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JOÃO MANUEL NABEIRO, 
ADMINISTRADOR DO 
GRUPO NABEIRO/DELTA CAFÉS, 
aborda a memória de 57 anos 
de um sonho de força maior 
chamado Delta Cafés

“Tenho em mim, todos os sonhos do mundo”. 
A frase é do poeta errante Álvaro de Campos, um dos heterónimos de Fernando Pessoa, mas podia ser, 
perfeitamente, atribuída a meu pai, Manuel Rui Azinhais Nabeiro. Homem do seu tempo que tem tido a 
visão estratégica, a coragem e o empenho para nos conduzir na persecução do amanhã. 

É desde 1961 que, na Delta Cafés, estamos a construir o sonho de despertar o mundo e nele envolver 
todos os nossos compromissos para a comunidade e com o planeta. 

Ano particularmente feliz, onde o mundo, hoje global, onde nos inserimos conheceu alguns dos seus 
factos mais disruptivos para os tempos então vividos. Eisenhower, presidente norte-americano, rompe 
as relações diplomáticas com Cuba antes de entregar o poder ao novo presidente eleito. John F. Kennedy, 
o mais jovem presidente dos Estados Unidos da América. No ano em que também nasce Barack Obama, 
inicia-se, em Berlim, a construção do que ficou conhecido como o Muro de Berlim. O cosmonauta 
soviético Yuri Gagarine faz um voo orbital de 108 minutos, tornando-se no primeiro homem no espaço. 
Elvis Presley, o rei do rock n’ roll, está no auge da sua carreira. Nasce, em Portugal, a Delta Cafés.

A memória de 57 anos de um sonho de força maior chega até aos dias de hoje, superando, assim, o 
que foram tempos de risco, descoberta e realização. O passar dos anos trouxe-nos a sabedoria e o 
conhecimento de quem soube trilhar um caminho ousado, de Campo Maior para o mundo.

Somos, com orgulho, uma família global que age localmente. Razão, entre outras, que faz com que a Delta 
Cafés seja uma “love brand”, com base em atributos inegáveis e consolidados ao longo do tempo que nos 
temos dedicado a trabalhar o produto consumido em todo o mundo. Investimos, de forma constante, em 
pesquisa e desenvolvimento, pois sabemos que o conhecimento não tem limites. Todo o conhecimento é 
pouco para perceber o café e, através dele, o maravilhoso mundo que nos rodeia.

Acredito que a verdadeira riqueza está no capital humano, que, em conjunto, com o nosso cariz familiar 
constituem eixos centrais da nossa atuação no tempo presente e futuro, junto dos nossos parceiros 
e clientes. Acredito, igualmente, que continuaremos unidos e que juntos seremos competitivos e 
inspiradores. Onde estivermos, estaremos no topo do mundo, porque acredito naquilo que fazemos, na 
minha família, na família Delta. De forma muito singela: acredito em nós!

Um Santo Natal e um próspero Ano Novo. Boas Festas!

A DESPERTAR O MUNDO DESDE 1961
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Ainda com os ecos de uma noite única, dou por mim a refletir sobre tudo o que de bom vivemos, em família, 
no nosso jantar de Natal. E apenas posso dizer, de forma humilde, o que sinto: o meu muito obrigado.

Quem me conhece sabe que sou um homem de convicções e de força, mas até os homens de força têm a 
sua cedência. Sou humano e sinto. E depois reajo. Olhar é tudo. 

Só onde há amor é que se pode construir. E a noite que vivemos juntos, em família, foi mais um momento 
extraordinário para nós. Pensámos como seria se fosse feito em Campo Maior ou no Porto. E, depois, 
pensámos como seria se fossemos todos juntos? E a verdade é que fomos! Não é sonho, é realidade. Há 
nove anos fizemos uma iniciativa dirigida às equipas comerciais. Esse tempo passou a correr. Parece que 
foi ainda ontem.

Hoje, somos muitos, mas queremos ser ainda mais. É responsabilidade de todos nós continuar a trilhar o 
caminho futuro. A celebração que fizemos em conjunto tem que ficar na memória de cada um de nós. De lá 
saímos com a ideia de que o esforço será recompensado. Um convívio fraterno, de respeito e união. 

Tenho a consciência de que o mundo exige cada vez mais de nós. É um momento de muita 
responsabilidade. A amizade, respeito, atitude e proximidade com os nossos clientes continuam a ser 
as pedras basilares da nossa atuação no mercado. É por esses valores que somos e vamos continuar 
a ser conhecidos. Que todos sintam o calor e o bem-estar desta união e que este sentimento aqui hoje 
evidenciado fique convosco para sempre, gravado nas vossas memórias.

Neste momento de partilha, a minha mensagem tem um sentimento, de se viver melhor, da ajuda, 
da comunidade, da proximidade, da disponibilidade que devemos ter para os outros, da amizade, do 
agradecimento à providência e a Deus por nos darem este mundo.

Bem-haja a todos! 

Um Santo Natal e um abraço do tamanho do mundo.

COMENDADOR 
RUI NABEIRO 
recorda a dimensão humana 
do grupo empresarial por si 
liderado

ECOS QUE PERDURAM NA MEMÓRIA
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INFO DELTA

Grupo Nabeiro é empresa inspiradora 
para o London Stock Exchange Group
O Grupo Nabeiro/Delta Cafés é uma das 10 presenças portuguesas na lista 
das mil empresas que inspiram a Europa. É isso que revela o relatório de um 
estudo agora divulgado pela bolsa de Londres, o London Stock Exchange Group. 
O relatório é referente a 2018 e o seu objetivo é detalhar as empresas europeias 
com maior dinamismo, crescimento e potencial. O crescimento médio das 
organizações que constam do ranking do London Stock Exchange Group foi de 
24% a cada três anos. Entre o grupo de uma dezena de empresas portuguesas, 
o sector mais representado é o da alimentação e bebidas.
O intuito do relatório da London Stock Exchange Group é detalhar as empresas 
europeias com maior dinamismo, crescimento e potencial.

Mayor 1720 já disponível 
A Tecnidelta tem vindo a privilegiar, desde 2015, o design e a assemblagem 
dos equipamentos, com a garantia de qualidade que tão bem caracteriza o 
Grupo Nabeiro.  Nesse mesmo ano foi feito o primeiro grande investimento 
com o lançamento da primeira máquina Mayor de dois grupos, associada 
à renovação das instalações da Tecnidelta II, que veio, assim, reforçar a 
capacidade produtiva do grupo. Esta infraestrutura destina-se, sobretudo, à 
produção e desenvolvimento de máquinas e moinhos de café.
Já em 2016, foi feito o “upgrade” à Mayor com o lançamento da Mayor 
premium e, em 2017, foi lançada a Mayor Q, destinada à extração de café com 
cápsulas Delta Q. Recorde-se que esta foi a primeira máquina de cápsulas 
profissional fabricada em Portugal.
Nessa linha de investimentos, é agora apresentada a Mayor 1720. Uma 
aposta no design arrojado, na tecnologia avançada e na ligação entre 
homem e máquina, proporcionando uma nova forma de utilização. Uma das 
características mais inovadoras da Mayor 1720 é o facto da temperatura ser 
controlada eletronicamente, o que, associado a uma caldeira de 13 litros, 
assegura uma maior estabilidade térmica. É também munida de um motor de 
pressão ventilado, o que permite obter um melhor desempenho.

Balões solidários nos céus 
de Campo Maior
Pelo 22.º ano consecutivo o distrito de Portalegre acolheu, em novembro, o 
Festival Internacional de Balões de Ar Quente. O evento, promovido pela em-
presa Publibalão, teve voos cativos e livres nos concelhos de Avis, Campo 
Maior, Fronteira, Monforte e Ponte de Sor.
Em 2018 o festival contou com a participação de 35 equipas, oriundas não 
só do nosso país como de Espanha, Bélgica, França, Holanda, Inglaterra e 
Luxemburgo.
Em Campo Maior, a 8 de novembro, os balões de ar quente sobrevoaram a 
Adega Mayor e a Herdade dos Adães Novos. Não obstante a manhã carregada 
de nuvens, quem viajou pelos céus da região campomaiorense pode desfrutar 
das fantásticas paisagens das vinhas circundantes à adega e da propriedade 
onde recentemente nasceu o complexo turístico Adaens.
À semelhança de 2017, a passagem do Festival Internacional de Balões de Ar 
Quente por Campo Maior contou com a parceria do Coração Delta e teve fins 
beneficentes. Assim, o valor pago pelos passageiros que integraram os voos 
teve como destino uma instituição indicada pela associação de solidariedade 
social do Grupo Nabeiro.
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INFO DELTA

Rui Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, foi um dos 
convidados para participar num debate sobre a experiência das empresas 
portuguesas no Tmall, a plataforma B2C do Alibaba Group.
Na primeira conferência do gigante chinês do comércio eletrónico e da 
tecnologia, a Delta Cafés, juntamente com a Parfois e a Aptoide, deram o 
seu testemunho sobre a aprendizagem que têm feito da sua presença na 
China através daquele grupo. Escolher os parceiros certos, a humildade de 
saber adaptar a estratégia, a cada tentativa e erro, e ter a “paciência de um 
chinês” e não esperar resultados imediatos foram alguns dos “segredos” 
partilhados pelo administrador do Grupo Nabeiro perante a plateia que 
encheu o auditório do Museu do Oriente, em Lisboa.  
O Alibaba Group realizou, dia 29 de novembro, a sua primeira conferência 
oficial em Portugal. “A Porta de Entrada para as Empresas Portuguesas 
na China: E-Commerce, Tecnologia e Inovação” contou com mais de 300 
representantes de empresas e negócios nacionais e marcas de vários 
sectores de atividade, interessadas em saber acerca das oportunidades de 
colaboração com o grupo chinês e expansão da presença das marcas na 
China. O evento foi organizado em parceria com a Agência Portuguesa de 
Comércio, AICEP, e o Millennium BCP.

Delta Cafés partilha a sua experiência 
na 1.ª conferência Alibaba em Portugal

PUB
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Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Assim se chamou aquele que ficou conhecido 
com o cognome de o padre voador. Sacerdote, cientista e inventor português, ficou famoso 
por ter inventado o primeiro aeróstato operacional, a que chamou de “passarola”, em pleno 
século XVIII. Não é por isso de estranhar que “empreste” o seu nome ao prémio criado 
pelo Ministério da Justiça para distinguir “o triunfo do sonho” e a capacidade de 
empreendedorismo e inovação das empresas e startups portuguesas. E que, na sua 
primeira edição, premiou o comendador Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro/ Delta Cafés, 
pelo seu mérito e excelência. 

Comendador Rui Nabeiro premiado 
em iniciativa que distingue o “triunfo do 
sonho”

REPORTAGEM
texto CARINA RODRIGUES fotos SARA MATOS
PRÉMIOS BARTOLOMEU DE GUSMÃO
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REPORTAGEM

O Grupo Nabeiro/Delta Cafés é o resultado de um sonho. Do 
sonho que o comendador Rui Nabeiro ousou perseguir, não 
obstante “ter só a quarta classe”, na sua terra natal, a vila de 
Campo Maior, em pleno Alentejo. Mas foi esta mesma audácia, 
e a vontade incessante de continuar a sonhar mais longe, a cada 
conquista, que lhe permitiram construir um dos maiores gru-
pos empresariais portugueses.
Ora, numa iniciativa que visa, precisamente, premiar “o triunfo 
do sonho”, como destacou, em plena cerimónia de entrega de 
prémios, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, o sonho e 
a visão do comendador Rui Nabeiro, mas também o seu mérito 
e excelência, foram distinguidos. 
Inspirados no “padre voador”, cientista e inventor português 
Bartolomeu de Gusmão, estes prémios, na sua primeira edição, 
foram criados pelo Ministério da Justiça, em ligação ao Instituto 
de Propriedade Industrial (INPI), responsável pelo registo de 
marcas e patentes, para destacar a capacidade de empreendedo-
rismo e de inovação das empresas portuguesas, as organizações 
que mais patentes registam e que maior projeção conseguem 
com as suas invenções. A Bial, a Hovione e o Laboratório Ibérico 
de Nanotecnologia receberam o prémio de Inovação Tecnológica, enquanto 
a Corticeira Amorim, a Vista Alegre e o CEiiA – Centro de Excelência para 
a Inovação da Indústria Automóvel foram galardoados com o prémio Ino-
vação nas Marcas e no Design. O Prémio Internacionalização foi entregue 
à Renova, à The Navigator Company e à Silampos, ao passo que as Star-
tups Inovadoras foram a Perceive 3D, a Feedzai e a Biopremier. O Prémio 
de Mérito e Excelência foi, então, entregue ao comendador Rui Nabeiro, 
por ter criado o Grupo Nabeiro/Delta Cafés e por nunca ter cessado de 
sonhar e investir na sua industrialização, mas também na sua inovação, 
conseguindo, assim, competir de igual para igual com as maiores marcas 

internacionais no sector do café. “Na Delta Cafés sonhamos todos os dias, 
para continuarmos a ser um padrão, a nível nacional e internacional, e a 
servir o país e a servir o mundo”, confessou o comendador na entrega do 
Prémio de Mérito e Excelência. “Esta é, de facto, uma homenagem a quem 
trabalha e a quem luta”.
Esta capacidade empreendedora, quer do comendador quer das empresas 
premiadas nesta primeira edição dos Prémios Bartolomeu de Gusmão, foi, 
de resto, destacada por Francisca Van Dunem, na cerimónia decorrida no 
passado dia 15 de outubro, no espaço Montes Claros, em plena serra de 
Monsanto, “pulmão” da cidade de Lisboa. Empreendedorismo que é, por 

sua vez, o “pulmão” da competitividade. Uma ideia que também 
foi defendida pelo primeiro-ministro, António Costa, que lem-
brou que “o modelo de desenvolvimento do país só pode assentar 
na capacidade de investir em conhecimento e transferir esse conhe-
cimento para o tecido económico e transformar em inovação”. Con-
siderando que o maior défice de Portugal é o das qualificações, 
António Costa lamentou ainda que a contrafação tenha sido uma 
prática que caracterizou, no passado, parte da produção nacio-
nal, o que contribuiu para o atraso do país. “Em todos os sectores 
económicos, temos de apostar nas práticas inovadoras e na exce-
lência empresarial”, acrescentou.
Inovação e excelência empresarial, o denominador comum dos 
premiados nesta iniciativa que deverá regressar em 2020, para 
destacar mais projetos que materializem a capacidade de inova-
ção, de internacionalização, de assunção do risco e de superação 
das dificuldades por parte das empresas portuguesas. Em todas 
as edições existirá também um vencedor do Prémio de Mérito 
e Excelência na Propriedade Industrial, que resulta apenas da 
escolha do júri, como foi o caso do comendador Rui Nabeiro. 

Francisca van Dunem, ministra da Justiça, realizou o discurso de abertura da primeira edição destes prémios.

Comendador Rui Nabeiro conquistou o Prémio de Mérito e Excelência na Propriedade Industrial.
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A DELTA CAFÉS 
voltou a realizar, uma vez 
mais, o Delta Innovation 
Way, efeméride onde dá 
a conhecer ao mercado 
as novidades e fazer, em  
família, o balanço da sua 
atividade empresarial. 
A edição de 2018 foi 
profícua em inovações e 
deixa antever um 2019 
igualmente dinâmico para 
a marca

Foi o caminho da inovação que levou a família Nabeiro ao pequeno auditório do Centro Cultural 
de Belém (CCB), em Lisboa, pelo terceiro ano consecutivo, e a reunir parceiros, clientes, 
amigos, colaboradores e jornalistas para apresentar as novidades Delta Cafés e 
Delta Q para o final deste ano e para 2019. Novidades, estas, que irão chegar ao mercado, 
de forma faseada, até ao final do primeiro trimestre do próximo exercício, e que serão importantes 
na estratégia de crescimento do grupo, dentro e fora de portas.  

O caminho da inovação

REPORTAGEM
texto CARINA RODRIGUES fotos SARA MATOS
DELTA INNOVATION WAY
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REPORTAGEM

“2018 tem sido um ano simultaneamente interessante e desafiante e em que a 
Delta Cafés está a crescer 2,5%”. Assim o garantiu Rui Miguel Nabeiro, ad-
ministrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, à margem do Delta Innovation 
Way, grande evento dedicado à inovação que já começa a se tornar uma 
tradição para o grupo, que aproveita esta plataforma anual para apresentar 
as suas novidades. “Inovações que se revelam muito importantes no sentido 
de podermos continuar a crescer, não só através da conquista de novos con-
sumidores, como também fazendo com que aqueles que já são nossos consu-
midores possam descobrir novos momentos de consumo”. 
Hoje, a inovação já vale 
quase 80% do crescimen-
to do Grupo Nabeiro que, 
em média, investe cerca 
de 2% da sua faturação 
neste que é um dos seus 
pilares estratégicos de 
crescimento. A manter-se 
o ritmo de 2,5% anuncia-
do pelo gestor, até ao final 
do ano, o grupo espera 
faturar 400 milhões de 
euros. No caso da Delta 
Q, o ritmo é ainda mais 
acelerado e ronda os 10%, 
isto considerando ape-
nas o mercado nacional. 
Acrescentado o contribu-
to da internacionalização, 
o outro pilar estratégico, 
a faturação está a crescer 
13%, estimando-se que 
atinja os 85 milhões de 
euros em 2018.

Sonho
Face a estes resultados, 
Rui Miguel Nabeiro não 
hesita em afirmar que as ambiciosas metas estabelecidas para o grupo 
para a próxima década, anunciadas na edição de 2017 deste mesmo evento, 
serão atingidas. “No ano passado, reforçámos o compromisso de nos desa-
fiarmos diariamente. Sendo certo que todos precisamos de rotinas para nos 
sentirmos em segurança, sabemos, porém, que nada na vida é seguro. Par-
tilhámos o objetivo assumido de duplicar a faturação da Delta Q em cinco 
anos (para os 150 milhões de euros) e o sonho de estar no top 10 mundial das 
marcas de café”, sublinha.
Uma ambição que sai reforçada pelo facto de, há 57 anos, o Grupo Nabeiro 
se mover por causas. “Porque o sonho do meu avô representa o sonho de 
todos nós”, defende o administrador do grupo. O sonho de fazer de cada 
cliente um amigo, baseado na crença de levar o expresso perfeito a todos 

eles, conferindo-lhes a energia necessária para enfrentarem os desafios 
diários e para aproveitar as novas oportunidades dos dias de hoje. “Porque 
acreditamos que o expresso perfeito lhes dará o aroma, o corpo e a força para 
lutarem, todos os dias, por um mundo melhor, com sentido, mais transparen-
te e coletivo, mais criativo, seguro e justo. Porque acreditamos que o expresso 
perfeito é apenas o meio para todos os nossos amigos partilharem o nosso 
sonho e darem asas aos seus próprios sonhos. E queremos ter cada vez mais 
amigos. Cada vez mais lugares no mundo. É esta a causa que nos move”, 
reforça Rui Miguel Nabeiro.

Deste modo, todas as iniciativas apresentadas neste grande dia dedicado 
à inovação procuram, no fundo, materializar aquelas que são as causas do 
grupo. Sendo a inovação um dos seus eixos estratégicos, faz parte do seu 
ADN e é considerada uma ferramenta crucial para a sua sobrevivência. 
“Se não questionarmos, todos os dias, a forma como fazemos o que fazemos, 
estaremos a dar conforto à parte de nós que procura segurança, mas estare-
mos a contribuir para não conseguirmos acompanhar, ou até provocar, as 
mudanças que queremos fazer. Foi assim que, no ano passado, apresentámos 
o sistema RISe, que desafia o paradigma até agora vigente na extração do 
café. Mais que desafiar um paradigma, ao inverter completamente a forma 
de extrair o expresso, esta inovação apresenta um produto final que exalta 
tudo o que há de melhor nas características do café”, detalha. 
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Inovação
Um produto que materializa bem a cultura vivida dentro do Grupo Na-
beiro, onde a inovação é uma atividade vivida e sentida por todos. “A 
inovação nasce da partilha e do confronto de ideias entre todos. Cresce 
com os falhanços, que são inevitáveis, com paixão e com o envolvimento de 
cada um de nós. E é por vivermos e sentirmos a inovação, todos os dias, que 
criámos o nosso próprio modelo de inovação, o MIND”. 
O objetivo deste modelo é gerar novas experiências de consumo, produ-
tos, serviços ou modelos de negócio. Um modelo feito de pessoas, com 
pessoas e para pessoas, todos os anos, através do MIND, são selecionadas 
as melhores ideias de negócio para serem trabalhadas como novidades 
a lançar no mercado e validadas no Delta Mind Lab, onde o espírito em-
preendedor dos colaboradores do grupo é posto à prova. Os parceiros 
contribuem para a seleção das ideias e os consumidores e clientes são 

REPORTAGEM

chamados a validar a proposta de valor. São quatro meses intensos de 
sessões de trabalho, que culminam num “pitch” final, onde as ideias são 
apresentadas em sete minutos a um júri externo em ambiente “Shark 
Tank”. Este é o momento alto da inovação no grupo. “Todos os anos, no 
Delta Mind Lab, aceleramos as 10 melhores ideias, desafiamos 60 pessoas 
de várias áreas a desenhar o seu modelo de negócio. A equipa vencedora 
embarca num tour de inovação a uma capital europeia. Os participantes 
têm contacto direto com hubs de inovação, startups, academias, acelerado-
ras”, enumera Rui Miguel Nabeiro. 
Deste modo, algumas das novidades que o grupo vai agora colocar no 
mercado nasceram dentro de portas, como resultado prático desta par-
tilha e desenvolvimento de ideias de negócio. Falamos do Croffee (ver 
peça à parte), a ideia vencedora do Delta Mind Lab 2017, que permite ao 
grupo entrar num novo segmento de mercado, as barras de cereais, mas 
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Muitas e boas novidades, com a promessa feita por Rui Miguel Nabei-
ro de que, para o ano, no próximo Delta Innovation Way, serão muitas 
mais. Assim é trilhado o caminho da inovação do Grupo Nabeiro. “Foi 
com um enorme orgulho que apresentámos o reforço da nossa estratégia de 
crescimento de negócio. A inovação e internacionalização continuam a ser 
pilares estruturantes do grupo e pretendemos continuar a criar tendências 
e a acrescentar valor aos vários momentos de consumo e de partilha pro-
porcionados pelo café. Acreditamos ainda que as inovações apresentadas 
representam o nosso forte compromisso em adaptarmo-nos ao dia-a-dia dos 
clientes e consumidores. Totalmente centrados no futuro, queremos conti-
nuar a procurar oportunidades e vantagens competitivas além-fronteiras, 
sempre assentes na qualidade e ‘expertise’ de um grupo com mais de 50 
anos de história”, conclui o administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés.

também do Go Chill (ver peça à parte), também resultante do MIND, que 
explora os momentos de consumo “on the go”. Novidades às quais se 
juntam o Walq (ver peça à parte), o primeiro expresso móvel Delta Q, o 
Drip Coffee, uma nova experiência de preparação e portabilidade do café, 
e o Qids (ver peça à parte), que inclui os mais novos no ritual dos adultos. 
Não sendo novidade, a gama Chef’s Collection passa a contar com dois 
novos blends (ver peça à parte):  Ljubomir Stanisic e Ricardo Costa. Pa-
ralelamente, e para cumprir a ambição de chegar ao top 10 mundial das 
marcas de café, reforçando a estratégia de internacionalização, a Delta 
Q elegeu Ricardo Pereira e Pedro Pauleta (ver peça à parte) como seus 
representantes no mercado brasileiro e francês, respetivamente, protago-
nizando novas campanhas de comunicação e aproximando a marca dos 
seus consumidores espalhados pelo mundo.

REPORTAGEM
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Foi a partir do MIND – Modelo de Inovação da Delta, um impulsionador de ideias do Grupo Nabeiro, 
que surgiu Croffee, uma das novidades da Delta Cafés que se prepara para chegar ao 
mercado. Porque o café é muito mais que o expresso, este novo produto vem responder às 
novas tendências de consumo e permitir que a Delta Cafés continue a ser, mais que nunca, 
uma marca relevante para todas as gerações de consumidores. 

Da ideia ao negócio

DISPONÍVEL EM DUAS 
VARIEDADES, O CROFFEE
tem a ambição de se 
assumir como uma das 
marcas mais relevantes 
dentro do Grupo Nabeiro. 
Cereais com café e cereais 
com café e chocolate negro 
são as propostas com que 
este produto inovador faz a 
sua entrada no mercado, já 
em janeiro próximo
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E porque não comer o café? Foi esta a questão que se colocou o mentor 
da equipa vencedora da 1.ª edição do Delta Mind Lab, um dia de manhã, 
quando tomava o seu café ao pequeno-almoço. 
A ideia evoluiu e está agora materializada num negócio sob a forma do 
Croffee, uma barra de cereais com café, saudável, saciante e estimulante, 
desenvolvida a pensar em todos os que têm um estilo de vida mais ativo, 
mas que não abdicam de soluções que promovam o seu bem-estar. 
O que torna o Croffee verdadeiramente único é a sua fórmula exclusiva. 
Com duas variedades disponíveis - cereais com café e cereais com café e 
chocolate negro -, cada barra contém a cafeína de um expresso, é fonte de 
fibra e tem tão somente 85 quilocalorias.
O Croffee marca, assim, a entrada do Grupo Nabeiro no mercado dos 
snacks. O lançamento está previsto em dois formatos – caixas de cinco 
unidades e barras individuais – para que, deste modo, se consiga 
maximizar a presença da Delta Cafés em todos os canais onde se propõe 
entrar. Estas barras de cereais estão disponíveis para compra, a partir de 
janeiro, no canal Horeca, retalho, armazenistas e gasolineiras, entre outros 
canais de venda, e o seu lançamento será simultâneo em diversos países. 
Promoção da experimentação, construção de notoriedade e incentivo à 
compra, são os principais eixos de atuação para que o Croffee se afirme 
como uma das marcas mais relevantes do Grupo Nabeiro. A campanha, 
transversal aos vários suportes, comunica “Até fica de olhos em bica” e 
“Até fica abatanado”, numa clara alusão a um dos principais benefícios 
do produto. Publicidade, relações públicas, digital, comunicação interna e 
em ponto de venda serão amplamente utilizados no lançamento da marca.
Para além de Croffee, o Delta Mind Lab permitiu identificar novas formas 
de explorar o consumo de café para além do expresso, acompanhando 
novas tendências de mercado e de comportamento dos consumidores. “No 
mundo atual, a mobilidade é cada vez mais uma máxima. 
Viajamos muito mais, trabalhamos cada vez mais longe 
de casa, somos mais curiosos e exploradores e a Delta 
Cafés quer estar onde estão os seus consumidores. Quer 
continuar a ser uma marca relevante e sedutora para os 
consumidores, incluindo os mais jovens, recrutando-os 
para a categoria de café”, defende Rui Miguel Nabeiro, 
administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés. 

Tendências de consumo
A inovação ao serviço do consumidor, assim se pode 
caracterizar esta novidade Delta Cafés, apresentada por 
ocasião do Delta Innovation Way, evento que decorreu 
no final de outubro, no Centro Cultural de Belém, em 
Lisboa, e onde o grupo demonstrou de que modo mantém 
bem viva a cultura da inovação no seu seio. “As nossas 
marcas são caracterizadas por valores que, acima de tudo, 
premeiam o empreendedorismo. A inovação é um pilar 
crucial no crescimento do grupo”, confirma João Manuel 
Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés. 
Uma ideia, um novo negócio, uma novidade que vem dar 

texto CARINA RODRIGUES fotos SARA MATOS
DELTA INNOVATION WAY
REPORTAGEM

resposta às mais recentes tendências de consumo. De facto, as mudanças 
sociológicas que temos vindo a assistir, nos últimos anos, trazem-nos um 
consumidor que pede mais tempo e menos esforço nas suas compras. A 
rápida urbanização, o aumento da densidade populacional, a redução dos 
agregados familiares, a sobrelotação dos transportes, todos estes fatores 
contribuem para que, cada vez mais, o consumidor viva num ambiente 
hiperativo e hiperconectado. Pelo que o desafio de manter o equilíbrio entre 
a sua vida profissional e pessoal é uma das suas principais preocupações.
Nesse sentido, os estudos de mercado indicam que a maioria dos 
consumidores portugueses procuram conveniência na simplicidade e nas 
soluções que lhes permitam poupar tempo ou que melhor se adequem 
às suas necessidades. Necessidades estas que, contudo, são distintas de 
geração para geração, pelo que é fundamental uma constante atenção e 
adaptação dos produtos e serviços a cada expectativa distinta. É isso que o 
Grupo Nabeiro e as suas equipas procuram fazer, todos os dias, na missão 
de manter as suas marcas relevantes junto de cada um dos diferentes 
grupos de consumidores. 
À crescente procura por alimentos e bebidas de conveniência e de consumo 
“on the go”, impulsionada pelo estilo de vida cada vez mais acelerado e 
pela sua preferência por consumirmos enquanto nos deslocamos, a Delta 
Cafés responde com o Croffee. Um snack saudável, para consumidores 
em movimento, que não têm tempo a perder, que querem aproveitar cada 
minuto que consigam poupar para estar com aqueles que mais gostam, 
e que, para tal, necessitam de doses extra de energia sem renunciar ao 
saudável. Para todas estas necessidades, a Delta Cafés passa a dar resposta. 
A prova de que o café pode ser muito mais que um expresso. A imaginação 
é o limite, embora pareçam não haver limites para a capacidade de inovação 
deste grupo e das suas marcas.
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Chama-se Go Chill e é uma bebida fria de café com leite, pronta a beber, com um sabor 
intenso a café, para ser consumida onde o consumidor estiver, seja na universidade, no escritório 
ou nos transportes. “Ready to drink” e “ready to go”, assim se pode definir esta bebida que será 
lançada no mercado em três opções diferentes: Cappuccino, Caffe Latte e Cappuccino Aveia. 
Esta última é um produto biológico, uma proposta que junta café e bebida vegetal de aveia, 
numa resposta a uma notória tendência de consumo: a apetência pelos produtos biológicos e 
saudáveis.  

Go Chill: Café em movimento

REPORTAGEM
texto CARINA RODRIGUES fotos D.R.
DELTA INNOVATION WAY

Com uma personalidade inovadora, moderna e irreverente, o Go Chill é 
uma das ideias resultantes do MIND, a plataforma de inovação do Grupo 
Nabeiro. Uma ideia que se converte, agora, num negócio, ao ser lançado, 
para já, no mercado português e espanhol e ao estender-se gradualmente 
aos restantes mercados onde o grupo está presente. “A comunicação do 
produto vai ser disruptiva, moderna e surpreendente. Queremos destacar a 
indulgência e o momento de prazer Go Chill”, detalha Rui Miguel Nabeiro, 
administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés
O Go Chill vem, assim, posicionar a Delta Cafés num universo que, a nível 
global, tem vindo a apresentar elevadas taxas de crescimento. O consumo 
das especialidades de café com leite tem mostrado uma tendência a au-
mentar, assim como as novas formas de consumo, como o Ready to Drink 

ou o Cold Brew, entre outras.
Os estudos de mercado indicam que, no período de 2018 a 2023, o seg-
mento de mercado onde se integra o Go Chill deva crescer 4,5%, a nível 
mundial. Se bem que o mercado português é menos maduro no que ao 
consumo destas bebidas diz respeito, as tendências de crescimento são 
transversais e afetarão, de um modo geral, todas as geografias. A natureza 
pronta a beber e a conveniência oferecida por produtos como o Go Chill são 
importantes catalisadores deste desempenho, ao que acresce o ingrediente 
da inovação, um dos pilares estratégicos de crescimento do Grupo Nabeiro.
Esta é, portanto, uma aposta importante da Delta Cafés num segmento 
em crescimento a nível mundial, numa resposta clara a uma das grandes 
tendências de consumo do momento: a conveniência. 
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A pensar nos mais pequenos, a Delta Q apresentou, no Delta Innovation Way, o Delta Q Qids, 
um expresso em cápsula, sem cafeína, à base de cereais, pensado especialmente para crianças 
até aos 12 anos. Mais uma aposta disruptiva da marca que tem o futuro como horizonte.

Delta Q Qids: “já tens idade!”

A Delta Q continua a pensar no futuro, e a prepará-lo todos os dias, e isso 
significa, também, pensar nos mais novos. Nesse sentido, a marca líder 
do mercado nacional de café em cápsulas apresenta ao mercado o Delta Q 
Qids, o primeiro expresso em cápsulas pensado especialmente para crian-
ças até aos 12 anos. Trata-se de uma bebida sem cafeína, suave, feita à base 
de cereais e com um toque de chocolate, à qual não é preciso juntar açúcar.
Um lançamento que ocorre de uma forma natural, uma vez que um dos 
valores da marca é a partilha. A partilha que se faz de experiências e de 

momentos únicos à volta de uma bebida Delta Q. Com o Delta Q Qids, a 
marca portuguesa de café em cápsulas junta as crianças ao ritual dos pais 
de beber café. Com o mote “Já tens idade”, a nova bebida da Delta Q foi con-
cebida especialmente a pensar nas crianças até esta faixa etária. “O Delta 
Q Qids permite às crianças acompanhar os pais no momento de beber café”, 
detalha Rui Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés.
Esta nova aposta estará disponível no início de 2019, nos super e hiper-
mercados.
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A gastronomia e o café têm uma ligação muito natural. Beber um bom expresso é o culminar 
perfeito de uma refeição. Por isso mesmo, em 2017, a Delta Q lançou os dois primeiros blends de 
assinatura: Chakall e Vítor Sobral. Cafés muito distintos entre si e que refletem a personalidade 
de cada chef. Mas porque a inovação não é apenas disruptiva, a Delta Q dá continuidade 
à gama Chef’s Collection, com o lançamento de duas novas receitas. Dois novos cafés, dois novos 
chefs: Ricardo Costa e Ljubomir Stanisic.

Delta Q alarga gama
Chef’s Collection

REPORTAGEM
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
DELTA INNOVATION WAY
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A pensar no pairing perfeito para o fim de uma refeição, e potenciando os 
momentos de partilha à mesa com a família e com os amigos, a Delta Q tem 
vindo a desafiar chefs de renome a criar o seu próprio blend. Vítor Sobral e 
Chakall foram os primeiros a assinar a gama Chef’s Collection, que pretende 
unir a arte do blend e da torra, “expertise” do Grupo Nabeiro, que conta com 
mais de 50 anos de experiência, à arte da gastronomia. Afinal, “a melhor 
refeição termina com o melhor café e é esta ligação única de saberes e sabores 
que queremos proporcionar aos nossos consumidores”, afirma Rui Miguel Na-
beiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés.
Adequando cada blend à personalidade e ao estilo de cada chef, e sob o mote 
“dois chefs, duas receitas, dois cafés únicos”, esta gama reflete o estilo pró-
prio de cada um. À dupla Vítor Sobral e Chakall, que propôs ao mercado dois 
blends diferenciadores, o primeiro de corpo médio com aroma a cacau, cara-
melo e amêndoa torrada, o último com notas sensoriais de cardamomo, no-
zes torradas e nuances frutadas, juntam-se agora dois outros nomes de peso 

no panorama da gastronomia nacional: Ricardo Costa e Ljubomir Stanisic.
À frente da cozinha do The Yeatman Hotel, em Vila Nova de Gaia, Ricardo 
Costa já conquistou duas estrelas Michelin. Gosta de trabalhar produtos re-
gionais, de uma forma contemporânea, e a sua tranquilidade e cuidado com 
o detalhe são características neste seu blend de assinatura. Um café suave e 
aromático, rico em notas cítricas, caramelo e chocolate.
À semelhança do ano passado, a Delta Q quis associar-se a chefs com estilos 
de gastronomia bem diferentes. Ljubomir Stanisic, mais conhecido pelo seu 
programa de televisão e personalidade ímpar, gosta de um estilo de cozinha 
desafiador e imprevisível. Foi precisamente isso que quis trazer para o seu 
blend, um café encorpado, onde predominam as notas de frutos secos e cara-
melo, com um aroma notável e uma ligeira acidez. 
A gama Chef’s Collection traduz, assim, um encontro de saberes e sabores, 
aromas e texturas que apelam aos sentidos e elevam a experiência de de-
gustação.
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Foi sob o mote “despertar o mundo” que a família Delta Cafés se reuniu. Celebrou-se o 
Natal, festejou-se mais um ano recheado de sucessos, comemoraram-se os reencontros e os valores 
deste grupo empresarial que é feito das suas pessoas: fraternidade, amizade, união e entusiasmo. 
Cerca de 2.600 elementos desta imensa família estiveram reunidos no Altice Arena, em 
Lisboa, que se vestiu de verde e vermelho para os receber. As cores do Natal e as cores de 
Portugal. De smartphones em punho e sorriso pronto, foram muitas as selfies e fotografias em grupo 
para registar este momento tão especial de comunhão. 

Há 57 anos a 
despertar o mundo

DESTAQUE
texto CARINA RODRIGUES fotos SARA MATOS/D.R.
DELTA INNOVATION WAY
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A 8 de dezembro, o Grupo Nabeiro reuniu todos os seus colaboradores num 

jantar especial de Natal. A baixa temperatura noturna foi rapidamente ame-

nizada pelo imenso calor humano que preenchia o Altice Arena, em Lisboa. 

Perto de 2.600 pessoas, praticamente toda a família Delta reunida neste 

grande momento de celebração. 

E esta foi, de facto, a palavra de ordem da noite. Celebrou-se a vida, o traba-

lho, os valores da família, a coragem e o sonho. Celebrou-se o projeto que 

começou, há 57 anos, em Campo Maior, com apenas três pessoas, e hoje são 

mais de 3.600. O entusiasmo era claramente visível nos rostos dos elemen-

tos da administração do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, que entraram no

recinto ao som de uma imensa salva de 

palmas. 

Numa época em que se renovam os 

compromissos, João Manuel Nabeiro, 

administrador do Grupo Nabeiro/Delta 

Cafés, subiu ao palco para as saudações. 

E recuperou o tão especial ano de 1961, 

quando John Fitzgerald Kennedy se tor-

nou no mais jovem presidente dos Esta-

dos Unidos da América. Quando nasceu 

Barack Obama que, anos mais tarde, 

também ficaria para a história dos pre-

sidentes norte-americanos. Quando, 

em plena Guerra Fria, a arquirrival 

dos Estados Unidos, a Rússia, enviou o 

primeiro cosmonauta a dar uma volta à 

órbita da Terra. Quando os The Beatles 

deram o seu primeiro concerto. E, aci-

ma de tudo, quando em Portugal, mais 

precisamente na vila de Campo Maior, 
João Manuel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, elencou alguns factos relevantes registados no ano em que a Delta Cafés foi criada: 1961.

Pedro Fernandes e Patrícia Carriço foram os apresentadores desta noite inesquecível para a família Delta.
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em pleno Alentejo, Manuel Rui Azinhais Nabeiro juntava a ousadia ao sonho 

e criava a Delta Cafés. Um sonho de força maior, que soube perseverar e 

chegar aos dias de hoje.

Eram tempos de risco, descoberta e realização, como os que hoje vivemos. 

Pelo que o sonho continua a ser o alimento deste grande grupo empresarial 

português. “’Tenho em mim todos os sonhos do mundo’, disse o poeta Álvaro 

de Campos, um dos heterónimos de Fernando Pessoa. Mas poderia ter sido dito 

pelo meu pai”, sublinhava João Manuel Nabeiro. 

E foi assim que, partindo de Campo Maior, a Delta Cafés alcançou o mundo 

e se transformou numa família verdadeiramente global, mas que age local-

mente, não esquecendo e valorizando a ligação às comunidades onde está 

presente. Uma verdadeira “love brand”, com 57 anos e um espírito imen-

samente jovem. Mais de 60 mil clientes e mais de 350 milhões de euros 

de faturação. Um imenso capital intelectual, com mais de 250 direitos de 

propriedade industrial registados, porque todo o conhecimento é pouco para 

se perceber o maravilhoso mundo do café. Marca de Confiança há 13 anos 

consecutivos. Que bonito sonho este!

Em momento de celebração da quadra natalícia e de tudo o que ela represen-

ta, o Grupo Nabeiro quis também reunir toda a sua família para a convidar 

a continuar a olhar para o futuro de espírito aberto e com união. “Porque a 

verdadeira riqueza está no capital familiar, acredito que continuaremos unido 

e inspiradores. Onde estivermos, estaremos no topo do mundo, porque acredito 

VISIVELMENTE 
EMOCIONADO,
o comendador Rui Nabeiro 
subiu ao palco para 
agradecer como só ele 
sabe fazer. Um homem de 
força, com obra feita, mas 
que sabe ser imenso na 
grandeza da sua humildade. 
Um dos momentos altos 
desta noite de convívio

Teresa Anástacio (esquerda) e Juca Gil, fundadoras do Coração Delta, convidaram a iluminar a sala com os corações distribuídos por todas as mesas.
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na minha família e acredito em nós, família Delta Cafés”, reforçou João Ma-

nuel Nabeiro. 

Visivelmente emocionado, o comendador Rui Nabeiro, fundador do grupo, 

subiu ao palco para agradecer como só ele sabe fazer. Com a voz tremida 

pela emoção, confessou-se um homem de força, mas que até estes têm a sua 

cedência. “Sou humano e sinto. Os meus familiares são a família Delta. Só 

onde há amor é que se pode construir”. 

Porque também esta festa nasceu de um sonho. “Esta moldura humana, hoje, 

foi superior à minha força. Pensámos como seria em Campo Maior. Ou no Por-

to. E pensámos como se seria fossemos todos. E este sonho tornou-se realidade. 

Somos muitos, queremos ser mais. Iremos sair daqui sair daqui com a certeza 

A administração promoveu um brinde Mayor com todos os presentes.
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de que o esforço será recompensado. O mundo exige cada vez mais de nós. 

Que este calor fique convosco para sempre. Um Santo Natal e um abraço do 

tamanho do mundo”, concluiu, emocionado. 

Um abraço do “tamanho do mundo”, com o qual a Delta Cafés tem vindo a 

despertar o mundo desde 1961, um compromisso reiterado, uma vez mais, 

pela presença em palco das duas fundadoras do Coração Delta, Teresa Anas-

tácio e Juca Gil, que relembraram a missão e compromisso desta associação 

em promover programas e serviços inovadores e inexistentes nos diversos 

concelhos onde atua. Com a sua postura ativa, responsável, credível e efi-

ciente nas áreas da saúde, necessidades educativas especiais e sociais, con-

tribui para a construção de uma sociedade mais justa e com mais valor.

Um imenso Coração Delta que continua a crescer todos os dias, pelo que é 
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fundamental que todos, sem exceção, continuem a ajudá-lo a crescer. Foi, 

precisamente, isso que as fundadoras da associação relembraram a todos os 

colegas presentes neste grande convívio da família Delta. Juca Gil e Teresa 

Anastácio partilharam o que lhes ia na alma. “Poder contribuir para tornar o 

mundo mais justo é muito bom”. Ou, “ o voluntário do Coração Delta é alguém 

que percebe que o mundo que o rodeia precisa, cada vez mais, de voluntários”.

Em suma, uma forma modesta de dizer que fazer o bem faz toda a diferença 

e que o acumular das diferentes experiências tornam quem executa essas 

ações pessoas melhores. 

E que melhor maneira de celebrar o Coração Delta de que com uma repre-

sentação simbólica do mesmo? Mesa a mesa, foram abertos saquinhos e de-

les retirados corações que, depois de partidos, se iluminavam em esplendor. 

Mesa a mesa, todos os presentes os ergueram para 

mostrar ao mundo a força do Coração Delta. E, com 

esse mesmo carinho e altruísmo, se partiu para os 

concertos com que esta noite de alegria e fraternida-

de terminou. 

Boas Festas!

10 batimentos de um coração maior 
 
Numa homenagem ao comendador Rui Nabeiro, os 
voluntários do Coração Delta enumeraram aqueles que 
são os 10 batimentos de um coração maior e que se 
misturam com os valores da empresa:

1.    Desperta o mundo 
2.    Nenhuma árvore chega a frondosa sem boas raízes
3.    Quanto maior a humildade, maior a grandeza 
4.    Nada está feito enquanto há coisas para fazer
5.    O maior presente é estar presente
6.    Em cada esquina um amigo
7.    Tudo o que é feito com carinho duplica o valor
8.    O importante não é dar, é distribuir
9.    Toda a comunidade cabe dentro do coração
10. O futuro não tarda a chegar

Ana Moura (foto ao lado esquerdo) e Revenge of The 90’s libertaram a festa do Jantar de Natal da Delta Cafés.
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CCC

Uma referência cultural, 
histórica e científica
2018 foi um grande ano, um ano que foi um sucesso pela dedicação de toda uma equipa, pelo 
interesse e envolvimento dos mais variados agentes e, claro, por continuar a superar e a 
conquistar novos polos de interesse e a colocar Portugal e Campo Maior na vanguarda da 
produção e da história do café.

BALANÇO
fotos D.R.

O CENTRO CIÊNCIA DO 
CAFÉ CELEBRA MAIS UM
ANO DE PORTAS ABERTAS. 
E o balanço só pode ser 
positivo, com este espaço 
a ser, cada vez mais, 
uma referência cultural, 
histórica e científica, 
comprovada por mais de 
100 mil visitantes
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CCC

Uma referência cultural, 
histórica e científica

O Centro de Ciência do Café (CCC) está perto de celebrar mais um ano que 
se finda e mais um que se aproxima. Ano após ano, Portugal e o turismo 
têm crescido de forma exponencial, seja na sua oferta de serviços, bem 
como, e acima de tudo, na sua oferta qualitativa. Portugal não está somente 
na moda, é um território com uma vasta e rica oferta cultural, para os mais 
diversos “targets” e estratos. Quem visita o CCC é sempre recompensado. 
E é sobre a recompensa, a experiência que se oferece, o que se vive, que 
também o CCC faz a sua autoavaliação e a sua visão de 2018. Este espaço 
de excelência é, a cada dia que passa, uma referência cultural, histórica 
e científica, com mais de 100 mil visitantes que descobriram, provaram, 
tocaram e cheiraram toda a imagética, a história e o saber fazer do café.
Campo Maior ganha, assim, mais um motivo de orgulho e mais um destino 
que merece ser visitado. É cada vez mais a capital do café, o núcleo cerebral 
de novos sabores e novos caminhos para que a marca The Portuguese Coffee 
continue a granjear e a conquistar novos palatos e tantos apreciadores por 

todo o mundo. 2018 foi um grande ano, um ano que foi um sucesso pela 
dedicação de toda uma equipa, pelo interesse e envolvimento dos mais 
variados agentes e, claro, pelo continuar a superar e a conquistar novos 
polos de interesse e a colocar Portugal e Campo Maior na vanguarda da 
produção e da história do café.
2019 será, certamente, um ano com muitos desafios, com novas metas a 
serem superadas e onde todos iremos celebrar muitas conquistas. Não 
queremos somente estar na moda, queremos ser conhecidos e reconhecidos 
por bem fazer e fazer bem, na história, na ciência, no impacto cultural e na 
promoção do mais precioso café de Portugal. Estamos à sua espera, todos 
os dias há uma novidade que se revela. Todos os dias o café faz e conta uma 
nova história. Faça parte dela.
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Adega Mayor celebra São Martinho 
por uma causa Mayor

ADEGA MAYOR
SÃO MARTINHO MAYOR
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS/HUGO MACEDO

A ADEGA MAYOR 
associou-se à Associação 
Conversa Amiga, entidade 
sem fins lucrativos que 
combate a solidão e a 
exclusão dos sem-abrigo, 
e celebrou o São Martinho 
Mayor, no LX Factory, em 
Lisboa. Iniciativa que con-
tou com uma forte moldura 
humana, solidária com a 
causa, neste magusto onde 
o vinho esteve em destaque
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ADEGA MAYOR

A música, as castanhas e o vinho da Adega Mayor juntaram-se em Lisboa para uma 
iniciativa original que visa recuperar a tradição de celebração do São Martinho. Foi na LX Factory 
que o São Martinho Mayor ofereceu o palco aos artistas portugueses que animaram 
as festividades entre famílias e amigos. E, apesar de não se terem cortado as capas como 
conta a lenda, deu-se apoio uma boa causa: toda a receita do evento, que teve entrada livre, 
reverteu a favor da Associação Conversa Amiga.

A Adega Mayor celebrou um São Martinho Mayor no 
Lx Factory, em Lisboa, ao mesmo tempo que apoiou a 
ACA – Associação Conversa Amiga, uma instituição 
particular de solidariedade social apolítica, laica e 
sem fins lucrativos que combate a solidão e exclusão 
que afeta as pessoas em situação de sem-abrigo.
Foi durante a tarde do dia 17 de novembro que os vi-
nhos Mayores e as castanhas foram acompanhados 
por concertos ao vivo de Frankie Chavez, Benjamim 
e dos Farra Fanfarra. Entre as 15 e as 19 horas, jun-
taram-se famílias e amigos, nesta iniciativa original, 
que visa recuperar a tradição de celebração do São 
Martinho. Do Alentejo para Lisboa, a Adega Mayor 
mudou-se de malas e bagagens e convidou a uma 
nova interpretação, cosmopolita, estimulante e fes-
tiva, da lenda. “Normalmente, costuma dizer-se que, 
no dia de São Martinho, vai-se à adega e prova-se o 
vinho. Hoje, este dia é muito sobre castanhas e vinho. 
Tentámos adicionar aqui um terceiro ingrediente, que é 
a música, e que tudo pudesse contribuir para uma boa 
causa. Por outro lado, também não é a primeira vez que a Adega Mayor tem 
este intuito de se associar quer ao lado cultural, quer ao lado social. Na lenda 
de São Martinho, um cavaleiro encontrou um mendigo a quem oferece abrigo 
cortando a capa. Assim, há aqui uma segunda mensagem: as marcas rece-

bem muito, por isso, também têm de devolver aquilo que recebem”, sublinha 
Rita Nabeiro, diretora geral da Adega Mayor.
O vinho é, afinal, sinónimo de alegria e partilha e foi com um grande en-
tusiasmo que a Adega Mayor desenvolveu esta iniciativa original, que ma-
terializa a sua identidade e constitui uma oportunidade de unir a arte do 
vinho à música e apoiar, simultaneamente, boas causas. “A Adega Mayor 
decidiu devolver aquilo que recebeu não só através da música, mas também 
através desta causa. Por isso, apesar de ser um evento original e diferente, 
que junta todos num bom ambiente, com música e vinho, em Lisboa, quise-
mos trazer também um outro ingrediente, que era o apoiar uma causa social, 
nomeadamente, a Associação Conversa Amiga. Neste sentido, todas as recei-
tas do que foi consumido no evento revertem diretamente, e na sua totalida-
de, para a associação”, refere Rita Nabeiro.
Promover a criação de laços de solidariedade, ajudar a comunidade e mo-
tivar as pessoas a juntarem-se a esta iniciativa foram os propósitos desta 
tarde Mayor. Assim, com a partilha de todos, foi possível apoiar-se uma 
causa que pretende ajudar aqueles que sofrem de solidão e exclusão.

Rita Nabeiro, diretora geral da Adega Mayor, com o cantor Frankie Chavez.
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conversa. Conversa esta com pessoas em situação de solidão e exclusão 
– os sem-abrigo. Assim, o primeiro instrumento de ajuda da Associação 
Conversa Amiga é a “conversa” de onde resultam as ideias e os projetos 
socialmente inovadores e empreendedores, ao mesmo tempo que tratam as 
pessoas com paridade, igualdade e humanidade. “As receitas vão favorecer 
a Associação Conversa Amiga e estamos muito gratos por esta parceria com 
a Adega Mayor. É sempre bom termos empresas que colaborem connosco, 
que nos deem a conhecer a todos e que abracem também esta causa que para 
nós é fundamental. O cacifo é atribuído a uma pessoa sem-abrigo que fica 
com a possibilidade de guardar os seus pertences. Há sempre a possibilidade 
de, quem nos queira ajudar, apadrinhar um cacifo. Temos várias pessoas 
em lista de espera para obterem um cacifo. Estamos dependentes de alguns 
apoios e toda a ajuda será bem-vinda”, explica Gisélia Silva, representante 
da Associação Conversa Amiga.

ADEGA MAYOR

Associação Conversa Amiga
Diz a lenda que São Martinho é sinónimo de ajuda. Assim, todos os que 
quiseram, juntaram-se e contribuíram para esta causa, tendo à sua espera 
as obrigatórias castanhas e vinho, numa festa cuja receita reverteu a favor 
da Associação Conversa Amiga. Um Pack São Martinho Mayor, composto 
por um cartucho de castanhas e um copo de vinho Adega Mayor, teve o 
valor de 5 euros. 
O objetivo foi seguir a lenda de São Martinho e o espírito solidário nela 
contido. De facto, não houve capas cortadas, mas não faltou boa música, 
boa disposição e uma boa causa, como a da Associação Conversa Amiga, 
cuja missão é dar vida a projetos inovadores tão simples como uma boa 

Frankie Chavez ajudou a aquecer uma tarde fria de inverno. O músico Benjamim foi um dos destaques do São Martinho Mayor.
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De recente, a história do Peter Café Sport nada tem. 100 anos e três gerações definem o 
café mais conhecido da ilha do Faial, nos Açores, uma referência no mundo dos velejadores. 
Mais do que um café, é um porto de abrigo hospitaleiro para todos os “aventureiros” 
que se atrevem à travessia do Atlântico. São esses navegadores que seguem viagem que 
louvam a casa que encontraram na Horta. Um recanto onde respiram, bebem um gin ou um 
café Delta e leem as cartas de casa.

Peter Café Sport 
celebra 100 anos

“Sou a terceira geração do Peter Café Sport, mas sou a 
quarta geração do negócio da família”, começa por di-
zer José Henrique Azevedo, proprietário deste icónico 
estabelecimento açoriano. 
Tudo começou com o seu bisavô, Ernesto Azevedo, que 
no século XIX tinha um pequeno bazar de artesanato 
na Horta, na ilha do Faial. Em 1888, viajou até Lisboa 
para participar numa exposição, que era a preparação 
de Portugal para a exposição de Paris de 1889, ano 
em que foi inaugurada a Torre Eiffel. Em 1901, fun-
dou a Casa Açoriana, na mesma rua onde está hoje 
o Peter Café Sport, onde, além de vender artesanato, 
também começou a vender bebidas. “Em 1918, o meu 
avô, Henrique Azevedo, fechou a Casa Açoriana e abriu 
o primeiro Café Sport. Deu-lhe esse nome porque, ele 
próprio, gostava muito de praticar desporto. Jogava fu-
tebol, ténis, polo aquático. Na altura, a Horta era um 
dos principais centros de comunicações do mundo, com 
quatro companhias estrangeiras, que influenciaram a 
ilha em muitos aspetos culturais e desportivos”, explica 
o responsável. “O nome Peter só aparece mais tarde, 
durante a Segunda Guerra Mundial, em que o meu pai, 
José Henrique, com 18 ou 19 anos, trabalhou durante 
seis meses a bordo de um navio inglês. Um oficial chefe 
dele pediu se lhe podia chamar Peter, porque achava o 
meu pai parecido com o filho que estava em Inglaterra. 
O meu pai não se importou, era uma forma de agradar 
o chefe. Todos os ingleses a bordo começaram a cha-
mar-lhe Peter e, com o tempo, até os portugueses. Com 
os anos, o próprio café começou a chamar-se mais o 

UM CLIENTE, UM AMIGO
PETER CAFÉ SPORT
texto BÁRBARA SOUSA fotos RAQUEL WISE/D.R.
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Peter do que o Café Sport”. 
Assim nasceu, efetivamente, o estabelecimento, no porto mais abrigado 
dos Açores e que, este ano, assinala o seu 100.º aniversário. Um espaço 
que sempre foi mais do que um café. “Desde muito cedo, a minha família 
começou a prestar atenção aos ‘aventureiros’, tripulantes de embarcações 
de recreio. Primeiro, porque na família sempre se falaram línguas e sem-
pre nos conseguimos entender com eles. Cafés maiores e mais bonitos que 
o nosso não falavam a língua deles e mandavam-nos para o Peter. Depois, 
o aspeto deles não era nada extraordinário, pois vinham de muito tempo 
no mar. Algumas pessoas viam-nos como mendigos, mas nós sabíamos que 
eram pessoas especiais”. 
Outro exemplo de este ir mais além de um simples café acontecia quando 
as embarcações chegavam ao porto e tinham que aguardar a visita de um 
médico para sair de quarentena. “Mas não havia muitos médicos na ilha. 
Não iam muitos médicos a correr ver um pequeno barquinho, com menos 
de meia dúzia de pessoas. Faziam-no esperar e, quando houvesse um navio 

grande, é que passavam por lá. O meu pai começou a ir a bordo, apresentar-
-se, dar-lhes as boas vindas ao café, perguntar sobre a viagem”. Se possível, 
José Azevedo levava ainda os passaportes dos “aventureiros” ao médico 
para que pudessem entrar na ilha e, mais tarde, no café, recebia-os de 
braços bem abertos. “No dia seguinte, o meu pai convidava-os a ir ter com 
ele, indicava onde é que podiam comprar o que precisavam. Tratávamos dos 
problemas que pudessem ter nos barcos a nível do motor, das velas, da parte 
elétrica, das comunicações. Tentávamos sempre arranjar uma solução para 
essas reparações”. Uma forma carinhosa de os considerar e receber que 
granjeou ao Peter Café Sport e aos seus proprietários muitos e bons ami-
gos.
Muito importante para a divulgação do nome foi terem-se tornado a Posta 
Restante do Atlântico. Ou seja, familiares e amigos dos aventureiros, em 
vez de enviarem cartas para os correios da cidade, enviavam-nas para o 
café, onde ficam retidas até vir o destinatário final. “Temos várias vanta-
gens em relação aos correios. Estamos abertos muitas mais horas, desde as 7 
da manhã e fechamos depois da 1 da manhã. Estamos abertos todos os dias, 
incluindo sábados, domingos e feriados. E é mais agradável ler uma carta 
com uma cerveja fresca do que estar numa fila à espera para a receber”.
Uma cerveja fresca ou um café, bebida que vendem há quase 34 anos. 
“Tenho muito gosto em vender o café Delta. Acho que é uma marca portugue-
sa extraordinária, com uma história também antiga e encantadora”, afirma 
José Azevedo. 
Contudo, é o gin o símbolo da casa. Ainda quando o gin tónico não era 
uma bebida conhecida na cidade, o Peter Café Sport vendia-a refrescante e 
bem medida, tanto que, em dias, já começava a ser bebida de manhã. Foi, 
sobretudo, a influência dos ingleses, 
que passaram pela Horta, que foi res-
ponsável pelo início da venda do gin. 
Mas foi pela sua qualidade que este 
gin cresceu em popularidade, ficando 
a conhecer-se como a bebida do Peter 
Café Sport.

Onde fica? 
            
Peter Café Sport
R. José Azevedo, N.º 9, 
9900-027 Horta
Telefone: 292 392 027

JOSÉ HENRIQUE 
AZEVEDO é o 
representante da terceira 
geração da família 
proprietária do Peter 
Café Sport, que, ao longo 
de 100 anos, sempre 
se assumiu como uma 
referência incontornável 
entre os aventureiros 
que aportam na ilha do 
Faial, nos Açores
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CONHECIDO DURANTE 
MUITO TEMPO COMO 
PACMAN, Carlos Nobre é 
o homem que encarna 
personagens tão 
distintas como o ex-
vocalista dos Da Weasel 
ou o maduro Carlão, 
como agora se apresenta 
no panorama musical. 
De trato fácil e sorriso 
nos lábios, assume que 
a música sempre lhe deu 
um propósito
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texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS
CARLÃO

CAFÉ COM

Carlos Nobre, Pacman ou Carlão. Se em criança julgava que ia ser bombeiro, acabou por se tornar 
num dos músicos mais conhecidos de Portugal. A banda de que fez parte, os extintos Da 
Weasel, continua no imaginário de uma geração que não esquece nem as suas músicas, nem 
os nomes que usavam na altura. Hoje, com 43 anos, é a solo que se apresenta e que 
continua a dar cartas no mundo da música. 

“A música deu-me um propósito”

Delta Magazine - Os Da Weasel terminaram em 2010, mas con-
tinuam a fazer parte da memória de uma geração e a ser uma 
referência na música nacional. Tinham noção da dimensão ou só 
com o distanciamento é que o perceberam?
Carlão - Tínhamos noção de que, de facto, conseguimos arranjar um 
espaço muito nosso no panorama musical, mas só com o passar do tempo é 
que percebi a dimensão da banda e o que representava. Saímos pela porta 
grande, na medida em que o nosso último disco é, para mim, o melhor. Os 
Da Weasel terminam quando estávamos no auge, tanto em estúdio como ao 
vivo, estávamos no pico de forma. 

DM - Não esconde um passado menos bom. Disse, recentemente, 
que foi, até certo ponto, a música que o salvou. A música tem 
esse poder?
C - Sim. A música e qualquer coisa que realmente nos apaixone tem esse 
poder. E a música, para mim, foi um escape muito grande, uma terapia. 
A música deu-me um propósito em alturas da minha vida em que eu não 
tinha qualquer propósito, foi a paixão pela música que fez com que eu não 
me afundasse mais.

DM – Normalmente, os músicos são muito críticos sobre o seu 
próprio trabalho. Como é que vê as músicas e os álbuns para 
trás, tanto de Da Weasel como em nome próprio?
C - Acabei um disco agora e estou a gostar muito daquilo que foi feito, 
mas sei que, em breve, já vou estar a encontrar defeitos. Neste momento, 
comparo com o Quarenta, o álbum que lancei em 2015, e acredito que há 
uma diferença para melhor. A ideia é essa, estar sempre a evoluir. Quanto 
mais distante é o trabalho, mais falhas se encontram e se veem coisas que 
poderiam ter sido feitas de outra forma. 

DM - Mora atualmente em Lisboa, mas é em Almada, cidade onde 
cresceu, que mantém o estúdio. Por algum motivo em especial?
C - Não foi por um motivo especial. Numa das minhas idas ao sítio onde 
cresci, a Cacilhas, acabei por, sem querer, encontrar um espaço. A verdade é 

que isso influenciou muito o meu trabalho, reaproximou-me de um sítio que 
é bastante importante para mim e que nunca deixou de estar no coração. 
Há coisas no meu último trabalho que sei que vieram desse reencontro com 
as minhas raízes.

DM - Neste último disco faz colaborações com artistas como 
Manuel Cruz, António Zambujo ou Slow J. O que é que lhe falta 
fazer enquanto músico?
C - Nestes discos que faço sozinho, a minha ideia é estar cheio de gente 
à volta. Rodear-me de pessoas que consigam trazer coisas novas para o 
meu mundo e que eu entre também no mundo delas, criando universos 
diferentes. 

DM - A música hoje é muito mais para entreter do que para ser 
apreciada e durar no tempo?
C - Sempre que a música se torna “mainstream”, falta um propósito que 
não o entretenimento. Quando comecei a ouvir hip-hop, esta era uma 
música muito ligada à realidade social e à contestação. Hoje, é transversal 
a várias etnias e estratos sociais, o que socialmente acabou por ser muito 
importante, porque conseguiu juntar pessoas que, de outra forma, estavam 
totalmente separadas. 
Mas não há bela sem senão e hoje está-se a fazer música muito pobre. 
Tudo o que é moda fica desvirtuado e não dá espaço para outras coisas 
acontecerem. 

DM - Fez recentemente vídeos para a Delta Q com o mote “A Vida 
Começa Agora”. A vida começa agora com cada música nova? 
C - Sim, quase sempre. Daqui a uns tempos, este álbum já acabou, já estou 
noutra e é uma nova vida a começar. 

DM – E a vida começa a cada café?
C - Sou aquele lugar comum da pessoa que quase não raciocina antes do 
café, é a primeira coisa que faço quando acordo e se não tenho café em 
casa o dia não começa bem.
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Falar do Pedro dos Leitões, na Mealhada, é falar dos laços que unem as pessoas e do legado 
que se deixa por opção quando não existem descendentes. É deste modo que, resumidamente, se 
pode contar a história de um dos mais conceituados restaurantes da Mealhada, cujas 
origens remontam ao “avô que não o era”, mas que foi muito mais do que isso. Relembrado com 
carinho e, evidente, saudade, o Pedro dos Leitões será sempre a casa de Álvaro Pedro, 
um homem de outro tempo, mas cujos valores, ensinamentos, espírito empreendedor e visão 
continuam presente nas gerações que o sucederam.

Uma história de amor
do avô que não o era

A história do Pedro dos Leitões remonta à década de 40, quando a hoje 
agitada Estrada Nacional 1 era apenas uma tranquila via de passagem de 
quem viajava do Porto para Coimbra ou Lisboa. Em 1941, acabado de che-
gar do Brasil, Álvaro Pedro, o “avô que não é avô” de Sandra e Filipe Caste-
la, dois dos atuais proprietários deste espaço de restauração referência na 
Mealhada, adquiriu uma mercearia que, num dos lados, tinha uma salinha 
com meia dúzia de mesas.

Com “olho para o negócio”, Álvaro Pedro apercebeu-se de que o leitão era 
um prato muito procurado pelas famílias ricas – as famílias de menores 
recursos apenas o consumiam em dias de festa, como casamentos e batiza-
dos -, e passou a disponibilizá-lo ao nível da restauração, algo de inovador 
para a época. No local do espaço original está hoje o parque de estaciona-
mento, mais precisamente onde está colocado um totem que garante que 
o espaço se apresenta bem identificado para todos os que passam nesta 

FILIPE E SANDRA CASTELA 
são dois dos três 
sócios que lideram este 
restaurante de legado 
e tradição. Sabores de 
outro tempo mas sempre 
atuais, que fazem voltar à 
Mealhada, muitas vezes,  
para saborear uma das 
mais exclusivas iguarias 
que se pode degustar
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agitada via. E era aí que vendia sandes de leitão e algum (pouco) leitão à 
mesa, numa altura em que nem meia dúzia de automóveis circulavam por 
essa mesma estrada. Clientes mais ou menos assíduos eram os estudantes 
da Universidade de Coimbra que, pelo facto do leitão ser uma iguaria cara, 
vinham ao Pedro dos Leitões comer sandes de molho de leitão. E o negócio 
foi prosperando...
Em 1948, Álvaro Pedro saiu do local onde estava para abrir o seu estabe-
lecimento onde hoje se encontra localizado. As três primeiras janelas do 
atual Pedro dos Leitões ainda são desse mesmo tempo, testemunhas da 
passagem de várias décadas, de diversas gerações de clientes que se senta-
ram naquelas mesas, desta história de sucesso no universo da restauração 
portuguesa. A traça da casa mantém-se, numa homenagem às origens do 
Pedro dos Leitões, que tem hoje os seus escritórios no piso superior, onde 
antes vivia Álvaro Pedro. É que esta é, acima de tudo, uma história de 
amor, de um avô que não é avô pelos seus netos que não são netos e que o 
recordam com profunda saudade. Mas já lá vamos.
Visionário, Álvaro Pedro soube antecipar tendências (teve até uma bomba 
de gasolina quando poucos ou nenhuns carros existiam no país, quanto 
mais na Mealhada) e lançar-se no negócio da restauração de leitão, quando 
mais ninguém o fazia. Visão devidamente registada num mural pintado 
que acolhe todos os que entram na sala de refeições. E, assim, foi conquis-
tando uma clientela fiel e apreciadora desta iguaria tão exclusiva. Aliás, a 
fidelização dos clientes é um aspeto que se mantém na identidade deste 
espaço até aos dias de hoje.
Mas voltemos, então, à história de amor do avô que afinal não o é pelos 
netos que afinal não o são. Em 12 de abril de 1987, Álvaro Pedro faleceu. 
Já lá vão 31 anos. Mas, antes disso, tinha feito uma sociedade com Carlos 
Simões Castela, o pai de Sandra e de Filipe Castela, a quem designou como 
único herdeiro, apesar de, na verdade, não ser seu filho. Os laços de sangue 
vêm, portanto, da esposa de Álvaro Pedro, Maria Eulália Pedro, que era 
irmã do bisavô de Filipe, Sandra e Pedro (os atuais gerentes da casa, junta-
mente com Carlos Simões). Os laços de amor, esses, vêm da avó de ambos, 
que trabalhava no restaurante e com quem Álvaro Pedro e a esposa tinham 
uma ligação muito forte, como se de sua filha se tratasse. Os filhos dela, 
incluindo Carlos Simões, mais que sobrinhos, eram seus netos. A afeição 
pelas crianças era tal que, quando a avó de Filipe, Sandra e Pedro decidiu 
ir juntar-se ao marido que tinha emigrado para Angola, lhe pediram para 
deixar as crianças com eles. Carlos Simões, na altura com seis anos, e aca-
bado de ingressar na escola primária, ficou. Só tornou a ver os pais 14 anos 
depois, porque Álvaro Pedro quis que ele os fosse “conhecer”, levando-o a 
Angola. Para regressar logo depois.
Razão pela qual Álvaro Pedro será sempre o avô destes três empresários 
que gerem este tão famoso restaurante da Mealhada. Na prática, nunca 
conheceram outro avô e outra avó que não o tio Álvaro e tia Maria Eulália. 
Assim como Carlos Simões, o patriarca da família, pouco conheceu de ou-
tros pais que não eles. E é por isso que, repetimos, esta é uma história de 
amor de um avô que não o é pelos netos que não o são.
Anos mais tarde, após o falecimento de Álvaro Pedro, Carlos Simões, que é 
na verdade o sócio maioritário deste empreendimento, fez sociedade com 
os filhos Sandra, Pedro e Filipe, numa parceria que se mantém até aos dias 
de hoje. Com 74 anos, já há algum tempo que entregou a gerência do Pedro 
dos Leitões aos descendentes, que vão levando para a frente este negócio 
de família, onde a quarta geração também já contribui. Um legado que 
Sandra e Filipe Castela gostariam de ver perpetuado por muitas outras 

gerações, dando continuidade aquilo que Álvaro Pedro soube conquistar 
com tanto esforço e afinco. 
Ter uma “casa” boa, com clientes fiéis, que até vêm de propósito de Nova 
Iorque, e de outras paragens mais ou menos longínquas, para comer o seu 
leitão é a melhor forma que ambos encontram para homenagear estes avós 
que não o eram, mas que sempre o serão. Aos anos mais difíceis vividos 
no passado recente, porque a crise foi muito “madrasta” da restauração 
portuguesa, seguiu-se um novo caminho pautado pelo sucesso. Muito por 
“culpa” de Filipe Castela, que “herdou” um pouco do lado visionário do avô 
Álvaro Pedro e implementou com êxito novas ideias no negócio. “Mas sem 
nunca renegar o passado e a identidade do espaço”. Estabelecimento onde 

há funcionários que ali trabalham há 37 anos – alguns reformaram-se com 
mais de 50 anos de “casa” - e é isso que, na opinião de Sandra Castela, mais 
do que a faturação, os define como uma empresa de sucesso. “O meu avô 
era o grande empregador deste lugar, chegámos a ter famílias de oito irmãos 
em que sete trabalhavam no Pedro dos Leitões”, conta a empresária. Ainda 
hoje são um empregador de referência, garantindo o sustento de perto de 
40 colaboradores. 
Os clientes preferem ir ao Pedro dos Leitões porque sabem que, ali, a qua-
lidade é garantida. “Hoje em dia, o cliente é mais exigente que nunca. O 
mercado não perdoa”sublinha Filipe Castela. Com 480 lugares sentados, 
este restaurante, que tem no leitão o seu prato estrela, tem também fama 
por outras propostas. Sandra Castela rapidamente destaca os filetes de pes-
cada,“os nossos embaixadores no peixe”. Nas carnes, onde o leitão é rei, 
uma boa sugestão são as iscas à Pedro dos Leitões. Ou a açorda de leitão, 
uma ideia de Alda Simões, a mãe de Filipe, Sandra e Pedro que, “sendo uma 
fanática por açordas, experimentou fazê-la com leitão e saiu-se tão bem que 
entrou para a carta”. 
Neste negócio de família, têm contado com a 
parceria de outra empresa familiar, também 
reconhecida pela sua gestão de rosto huma-
no: a Delta Cafés. Aqui, a refeição é acom-
panhada com vinhos da Adega Mayor e com 
o remate final de um café lote Diamante, “o 
melhor café que está, atualmente, no merca-
do”, afirma, convicto, Filipe Castela. Mas, o 
melhor, mesmo, é ir lá confirmar... 

Onde fica? 
Pedro dos Leitões
Rua Álvaro Pedro, N.º 1
Apartado 8, Sernadelo
3050-382 Mealhada
Telefone: 231 209 950
Horário: 2.ª feira a domingo, 
das 12h às 23h

UM CLIENTE, UM AMIGO
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
PEDRO DOS LEITÕES
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LEONOR TRINDADE,
PRESIDENTE DO INPI, 
destaca o facto de Portugal 
ser o país da Europa que 
mais pedidos de marcas 
regista. Dinâmica que se 
explica pelo facto de ser 
um país de comércio e 
serviços, mas também 
pela iniciativa individual 
dos portugueses no que 
ao registo de marcas diz 
respeito
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“Sempre fomos 
muito comerciais

 e muito criativos”
Se, na Islândia, toda a gente “tem um 

livro no estômago”, em Portugal, todos 

têm uma marca no coração. Leonor 
Trindade, presidente do Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI), avança em entrevista à Delta 

Magazine que Portugal é o país da 

Europa que tem mais pedidos de marca 

por milhão de habitantes. Um povo de 
criativos, os portugueses sempre 
estiveram intimamente ligados aos 
sectores do comércio e serviços. Por 

isso, é cada vez mais importante discutir-

se o tema da proteção dos direitos de 

propriedade industrial. Saiba o que é.

ENTREVISTA
LEONOR TRINDADE, PRESIDENTE DO INPI

texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
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Delta Magazine - O que é o Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI)?
Leonor Trindade - O INPI é um instituto nacional que pertence à admi-
nistração pública. Tem como missão atribuir os direitos de propriedade 
industrial, assim como toda a base da propriedade industrial: promover o 
sistema, articular com o sistema de inovação, preparar propostas. Somos 
nós também os representantes do Estado português nas organizações inter-
nacionais de que fazemos parte, ligadas à propriedade industrial. 

DM - Quais são as prioridades para a proteção do conhecimento 
em Portugal?
LT - A prioridade é divulgar o sistema. A nossa grande ambição é que 
as empresas portuguesas conheçam o sistema e o saibam utilizar, tendo 
consciência que, conforme quer a sua dimensão, quer os seus interesses, 
o utilizarão de maneira diferenciada. Mais do que simplesmente pedirem 
direitos, trata-se, por exemplo, de se fazerem contratos de licenciamento ou 
acordos de confidencialidade. É preciso que percebam como podem usar o 
sistema a seu favor.
O que nós gostaríamos é que a propriedade industrial entrasse como uma 
preocupação na estratégia económica das empresas, como existem outras 
preocupações. Que isso também seja um fator a ter em conta quando pon-
deram uma estratégia de desenvolvimento e de inovação.

DM - O INPI dá assessoria às empresas?
LT - Não diretamente. Realizamos muitas ações de divulgação e cursos 
que fazemos aqui, alguns mais especializados, e que são gratuitos. Mas 
existe todo um sistema onde há especialistas, chamados agentes oficiais de 
propriedade industrial, e são normalmente estes os especialistas que dão 
assessoria ou são contratados pelas empresas.
Nós fazemos o trabalho, como todos os institutos públicos, de ajuda aos 
clientes e da divulgação do sistema, de determinado modo. Trabalhamos 
junto das empresas de determinada maneira, usando as associações ou 
outras entidades de proximidade, e junto das universidades. Também já 
trabalhámos, e com algum sucesso, junto das grandes empresas, porque, 
às vezes, nem estas estão despertas para o sistema, e tentamos fazer sem-
pre ações de divulgação.

DM - Que tipo de ligação têm com as universidades?
LT - Há uns anos, fizemos um projeto que teve muito sucesso para a prática 
e que ainda hoje é tido como um modelo de boas práticas. Criámos uns ga-
binetes, a que chamámos de Gabinetes de Apoio à Propriedade Industrial, 
ou GAPIs, junto de todas as universidades públicas portuguesas, de todos 
os centros tecnológicos e das associações. A nossa ideia era que estes ga-
binetes, que estão mais perto dos interlocutores, ou seja, dos seus clientes 
mais diretos, pudessem ter uma linguagem mais apropriada. Formávamos 
em propriedade industrial e eles faziam, no fundo, de interface. Apoiámos 
essa rede como um projeto comunitário, financeiramente, com formação. 
Hoje em dia, acabou esse apoio direto, mas muitos deles continuam a fun-
cionar e a exercer este papel. Nas universidades, muitos transformaram-se 

ou juntaram-se a gabinetes que agora são de inovação ou de empreende-
dorismo. Mas, de facto, a maior parte mantém ativa esta semente que co-
locámos, juntando agora a propriedade industrial a todas as questões da 
inovação.

DM - O que são as marcas e patentes e porque são importantes?
LT - O que estamos aqui a tratar com a propriedade industrial é de empre-
sas ou indivíduos que fazem investimentos em inovação, seja tecnológica, 
de modelos de negócio ou numa marca, e cujo registo lhes permite defender 
o que eles próprios inventaram. Ou seja, protegem a sua inovação de que 
outros, que não fizeram esse investimento, a utilizem.
Marca é um título simples. Todos conhecem alguém que já teve uma ideia 
fantástica sobre criar uma marca. De facto, somos um país com um tecido 
empresarial de pequenas e médias empresas, grande parte delas nos secto-
res de comércio e serviços, por isso, temos uma enormidade de pedidos de 
marcas por ano. Somos o país da Europa que tem mais pedidos de marca 
por milhão de habitantes. Temos, em média, 23 mil novos pedidos de mar-
ca por ano. Somos um povo muito dedicado ao comércio e temos facilidade 
em criar marcas. 
Nas patentes, já não temos a mesma performance, infelizmente. A patente 
já se trata de uma inovação mais complexa, para resolver um problema 
tecnológico. A proteção é internacional, porque estamos a falar de um 
produto que, normalmente, interessa a um mercado global. Portanto, a 
proteção é mais cara e a patente tem de estar integrada numa estratégia 
das empresas. Temos um número, que até tem tido algumas quebras nos 
últimos anos, que está à volta dos 800 a 860 pedidos de patente por ano. 
Isto acontece, exatamente, porque também não temos aqui nenhuma gran-
de empresa que tenha esse hábito de patentear ou que tenha uma produção 
que leve a isso. Temos grandes centros de inovação em Portugal, é bom ter 
essa referência, como a Siemens ou a Bosch, só que são de multinacionais, 
portanto, protegem a patente na casa-mãe. Aqui ainda há uma margem de 
crescimento, mas é sempre um processo que é mais complexo, mais caro e, 
portanto, também é preciso ser bem compreendido e perceber bem o inte-
resse, nomeadamente para as empresas que se querem internacionalizar, 
de usarem este direito. No entanto, tem sido crescente o número de patentes 
na zona europeia que é validado cá. O que quer dizer que o nosso mercado 
está sempre a crescer em interesse para as outras empresas que têm paten-
tes e já temos mais de cinco mil validações por ano.

DM - Como se explica o aumento do registo de marcas?
LT - Julgo que tem a ver com o nosso tipo de tecido empresarial, onde a 
maior parte das empresas estão numa área de comércio e serviços. Sempre 
fomos muito comerciais e muito criativos. Qualquer pessoa, até com um 
negócio individual, cria a sua própria marca como sinal distintivo. 
Além disso, o processo também é simples. É todo online e relativamente 
barato. Por cerca de 125 euros pode-se ter uma marca por 10 anos. Não é 
um investimento significativo, é acessível a toda a gente, e tudo isso facilita 
muito o uso corrente deste direito.
A intenção deste Governo é a de pedir um estudo independente, porque 

ENTREVISTA
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somos um caso um bocadinho único na União Eu-
ropeia, com este volume.

DM - As empresas portuguesas têm evoluí-
do no domínio da propriedade industrial ao 
longo dos últimos anos?
LT - Se considerarmos a última década, é uma di-
ferença abismal, mesmo para as patentes. No país 
temos poucas patentes, mas aumentaram 300% em 
relação há 10 anos. Depois de termos criado a rede 
de gabinetes GAPI, nomeadamente, até o impacto 
nas universidades e nas empresas grandes foi sig-
nificativo. 
Continuamos a considerar que é pouco, compa-
rado com os outros países, mas tem havido uma 
evolução significativa. Já nas marcas, nem nos 
anos de crise houve quebra e estiveram sempre em 
crescimento.
Em relação à proteção do design, é um bocadinho 
mais oscilante. Temos sectores em que o design 
parece, a priori, muito acutilante, como o calçado 
ou o vestuário. Mas, muitas vezes, não usam tanto 
esta modalidade, até porque são sectores cada vez 
mais sazonais e à medida. É muito rápida a evolu-
ção e a venda dos produtos, por isso, estes sectores 
pensam que não se compadece de um registo, que 
quase não é necessário. Ou porque, às vezes, só 
fazem amostras de coleção, com toda a parte tecno-
lógica que depois pode responder a encomendas de 
imediato. Isto é, já respondem às encomendas dire-
tas, sem necessidade de proteger todo o catálogo.
São estratégias e já temos discutido com estes 
sectores. Por exemplo, o sector do calçado, que é 
um modelo, conhece bem o sistema e usa-o bem, 
na parte das inovações dos equipamentos e nas 
marcas. Cada empresário escolhe a sua estratégia 
e muitos, como digo, dão-me esta explicação, que 
tem alguma lógica, porque de facto o ritmo é rápi-
do. Antes, tínhamos duas coleções por ano, mais 
ou menos estáticas, os produtos eram apresentados 
e eram esses que eram vendidos. Agora não, há 
muita coisa que é com base no cliente, há coisas 
que saem quase a cada dois meses. Há uma dinâ-
mica e uma rapidez de resposta que utilizam, com 
outro tipo de instrumentos, e não propriamente 
com os registos.

DM - Como é importante a propriedade in-
dustrial para o desenvolvimento da econo-
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mia como um todo?
LT - Do ponto de vista nacional, quem faz investimentos em inovação tem 
que os proteger. A propriedade industrial o que lhe dá, de facto, é um mono-
pólio, por determinado tempo, de determinado produto. No fundo, trata-se 
de defender o seu monopólio. 
É fácil perceber isso quando se fala da indústria farmacêutica. A patente 
tem uma validade de 20 anos, para eles, um dia a menos faz toda a dife-
rença, porque estamos a falar de um produto que tem vendas brutais. É, 
no fundo, defender e dar, durante um determinado tempo, um retorno ao 
investimento que se fez em inovação. Essa é a principal razão pela qual as 
empresas devem estar atentas a este instrumento.
Depois, do ponto de vista de inovação, de internacionalização e de alarga-
mento dos mercados, estamos a falar de situações em que é importante pro-

teger nos mercados para onde se vai antecipadamente. Exatamente para 
não se ser copiado ou alguém adiantar-se e apanhar a ideia. Trata-se de 
usar todos estes instrumentos para defender a sua inovação, o seu inves-
timento, a sua criatividade e para poder, durante um determinado tempo, 
usufruir do benefício que isso lhe dá.

DM - Como é que se tem adaptado o sistema de registo aos novos 
tempos e às novas tecnologias?
LT - Em termos de instituto, quer do ponto de vista europeu, quer do ponto 
de vista da administração pública portuguesa, fomos dos primeiros a estar 
tecnologicamente equipados. Há 10 anos que internamente só trabalhamos 
online, não há papel entre os nossos examinadores. Tudo é possível de ser 
feito online. Todos os atos, que são imensos, desde o pedido, que é o mais 
tradicional, a uma alteração de morada ou conseguir uma certidão, é tudo 
feito online, seja para os nacionais ou para os internacionais. 
É evidente que estamos numa altura em que estamos a fazer um novo sis-
tema. As coisas ficam obsoletas e é preciso também reagir. Vamos fazer 
algumas melhorias que vão ser interessantes para os nossos clientes, mas 
até agora o sistema tem cumprido bem o seu papel. Temo-nos tentado pre-
parar, não sozinhos, porque fazemos parte da rede europeia, para apanhar 
estes novos desafios da inteligência artificial e do blockchain. Mas vamos 
esperar que as organizações europeias de marcas façam isso primeiro, por-
que têm outra dimensão económica e nós, logo que possamos, iremos abrir 
a todas essas tecnologias. 
Temos tido essa preocupação sempre de poder ser tudo feito digitalmente. 
Hoje, nas nossas instalações, não se vê quase ninguém no atendimento, 
onde antes haviam filas intermináveis. Mesmo quando os clientes vêm ao 
atendimento, temos um posto de trabalho computorizado para as pessoas 
aprenderem o online e não terem que voltar. Tivemos uma grande adesão 
online, posso dizer que 99% de todos os nossos atos são feitos deste modo. 

DM - Que impacto pode ter o recente anunciado Prémio Bartolo-
meu de Gusmão na inovação e na proteção da inovação?
LT - Esta ideia, que veio do Ministério da Justiça, dentro do programa Jus-
tiça Mais Próxima, tinha, de facto, a intenção de chamar à atenção para a 
propriedade industrial, mas, principalmente, para as invenções que, como 
já disse, são a nossa fragilidade maior. Decidimos, numa primeira edição, 
a deste ano, destacar, em várias áreas, empresas ou pessoas que se distin-
guiram exatamente pelo uso da propriedade industrial como sua estratégia 
com sucesso. Este ano, é essa a intenção. Não é um prémio monetário, é um 
prémio de valorização e de reconhecimento público. 
Resolvemos fazer na área de inovação tecnológica, na inovação nas marcas 
e no design, na internacionalização, nas startups inovadoras e, depois, 
um prémio de excelência que distinga uma personalidade de sucesso no 
tecido empresarial português que tenha usado também estes instrumentos. 
A ideia é chamar a atenção para a temática e publicitar casos que são 
interessantes no uso da propriedade industrial e que sirvam de exemplo 
de futuro. 
Temos a intenção de entregar este prémio de dois em dois anos. Portanto, 
para o ano, será lançado já um processo de candidatura, com categorias 
mais circunscritas às inovações e às patentes. 
O ministério escolheu este nome porque Bartolomeu de Gusmão foi também 
ele um inovador, com a passarola voadora, e pensámos que seria uma per-
sonagem interessante para dar o nome a esta nossa intenção de premiar 
a inovação.
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SIMPATIA, GRACIOSIDADE, 
COZINHA SIMPLES E 
SABOROSA. É esta a 
assinatura do chef Luís 
Filipe, profissional que há 
19 anos assume a cozinha 
do Restaurante do El 
Corte Inglés, contribuindo 
com a sua dedicação e 
profissionalismo para a 
qualidade reconhecida a 
esta cadeia retalhista

PROFISSIONAL DE 
PARTILHAR MÉRITOS, 
Paulo Matias fala com a 
serenidade de quem é 
feliz a fazer aquilo que 
gosta. Num restaurante 
que homenageia o que de 
melhor o mar nos pode 
proporcionar, é através de 
uma cozinha autêntica 
que o melhor do Atlântico 
chega à mesa do Porto
Santa Maria
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Paulo Matias começou muito novo a cozinhar. “Ainda andava na escola, em 
Lisboa, quando fui trabalhar num restaurante modesto”, recorda o chef. Aos 
16 anos, decide que a cozinha é a sua carreira de sonho e termina o curso 
na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, quando esta ainda tinha as 
suas instalações nas Olaias. “Com o curso, comecei a trabalhar mais facil-
mente e andei pelos restaurantes que estavam na moda, na altura, e que hoje 
já não existem. Fui crescendo”.
Continua a sua carreira como cozinheiro no segmento hoteleiro até que, 
em 2004, passa pelo restaurante da Fortaleza do Guincho, galardoado com 
uma estrela Michelin, desde 2001, e que é consensualmente considerado 
um dos melhores restaurantes de Portugal. Esta foi a casa mais emblemá-
tica e onde mais gostou de estar. “Já tinha 27 anos e estava a chegar a um 
ponto alto da minha formação. Porque nós estamos sempre a ser formados. 
Foi aí que eu conheci os dois chefs mais importantes da minha carreira: Marc 
Le Ouedec e, depois, Vincent Farges”, confessa o chef de 43 anos.
Nos anos seguintes, faz parte da cozinha do Eleven, onde trabalha com o 
chef Joachim Koerper, e passa pela cadeia dos hotéis Sana, onde integra, 
como cozinheiro ainda, a equipa do Myriad (outra unidade pertencente ao 
grupo Sana Hotels), desde o dia da sua abertura. Ainda dentro do mesmo 
grupo, muda-se para o restaurante do hotel Sana Lisboa, em pleno centro 
da cidade, onde chega já para liderar a cozinha. 
Há cerca de três anos e meio, junta-se, finalmente, ao Porto Santa Maria, 
restaurante clássico da região Cascais-Guincho e especialista emblemático 
em peixe e marisco. O Porto Santa Maria é um espaço com um historial de 
26 anos de estrela Michelin, particularmente pelo seu produto, confeciona-
do de um modo muito simples e perfeito. Neste momento, esse conceito de 
gastronomia tradicional mantém-se, sob a liderança de Paulo Matias, exce-
to que a equipa trabalha os produtos de forma a que estes sejam melhor 
apresentados. Até porque o líder desta cozinha tem uma máxima: comida 
tradicional não tem de ser posta no prato de forma desajeitada, pode ser 
bem empratada. “Esta casa tem sido o maior desafio que tive até hoje. E 
também traz muita responsabilidade, porque tem uma tradição a respeitar. 

É uma casa com 72 anos e, por isso, tem uma história imensa e um estatuto 
muito forte. Tem uma clientela muito fiel, mas com muitos clientes novos a 
chegar que vêm já com expectativas. Então, tentamos sempre que a tradição 
seja respeitada, mas tentamos também dar um toque e um ‘twist’ diferente, 
para que as coisas não parem no tempo”, detalha.
Afinal, refere o chef, quando se abre o próprio restaurante e se dá forma 
a um conceito pessoal e particular, este evolui à sua maneira. Contudo, 
quando se trata de um conceito que é de sucesso há tantas décadas, existe 
toda uma responsabilidade com o seu legado. Ao mesmo tempo, é preciso, 
se possível, subir ainda mais a qualidade que esta casa sempre teve. “Mas 
também tem um dos melhores retornos. É uma casa que adoro e onde adoro 
estar. Por tudo o resto, mas principalmente por ser um desafio”, admite, ga-
rantindo que nunca vacilou perante aceitar ainda mais responsabilidade, 
porque é com desafios gigantes que se consegue crescer. “Vou sempre ten-
tar ganhar conhecimentos e estudo muito. Aliás, a minha equipa reconhece-
-me por isto”, assegura.
Produto com qualidade superior e excelente serviço aliados a uma casa de 
uma tradição riquíssima. Mas, para Paulo Matias, uma outra mais-valia 
desta casa é a brigada que o acompanha todos os dias. “Como chef de cozi-
nha, já geri equipas de 30 e também de cinco pessoas. Agora, estou a gerir 
uma equipa de 10 pessoas e uma coisa aqui que gosto é que vestimos a ca-
misola. Uma pessoa aqui que não vista a camisola, naturalmente, não se vai 
sentir bem. Somos uma equipa muito unida, precisamente por isso, porque 
damos tudo pela casa. Eu represento e defendo a minha equipa, porque são 
esses os conceitos que trago de quando era mais novo”.
Ensinamentos de presente, passado, mas, também, de futuro. “O conceito 
aparece, o espaço aparece e identificamo-nos ou não. Costumo dizer que a 
principal razão pela qual a minha equipa está aqui, e a razão principal que 
penso que eles têm, é quererem estar aqui. Todos querem estar aqui. Podiam 
estar noutra casa qualquer e fariam um bom trabalho na mesma, mas eu 
quero que fiquem por ser o Santa Maria. Com este chef, com este conceito, 
com estes produtos”, conclui.

GASTRONOMIA
PAULO MATIAS, CHEF EXECUTIVO PORTO SANTA MARIA

texto BÁRBARA SOUSA  fotos SARA MATOS

Identidade na união 
da tradição e inovação

Com mais de 20 anos de experiência na cozinha, o chef Paulo Matias traz contemporaneidade 
à cozinha tradicional do Porto Santa Maria, o famoso restaurante na Estrada do Guincho. 
Contudo, nunca descura a história de 72 anos desta casa que já foi galardoada com 
uma estrela Michelin. Para o chef, este é um dos seus maiores desafios até hoje, mas 
também a melhor recompensa pois, afinal, está numa casa que adora.
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Experiências gastronómicas 
com o melhor que o mar pode dar
O Restaurante Porto Santa Maria é um lugar especial, onde se pode desfrutar de experiências 

gastronómicas inesquecíveis, com o melhor e mais fresco que o mar pode dar. São 70 anos de 
referência na gastronomia de peixe e mariscos, uma história inteira ligada ao mar, o 

mesmo mar que contribui para o sucesso deste espaço localizado em plena praia da Cresmina, no 

Guincho, pela maravilha para os olhos que proporciona a quem o contempla enquanto desfruta da 

sua refeição. Um espaço a visitar por quem passe por Cascais e arredores e queira ser 
surpreendido pelas propostas apresentadas pelo chef Paulo Matias. 

GASTRONOMIA
PAULO MATIAS, CHEF PORTO SANTA MARIA
fotos SARA MATOS
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CARABINEIRO ASSADO 
NAGE DE GRAND MARNIER                   

Ingredientes (4 pax)
800 gramas de carabineiro

200 gramas de manteiga

30 gramas de sal

500 gramas de laranja

200 gramas de rama de aipo 

200 gramas de alho francês

250 gramas de cebola

5 gramas de tomilho

100 gramas de bolbo de funcho

100 gramas de tomate

80 gramas de azeite

1 dl de vinho branco

1 dl de Grand Marnier

15 gramas de chalotas

Preparação 
Colocar cerca de metade do azeite num sauté e deixar 

aquecer, retirar as cabeças e as cascas aos carabineiros e 

colocá-los a corar no mesmo.

Quando já tiverem ganho alguma cor, adicionar metade da 

manteiga e deixar cozinhar. Não deixar cozer demasiado e 

retirar para um recipiente à parte. 

Juntar todas as cascas e cabeças na frigideira, adicionando 

a seguir todos os legumes e o sumo de uma das laranjas, 

deixar assar bem sem queimar.

Flamejar com o Grand Marnier e, depois de evaporar, 

escorrer a gordura excessiva. 

Levar tudo a uma liquidificadora, triturando o máximo 

possível (se necessário acrescentar três colheres de sopa 

de água). Passar pelo passador e levar ao lume novamente, 

retificando os temperos.

TRANCHE DE ROBALO EM 
CALDEIRADA DE AÇAFRÃO E MIGAS 
SECAS DE BIVALVES 

Ingredientes (4 pax) 
1 kg de robalo
150 gramas de ameijoa
150 gramas de mexilhão
1 dl de vinho branco
500 gramas de pimento de várias cores
300 gramas de pão
20 gramas de coentros
50 gramas de natas
70 gramas de manteiga
1 grama de açafrão Suber
15 gramas de algas
100 gramas de chalotas
15 gramas de azeite
5 gramas de tomilho
200 gramas de cebola
20 gramas de alho
10 gramas de coentros 

Preparação 
Cortar os pimentos e a cebola em tiras finas, colocar no 

tacho juntamente com o alho, o açafrão e o azeite, logo de 

seguida adicionar o vinho e deixar estufar tapando o tacho. 

Depois de lavar os bivalves, abri-los numa caçarola 

com coentros, alho e azeite, reservando o caldo para 

posteriormente juntar nas migas. 

Numa tigela à parte, envolver o pão com o caldo já frio e 

enrolar o preparado de forma a poder corá-lo em azeite. 

Quando os pimentos e a cebola estiverem cozidos, passar 

tudo pelo passador e reservar o caldo para, depois, com 

uma noz de manteiga, passar a varinha mágica fazendo a 

espuma. Empratar todos os preparados como na foto.

LIMA, MANJERICÃO E MANGA 
E ESPECIARIAS

Ingredientes (4 pax)
1 gema
1 clara
2 ovos inteiros
300 gramas de açúcar
100 gramas de coco ralado
60 gramas de farinha
15 gramas de manteiga
40 gramas de leite
50 gramas de limas
50 gramas de natas
200 gramas de manga
2 gramas de especiarias 4 épice
10 gramas de manjericão

 
Preparação
Começar pela base misturando os seguintes ingredientes: 

coco ralado, 20 gramas de açúcar, 10 gramas de farinha, 20 

gramas de claras, envolver tudo esticar num silpat e levar ao 

forno a 150ºC.

Para o cremoso de lima, juntar as gemas e o açúcar numa 

batedeira e ir adicionando a raspa de lima, os ovos e a 

manteiga, depois enformar e levar ao frigorífico.

Para a Bavaroise, juntar com umas varas a nata, o resto das 

gemas e o açúcar, acabando de encher as formas com este 

preparado e fazendo, assim, as duas camadas.

GASTRONOMIA
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Há sensivelmente uma década, em fevereiro de 2009, o Coração Delta, 
associação de solidariedade social do Grupo Nabeiro, lançava o manual 
“Ter Ideias para Mudar o Mundo”, obra de cariz pedagógico destinada a 
fomentar o empreendedorismo em crianças dos 3 aos 12 anos. A primeira 
parte das 190 páginas é destinada a professores e educadores, enquanto 
a segunda é integralmente preenchida por fichas de trabalho para que os 
mais novos possam pôr em prática os conhecimentos adquiridos.
Testado inicialmente no Centro Educativo Alice Nabeiro (CEAN), em Cam-
po Maior, o manual foi disseminado por vários pontos do país, sobretudo 
em jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico. Mas a rede 
de aderentes estende-se hoje a outra tipologia de instituições, como autar-
quias e centros sociais.
O sucesso da iniciativa levou o Coração Delta a avançar com o projeto Esco-
la Empreendedora, com o principal objetivo de reconhecer, e certificar, pu-
blicamente quem aplica os princípios preconizados no manual “Ter Ideias 
para Mudar o Mundo”. O símbolo escolhido para atestar essa ligação é 
uma bandeira de cor amarela com o logotipo do projeto, que passa a estar 
hasteada nas instituições aderentes.

Coração Delta entregou 
primeiras bandeiras
O ministro da educação, Tiago Brandão Rodrigues, esteve em Campo Maior, em 12 de 
outubro, para se associar à cerimónia de entrega de bandeiras a meia centena de estabelecimentos 
de ensino e centros sociais do país, no âmbito do projeto Escola Empreendedora. A bandeira 
de cor amarela certifica que naquelas instituições são aplicados os princípios 
pedagógicos do manual “Ter Ideias para Mudar o Mundo”. 

O CCC, EM CAMPO MAIOR, 
foi o palco escolhido para 
a entrega das primeiras 
bandeiras “Ter Ideias para 
Mudar o Mundo”. Ao todo, 
receberam este elemento 
distintivo 50 instituições 
a nível nacional, divididas 
por 20 concelhos
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50 instituições, 20 concelhos
O auditório do Centro de Ciência do Café foi cenário escolhido para o ar-
ranque do projeto Escola Empreendedora no que respeita à entrega das 
primeiras bandeiras “Ter Ideias para Mudar o Mundo” a meia centena de 
autarquias, escolas e centros sociais, em 20 concelhos do país. O momento 
foi antecedido pela assinatura de protocolos entre a associação Coração 
Delta, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e as Comunidades Intermu-
nicipais do Alto Alentejo e do Ave.
Nos termos do que ficou acordado, a Escola Empreendedora estende-se, 
de momento, a oito concelhos do distrito de Portalegre, a outros tantos 
concelhos na região do Alto Minho, ao município de Braga e a meia dúzia 
de centros sociais tutelados pela Misericórdia lisboeta.
O ato de entrega das bandeiras, que se seguiu à assinatura dos protocolos, 
contou com a presença do ministro da educação. No final, Tiago Brandão 
Rodrigues destacou que este projeto “permite a escolas de todo o país mos-
trarem o que se pode fazer de diferente”, acrescentando que “é um convite 
para que possamos trabalhar localmente aquilo que verdadeiramente muda 
a sociedade comum”.
O ministro da educação partilhou a entrega das primeiras bandeiras do 
projeto Escola Empreendedora com o comendador Rui Nabeiro. O funda-
dor da Delta Cafés e presidente do Coração Delta recordou que “o futuro 
pertence às crianças”, para depois sublinhar que “é necessária a vontade e 
o querer de todos para que o mundo seja diferente, como aponta o manual”.
Ricardo Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, falou 
em nome dos autarcas dos concelhos envolvidos no projeto. Para o tam-
bém presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, “Campo 
Maior, o Coração Delta e o CEAN têm feito um trabalho enorme na prática do 
empreendedorismo, incentivando nas crianças a criação de ideias e desenvol-
vimento das mesmas”.
E porque foi pelo Centro Educativo Alice Nabeiro que começou a cami-
nhada do manual “Ter Ideias para Mudar o Mundo”, os alunos do CEAN 
tiveram um papel de destaque na cerimónia. Primeiro com uma dinâmica 
apresentação dos projetos que ali têm vindo a ser desenvolvidos no âmbito 
da Escola Empreendedora e, depois, a encerrar a cerimónia, com cerca de 
uma centena de crianças a interpretar o hino do projeto em ambiente de 
apoteose.

CORAÇÃO DELTA

Testemunho Voluntário 
Coração Delta

Nome: Maria João Graça dos Remédios
Naturalidade: Lisboa
Na Delta Cafés desde: fevereiro de 2015
Área Profissional: Área Administrativa - Tecnidelta 
.... e voluntária desde: na Delta Cafés, desde que 
entrei, mas sou voluntária há uns anos. Desde que fui 
para Lisboa, com 19 anos, sempre fiz voluntariado e 
agora, de regresso às origens, faço de coração pela 
terra que me recebeu e acolheu de braços abertos 
quando cheguei.

O que representa ser voluntária? 
Despender de um pouco do meu tempo livre e contribuir para ajudar e fazer alguém um 
pouco mais feliz é, para mim, uma mais-valia. O meu pai, que será sempre o meu ídolo, 
sempre me educou para que nunca me arrependesse de ajudar quem precisa e, cada 
vez que estou envolvida num projeto, é dele que me lembro.

Qual o momento/ação que mais a  marcou? 
Encontrar uma senhora numa superfície comercial que veio ter comigo e agradeceu 
pessoalmente uns bens que lhe tínhamos entregue, dizendo ao filho “estás a ver, foi 
esta senhora e outras que te deram as bolachas, diz lá obrigada”. Não fazemos nada 
para que nos agradeçam.

Uma mensagem para aqueles que não são, ainda, voluntários? 
Não custa nada ajudarmo-nos um pouco uns aos outros e nunca se arrependam de 
o fazer o bem. A ajuda em troca de um sorriso ou de um obrigado faz-nos crescer 
saudáveis, por isso, a quem não é voluntário, pode tentar juntar-se a boas causas para 
que todos possamos viver num mundo melhor. O voluntário tem uma família enorme e 
nunca está sozinho. Junta-te a nós e acredita, vai valer a pena.

DELTA SAÚDE
O stress no dia-a-dia     

O stress não é uma doença, mas 
sim a capacidade da pessoa de se adaptar a qualquer estímulo, tanto físico 
como emocional. Refere-se ao desgaste que sentimos devido à pressão 
excessiva.
A sociedade moderna está, cada dia, mais acelerada, com transformações 
importantes no ritmo e nos hábitos de vida. Isso impõe desafios constantes 
para o nosso corpo e para a nossa mente. 
Mas o stress, quando bem administrado, pode ser de grande ajuda. Quando 
ocorre uma descarga instantânea de adrenalina que potencializa todos os 
nossos sentidos, temos uma reação de “luta ou fuga”, que nos pode ajudar 
em caso de perigo. A produção de adrenalina pode durar por vários dias, sem 
trazer prejuízo ao organismo e à mente. 
No entanto, se alguém permanece por muito tempo sob pressão (física 
ou mental), sem o descanso devido, o organismo não consegue manter o 
equilíbrio interno e começa a mostrar os sinais de saturação.
Existem diversas formas e maneiras de lidar com o stress, cada pessoa 
deve encontrar a que se adapta melhor. Mas algumas dicas são universais: 
mantenha uma atitude positiva, administre melhor o seu tempo, cuide do seu 
corpo, alimente-se de forma saudável, tenha um hobby, durma bem, etc.
Aprenda a usar o stress a seu favor e tenha mais qualidade de vida.

PROJETO ESCOLA EMPREENDEDORA
texto JOÃO VINAGRE fotos D.R.

Vila Real de Santo António acolheu 
Caminhada Solidária 
A Associação Coração Delta/Tempo para Dar, em parceria com o município de Vila 
Real de Santo António, realizou, no dia 25 de novembro, uma Caminhada Solidária na 
cidade homónima. Ao todo, 615 participantes caminharam por esta causa solidária, 
que visava angariar donativos para 
a Associação Oncológica do Algarve. 
Foram angariados dois mil euros 
que foram entregues a esta IPSS, 
sem fins lucrativos, fundada em 1 
julho de 1994, com fins de saúde, 
entre os quais a luta contra o cancro, 
a prestação de apoio ao doente 
oncológico e seus familiares, assim 
como a sensibilização da população 
para a doença.
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Para quem é presença assídua em espetáculos musicais, como os concertos 
e festivais, já não é novidade poder desfrutar da sua bebida sem 
que tenha de sair daquele lugar formidável, com vista privilegiada para 
o palco onde vai tocar a sua banda favorita. Ora, e se lhe disséssemos que 
também já não tem de abandonar esse “spot” especial se lhe apetecer tomar 
aquele café Delta Q que tanto aprecia? Reforçando o caminho da inovação tecnológica e 
na busca incessante de encontrar novas formas de serviço, novos contextos e momentos 
de consumo, a Diverge apresentou uma nova experiência disruptiva no universo dos 
cafés. O palco foi, novamente, o Web Summit, onde o Centro de Inovação do Grupo Nabeiro deu 
a conhecer o WalQ, o primeiro expresso móvel. Um expresso perfeito Delta Q, em qualquer 
lugar, a qualquer hora.

Delta Q leva o primeiro café expresso 
móvel ao Web Summit

locais até agora inacessíveis, que podem ir desde um emocionante espetá-
culo desportivo, a um festival de música ou enquanto se espera pelo metro, 
pelo comboio ou pelo autocarro. E, porque não, mesmo quando se aprecia 
a paisagem no cimo de uma montanha?
O serviço móvel de café é operado por um “mochileiro” e permite extrair 
todos os blends do sistema Delta Q, com a qualidade e consistência que a 

Aliando a arte de saber fazer café, a tecnologia e a mobilidade, o WalQ con-
siste num dispositivo móvel ultracompacto de extração de cápsulas, com 
total autonomia energética, combinado com um avançado sistema hidráuli-
co, desenvolvido pelo Centro de Inovação do Grupo Nabeiro, a Diverge, em 
parceria com a empresa portuguesa 2EAST. 
O sistema WalQ permite desfrutar de um café expresso em condições e 
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SOMOS DELTA
WALQ

texto CARINA RODRIGUES fotos PAULO VAZ HENRIQUES/SARA MATOS

marca sempre habituou os seus consumidores. “Queremos continuar a dar 
passos em frente, continuar a explorar novos momentos de consumo, chegar 
a mais consumidores e estar presentes em todas as ocasiões onde a energia e 
o conforto de um café façam sentido”, afirma Rui Miguel Nabeiro, adminis-
trador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés.

Plataforma privilegiada
Ocasiões como o Web Summit, que se tem convertido num palco privile-
giado para a apresentação das novidades do grupo. “Estar presente naquele 
que é considerado um dos maiores certames de tecnologia e empreendedoris-
mo do mundo, e poder mostrar como inovamos dentro de casa é, para nós, 
um ‘statement’ estratégico da atitude e visão inovadora que combina com a 
Delta”, acrescenta Rui Miguel Nabeiro. 
De facto, Web Summit é sinónimo de inovação e esta combina, por sua vez, 
com Delta Q. Através da Diverge, a marca de café em cápsulas apresentou, 
na edição de 2016 deste evento, o Qoffee Qar I, um robot com máquina de 
café que, através de reconhecimento facial e inteligência artificial, segue o 
operador e que, pela primeira vez, possibilitou que o café fosse ao encontro 
do consumidor e não o contrário.
Já na edição de 2017 foi apresentada a tecnologia RISe, um sistema de ex-
tração de café que desafia as leis da gravidade, ao fazer a extração de baixo 
para cima. Uma inovação patenteada que, uma vez mais, nasceu na Diverge 
e que permite levar mais longe o conceito de mobilidade, ao desmateriali-
zar o equipamento de extração de café e possibilitando a sua incorporação 
em qualquer ambiente, seja numa bancada de cozinha, num móvel, numa 
mesa, ou seja, em contextos até agora não explorados. Paralelamente, o 
sistema, além de ser um “game changer” em termos tecnológicos, exalta 
as características sensoriais do café pelo método distinto com que é feita a 
sua extração. Tal descoberta foi confirmada com estudos físico-químicos e 
um estudo de neurociência que será aplicado ao marketing.
Agora, na edição de 2018 do Web Summit, o Grupo Nabeiro, que voltou a 
marcar presença com as marcas Delta Cafés e Delta Q, os cafés oficiais do 
maior evento de tecnologia, apresentou sob a chancela da Delta Q este o 
novo conceito WalQ que reforça e alia, uma vez mais, os atributos da inova-

ção, tecnologia e mobilidade ao café. 
A ativação desta novidade no Web Summit foi garantida pela de-
monstração do serviço móvel de café em cápsula através da pre-
sença de três astronautas e diversos mochileiros a operarem este 
sistema autónomo nos vários pavilhões do certame. Os astronau-
tas geraram forte visibilidade e materializaram o conceito de mo-
bilidade associado a esta inovação. Foram também distribuídos 
“give aways” e foi feito o incentivo à partilha de fotos do WalQ nas 
redes sociais, usando os hashtags #deltaqwalq, #coffeeforexplo-
rers e #deltaQ. Os participantes puderam usufruir de um expres-
so perfeito Delta Q Qharacter enquanto visitavam as startups ou 
assistiam às várias conferências desta importante mostra tecno-
lógica, onde o Centro de Inovação do Grupo Nabeiro lançou mais 
uma das suas últimas novidades, capitalizando-a para reforçar o 
posicionamento fortemente ligado à inovação tecnológica. 
A manter-se a tradição, que novidades podemos esperar do Gru-
po Nabeiro para as próximas edições da Web Summit? É que Lis-
boa continuará a ser a cidade anfitriã do Web Summit durante a 
próxima década, evento que verá um substancial aumento do es-
paço disponível, de forma a acompanhar o seu rápido crescimen-

to. De acordo com as estimativas do Governo português, o Web Summit 
tem um impacto económico superior a 300 milhões de euros, contribuindo 
ainda para promover Portugal e posicionar as empresas portuguesas no 
mercado global. Portugal foi, aliás, descrito recentemente pelo The Wall 
Street Journal como “uma das estrelas mais brilhantes da Europa, onde as 
startups tecnológicas proliferam e o investimento continua a aumentar”. De-
pois de um longo processo de negociação, que durou mais de um ano e que 
envolveu ofertas de mais de 20 das maiores cidades europeias, incluindo 
Berlim, Paris, Londres, Madrid, Milão e Valência, a maior conferência mun-
dial dedicada à tecnologia chegou a um acordo, com a duração de 10 anos, 
com o Governo português e a Câmara Municipal de Lisboa. Por isso, fica 
feita a questão e lançado o desafio de mais e mais inovações nas próximas 
edições. Lá estaremos a antecipar o futuro!
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COM MAIS DE 100 
VEÍCULOS ELÉTRICOS 
AO DISPOR DAS 
SUAS EQUIPAS 
COMERCIAIS, o 
Grupo Nabeiro/
Delta Cafés quer 
alargar a mobilidade 
elétrica a todos os 
departamentos 
comerciais à escala
nacional 
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As preocupações ambientais sempre foram parte integrante da política de 
sustentabilidade e ecoeficiência do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, que acaba por refletir 

isso mesmo no seu posicionamento único no mercado. A pensar na comunidade, na eficiência 
da utilização dos recursos naturais e numa atuação empresarial onde o bem-estar 
da comunidade envolvente e a sustentabilidade da atividade comercial são eixos 
de atuação, há mais de 57 anos, muitos e diversos são os contributos, ao longo desse mesmo 

período, para a construção de um mundo melhor.

A construir um mundo 
melhor desde 1961

Pensar no impacto que as alterações climáticas podem 
ter não é uma novidade para o Grupo Nabeiro/Delta Ca-
fés. Foi com estes princípios de atuação em mente que, 
há mais de uma década, o grupo empresarial sediado 
em Campo Maior lançou o, então visionário, projeto 
Planeta Delta, que já integrava diversas iniciativas de 
cariz social e ambiental. Já em 2007, a atividade comer-
cial não era dissociada da preocupação com as gerações 
futuras, os processos de produção do café e a vida da 
população que depende, de forma direta ou indireta, 
desta economia.
Pioneirismo, visão de longo prazo, ADN empresarial 
sustentável, uma vez mais, a Delta Cafés está na van-
guarda da excelência operacional, como tem sido de-
nominador comum há mais de cinco décadas. E se a 
pensar na redução das emissões de gases com efeito de 
estufa, responsáveis pelo aquecimento global, nascia, 
há mais de 10 anos, o projeto Planeta Delta, em 2018, 
a visão sustentável da empresa que nasceu em Campo 
Maior, mas cujas fronteiras são, cada vez mais, globais 
acompanha as tendências modernas. Hoje, o leque de 
preocupações estende-se ao desperdício de papel, as-
sim como ao consumo de água e eletricidade. Questões 
estruturais dos tempos modernos, onde a preocupação 
em “ser verde” é muito mais do que uma intenção. “Até 
final do presente ano, o Grupo Nabeiro vai dispor de um 
total de 101 veículos elétricos. Não são mais porque não 
existem no mercado, aos dias de hoje, alternativas que 
sejam eficientes do ponto de vista da distribuição, do bi-
nómio distância/autonomia versus o peso transportado. 
O nosso objetivo é que todas as áreas de negócio, incluin-

SOMOS DELTA
SUSTENTABILIDADE
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
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do a área técnica e de suporte, tenham uma 
maior eficiência energética. Estamos a fazer 
alguns testes piloto, com resultados que con-
sideramos satisfatórios, e para os quais ire-
mos avançar oportunamente”, introduz Rui 
Miguel Nabeiro, administrador do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés.
Visão de futuro numa preocupação de 
sempre, com a área comercial a ser uma 
das divisões do grupo a acolher uma fro-
ta elétrica, numa lógica operacional que 
encontra nos departamentos de Lisboa 
e Abrunheira dois bons exemplos, onde 
todos os elementos do departamento co-
mercial são mobilizados, nas suas tarefas 
quotidianas com recurso a um veículo 
inteiramente elétrico. “Setúbal também 
quer ser um departamento comercial 100% 
elétrico e está-se a trabalhar nesse sentido. 
A aceitação dos nossos comerciais tem sido 
excelente, dada a qualidade e comodidade 
destes veículos. Todos os departamentos 
com mobilidade elétrica têm postos de car-
regamento”, reforça.
Razão pela qual o desafio que se coloca, 
a seguir, é criar autonomia energética. O 
departamento comercial de Lisboa já tem 
ao seu dispor, desde fevereiro deste ano, 
uma instalação de 212 painéis fotovoltai-
cos, que produzem 50 quilowatts para au-
toconsumo, e a ambição é clara e assumi-
da: alargar esta opção energética a outras 
delegações. Uma meta que será concreti-
zada em 2019, pois o futuro urge. “Vamos 
planear o mesmo em Setúbal, Évora e Faro. 
Esta componente é extremamente importan-
te, porque nos permite melhorar a nossa 
autossuficiência energética. Na Novadelta, 
temos um projeto em validação, que deverá 
arrancar também no próximo ano, para au-
toconsumo”, antecipa Rui Miguel Nabeiro.

Visão global
Outra das preocupações evidentes do Gru-
po Nabeiro/Delta Cafés com a sustentabi-
lidade prende-se com o consumo de papel. 
Seja na sua manipulação diária, mediante 
a gestão do fluxo de informação que resul-
ta da própria atividade da empresa, seja no 
que à abertura de clientes e catálogos diz 
respeito, cujo suporte passou a ser digital. 
Em suma, a aposta na desmaterialização 
de processos é para reforçar, à medida que 
as tecnologias de informação evoluem e 
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num leque cada vez mais alargado de procedimentos, de modo a tornar a 
partilha de informação um processo mais célere e imediato para todas as 
partes envolvidas. 
Ao dia de hoje, esta visão já se encontra devidamente consolidada na maio-
ria dos departamentos, com a aposta para 2019 a ser a respetiva imple-
mentação nos restantes à escala nacional. “Em sete delegações, a prestação 
de contas por parte dos comerciais, ou seja, as notas de encomenda e os 
recibos, é feita por e-mail. Contamos que, em meados do próximo ano, todos 
os 22 departamentos desmaterializem o envio de recibos. Nas faturas, esta-
mos a querer caminhar no mesmo sentido, pelo que estamos a trabalhar com 
alguns clientes em termos de faturação eletrónica integrada. Para além da 
diminuição da utilização de consumíveis, esta desmaterialização dos proces-
sos é positiva para as tarefas de controlo interno, a que se junta a celeridade 
e transparência do mesmo”, detalha o administrador do Grupo Nabeiro/
Delta Cafés.
Mas também o plástico, a sua correta gestão e consequente redução de des-
perdício fazem parte desta visão de integrada de “pequenas ações para mu-
dar o mundo”. Igualmente em fevereiro deste ano, foi tomada a decisão de 
substituir determinados materiais em plástico, nomeadamente, os copos 
e as paletinas associadas ao ritual de tomar um bom café, em determina-
dos locais. A pensar na sustentabilidade do planeta, e no elevado número 
destes materiais que eram utilizados, o Grupo Nabeiro deu mais um pas-
so concreto para tornar a sua operação ainda mais amiga do ambiente ao 

MERCHANDISING COPO DE PAPEL

MKT | DESIGN 2017

substituí-los por copos de papel, enquanto as paletinas são, naturalmente, 
em madeira proveniente de florestas certificadas, o que assegura assim a 
integridade da sua origem. “É mais um dos projetos que, em 2019, estará 
fechado. E que será, além disso, transversal a todos os clientes e eventos onde 
as marcas do grupo estarão presentes”, avança Rui Miguel Nabeiro.
Mas a Delta Cafés vai, ainda, mais longe na preocupação com a utilização 
dos recursos, mais concretamente falando, com a reutilização dos mesmos, 
estando também em projeto a disponilização aos clientes do canal Busi-
ness de canecas e chávenas personalizadas, tendo como objetivo a redução 
do próprio uso de copos de papel que, ainda que mais sustentáveis, não 
deixam de gerar desperdício.
Gestos, aparentemente, simples, mas que, em conjunto, ajudam a promo-
ver uma mentalidade mais eco sustentável. Domínio no qual a Delta Ca-
fés sempre se demonstrou particularmente interessada e comprometida, 
nomeadamente no que à utilização mais eficiente de energia e da correta 
gestão dos recursos diz respeito. Princípios de ecoeficiência que abrangem 
todos os processos, produtos e serviços e que, ao quantificar o impacto am-
biental de cada um, visam impulsionar a produtividade e a competitividade 
com responsabilidade ambiental.
A preocupação com a pegada de carbono é um tema muito presente na 
agenda mediática, mas, para a Delta Cafés, a responsabilidade de construir 
um futuro melhor já começou há muito tempo. 2019 será mais um exercício 
rumo a essa meta, onde diferentes projetos conhecerão a luz do dia.
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REPORTAGEM
CARTÃO CLIENTE
texto CARINA RODRIGUES fotos D.R.

Numa altura em que o Cartão Cliente assinala 19 anos, e com a proximidade do Natal, 
a Delta Cafés quis premiar os seus clientes utilizadores desta ferramenta de fidelização. Para o 
efeito, não só duplicou os pontos adquiridos nas compras efetuadas entre 3 e 14 de dezembro 
como também lançou um folheto especial com interessantes vantagens que vão além 
do que o programa dispõe no seu catálogo.

Cartão Cliente Delta
a dar vantagens há 19 anos

então, mostrar todo o seu pioneirismo ao apostar nesta importante ferra-
menta. Volvidos 19 anos, o Cartão Cliente é um exemplo de longevidade 
como ferramenta de marketing e meio de pagamento, revelando uma ele-
vada eficácia no seu modo de funcionamento. 
Os números falam por si. Após quase duas décadas de existência, o Car-
tão Cliente continua a somar adesões e a levar simpáticos prémios à casa 
dos clientes Delta Cafés. Com 12 mil clientes a utilizarem este importante 
meio de fidelização, o segredo reside no equilíbrio que existe na sua fór-

mula de origem, pois concilia um programa de fidelização direcionado 
a um determinado tipo de negócio, com um meio simples e prático 

de pagamento. Além de oferecer vários descontos e vantagens 
nos parceiros de negócio. 

O Cartão Cliente é, assim, reconhecido pelos clientes da 
Delta Cafés como uma ferramenta muito prática e extre-

mamente útil na gestão financeira do seu negócio, ao 
que se alia a não menos importante componente 

da premiação que contempla o seu catálogo e 
várias campanhas temáticas, sendo indis-

pensável na atividade quotidiana de todos 
os que dos seus benefícios usufruem. 

E porque estamos na altura do 
Natal, de forma a premiar a 

fidelização e a preferência 
de todos os aderentes, o 
Cartão Cliente lança um 

folheto alusivo, com inte-
ressantes opções que vão muito 

além do que o programa dispõe no seu 
catálogo. Esta é, pela sua natureza, a época 

em que se regista o maior fluxo de trocas dos pon-
tos acumulados em cartão, sendo os produtos utilizados 

pelo cliente para fins variados, que vão desde o uso pessoal ao 
negócio ou, até, para fazer ofertas aos seus funcionários.

Foi em dezembro de 1999 que o Cartão Cliente da Delta Cafés foi lançado. 
Por essa altura, o débito direto era ainda uma opção de pagamento qua-
se desconhecida em Portugal. Tal não demoveu a 
Delta Cafés de, também 
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VISITE-NOS EM CAMPO MAIOR
NA CAPITAL DO CAFÉ

ESTE NATAL 
TEM MAIS AROMA

www.centrocienciacafe.com
CAMPO MAIOR | 39.041791 N, 7.098402 W

co-financiado:

MORADA: Herdade das Argamassas (Junto à Fábrica da Novadelta, direção Campo Maior - Portalegre) 7370-171 Campo Maior | T. +351 268 009 630 
geral@centrocienciacafe.com HORÁRIO: 3ªFeira a 6ªFeira: 10h00 – 17h00 | Sábado e Domingo: 10h00 – 14h00 | Encerrado: 2ªFeira e Feriados
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Estar mais perto dos consumidores, 
através dos seus embaixadores

DELTA MUNDO
EMBAIXADORES

PEDRO PAULETA É 
O MAIS RECENTE 
EMBAIXADOR da Delta Q 
para o mercado francês. 
O ex-internacional 
português junta-se, 
assim, a Anselmo Ralph 
e Ricardo Pereira no 
leque de embaixadores 
da marca

DELTA MUNDO
EMBAIXADORES
texto CARINA RODRIGUES fotos SARA MATOS
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Por muitos considerado o melhor avançado de sempre do Paris Saint Germain e uma 
referência incontornável em França, Pedro Pauleta é o mais recente embaixador da Delta 
Q neste importante mercado internacional. Partilha esta missão com Ricardo Pereira e Anselmo 
Ralph, respetivamente embaixadores dos mercados brasileiro e angolano, numa estratégia de 
aproximação da marca aos consumidores dos seus mercados internacionais, cada 
vez mais importantes para o crescimento de todo o grupo. 

Quem sobe ao primeiro andar da icónica loja do Paris Saint Germain na 
Avenida dos Campos Elísios, em Paris, ponto de paragem obrigatório de 
qualquer adepto ferrenho e dos muitos turistas que visitam a bonita capital 
francesa, não fica indiferente à imensa fotografia de Pedro Pauleta, colocada 
ao cimo da escada. É que o ex-internacional português de futebol é quase 
tão acarinhado pelos franceses, pelos menos aqueles que são adeptos deste 
clube, como pelos portugueses, que ainda hoje se lembram dos “estragos” 
que fazia na área do adversário e do voo do açor, com que comemorava cada 
golo que marcava. 
Neste contexto, Pedro Pauleta é o mais recente embaixador da marca Delta 
Q e reforça, assim, o leque de figuras mediáticas, onde já se incluem Ricardo 
Pereira, no Brasil, e Anselmo Ralph, em Angola, que transportam o charme 
e o perfil único da marca aos consumidores de todo o mundo.
Até porque a internacionalização é, a par da inovação, um dos pilares estra-
tégicos de crescimento do Grupo Nabeiro. Uma aposta que é bem visível no 
número de países em que está presente. Em apenas uma década, passou de 
28 para 42 mercados espalhados pelos cinco continentes, sendo que, em sete 
deles, detém operações comerciais diretas. São, além de Portugal, Espanha, 
França, Luxemburgo, Suíça, Brasil, Angola e China. Nestes sete países, 635 
colaboradores trabalham diariamente para levar as marcas do Grupo Nabei-
ro/Delta Cafés além-fronteiras e acelerar o seu crescimento. 
Como resultado, o negócio internacional cresceu 140% nos últimos 10 anos. 
Os números foram avançados por Rui Miguel Nabeiro, administrador do gru-
po, no evento Delta Innovation Way, assinalado no final de outubro, onde 
apresentou as muitas novidades que irão chegar ao mercado neste final de 
ano e em 2019. E onde atribuiu à marca Delta Q um papel decisivo para este 
crescimento. “Temos claro que uma marca global apenas se torna relevante 
quando consegue construir uma relação de proximidade com os seus consu-
midores. Uma proximidade que alia o expresso perfeito aos interesses e gostos 
dos consumidores, quer seja na área da música, do futebol ou da televisão”, 
destacou. “Queremos mostrar o melhor do que se faz em Portugal, o que os 
portugueses sabem fazer, o que em conjunto podemos fazer para um futuro 
inovador, mas humano. Rico em conhecimento, mas também em sonhos. Que-
remos que nos continuem a pressionar para inovarmos mais. Queremos estar 
em cada vez mais lugares, onde ainda não chegámos, mas onde já estão os 
nossos consumidores. Queremos encontrar novas experiências de consumo”.

Parcerias
Neste sonho de levar o expresso perfeito mundo fora, sob a bandeira da Delta 
Q, o grupo conta com a colaboração de algumas pessoas muito especiais. 
Personalidades que abraçaram a missão de serem embaixadores desta mar-
ca tão carismática e cada vez mais internacional, acarinhando-a e divulgan-
do-a em alguns mercados estratégicos. 

Foi nesse sentido que, em 2015, a Delta Q apresentou Anselmo Ralph, 
considerado o artista mais popular de Angola, como seu embaixador, 
personificando a assinatura “este café é um show”. Assumindo que o 
café é algo que não dispensa sempre antes de entrar num espetáculo, 
para lhe conferir aquela dose de energia extra de que tanto necessita 
para contagiar os seus fãs, Anselmo Ralph contribuiu fortemente para 
aproximar ainda mais a marca dos consumidores angolanos. Uma parce-
ria profícua, materializada em várias ações, onde não faltaram um blend 
dedicado, que depressa se converteu num dos mais vendidos da marca, e 
uma máquina exclusiva para aquele mercado com a sua imagem, a Qool 
Evolution Anselmo Ralph. 
Na base desta parceria esteve também uma partilha de valores entre a 
marca e o seu embaixador. A sinceridade, a genuinidade e a dedicação 
do cantor representam um grande exemplo para a juventude angolana, 
motivo pelo qual a associação surgiu de forma espontânea e natural. An-
selmo Ralph nem hesitou em aceitar o convite da Delta Q, “uma marca 
de qualidade, associada a momentos inesquecíveis”. Honrado com a opor-
tunidade que lhe foi dada de contribuir para o aumento do consumo de 
café em Angola, o artista considera que “estar presente neste momento 
delicioso, nas suas casas e com um produto de tão grande qualidade é 
mesmo um privilégio”.
Acalentada pelos bons resultados obtidos em Angola com a sua associa-
ção a Anselmo Ralph, este ano, a pensar noutros dois dos seus mercados 
internacionais mais importantes, a Delta Q apresenta, em exclusivo para 
o mercado brasileiro, Ricardo Pereira, considerado por muitos como o 
melhor ator português a atuar no Brasil, e para o mercado francês, Pedro 
Pauleta, por muitos considerado o melhor avançado de sempre do Paris 
Saint Germain e uma referência incontornável em França. Duas “con-
tratações” de peso para que a marca continue a contribuir para os bons 
resultados do grupo a nível internacional, onde cada vez mais consumi-
dores não dispensam o café português. 
Para Pauleta, que esteve inclusivamente presente no Delta Innovation 
Way, a associação à marca faz, tal como aconteceu com Anselmo Ralph, 
todo o sentido. Futebol e Delta Q são duas “marcas” que lhe dizem muito. 
A primeira foi a sua paixão, ainda antes de ser a sua profissão. A segunda 
dá-lhe a energia que necessita, já que não dispensa os seus três cafés 
Delta Q por dia para poder enfrentar o dia-a-dia com boa disposição. Em 
comum com o grupo, Pedro Pauleta diz partilhar os valores da humilda-
de, o querer, a vontade de ganhar, mas com respeito, seriedade e hones-
tidade. “Mais do que uma relação profissional, é uma relação de amizade 
e carinho de ambas as partes e deixa-me muito feliz poder, deste modo, ser 
também um bocadinho parte desta família”, diz o ex-internacional portu-
guês, que já foi rosto da Delta Cafés para os Açores. 

DELTA MUNDO
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A Delta Q reforçou a sua distribuição numérica no país vizinho, Espanha, com a entrada na 
cadeia de retalho especializado Worten. A insígnia da Sonae SR – Specialized Retail é uma das 
principais referências empresariais em Portugal e Espanha e será palco para a comercialização 
da sua gama de máquinas e cápsulas Delta Q.

Delta Q entra na Worten 
em Espanha

DELTA MUNDO
ESPANHA
texto BRUNO FARIAS fotos D.R.

A Delta Q está, ainda, mais próxima de todos os consumidores do país 
vizinho, Espanha, com a entrada na Worten, a conhecida cadeia de retalho 
não alimentar da Sonae SR – Specialized Retail, que detém um parque de 
lojas significativo também no país de “nuestros hermanos”.
Juntamente com uma forte presença em termos de departamentos comer-
ciais, localizados em Talavera, Málaga, Jaén, Salamanca, Badajoz, Cáceres, 
Sevilha, Cádis, Madrid, Córdoba, Lugo, Corunha, Vigo, Valência, Alicante, 
Palma de Maiorca, Tarragona, Barcelona e Girona, o Grupo Nabeiro/Delta 
Cafés tem vindo a reforçar a sua presença junto de todos os consumidores 
com o seu conceito exclusivo de café em cápsulas, através do alargamento 
da distribuição numérica em alguns operadores de reconhecida dimensão 
e notoriedade. É nesse sentido que se verifica a entrada na Worten no país 
vizinho, o que vem estreitar a já dinâmica relação estabelecida com este 

operador especializado e que tem vindo a construir uma alargada rede de 
distribuição na Península Ibérica.
O acordo para a comercialização da gama de equipamentos e cápsulas Del-
ta Q foi alcançado também para Espanha, à semelhança do que se verifica 
em Portugal, com as mais de 40 lojas físicas, além do site de comércio 
eletrónico, a serem agora palco para a Delta Q. Uma importante presença 
para a marca e para o grupo que vê, assim, reforçada a sua presença num 
dos mais representativos operadores especializados de Espanha.
O reforço da ligação com a insígnia especializada do Grupo Sonae ocorre 
num momento de mudança, quer para a Worten quer para o próprio con-
sumidor espanhol, ao materializar a primeira abertura à escala nacional 
numa importante insígnia de retalho não alimentar com presença incluída 
a nível continental e ilhas. Esta aposta foi concretizada com fortes ações 

de degustação, em campanhas tão distintas como 
o Black Friday e o Natal.
Ao todo, a Delta Q está presente em mais de 30 lo-
jas Worten, em Espanha, o que pressupõe uma for-
te penetração atendendo ao que é a realidade deste 
operador especializado, a que se junta uma cober-
tura integral das principais lojas de referência da 
insígnia detidas em Madrid, Barcelona, Valência, 
Málaga, Vigo, Tenerife e Marbelha. A Delta Q está, 
uma vez mais, onde os seus consumidores estão.
O processo de implementação culminará no ano 
de 2019 com a execução de um ambicioso plano de 
comunicação e promoção de marca dentro de loja 
e que será desenvolvido juntamente com este par-
ceiro dentro os seus eixos de atuação. Iniciativas 
que constituirão, seguramente, um forte impulso 
para o desenvolvimento da Delta Q no mercado 
vizinho e para o alargamento da cobertura geo-
gráfica da marca e para a sua notoriedade a nível 
nacional.
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Olissipo Lapa Palace: 
um palácio em plena cidade
No coração de Lisboa, e em pleno ano de 2018, entrar no Lapa Palace é recuar no 
tempo e entrar numa história de príncipes e princesas. Nascido enquanto hotel em 1992, 

o Lapa Palace mantém os seus traços reais de outros tempos, tempos esses em que foi um 

palacete numa das zonas mais nobres da capital. A completar o conto de fadas está a vista 
para o Tejo e para as cores únicas da cidade. 

ENQUANTO CONCEITO, 
DEFINE-SE COMO RESORT 
URBANO, mas o Olissipo 
Lapa Palace é muito 
mais do que isso. Uma 
das mais emblemáticas 
unidades hoteleiras de 
luxo da capital, onde o 
saber bem receber é uma 
assinatura valorizada 
dentro e fora de portas 
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texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS
LAPA PALACE

ROTEIRO DELTA

Enquanto conceito, define-se como um resort urbano, no entanto, podemos 
perfeitamente referir-nos ao Lapa Palace como um palácio real dos tempos 
modernos. É no centro de um dos bairros mais conhecidos de Lisboa, onde 
outrora vivia a aristocracia lisboeta e hoje se situam diversas embaixa-
das, que podemos encontrar esta pérola da cidade. Foi no século XIX, mais 
propriamente em 1870, que foi edificado aquele que é hoje o Lapa Palace. 
Construído pelo visconde de Porto Covo, o Palácio de Valenças serviu como 
habitação do conde de Valenças, Luís Leite Pereira Jardim, título criado 
pelo rei D. Luís I de Portugal. Este palácio foi, posteriormente, herdado pela 
família Hintze Ribeiro, descendentes do conde de Valenças. Estávamos já 
em 1987, quando a família Hintze Ribeiro vendeu o palácio a António Si-
mões de Almeida, que aumentou a construção, pensando já na exploração 
do espaço. Poucos anos mais tarde, em 1992, nascia o hotel Lapa Palace, 
hoje sob alçada do Grupo Olissippo.
Diferente de quando foi contruído, o Lapa Palace guarda ainda muitos tra-
ços da sua época. Na Ala do Palácio, uma das três alas do hotel e aquela 
que é o núcleo original do edifício, isso está bem presente. No quinto piso 
do hotel, o antigo salão de baile do palácio, as paredes mantêm as pinturas 
de Columbano Bordalo Pinheiro, amigo do conde de Valenças. Uma verda-
deira obra de arte que perdurou no tempo e confere à Sala Columbano uma 
envolvência única. No piso inferior, encontramos a Sala Belém. Se hoje está 
preparada para receber eventos, esta sala de estilo medieval foi em tempos 
a sala de armas do palácio. 
É ainda na Ala do Palácio que está o local mais deste elegante hotel. Aquela 
que num outro hotel seria a suite presidencial, no Lapa Palace é a Royal 
Suite Conde de Valenças. Com uma decoração do século XIX, a suite tem 
uma enorme e majestosa varanda de onde se vê o bonito jardim que en-
volve o hotel. Dos condes de outras épocas às celebridades de hoje, o hotel 
já recebeu hóspedes como Sting, Bruce Springsteen, Roger Waters, Barbra 
Streisand ou o príncipe Carlos de Inglaterra. 

Fernando Maia, diretor de operações do Olissipo Hotels.

Mas o conde de Valenças deixou ainda uma pérola escondida. Não é visível 
olhando para a fachada do hotel e é, talvez por isso, o segredo mais bem 
guardado deste espaço sedutor. Não fazia parte da estrutura inicial da uni-

dade, mas o conde achou por bem construí-lo para poder apreciar, ainda 
melhor, a vista para a cidade. No Quarto da Torre, a magia está fora do 
quarto. É provavelmente o mais emblemático e romântico espaço do Lapa 
Palace, uma vez que permite a quem lá fica sair do quarto para tomar o 
pequeno-almoço ou, simplesmente, apreciar Lisboa de uma torre digna de 
um castelo. O hotel preserva ainda vitrais, nas Salas Columbano e Eça de 
Queirós, peças originais do palácio, bem como uma alcatifa com cerca de 

170 anos.
Tão nobre como a zona em que se insere, o Lapa 
Palace mantém-se clássico e imperial. Construída 
em L, a infraestrutura divide-se em três alas dis-
tintas: a Ala do Palácio, a Ala do Jardim e a Villa 
Lapa. No total, são 109 quartos com diferentes 
decorações e disposições, mantendo sempre a ele-
gância e o requinte. Nos corredores dos sete pisos 
do Lapa Palace, podemos observar diversas obras 
de arte, desde os quadros de aguarelas com o icó-
nico elétrico amarelo, a retratos que remontam à 
realeza portuguesa, passando pelos candelabros 
e pela seda que adorna as paredes. A combinar 
com o seu estilo clássico e imperial, o atendimento 
e a atenção dada a cada cliente proporcionam a 
quem o visita uma experiência verdadeiramente 
diferenciadora. “No Lapa Palace mimamos os nos-
sos clientes. Não os conhecemos pelo número do 
quarto, conhecemos pelo nome. Luxo é isto, não é 
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manter os mesmos padrões de serviço. É por isso que as pessoas nos 
escolhem, pelo serviço, pelo conforto e pela reserva da vida íntima de 
cada um”, acrescenta Fernando Maia. 
O serviço prestado aos hóspedes já valeu ao Lapa Palace diversas 
distinções internacionais, como o Star Award Winner, da Revista 
Forbes, em 2017 e 2018. Também no que diz respeito aos eventos, o 
hotel recebe elogios. Disponível para receber desde eventos corpo-
rativos, a banquetes, casamentos ou batizados, no Lapa Palace são 
variadas as salas disponíveis para estes fins, bem como os menus 
a escolher. A conceituada revista Condé Nast distinguiu-o como 
o melhor hotel para eventos na área de social. “Fazemos parte da 
companhia Leading Hotels of The World, uma companhia exclusiva 
que escolhe produtos como o nosso, que sejam únicos”, declara o 
responsável.
Inserido num jardim subtropical com árvores centenárias, como 
as bonitas figueiras da Indonésia, o Lapa Palace pode definir-se 
como um resort urbano. Os mais de 100 quartos têm uma deco-
ração elegante, na qual se destacam os diversos tecidos e móveis 
portugueses. A elegância é de resto extensível aos espaços comuns 
do hotel. À beira da piscina está o bar Le Pavillion, que serve sumos 
e snacks durante todo o dia. Já na parte de dentro, dois espaços 
fazem as delícias de quem visita o Lapa Palace. No restaurante 
Lapa, a cozinha combina com todo o restante hotel, apresentando-
-se elegante e apelativa aos olhos. Destacam-se os pratos de massa, 
confecionados com massa fresca feita no próprio hotel. Uma cozi-
nha de autor onde se podem provar iguarias como sela de coelho 
ou filete de linguado em manteiga. Já no Bar Rio Tejo, a luz da sala 
é a primeira coisa que reparamos. O sítio perfeito para o “chá das 
cinco”, com mais de 40 variedade de ervas e infusões asiáticas.
Se há chá, também há café e esse só podia ser ter uma marca: Delta 
Cafés. A ligação de Fernando Maia à Delta Cafés remonta a tem-
pos mais antigos, quando ainda exercia funções num outro hotel, 
que recebia, por sua vez, o comendador Rui Nabeiro quando este 
visitava a capital. “Desde 1986 que dirigo hotéis, sempre com café 
Delta”. Para além da qualidade do café, que descreve como “um 
produto muito bom, de primeira qualidade”, também as pessoas da 
empresa conquistam. “O comendador Rui Nabeiro tem uma postura 
muito própria e sempre ensinou bem os seus comerciais. É engraçado 
ver como isso não se perdeu, apesar de ser uma geração mais nova. 
Há uma postura de proximidade com os clientes da Delta Cafés que 
nos entra no coração. São pessoas extraordinariamente disponíveis”, 
explica Fernando Maia. A qualidade do café fala por si e os elogios 
são mais que muitos, até dos 
mais exigentes apreciadores. 
“Os clientes gostam do café. Até 
os italianos, que são particular-
mente exigentes no que diz res-
peito ao café, quando provam 
a nossa ‘bica’ gostam muito”, 
remata.

ouro nem prata. Luxo é requinte, é detalhe”, explica Fernando Maia, diretor de 
operações do Olissippo Hotels. 
É também por uma questão de atenção que raramente o hotel se encontra lotado. 
Não é comum terem lotação esgotada, não por falta de procura, mas de forma a 
garantir o sossego e a privacidade dos hóspedes. “O cliente de luxo é um cliente 
muito exigente, que gosta de ter o hotel ‘só para si’. Claro que, em algumas oca-
siões, temos o hotel mais cheio. E isso exige muito de nós, porque queremos sempre 

Onde fica? 
            
Olissipo Lapa Palace
Rua do Pau de Bandeira, N.º 4, 
1249-021 Lisboa
T: 21 394 9494
https://www.lapapalace.com

ROTEIRO DELTA
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Vending Delta com certificação ISO 22000 
Sistema de Gestão da Segurança Alimentar

A necessidade premente de crescer, de fidelizar e conquistar novos clientes, assim 

como de tornar esta área de negócio diferenciadora na sua atuação no mercado, quer 

pelo serviço, quer pela qualidade dos produtos comercializados, fez com que o Vending Delta 

estabelecesse como meta a obtenção da certificação pela norma internacionalmente 
reconhecida ISO 22000. Objetivo alcançado em outubro último com esta exigente norma de 

segurança alimentar.

Nesse sentido, desde finais de 2016 que o Vending Delta se vinha a prepa-
rar para a implementação do processo de certificação e, em outubro deste 
ano, decidiu-se avançar com a candidatura. Processo de certificação que, 
por sua vez, envolveu uma auditoria a esta unidade de negócio por parte de 
uma entidade externa, e também internacionalmente reconhecida, Bureau 
Veritas. A auditoria dividiu-se em duas fases distintas, mas complemen-
tares entre si: uma fase documental (que decorreu em aproximadamente 
um dia) e uma segunda fase operacional (que teve lugar em dois dias). O 
Vending Delta passou com distinção nesta operação e, desde o dia 23 no-
vembro, é, oficialmente, uma empresa certificada no referencial ISO 22000 
– Sistemas de Gestão de Segurança Alimentar.
Recorde-se que a norma ISO 22000 – Sistema de Gestão da Segurança 
Alimentar baseia-se nos princípios do HACCP do Codex Alimentarius, in-
ternacionalmente reconhecidos. O enfoque deste referencial é a segurança 
alimentar em todas as etapas da cadeia de fornecimento.
Apesar de serem abordados unicamente aspetos de segurança alimentar, 
esta norma propõe que a metodologia utilizada seja adotada também para 
tratar de questões éticas e de consciencialização dos consumidores.
Uma organização certificada por esta norma demonstra ao mercado que 
tem um sistema de gestão de segurança alimentar com capacidade de 

fornecer produtos seguros, ou que resultem em produtos seguros, para o 
consumidor quando usados segundo a utilização prevista, em conformi-
dade com requisitos legais e regulamentares, bem como os dos clientes, 
relacionados com a segurança alimentar.
Entre os benefícios da certificação de acordo com a norma ISO 22000 des-
tacam-se a definição de requisitos genéricos da norma, que permite uma 
flexibilidade das metodologias a implementar; a otimização da gestão dos 
recursos e melhoria da eficiência na produção de alimentos seguros e o 
aumento da confiança dos clientes e consumidores, pela adoção de padrões 
elevados de conformidade alimentar.
É um momento de celebração para a equipa de vending, assim como para 
o Grupo Nabeiro, além de enorme sinal de confiança junto de potenciais 
parceiros, ao pertencer a esse leque restrito de operadores de vending com 
certificação ISO 22000.
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