings and incentives’, vai ser o foco nos períodos de época 
baixa de turismo de lazer no Algarve, pois há procura que justifique. São 
salas grandes, que dão para mil pessoas, e há procura para grandes eventos. 
Isso, depois, vai complementar o alojamento”, aponta, confiante, o diretor 
geral do Jupiter Hotel Group. 
Ao todo, são 408 quartos para bem servir quem visita o Jupiter Albufeira, 
que aposta num conceito ímpar no Algarve e que procura dar continuidade 
às elevadas taxas de ocupação das unidades do grupo, seja no Algarve ou 
em Lisboa, ficando no ar a pretensão de ter, em breve, todas as unidades a 
trabalhar o ano inteiro.
E é pela mão do Jupiter Hotel Group que o “hotel de Albufeira” volta a abrir 
portas, com um perfil distintivo e complementar à restante oferta do grupo 
português e que permite abraçar uma fatia do mercado que não era traba-
lhada de forma tão efetiva até aqui. Predominantemente uma região muito 
apreciada pelo mercado britânico, Albufeira vê um dos seus ícones da hote-
laria reabrir portas. E o entusiasmo é evidente por parte dos colaboradores 
do grupo, sendo que, para Mirco Balicevic, esta abertura tem mesmo um 
sabor especial. “Este hotel sempre foi um sucesso, creio mesmo que sempre 
foi um ícone na região. Aliás, trabalhei aqui no último ano do hotel como o 
conhecíamos e fazer a sua reabertura deixa-me bastante satisfeito. E ter sido 
o Jupiter Hotel Group a pegar e a transformá-lo, o que também foi uma aposta 
do nosso CEO, Renato Pereira, nesse sentido, creio que foi uma boa aposta. 
Não foi fácil, mas é um projeto bastante aliciante e diferenciador”, detalha 
o responsável. 
Unidade que se apresenta no coração de Albufeira, bem próxima dos res-
taurantes e da animação noturna, com a sua localização privilegiada a per-
mitir estar perto de tudo e abdicar do veículo para se deslocar para jantar 
ou sair, por exemplo.
Um dos diversos aspetos que apontam um futuro risonho à maior, e mais 
recente, unidade do grupo que devolveu a Albufeira uma das suas maiores 
referências hoteleiras. Onde se pode beber o melhor café português e não 
só, com a presença da Delta Cafés e das marcas por si distribuídas a ser 
uma constante nas unidades do grupo. “Esta parceria faz todo o sentido. É 
uma empresa portuguesa, no mercado há uns longos anos. O comendador 
Rui Nabeiro é uma referência, sem dúvida, em Portugal e além-fronteiras. E a 
nossa parceria sempre se pautou por todo o profissionalismo quer do serviço, 
quer do produto, sem qualquer tipo de problemas. Foi sempre um parceiro 
com quem podíamos contar e só fazia sentido dar continuidade. Ainda mais 
na abertura de uma unidade e, logo, na maior unidade do grupo. Nós, com 
todo o gosto, quisemos dar esta continuidade e estamos felizes com tudo”, 
detalha Joel Oliveira, diretor de compras do Jupiter Hotel Group.
Albufeira tem agora renovados motivos de interesse. O Jupiter Albufeira 

Hotel - Family & Fun fez a 
sua parte e disponibiliza-
-lhe o que de melhor um 
hotel pensado para famí-
lias pode proporcionar. 
Vai resistir a fazer uma 
visita?

Onde fica? 
            
Jupiter Albufeira Hotel - Family & Fun 
Rua Alexandre O’Neill, Montechoro
8200-343 Albufeira
Telefone: 289 009 300
Email: info.albufeira@jupiterhotelgroup.com

ROTEIRO DELTA
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Delta Cafés novamente
nos festivais de verão
Chegou mais um verão e, com ele, regressam os festivais de música, de norte a sul 

de Portugal continental, mas também nos arquipélagos da Madeira e Açores. E, como vem 
acontecendo nos últimos anos, a Delta Cafés marca presença nos principais eventos 
que se realizam entre junho e setembro. Ou não fosse este o “Café da Sua Vida”.

A estreia, em 2018, aconteceu com o NOS Primavera Sound, no Porto. 
No Parque da Cidade, a Delta Cafés estreou um novo conceito e imagem 
dos seus stands. Além do espresso perfeito, os milhares de festivaleiros 

que passaram pela Cidade Invicta tiveram ao seu dispor outras bebidas 
quentes à base de café e cacau.
NOS Alive, EDP Cool Jazz, MEO Marés Vivas, Vodafone Paredes de Coura 
e Festival do Crato são outros eventos de referência na área da música em 
que Delta é o café oficial. No NOS Alive, considerado um dos melhores 
festivais de música da Europa, o recinto de Oeiras contou com stands das 
marcas Delta Q e Delta Cafés.
No arquipélago dos Açores, a Delta patrocinou a edição de 2018 do festival 
Tremor e o Walk&Talk, ambos conjugando música com artes plásticas. Na 
Madeira, o festival Monte Verde, na Ribeira Grande, conta também com a 
presença do “Café da Sua Vida”.
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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.

17 

4

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PressPremios_DeltaMagazine_230x295.pdf   1   27/04/2018   11:02



DELTA MAGAZINE
ABRIL/MAIO/JUNHO’18 68

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_PUB_bio_Delta Magazine_230x295mm.pdf   1   04/07/2018   12:58




