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RUI MIGUEL NABEIRO, 
ADMINISTRADOR DO 
GRUPO NABEIRO/DELTA CAFÉS, 
destaca a importância da gestão 
centrada nas pessoas como 
parte essencial da inovação

Temos no nosso ADN a inovação. Tem sido este o nosso percurso, de criação de valor acrescentado para o 
mercado nos diversos segmentos, geografias e canais onde nos fazemos representar.

Há 57 anos que nos movemos por causas e damos corpo ao sonho do meu avô, Rui Nabeiro. Num mundo 
em constante, e rápida, mudança, queremos ser uma empresa ainda mais próxima do consumidor, esteja 
ele em Portugal ou no estrangeiro. Somos uma marca cada vez mais global, mas sempre sem esquecer 
as nossas raízes e o compromisso de continuar a levar o expresso perfeito a todos os consumidores por 
esse mundo fora, conferindo-lhes, com os nossos blends e proposta de valor, a energia necessária para 
enfrentar os desafios diários e as oportunidades dos dias de hoje.

A máxima de sempre “um cliente, um amigo” fazia sentido no passado, mas ainda mais no presente, 
onde nos movemos e atuamos num mundo conectado, unido pelo aroma e corpo do expresso perfeito, 
em cada vez mais lugares do mundo, com as inovações apresentadas pela nossa empresa a materializar 
a ambição de estarmos de forma constante no topo das preferências de todos aqueles que nos elegem 
todos os dias.

Se não questionarmos diariamente o que fazemos, e porque o fazemos, estaremos a contribuir para a 
não realização de mudanças no mundo. Mudança que acontece de forma ininterrupta a cada dia e que 
nos desafia a atingir a excelência em tudo o que fazemos.

Somos, e seremos, uma empresa virada para o futuro e é com muito orgulho que anunciaremos o que de 
melhor temos para oferecer, desenvolvido a pensar em si e nas suas necessidades quotidianas.

Inovação que nasce da partilha e do confronto de ideias entre todos, cresce com os inevitáveis falhanços, 
floresce com a paixão e o envolvimento de cada um de nós. Inovação que vivemos, e sentimos, todos os 
dias e que desemboca num imenso “pipeline” de novos produtos, conceitos, serviços e tecnologias que 
iremos apresentar ao mercado nos anos vindouros.

Visão estratégica que resulta de uma filosofia empresarial “human centered”, focada nas pessoas e nas 
suas mais-valias únicas, que visa catapultar a nossa empresa, ainda mais, para o futuro.

O último trimestre será repleto de novidades que, acredito, irão conferir ainda mais sabor e alegria aos 
seus dias. Da nossa parte, reiteramos o compromisso de continuar a potenciar um futuro repleto de 
inovação. A inovação acontece agora. A inovação somos todos nós!

A INOVAÇÃO SOMOS TODOS NÓS
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Sempre nos habituámos a olhar mais-além. Ao longo dos nossos mais de 55 anos de atividade comercial, 
temos procurado a excelência em tudo o que fazemos, com atenção aos detalhes e ao modo como 
podemos estar, ainda mais, próximos dos consumidores e ser mais úteis para os clientes.

Como tal, cada produto que colocamos no mercado é, para nós, um imenso motivo de orgulho, pois 
transporta consigo o carinho com que gostamos de o servir, todos os dias. 

Nesta edição da Delta Magazine, anunciamos o lançamento do Drip Coffee, a nossa mais recente inovação 
em café de filtro. Mais do que um novo produto, trata-se de uma nova experiência para os mais exigentes 
consumidores que transporta, igualmente, consigo uma nova forma de beber café. De fácil preparação, 
disponível em doses individuais, basta juntar água para poder desfrutar de um requintado blend de 100% 
de café arábica. 

Cientes das mudanças culturais e sociais que nos rodeiam, concebemos um produto que se encaixa em 
novos momentos de consumo e que aporta valor acrescentado para um segmento da categoria do café. 
Um produto para apreciar e para apreciadores do melhor café. 

É que não basta juntar carinho e cuidado ao que de melhor sabemos fazer. Condimento essencial para 
poder apreciar este produto inovador na sua plenitude é o tempo. Condição necessária para trabalharmos 
os melhores grãos e origens, mas também para que possa desfrutar deste produto que vem inaugurar 
um novo segmento de mercado, abrir novos canais, porque queremos, todos os dias, estar perto de si, no 
desafiante quotidiano.

Drip Coffee é, assim, um café que leva o tempo que demorar. Com aromas ricos e elegantes, notas 
subtis, corpo aveludado e um sabor que leva o apreciador a viajar até outras paragens. Para apreciar um 
verdadeiro café Delta e celebrar a vida em boa companhia.

As melhores coisas da vida fazem-se esperar. Não tenho dúvida de que valeu a pena esperar pelo Drip 
Coffee.

COMENDADOR 
RUI NABEIRO 
destaca o alargmento do 
portfólio da marca Delta 
Cafés com um novo produto 
que vai surpreender os mais 
exigentes apreciadores de 
cafés 

O MELHOR DA VIDA FAZ-SE ESPERAR
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INFO DELTA

Museu Nacional de Arte Romano 
distingue Delta Cafés
O Museu Nacional de Arte Romano de Mérida distinguiu a Delta Cafés. O 
prémio, referente à categoria de instituições, foi entregue ao fundador da 
empresa, o comendador Rui Nabeiro, no âmbito do Premio Genio Protector 
de la Colonia Augusta Emerita.
Na sua 25.ª edição, estes prémios são atribuídos pela Associação Amigos do 
Museu de Arte Romano, num reconhecimento pelo trabalho desenvolvido 
por pessoas, instituições e entidades no âmbito do conhecimento e 
conservação do património arqueológico. 
Na categoria de personalidade, foi o também português Carlos Fabião, 
professor da Universidade de Lisboa, o galardoado. 
Antes da entrega dos prémios, decorreu a apresentação da segunda edição 
do catálogo da exposição Lusitânia Romana. Origem de Dois Povos. 

Delta Cafés celebra a portugalidade na 
Regata de Portugal
Celebrar a portugalidade foi o objetivo da primeira edição da Regata de 
Portugal, evento que decorreu no Terminal de Cruzeiros de Lisboa, de 3 a 7 
de outubro, e do qual a Delta Cafés foi parceira.
Com entrada gratuita, o evento ofereceu a oportunidade de assistir à etapa 
portuguesa da competição de vela do World Match Racing Tour, onde 12 
equipas de velejadores, que reúnem o Top 100 mundial, deram o seu melhor 
neste que é o mais importante circuito de vela profissional do mundo.
No dia 5 de outubro, a Regata de Portugal juntou-se às comemorações 
especiais do Dia da Implantação da República Portuguesa, contando com a 
presença do Navio Escola Sagres e a visita oficial do Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa.
Neste festival que pretendeu celebrar Portugal e o mar português, foi também 
servido o melhor café português. Como parceira do evento, a Delta Cafés deu 
o seu nome a um dos catamarãs M32 em competição.
Em terra, houve animação e também uma amostra da melhor gastronomia 
portuguesa, nos espaços gastronómicos comandados pelo chef Vítor Sobral.

Tea Garden Tetley volta a surpreender 
no Wanderlust
Após o sucesso da primeira edição do Wanderlust 108 em Lisboa, a Tetley 
voltou a abrir as portas do Tea Garden, um “jardim encantado dos chás Tetley”, 
com diferentes ativações para todos os participantes do primeiro triatlo “min-
dful” do mundo. 
No dia 30 de setembro, nos jardins da Fundação EDP, o Tea Garden Tetley 
foi o “spot” obrigatório em mais uma edição da iniciativa Wanderlust 108 
e convidou todos os presentes a experimentar os diferentes chás Tetley de 
forma original, ao mesmo tempo que se pôde assistir ainda às conferências 
de diferentes personalidades inspiradoras e reconhecidas sobre o tema “Love, 
an opportunity for self growth”.
A primeira participante das Tetley Talks foi Patrícia Barradas, terapeuta e 
“coach” na área do bem-estar e desenvolvimento emocional da família, que 
abordou o tema “Amor e Coragem na Família”. De seguida, Manel Rodrigues 
(Manu) explorou o tema “Yoga, uma ferramenta privilegiada para a vida”, 
contando algumas histórias interessantes sobre como a prática de yoga se 
tornou especial desde cedo. Já Marta Gautier, psicóloga clínica e autora de 
diversos livros, dos quais “Não há famílias perfeitas” e “Gosto de ti assim”, 
apresentou o tema “Coragem de olhar para dentro de nós mesmos”. O advo-
gado, orador e humorista José Pedro Cobra encerrou com a temática “Agente 
Especial 1.0.8 – Licença para amar”.
A pensar em todos os “tea lovers”, a Tetley criou uma “happy hour” ofere-
cendo a oportunidade de saborear a gama Tetley Cold, Super Frutos, Super-
Teas e Tetley Warmth. Diferentes chás para todos os gostos, com múltiplas 
funcionalidades 
e benefícios, em 
mais uma edição 
do Wonderlust 108 
que recebeu um 
conjunto alargado 
de participantes 
neste triatlo “mind-
ful” que se realiza à  
escala mundial.
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INFO DELTA

A Novadelta foi uma das grandes vencedoras dos Troféus Luso-Franceses 
2018.
Na sua 25.ª edição, a Novadelta foi distinguida com o Troféu Inovação e o 
Troféu Desenvolvimento Sustentável. A empresa responsável pela torrefação, 
empacotamento e comercialização de café da Delta Cafés destacou-se pela 
criação do RISE System, um inovador sistema tecnológico que permite 
extrair café a partir da base, onde o fluxo é diretamente injetado pelo fundo 
do copo, não havendo queda de café. Trata-se de uma mudança completa de 
paradigma e que quebra as barreiras tradicionais de “tirar um café”, que 
corporiza os objetivos de inovação do Grupo Nabeiro, criando valor para a 
empresa e o mercado.
A Novadelta arrecadou também o segundo galardão da noite, na categoria 
Desenvolvimento Sustentável. Esta visão está intimamente ligada com a do 
fundador do grupo, Rui Nabeiro, estando atualmente disseminada no ADN 
da empresa, através da sua cultura organizacional.
Os Troféus Luso-Franceses têm como objetivo incentivar as trocas comerciais 
entre Portugal e França, distinguindo o esforço e o sucesso obtidos pelas 
empresas no desenvolvimento de estratégias e investimentos em ambos os 
mercados. Foram organizados pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-

Novadelta distinguida nos Troféus 
Luso-Franceses 2018

Francesa, que reuniu cerca de 250 pessoas nesta cerimónia de entrega de 
prémios.
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INFO DELTA

Novo curso de Técnico Comercial 
no CIPGCRN
Abriu, oficialmente, a 1 de outubro, no Centro Internacional de Pós-
Graduação Comendador Rui Nabeiro (CIPGRN), um curso de Aprendizagem 
para Técnico Comercial. Este programa de formação resulta da parceria 
entre o CIPGRN e o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).
A cerimónia, que marcou o início do curso, contou com as presenças do 
presidente do Grupo Nabeiro, Rui Nabeiro, da diretora do Centro de Emprego 
e Formação Profissional de Portalegre, Sandra Cardoso, e de João Muacho, 
vice-presidente do município de Campo Maior.
Este novo curso confere dupla certificação aos formandos que o concluírem 
com sucesso. Desta forma, além da correspondente certificação profissional, 
aos alunos é conferida equivalência ao 12.º ano de escolaridade.
O curso de Aprendizagem para Técnico Comercial decorre no Centro 
Internacional de Pós-Graduação Comendador Rui Nabeiro até novembro de 
2020.

Delta Cafés deu energia à
Maratona de Lisboa
A edição de 2018 da EDP Maratona de Lisboa correu-se na manhã de 
domingo, 14 de outubro, ligando o tabuleiro da Ponte Vasco da Gama 
à Praça do Comércio, em Lisboa. 
Além desta prova com 42 quilómetros de extensão, realizaram-se 
outras corridas em distâncias mais curtas.
A Delta Cafés foi, uma vez mais, o café oficial das corridas 
organizadas pelo Maratona Clube de Portugal, levando às provas o 
“boost” de energia que só o “café da sua vida” pode proporcionar.
Nesta associação à Maratona de Lisboa, a Delta Cafés marcou 
presença de diversas formas, entre as quais uma campanha 
publicitária nos pacotes de açúcar, com circulação em todo o país.

Decorreu em outubro a 38.ª edição 
do Master Café Delta
O Centro Internacional de Pós-Graduação Comendador Rui Nabeiro 
(CIPGCRN) organizou, em outubro, a 38.ª edição do Master Café Delta. A 
iniciativa dirigida a clientes e colaboradores do Grupo Nabeiro contou, desta 
vez, com a participação de três dezenas de formandos, oriundos de Lisboa, 
Queluz, Beja, Braga, Campo Maior, Faro e Leiria.
Com o Master Café Delta, o CIPGCRN pretende aumentar os níveis de 
profissionalismo e qualidade na disponibilização aos consumidores de 
produtos e serviços relacionados com o sector. O processo de atualização e 
progresso num mercado em forte expansão e o aumento da rentabilidade do 
negócio constituem os principais objetivos desta formação avançada.
À semelhança de edições anteriores, os módulos do Master foram 
ministrados não só por responsáveis de diferentes marcas e empresas do 
Grupo Nabeiro, como também por formadores externos, em representação 
da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Turismo de 
Portugal e Universidade de Évora.
A frequência do Master Café Delta confere a quem o frequenta a atribuição, 
pela Delta Serviços - Consultoria e Serviços, Lda., na qualidade de entidade 
formadora certificada, através do Centro Internacional de Pós-Graduação 
Comendador Rui Nabeiro, de um certificado de formação.
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A Delta Cafés voltou a marcar presença na famosa Feira de São Mateus, a feira franca 
que se realiza todos os anos na cidade de Viseu e a mais antiga da Península Ibérica. Além de 
fazer as delícias de todos os visitantes com o “café da sua vida”, a empresa organizou, 
no dia 1 de setembro, o Dia Delta. Uma celebração onde se juntaram colaboradores e 
clientes e onde, entre boa conversa e boa comida, se entregaram muitos prémios. 

Delta Cafés volta 
à feira mais antiga 

da Península Ibérica

A antiga Feira Franca de Viseu, atualmente conhecida como Feira de São 
Mateus, foi criada pela Carta de Feira concedida pelo rei D. João I, em 10 de 
janeiro de 1392. São 626 anos e outras tantas edições de uma feira que é a 
mais antiga da Península Ibérica.
Foi no “picadeiro”, a avenida emblemática do evento, que vai desde a porta 
de Viriato até ao palco, que circularam igualmente os viseenses e os habi-
tantes da Beira, os emigrantes, evidenciados pelo seu sotaque, e os turistas 
que, todos os anos, retornam à feira ou que a encontraram por acaso. Entre 
as brincadeiras nas diversões presentes no recinto, e a “lambuzarem-se” 
com as muitas guloseimas ali à venda, os miúdos ouviam histórias dos 
avós que encontraram na feira o primeiro namoro. Evidências que mos-
tram como feirar está no sangue das famílias e amigos que, todos os anos, 

se reencontram em Viseu, na guardiã das feiras populares de verão. 
Este ano, a edição que decorreu entre 9 de agosto a 16 de setembro esteve à 
altura da sua idade tão distinta. Em 2016, tinha ultrapassado, pela primeira 
vez, a barreira de um milhão de visitantes. Já em 2017, o certame alcançou 
1,2 milhões. Agora, superou o marco mais uma vez, com a feira histórica 
de Viseu a receber, apenas no primeiro domingo, 60 mil pessoas, o que 
equivale ao número de habitantes do perímetro urbano de Viseu.
Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veio feirar, já 
pela terceira vez consecutiva, mostrando a importância histórica, económi-
ca e turística da Feira de São Mateus. No dia 1 de setembro, deslocou-se ao 
concelho de Viseu para uma visita oficial que incluiu uma passagem pela 
Feira de São Mateus e pelo stand da Delta Cafés, onde se encontrou com o 

A DELTA CAFÉS 
voltou, uma vez mais, a 
reunir os seus clientes e 
amigos na Feira de São 
Mateus, em Viseu, para a 
celebração de mais um Dia 
Delta. O stand da empresa 
naquela que é a feira franca 
mais antiga da Península 
Ibérica recebeu, inclusive, 
a visita do Presidente da 
República, que se associou 
a este momento de 
comemoração
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REPORTAGEM
texto BÁRBARA SOUSA fotos RAQUEL WISE
FEIRA DE SÃO MATEUS

comendador Rui Nabeiro. 
No mesmo dia em que se celebrou o Dia 
Delta, dedicado a tudo o que diz respeito 
à Delta Cafés nesta região do país. Co-
laboradores e clientes reuniram-se num 
ambiente de convívio, onde se puderam 
rever caras conhecidas e travar novas 
amizades. Juntos participaram numa ce-
lebração, num final de tarde particular-
mente quente, que pintou com as cores 
da Delta Cafés esta festa secular.
O momento principal começou com uma 
causa nobre que a Delta Cafés abraçou. 
Margarida Alvéolos, presidente da di-
reção da Associação para a Proteção 
de Pessoas em Risco (APPR), subiu ao 
palco para receber o donativo efetuado 
pela empresa do Grupo Nabeiro. “Estou 
muito emocionada porque fundei esta 
associação, há 10 anos, para proteger as 
pessoas em risco, sem apoios estatais e 
de uma forma independente. Desde o pri-
meiro momento que escrevemos a carta à 
Delta Cafés, e em que reuni com as pessoas da empresa, senti que falamos 
a mesma linguagem. Os objetivos desta associação são apoiar todo o tipo 
de pessoas que estejam em risco. Na verdade, este tipo de apoio dado pela 
Delta Cafés, neste momento da associação, é fundamental e vai-nos permitir 
avançar com um projeto de apoio efetivo aos idosos. Por isso, gostávamos de 
convidar o senhor comendador para sócio honorário da nossa associação”, 
declarou.
O comendador Rui Nabeiro, que discursou de seguida, aceitou o convite 
e ofereceu umas palavras amigas a Jorge So-
brado, vereador da Cultura e Turismo e pre-
sente em representação da Câmara Municipal 
de Viseu, mas também para todos os amigos e 
clientes. “Quero deixar a todos vós aqui um obri-
gado muito grande, com o meu coração, porque 
nesta terra – que é uma terra onde já andamos 
há umas dezenas de anos – temos bons amigos. 
Amigos que nos acompanharam também em con-
vívios em Campo Maior. A todos os que foram 
convidados para estar hoje aqui comigo e com 
a Delta, obrigado. Realmente, viemos aqui para 
vos agradecer por estarmos nesta Feira de São 
Mateus, que é tão importante, e por trazermos à 
cidade de Viseu a nossa presença, porque temos 
aqui imensos consumidores que são aqueles que 
vão às vossas casas tomar um café”, disse o fun-
dador da Delta Cafés.

A empresa campomaiorense volta também a regalar os clientes da zona 
de Viseu e arredores com diversos prémios. Um a um, os clientes ou os 
seus representantes separaram-se da multidão para receber um dos 15 
prémios oferecidos neste dia. Packs da Adega Mayor, máquinas de café 
Delta Q, vouchers para os hotéis Montebelo, um fim-de-semana nos Açores 
e, finalmente, para o mais alto premiado, um cruzeiro fluvial. O apreço 
da Delta Cafés pelos seus clientes e amigos, uma vez mais, não passou 
despercebido.

Comendador Rui Nabeiro entregou o donativo em mãos à presidente da APPR, Margarida Alvéolos.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou o espaço da Delta Cafés na Feira de São Mateus.
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A Delta Cafés volta a antecipar e lança uma nova solução para o consumidor, 

o Drip Coffee. Uma nova experiência para os consumidores mais exigentes 

e uma nova forma de beber café. Trata-se de um blend de café moído 100% 

arábica, criado para verdadeiros apreciadores, e que está agora disponível 

em saquetas de doses individuais.

O Drip Coffee apresenta-se, assim, como um conceito completamente 

inovador no mercado português. Na sequência da procura por novas 

tendências, novos hábitos de consumo e da atenção que a Delta Cafés 

dedica a ir ao encontro das expectativas dos seus consumidores, nasce 

o Drip Coffee.  Mas mais do que um produto, o Drip Coffee é um ritual. 

Um ritual elegante, que exige tempo para desfrutar e para saborear o 

melhor que este produto oferece, ou seja, um café ao qual basta juntar 

água quente, para o saborear em pleno. Um produto para apreciar e para 

apreciadores do melhor café.

Além do cuidado e amor que os grãos recebem na Delta Cafés, um café 

excelente requer também tempo. Na cultura agitada e rápida de hoje, 

inventamos formas de consumir café de forma expressa, com atenção 

apenas à velocidade e eficiência e não ao prazer. Até que se perdeu o 

contacto com a alegria que é preparar e beber, lentamente, um ótimo café. 

Mas desta cultura tem vindo a crescer um movimento oposto à noção de 

que mais rápido é sempre melhor. Uma filosofia que procura fazer tudo 

na velocidade certa, saboreando as horas e os minutos, em vez de apenas 

contá-los. O importante é fazer tudo tão bem quanto possível, em vez de tão 

rápido quanto possível, especialmente no café.

Ou seja, um “slow coffee”, conceito que advém de uma das maiores 

tendências à escala mundial. Em oposição a um consumo “fast”, surge o 

movimento “slow” dedicado àquelas coisas que nos permitem contemplar 

os prazeres que a vida nos proporciona. Surge, assim, o conceito de “slow 

As melhores coisas da vida fazem-se esperar. É este o mote que inspirou a Delta Cafés 
a apresentar mais uma inovação aos fãs de café. O Drip Coffee, o novo café solúvel da 
marca. Além de ser um prazer inédito, é um café onde se destaca a simplicidade – 
pois precisa apenas de água quente – e a indulgência, celebrando os aromas que os melhores 
arábicas oferecem. Uma inovação no mercado nacional, que vem assim inaugurar um novo 
segmento de produtos.

Drip Coffee da Delta Cafés 
leva o tempo que demorar

texto BÁRBARA SOUSA fotos D.R.
DRIP COFFEE 

LANÇAMENTO

coffee” que foi, integralmente, aplicado por completo no desenvolvimento 

do Drip Coffee. Assim, a Delta Cafés, uma empresa que tem no expresso 

e na cápsula a sua imagem de marca, adota o conceito “slow coffee” (café 

lento, em português) lançando este novo produto que aposta num filtro e 

num ritual mais demorado.

Drip Coffee é um café que leva o tempo que demorar. Com aromas ricos e 

elegantes, notas subtis, corpo aveludado e um sabor que leva o apreciador 

a viajar até outras paragens. Para apreciar um verdadeiro café Delta. Um 

café de preparação manual, em que basta juntar água quente e tomado 

numa dose aproximada de 150 mililitros. As caraterísticas dos cafés 

arábicas são as que melhor se adequam. Um café de corpo aveludado, onde 

os aromas mais ricos são destacados.

Produto que se encaixa em novos momentos de consumo e que traz valor 

acrescentado para um segmento da categoria do café. Além de voltar a 

inovar no segmento de cafés moídos, a Delta Cafés é “first mover” numa 

nova forma de beber café e volta a posicionar-se junto de um consumidor 

mais exigente e sofisticado, ciente das mudanças culturais, enquanto 

aumenta a distribuição em outros canais.

Cinco saquetas individuais, que podem ser consumidas em qualquer 

lugar, são agrupadas num pack – uma caixa branca que se evidencia nos 

lineares do retalho moderno ou tradicional. Mas o Drip Coffee também 

pode ser encontrado em kits convidativos em restaurantes, nos hotéis ou 

nos escritórios. Um formato que só traz vantagens pela sua simplicidade 

de preparação e a facilidade de o levar para qualquer lado – basta juntar 

água quente. O método é simples. Basta abrir a saqueta ao longo da linha 

pontilhada, fixá-la ao rebordo da chávena e verter a água fervida para a 

saqueta. Depois, é só desfrutar de um blend criado para surpreender pelo 

aroma distinto e pelo sabor elegante.
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MERCHANDISING COPO DE PAPEL

MKT | DESIGN 2017

Os valores, preocupações e o ADN familiar do Grupo Nabeiro/Delta Cafés continuam a 
refletir-se nos seus produtos e iniciativas. Desta vez, a empresa de Campo Maior materializou 
a sua contínua preocupação com o planeta, o meio ambiente e com a sustentabilidade. Como? 
Com uma nova gama de cafés certificados.

Delta Cafés apresenta 
gama de cafés certificados

LANÇAMENTO
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos D.R.
CAFÉS CERTIFICADOS
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Fazer do planeta um lugar melhor, não só para os que hoje o habitam 
como para as gerações vindouras, é uma preocupação cada vez maior 
das marcas. Pioneira em tantas iniciativas, a Delta Cafés não podia estar 
mais empenhada nesta missão. É através de uma agricultura assente em 
três pilares de sustentabilidade – proteção ambiental, equidade social e 
viabilidade económica – que a marca procura alcançar a manutenção de 
ecossistemas saudáveis.
Enquanto empresa de raiz familiar, a Delta Cafés preocupa-se com as outras 
famílias. As práticas ambientais e as regras de comércio justo para os 
produtores fazem com que os impactos ambientais negativos da produção 
de café sejam minimizados. Uma gama de cafés diferente, proveniente de 
uma agricultura sustentável e preocupada com o meio ambiente, os solos, 
os agricultores e o sustento das famílias.
O sabor? Esse é, garantidamente, aquele 
aroma único que só a Delta Cafés pode 
oferecer.
A nova gama de blends certificados da 
Delta Cafés garante ao consumidor que 
não só os cafés provêm de agricultura 
biológica, como assegura que os 
mesmos resultam de práticas social 
e comercialmente responsáveis. Serve 
como exemplo a certificação da Rainforest 
Alliance para o blend Forestry.

LANÇAMENTO

Em traços gerais, a Rainforest Alliance é uma organização não 
governamental (ONG) que trabalha para preservar a biodiversidade e 
garantir práticas de vida sustentáveis, nomeadamente ao nível do uso 
da terra e do comportamento do consumidor. A organização promove 
a preservação da fauna e da flora na extração de madeira, turismo e 
agricultura, incluindo o café. Até aos dias de hoje, a Rainforest Alliance 
contribuiu para a preservação de cerca de 106 milhões de hectares de 
floresta, nos 70 países que trabalham com esta ONG em políticas públicas 
verdes.
Mas esta não á a única certificação da nova gama Delta Cafés. Os blends 
Gold e Decaf ostentam no packaging o selo UTZ, atribuído a programas 
e produtos de agricultura sustentável. Graças ao programa UTZ, os 
agricultores aprendem melhores práticas agrícolas, criam melhores 
condições de trabalho e podem cuidar melhor dos seus filhos e da natureza.

Além dos diferentes blends, o portfólio de produtos associados à gama 
de cafés certificados é muito amplo. Das máquinas 

aos aventais, dos açucareiros às chávenas, 
passando pelos toldos e copos de papel, todo 

o merchandising associado remete para a 
terra, o solo e a natureza.
As cores da terra, em conjunto com as 
alusões verdes, não nos deixam dúvidas de 
estar perante uma oferta natural, genuína 

e preocupada.
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De norte a sul do país, nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, a música foi o 
elemento agregador de multidões. NOS Primavera Sound, NOS Alive, EDP Cool 
Jazz, MEO Marés Vivas, Vodafone Paredes de Coura, Festival do Crato, Tremor, 
Walk&Talk e Monte Verde. Foram muitas e boas as oportunidades para tomar o 
expresso perfeito nos vários espaços que a Delta Cafés teve nos vários festivais 
de verão, numa associação positiva ao universo da música.
A presença da marca neste tipo de eventos já vem sendo um hábito, consciente 
da importância que têm como plataforma de ativação de marca. Uma indústria 
em forte crescimento, os festivais de verão permitem projetar o reconhecimento 
das marcas neles presentes a nível nacional, mas também internacional, porque 
o público que a eles aflui é cada vez mais cosmopolita.
Quem gosta de festivais também gosta de interagir com as marcas, o que ficou 
bem comprovado com as muitas visitas de festivaleiros recebidas pelos stands da 
Delta Cafés e da Delta Q nestes eventos. Este ano com imagem renovada e onde, 
a par do melhor expresso, se podia ainda provar bebidas quentes à base de café 
e cacau. Quem poderia resistir?
Para o ano há mais. Fica desde já a promessa de muita e boa música por esse país fora. 

Numa era em que a publicidade tradicional 
se mostra menos eficiente do que no 
passado e em que as janelas de atenção 
são mais curtas, as marcas estão a apostar 
nas experiências para se aproximarem dos seus 
consumidores. É o caso da Delta Cafés e da sua 
presença nos muitos festivais de música que, 
todos os verões, reúnem multidões. Este ano 
não foi exceção, com os muitos festivais 
que percorreram o país a proporcionar uma 
importante plataforma de ativação para as 
marcas do Grupo Nabeiro, sempre próximas e 
presentes na vida dos seus consumidores.  

Sempre próxima 
dos seus 
consumidores

REPORTAGEM
texto CARINA RODRIGUES fotos D.R.

ATIVAÇÃO DE MARCA
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Desde o ano de 2015 que o Dia Internacional do Café se assinala a 1 de outubro. Por decisão 
da Organização Internacional do Café e dos seus 77 Estados-membros e associações cafeteiras, a 
efeméride que, até então, se assinalava no dia 14 de abril mudou de data para o mês de 
outubro. Um dos produtos mais consumidos em todo o mundo, o café desperta emoções. 
O dia só começa depois de um café e os momentos de pausa já não passam sem esta bebida.

CCC assinala o Dia Internacional 
do Café com muitas iniciativas

REPORTAGEM
texto BRUNO FARIAS fotos  D.R.
DIA INTERNACIONAL DO CAFÉ NO CCC
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“O Dia Internacional do Café começa sempre 
depois de um café”   

Este foi o lema do Centro de Ciência do Café, em Campo Maior, para assinalar o 
Dia Internacional do Café, a 1 de outubro, com um conjunto de atividades à volta 
desta bebida.
Para além das visitas gratuitas ao espaço museológico e workshops sobre a 
cultura e as lendas do café, com a presença de “Rita do Café”, que “leu” o futuro 
nas borras e no creme, o dia ficou marcado com a inauguração da exposição 
“Black Portrait”, de Gene García, que expõe instrumentos musicais cedidos 
pelas bandas filarmónicas Euterpe Musical e 1.º de Dezembro, e finalizou com 
o concerto intitulado “Vintage Delta Blues”, com Gene García (voz e harmónica) 
e Andreas Barttol (dobro e guitarra). Uma associação do café à música, que 
também tem a 1 de outubro o seu Dia Mundial. 

REPORTAGEM

Os portugueses são apreciadores confessos de café. Se no Porto pedem 
um cimbalino e em Lisboa uma bica, se pode ser cheio, curto, duplo ou 
pingado, certo é que 80% dos portugueses não o dispensam diariamente. 
Por ano, consomem-se em Portugal cerca de 44 mil toneladas de café, a 
maior parte das quais produzidas em Campo Maior, na unidade de torrefa-
ção da Delta Cafés, a maior da Península Ibérica e uma das maiores da Eu-
ropa. É nesta vila alentejana, a capital do café, que se localiza o Centro de 
Ciência do Café, espaço de conhecimento sobre a história e a cultura desta 
bebida cujas origens remontam a Kaffa, na antiga Abissínia, hoje Etiópia. 
Diz a lenda que um pastor chamado Kaldi, ao observar que as suas cabras 
ficavam mais ativas ao comer os frutos do cafeeiro, decidiu, também ele 
próprio, as experimentar e sentir os mesmos efeitos. Informado disto, um 
monge da região começou a utilizar a infusão dos frutos para contrariar o 
sono durante as orações. Considerado pelos restantes monges como “coisa 
do demónio”, o arbusto de onde Kaldi tinha retirado as folhas e frutos foi 
incendiado. Mas o aroma exalado pela torra atraiu os monges e os grãos 
de café foram retirados das cinzas. Os monges começaram, então, a tomar 
os grãos esmagados na água para se manterem acordados durante os pe-
ríodos de meditação e a notícia foi passando de mosteiro em mosteiro. Daí 
peregrinou até à Arábia, de onde se difundiu nos séculos seguintes para o 
resto do mundo.
Nos dias de hoje, depois da água, o café é a bebida mais consumida diaria-
mente em todo o mundo e uma das matérias-primas mais comercializadas 
a uma escala mundial, a par do petróleo e dos cereais. Sabia que os grãos 
de café não são, verdadeiramente, grãos, mas os caroços de um fruto? Sa-
bia que o nome “café” vem de uma expressão em árabe que significa “vi-
nho de feijão”? Sabia que a planta do café demora cerca de três a quatro 
anos a atingir a maturidade e que produz 2,5 quilogramas por colheita? E 
que dura, pelo menos, 25 anos? Sabia que o Brasil é o maior produtor de 
café no mundo, há mais de 150 anos, responsável por um terço do total 
produzido, e que os portugueses fazem parte deste legado, pois foram eles 
que introduziram as primeiras plantas de café neste território no século 
XIII? E sabe que os países nórdicos são os maiores consumidores mundiais 
de café, com os filandeses no topo?
E os portugueses não passam sem, pelo menos, um café por dia, o que 
coloca Portugal no 17.º lugar do ranking dos 20 maiores consumidores 
mundiais. Isto porque o perfil do consumidor português é o do blend numa 
chávena de expresso. De facto, os países que ocupam os primeiros lugares 
neste ranking consomem “single-origin”, em grandes quantidades, essen-
cialmente o preparado em cafeteiras de filtro ou balão. Utilizam normal-
mente a caneca, em vez da chávena. O topo da tabela é, assim, ocupado pela 
Finlândia, que regista 12 quilogramas de café per capita ao ano, número 
também justificado pelas baixas temperaturas do país, que os residentes 
tentam combater com a ingestão de bebidas quentes, como o café. Em Por-
tugal, o consumo per capita é estimado nos 5,5 quilogramas por ano. 
Contudo, Portugal é um país determinante na difusão da cultura e da his-
tória do café pelo mundo. Na verdade, foram os portugueses que tentaram 
a cultura do café em todas as suas ex-colónias e territórios insulares, cujos 
maiores casos de sucesso foram o Brasil, Angola e São Tomé.

Para nós, portugueses, um café é muito mais que uma bebida que dá ener-
gia. É um ritual que não dispensamos várias vezes ao longo do dia. É o 
motivo de uma conversa, de um encontro, de uma pausa, de uma partilha. 
Curto ou cheio, pingado ou sem princípio, abatanado ou com “cheirinho”, a 
bica, o cimbalino ou, simplesmente, o café faz parte da nossa história, das 
nossas vidas. Faz parte de nós
No Centro de Ciência do Café conta-se essa história e guardam-se memó-
rias carregadas de cheiros e palavras que crescem com cada um de nós. 
Este ano, pegou-se nessas memórias e viajaou-se até ao princípio do século 
XX, a Nova Orleães, onde os primeiros sons do jazz e do blues soaram nas 
casas de café. Comemorou-se o Dia Internacional do Café e da Música, com 
uma homenagem a todas essas vozes fantásticas que imortalizaram o jazz 
e o blues com a inauguração da Exposição “Black Portrait” de Gene Garcia 
e um concerto dos Vintage Delta Blues.
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Um sorriso nos lábios 
e uma mão cheia de conhecimento

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

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS/D.R.
TÉCNICAS DE VISITAS
CCC

Há quatro anos de portas abertas, o Centro de Ciência do Café (CCC) tem captado a 
atenção de muitos visitantes provenientes de dentro e fora de portas. Apaixonados 
pela cultura do café, ou simples turistas à descoberta de um país com muito para oferecer, que 
em Campo Maior, Capital do Café, encontram um acervo único na Península Ibérica, 
servido por um grupo de profissionais que recebe, com toda a atenção, quem visita o CCC.

O GRUPO DE TÉCNICAS 
DE VISITAS DO 
CENTRO DE CIÊNCIA 
DO CAFÉ (CCC) é um 
incontornável valor 
acrescentado para uma 
visita que se apresenta 
rica, plena de sensações 
e de experiências. Como 
o CCC já habituou todos 
os que o visitam
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Fátima Saragoça, Ana Paula Encarnação, Cristina Gameiro, 
Ana Galo e Catarina Balseiro são as profissionais que cha-
mam a si a responsabilidade de conduzir as visitas guiadas 
ao Centro de Ciência do Café (CCC). Espaço de excelência 
da cultura do café em Portugal, e com repercussão interna-
cional, que tem vindo a marcar a agenda museológica ao 
longo dos quatro anos que leva já em funcionamento. Tem-
po suficiente para quem ali labora assimilar tudo o que este 
espaço de ciência e aprendizagem pode oferecer aos mui-
tos que o visitam diariamente. Um desafio continuamente 
renovado, a cada grupo que entra pelas amplas portas de 
vidro do espaço, seja qual for o idioma nativo em que se 
expressam. “Tentamos sempre adaptar-nos a todos os grupos 
e a todas as pessoas. Recebemos todo o tipo de pessoas, com 
mais ou menos interesse, o que se torna muito desafiante. 
Perceber o perfil do visitante e adaptar os conteúdos ao mes-
mo é para nós muito estimulante”, introduz Cristina Gamei-
ro, técnica de visita do CCC. 
A guia, um incontornável valor acrescentado para uma visi-
ta que se apresenta rica, plena de sensações e de experiên-
cias, como o CCC já habituou a proporcionar ao longo do tempo que leva 
em funcionamento. Até porque o café é algo que desperta particular aten-
ção em qualquer sociedade. Curiosidade mais ou menos aguçada e que, 
regra geral, acaba por ser saciada de muitas e diversificadas formas no 
final de cada visita. “Primeiro, porque Campo Maior não é já ali, quem vem 
cá tem mesmo de querer cá vir. Há pessoas que, mesmo no final da visita, 

CCC

dizem que não sabiam que tudo isto era um processo feito desta forma. Que 
tomam um café e nem sequer imaginam o trabalho que há por detrás de uma 
simples chávena de café. Ficam satisfeitas, felizes e, claro está, nós também 
porque passamos essa mensagem. Vemos que as pessoas saem daqui com 
mais informação sobre algo que desconheciam”, detalha Ana Galo.
Muitos destes visitantes voltam a repetir a visita, acompanhados de fami-

liares e amigos. “Voltam a repetir a visita com a 
mesma intensidade e com a mesma emoção que 
na primeira vez. Naturalmente, que é importante 
para nós, pois sentimos que contribuímos para o 
enriquecimento cultural dos visitantes”, reforça, 
por sua vez, Fátima Saragoça.

Diálogo
Uma forma particular de diálogo, de saber re-
ceber, uma adaptação constante mediante o pú-
blico alvo que compõe o grupo, em suma, uma 
abordagem personalizada de modo a que cada 
visita seja, verdadeiramente, única. “Tentamos 
personalizar ao máximo cada visita, porque 
todas as pessoas são distintas e têm diferentes 
níveis de interesse e de conhecimento. Mesmo 
aqueles visitantes que querem fazer a sua visita 
livre, ao longo de todo o tempo que cá estão, di-
rigimo-nos a eles, tentamos ajudá-los em alguma 
situação mais pontual e vamos sempre acrescen-
tando um pouco mais de informação. O nosso 
objetivo é a satisfação e o enriquecimento cultu-
ral dos nossos visitantes. Essa é a nossa missão”, 
valida Ana Paula Encarnação.
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e solicitações apresentadas, por forma a que o 
visitante saia esclarecido e agradado. Um visi-
tante feliz será o melhor embaixador que o CCC 
pode ter.
Um constante desafio para estas profissionais 
que têm ajudado, com o seu trabalho quotidia-
no, a fazer com que este espaço esteja no radar 
mediático, dentro e fora de portas. É assim que 
se percebe que os visitantes do CCC se expres-
sem em português e espanhol, mas também em 
inglês, holandês e francês. O idioma não é pro-
blema, pois também se realizam visitas em espa-
nhol, francês e inglês, com a prática do dia-a-dia 
a ser decisiva para a fluidez do mesmo. Assim 
como um constante trabalho de pesquisa e de 
atualização de conhecimentos adquiridos. “Ten-
tamos estar sempre atualizadas e em contínua for-
mação, porque o tema do café é muito vasto, alvo 
de constante evolução na área da investigação. 
Suportamo-nos do conhecimento partilhado com 
alguns dos nossos parceiros, como são exemplos 
a Faculdade de Medicina de Lisboa, a AICC (Asso-
ciação Industrial e Comercial do Café), o Instituto 
de Investigação Científico Tropical, a Universidade 

Nova de Lisboa, SCA (Specialty Coffee Association), entre outros”, explica 
Cristina Gameiro.
Visitas que têm que ser agendadas no caso dos grupos, para que o serviço 
seja de excelência, tal como os conhecimentos a adquirir neste espaço em 
que se vive e celebra a cultura do café. 
Esperamos por si, no Centro de Ciência do Café, em Campo Maior.

Uma presença discreta, mas sem deixar de ser útil, uma vez que o seu 
conhecimento se revela fundamental para compreender melhor o percurso 
que se inicia na estufa e termina na cafetaria para uma degustação. Mas 
sem esquecer a lenda de Kali, ou a passagem pelos galeões que trouxeram, 
em tempos idos, este precioso fruto para a Europa. Continente onde mentes 
brilhantes como, por exemplo, a de Fernando Pessoa, assíduo frequentador 
da Brasileira, em Lisboa, terá dado início, acre-
dita-se, a algumas das suas mais famosas odes, 
ao observar o rebuliço da urbe, acalentado por 
uma chávena de café. Também o processo pro-
dutivo do café, a sua química, torrefação, tipo 
de grão, respetiva importância na sociedade 
portuguesa e impacto na economia mundial po-
dem ser visualizados e aprendidos neste espa-
ço que se pauta pela excelência dos conteúdos.
Espaço multimédia onde o conhecimento hu-
mano, o profissionalismo e atenção fazem a 
diferença em cada visita, seja em grupos de 
maior ou menor dimensão. “Para que as visi-
tas mantenham os padrões de qualidade e per-
sonalização que pretendemos, grupos de maior 
dimensão são divididos”, detalha Fátima Sara-
goça.
Este grupo de profissionais procura responder 
com propriedade a todas as questões, dúvidas 

CCC
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CAMPO MAIOR   |   39.041791 N, 7.098402 W

www.centrocienciacafe.com

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 – 18h00 | Sábado e Domingo: 10h00 – 14h00 | Encerrado: 2ªFeira e Feriados

V I S I T E - N O S

E M  C A M P O  M A I O R

N A  C A P I T A L  D O  C A F É

H E R E  T H E  A U T U M N  H A S  M O R E  A R O M A

AQUI O OUTONO
TEM MAIS AROMA
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DELTA Q

Delta Q e Chakall promovem 
uma experiência sensorial única

CHEF’S COLLECTION
texto CARINA RODRIGUES fotos HUGO AMARAL

PARA REFORÇAR A 
LIGAÇÃO ENTRE CAFÉ 
E GASTRONOMIA, 
a Delta Q convidou 
Chakall para um 
showcooking no Porto
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DELTA Q

É conhecido por todos pelo turbante que usa enquanto 
cozinha, uma das suas imagens de marca, e pelas combinações 
inusitadas que propõe num desafio permanente aos paladares mais 
apurados. Chakall é também um dos parceiros da Delta Q 
naquela que é uma das suas mais recentes iniciativas para 
reforçar a ligação entre café e gastronomia: a Chef’s Collection. 
Cafés de assinatura, com Chakall a assinar um dos blends que a 
compõem, imprimindo-lhe toda a sua personalidade.

Personalidade esta que, tam-
bém, ficou bem marcada no 
showcooking que o chef argen-
tino apaixonado por Portugal 
e pela excelência das marcas 
portuguesas, aqui ilustremente 
representadas pela Delta Q, pro-
moveu na loja da marca no Por-
to, bem pertinho do Mercado do 
Bolhão. Um local icónico, palco 
perfeito para um chef e uma 
marca de igual modo icónicos 
“animarem” as papilas gusta-
tivas dos clientes 
da loja Delta Q.
Uma aula de culi-
nária uniu estes 
dois ricos uni-
versos sensoriais 
- café e gastro-
nomia - e apelou 
aos sentidos de 
todos os que esti-
veram presentes. 
Chakall foi de-
safiado a elabo-
rar três receitas 
exclusivas que 
fossem a combi-

nação perfeita com o seu blend da Chef’s Collection. Como 
o próprio o define, trata-se de um “café muito elegante com 
um toque de cardamomo, uma especiaria típica da Índia que 
adoro. É um café fantástico para terminar uma refeição ou 
acompanhar uma sobremesa”.
Nesta aventura pelo mundo do café, Chakall teve a compa-

nhia de outro chef, Vitor Sobral, que assina o outro blend desta Chef’s 
Collection. Uma gama que une a arte do blend e da torra, que mais nenhum 
faz como o Grupo Nabeiro, 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 a marca.
Adequando cada blend à personalidade e ao estilo de cada chef, sob o mote 
“dois chefs, duas receitas, dois cafés únicos”, esta coleção reflete o estilo 
próprio de cada um deles numa história inspiradora e contada na primeira 
pessoa.
A Chef’s Collection está disponível em Portugal, nos pontos de venda habi-
tuais, nas lojas Delta Q (Avenida da Liberdade, Atrium Saldanha e Porto) e na 
loja online da marca (mydeltaq.com) a um PVP recomendado de 3,99 euros.
Atreva-se a experimentar. 
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DELTA Q

Saudável + sustentável + delicioso = 
novo menu orgânico das lojas Delta Q

De modo a ir ao encontro da crescente procura por produtos de origem orgânica, as lojas Delta 
Q desenvolveram um menu com receitas pensadas para todos aqueles que procuram 
um estilo de vida mais saudável. Smoothies de matcha e banana, pudim de chia e açaí e 
papas de aveia são algumas das novas propostas e sabores que podem ser experimentados nas 
lojas Delta Q da Avenida da Liberdade e Porto.

LANÇAMENTO
texto CARINA RODRIGUES fotos HUGO AMARAL

AS LOJAS DELTA Q 
DESENVOLVERAM  um 
novo menu orgânico, 
pensado para todos 
aqueles que procuram 
seguir um estilo de vida 
mais saudável. Os novos 
sabores podem já ser 
experimentados nas 
lojas Delta Q da Avenida 
da Liberdade e no Porto
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DELTA Q

Saudável + sustentável + delicioso = 
novo menu orgânico das lojas Delta Q

Muitos rostos conhecidos estiveram presentes, no passado dia 15 de 
setembro, na loja Delta Q da Avenida da Liberdade, em Lisboa, na 
apresentação do novo menu orgânico da marca de café em cápsulas líder 
em Portugal. 
Ana Maria Ferreira, Catarina Sikiniotis, Sofia Arruda, Sofia Jardim, Bárbara 
Taborda, Ana Rita Rocha, Bárbara Feio, Mafalda Teixeira, Miguel Costa, 
Irma Dali e Bárbara Norton de Matos foram algumas das personalidades 
que puderam provar os novos sabores disponíveis nas lojas Delta Q e, de 
seguida, experimentar uma aula de ioga, numa verdadeira ode à noção de 
“corpo são, mente sã”. 
A aposta das lojas Delta Q num menu orgânico vem reforçar o compromisso 
da marca em acompanhar as principais tendências de mercado, inovando 
com novos produtos que surpreendem e conquistam os consumidores. 

Deste menu fazem parte muitos ingredientes orgânicos e 
biológicos e que, nos dias de hoje, são tendência de mercado, 
como a matcha e os superalimentos chia e açaí. Ingredientes 
que harmonizam com o Delta Q Bio, o primeiro blend da marca 
com dupla certificação biológica e UTZ.
Efetivamente, a estratégia das lojas Delta Q sempre foi 
acompanhar os clientes nos vários momentos de consumo do 
dia, não havendo, até aqui, nenhuma oferta com as mesmas 
características que lhes permitisse acompanhar aquele blend 
biológico nos seus pequenos-almoços, lanches e, até, refeições 
ligeiras. Deste modo, a marca quer proporcionar novos 
momentos de consumo, protagonizados por novos e clientes 
já habituais, que têm como denominador comum o facto de 
seguirem um estilo de vida saudável e serem apreciadores de 
café. Daí que, para acompanhar este menu, tenha sido, também, 
criada uma nova carta de bebidas, feitas em exclusivo pelos 
baristas Delta Q.

Tendência em crescimento
Esta é mais uma demonstração de inovação e pioneirismo da marca do 
Grupo Nabeiro, que, não esquecendo as suas origens e portugalidade, se 
mostra permanentemente atenta e aberta às tendências do mundo. 
Tendências estas que, paralelamente, são também cada vez mais 
portuguesas, conforme o comprovam vários estudos de mercado. De um 
modo transversal, mas com particular destaque por parte das gerações 
mais jovens, como a Millennial, os portugueses mostram-se cada vez 
mais interessados em consumir produtos de origem biológica e orgânica. 
Questões de saúde, proteção do ambiente ou, simplesmente, a vontade de 
adotar um novo estilo de vida, a realidade é que estes produtos têm cada 
vez mais procura. Segundo os estudos de mercado, os biológicos são a 
terceira categoria de maior crescimento na Europa, logo a seguir à nutrição 

desportiva e às intolerâncias alimentares, e em Portugal 
mais de quatro milhões de consumidores afirmam seguir 
já este tipo de alimentação. 
Também conhecida como orgânica, ecológica ou natural, 
o tipo de agricultura biológica que dá origem aos produtos 
que compõem o novo menu das lojas Delta Q é “um modo 
de produção que visa produzir alimentos e fibras têxteis 
de elevada qualidade, saudáveis, ao mesmo tempo que 
promove práticas sustentáveis e de impacto positivo no 
ecossistema agrícola”. Em agricultura biológica, “não se 
recorre à aplicação de pesticidas nem adubos químicos 
de síntese, nem ao uso de organismos geneticamente 
modificados”. Definição que demonstra, também, como, 
para além de mais saudáveis, os produtos biológicos 
são também mais sustentáveis e amigos do ambiente, 
outros dois vetores que pautam a atuação da Delta Q, em 
particular, e do Grupo Nabeiro, no geral. 
A prova de que saudável, sustentável e delicioso andam 
de mãos dadas... De que está à espera para provar?...

Inês Serôdio do blog Moi by Inês e Mariana Galhardas do blog Pink is Fashion.



DELTA MAGAZINE
JULHO/AGOSTO/SETEMBRO’18 28

DELTA Q

Delta Q apresenta campanha única 
com avós empreendedoras 
São mães duas vezes. Já dedicaram a sua vida a educar os filhos e aproveitam agora os seus dias 
para mimar os netos. Falamos das avós, as protagonistas da nova campanha da Delta Q. 
Para apresentar a gama de cereais, a marca uniu forças com o projeto “A Avó Veio Trabalhar”, 
uma iniciativa de empreendedorismo social que mostra que nunca é tarde para pôr 
mãos à obra e que “velhos são os trapos”.

CAMPANHA
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos HUGO AMARAL

A DELTA Q  
associou-se ao projeto 
de empreendedorismo 
social “A Avó Veio 
Trabalhar” para promover 
a sua gama de cereais. 
A energia destas avós 
combina de modo 
perfeito com a energia 
das bebidas Delta Q, que 
assim deseja promover 
novos momentos de 
consumo
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A Delta Q associou-se ao projeto “A Avó Veio Trabalhar” e lançou uma nova 
campanha para a sua gama de cereais protagonizada, precisamente, pelas 
avós. 
A marca de café em cápsulas do Grupo Nabeiro associou-se ao projeto de 
empreendedorismo social que dá uma nova vida à terceira idade. Foi em 
2014, bem no coração de Lisboa, que nasceu a iniciativa que tem como 
missão tirar as avós da sua zona de conforto, desafiando-as a fazer algo 
de diferente com a sua vida. É através do estímulo à criatividade que as 
avós põem mãos à obra para produzir objetos de design. Tricot, croché, 
macramé ou ponto cruz são algumas das artes a que estas avós com mais 
de 65 anos se dedicam. Mas não só. Os desafios são constantes, chegando 
a acontecer workshops ou colaborações com artistas. De 12 avós, o projeto 
conta hoje com cerca de 70 e é possível ver o seu trabalho na loja-atelier da 
Rua do Poço dos Negros, em Lisboa. 
A associação ao projeto “A Avó Veio Trabalhar” surgiu de uma forma natural 
para a Delta Q. “Esta é uma causa muito nobre para nós. Está no ADN do 
Grupo Nabeiro e da Delta Q valores como a solidariedade e responsabilidade 
social e, por isso, fez-nos todo o sentido apoiar esta causa e juntar a energia 
destas avós à energia dos cereais da Delta Q”, explica Mónica Oliveira, 
diretora de marketing e comunicação da marca de café em cápsulas.
E foi com grande alegria que as avós receberam o convite para serem as 
protagonistas da campanha. “A sessão fotográfica foi feita no atelier onde 
se juntam todas as tardes. Retratámos um dia normal naquele espaço, onde 
às conversas das avós se cruza o tricot e o croché. Prevemos, durante o ano 
de 2019, dar seguimento a esta parceria que tanto nos orgulha e inspira”, 
acrescenta.
A energia e a inspiração do projeto “A Avó Veio Trabalhar” foram duas 
das características que mais cativaram a Delta Q, ou não sejam essas as 
características da marca e do próprio fundador do grupo, o comendador 

Rui Nabeiro. “Estas avós são desafiadas todos os dias a ir mais além e a 
abraçar novas experiências e é essa energia e sentido que queremos dar com 
os nossos cereais”, declara Mónica Oliveira.
Esta gama nasceu com o objetivo de trazer novos momentos de consumo a 
novos consumidores e aposta em dois eixos. “O eixo do sabor, um produto 
tão tradicional, mas que foca um lado mais inovador aliado à simplicidade 
da proposta de valor da Delta Q, e o eixo da nutrição, uma proposta que pode 

ser para começar o dia com a energia dos cereais ou 
para momentos como o final de tarde, mas também 
para consumidores que, por algum motivo, não 
consomem café”, explica a responsável. 
A gama de cereais da Delta Q é composta por dois 
blends distintos: Delta Q Pure e Delta Q Fusion. O 
Pure é, como o nome indica, uma bebida puramente 
de cereais, feita 100% à base de cevada. Já o Fusion 
resulta de uma fusão entre cereais e café. Em comum, 
para além da reconhecida qualidade a que Delta Q já 
habituou os seus consumidores, têm também o facto 
de serem pensados para serem consumidos como 
bebidas longas, com ou sem leite, e para qualquer 
momento do dia. “Queremos estar presentes no dia-a-
dia dos nossos consumidores e, por isso, esta gama foi 
pensada para os que gostam de bebidas com cereais 
e procuram uma alternativa ao café. É destinada a 
diferentes momentos de consumo, seja para começar o 
dia com a energia dos cereais, um ‘boost’ de energia a 
meio da tarde ou para terminar o dia com uma bebida 
reconfortante”, remata Mónica Oliveira.
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fundadora do RiceMe, um restaurante cuja base é o arroz e a alimentação 
saudável. Ou de Orlando Lopes, cofundador da EatTasty, que, nascida há 
dois anos, entrega refeições com apenas três cliques. Atualmente, são 
cerca de 200 por dia. Ou ainda de Bárbara Vidal, fundadora da Wine with 
a View, que leva o vinho português aos turistas, servindo-os a copo e 
vendendo-os em pequenas motas estacionadas junto de monumentos da 
cidade de Lisboa. Apenas para citar alguns exemplos.
A decorrer até 11 de dezembro, o From Start-to-Table envolve várias 
fases, desde a candidatura, passando pela pré-seleção e programa para os 
projetos selecionados, onde se incluem workshops, reuniões de mentoria, 
acompanhamento individual e eventos de networking. As startups 
inscritas vão ser sujeitas a uma sessão de júri de onde sairão os 20 
projetos finalistas que participam no programa de aceleração. Ao longo 
de nove semanas, os empreendedores terão oportunidade de trabalhar na 
prototipagem e validação do seu produto, ter acesso a uma vasta rede de 
mentores das mais diversas áreas, a especialistas e investidores e, ainda, 
a vantagens e serviços oferecidos por parceiros. No final, os dois projetos 
que tragam mais inovação ao ecossistema da restauração serão premiados 
no valor de 10 mil euros cada e inseridos na incubação da Startup Lisboa. 

Futuro
Como parceira do programa de aceleração, juntamente com a Sagres e 
o Turismo de Portugal, a Delta Cafés terá um papel fundamental no seu 
acompanhamento. Rui Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/
Delta Cafés, e Marco Nanita, diretor de marketing, fazem também parte da 
equipa de mentoria. A Delta Cafés trará várias vantagens aos participantes, 
nomeadamente a sua experiência e inovação no sector da restauração, o 
apoio na prototipagem de tecnologias em contexto real e o acesso a uma 
vasta rede de clientes e parceiros. “É bom ouvir e dar a oportunidade a 
outros, para estarem neste espaço no futuro”, afirma Rui Miguel Nabeiro.
Futuro que passa pela consciencialização de que os restaurantes não se 
limitam a servir comida, mas que existem pela experiência de hospitalidade, 
como um todo, que os clientes querem usufruir. Nos últimos dois anos, o 
sector do turismo, hotelaria e restauração criou 100 mil postos de trabalho, 
o que demonstra não só a capacidade para receber mais pessoas, como 
também dos projetos existentes nestas áreas.

REPORTAGEM

Comida e tecnologia servidas 
à mesma mesa
O Airport Business Center, em Lisboa, foi o local escolhido para apresentar o novo 
programa de aceleração From Start-to-Table. Criar o futuro da restauração e apoiar novos 
empreendedores e ideias inovadoras é o objetivo do projeto da Startup Lisboa, apoiado pelo 
Turismo de Portugal e que tem na Delta Cafés o seu parceiro ao nível da inovação.  

PARCERIA
texto CARINA RODRIGUES fotos ANDREIA MAYER

“Os restaurantes não são diferentes das empresas ‘tech’. Quando se resolve 
problemas criando soluções inovadoras, isso é tecnologia”. A afirmação é de 
David Barzelay, chef do Lazy Bear, um dos mais exclusivos restaurantes norte-
americanos, e espelha bem como comida e tecnologia servem-se à mesma mesa. 
Numa altura em que o turista, tanto nacional como internacional, ganha um 
protagonismo crescente na estratégia das empresas, eis que surge um novo 
programa, apoiado pela Delta Cafés, que quer desafiar os empreendedores 
do ecossistema da restauração a investir na qualidade das operações dos 
restaurantes e da experiência dos clientes. Clientes que, nos dias de hoje, 
são cada vez mais “tech savy” e conectados. 
O From Start-to-Table quer, precisamente, colocar a tecnologia ao 
serviço do cliente da restauração. “A Startup Lisboa, enquanto motor do 
empreendedorismo, está atenta às necessidades e tendências e quer fomentar 
a inovação nesta indústria”, afirma Miguel Fontes, CEO da Startup Lisboa.
As startups e empreendedores que participem neste programa de 
aceleração irão contar com o apoio de uma equipa de mentoria que espelha 
bem como inovação combina com restauração. É o caso de Renata Militão, 

Miguel Fontes, Marco Nanita, Rui Miguel Nabeiro e Marta Miraldes.
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mydeltaq.com

Dois Chef’s, duas receitas, 
dois cafés únicos

Vitor Sobral

Chakall

Descubra o novo produto Delta Q 
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DESTAQUE

O vinho faz-se 
todo o ano
Diz o ditado que “até ao lavar dos cestos, é 
vindima”. Mas esta temporada de colheita 
e celebração é apenas o culminar de 
todo um ano de trabalho. Contudo, nem um 
ano vínico de condições climatéricas adversas 
derrota os espíritos dos colaboradores. E assim 
se chega a mais uma colheita que é, 
definitivamente, de qualidade “mayor”.

ADEGA MAYOR
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
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ADEGA MAYOR

texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
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O estio quente tardou em deixar a terra e a época de vindimas foi desa-
fiante como nunca. Da vinha à garrafa, muitos são os desafios aos quais 
a resposta é sempre dada com preceito e carinho no trato da uva, num 
trabalho que a conduz da cepa aos copos de consumidores espalhados por 
todo o mundo.
Honrando a visão generosa do comendador Rui Nabeiro e o traço genial 
de Siza Vieira, o labor de todos os que aqui colaboram é feito de entregar 
“tudo o que são no mínimo que fazem”. A vindima é altura de colheita e de 
festa, mas também de anseios e de criação de novas expectativas.
A campanha de 2018 não é exceção. As alterações climatéricas são eviden-
tes e preocupantes, pelo que a atenção da equipa de viticultura e enologia 
é fundamental para a qualidade do resultado final. Ao longo dos seus 80 
hectares de vinha, divididos pelas Herdades da Godinha e das Argamas-
sas, além do Monte da Pina, é possível encontrar as castas típicas do Alen-
tejo, como o Aragonês, a Trincadeira, o Castelão e o Alicante Bouschet, 
que, apesar de não ser portuguesa, é uma casta que se adaptou extrema-
mente bem ao clima alentejano. “O Alicante é uma casta que expressa todo 
o seu potencial aqui no Alentejo”, explica Francisco Pessoa, responsável 
pelo trabalho de viticultura da Adega Mayor, numa viagem que começa na 
vinha e leva até ao centro da Herdade das Argamassas. 
Ao longo das duas décadas a cultivar os férteis solos franco-argilosos, com 
a percentagem adequada de calcário, fizeram-se opções, desenharam-se 
caminhos, anteciparam-se necessidades futuras, retiraram-se castas, 
introduziram-se outras. Entre elas, a francesa Syrah, com aromas mais 
complexos de chocolate, pimentas e especiarias, e a Touriga Nacional, a 
emblemática casta portuguesa no estrangeiro. Essas juntaram-se às cas-
tas Aragonês e Trincadeira, a base dos vinhos da Adega Mayor. 
Num investimento e numa aprendizagem contínuas, a plantação de vinha, 
desde a primeira vez, em 2001, até à última, em 2014, tem vindo a trilhar 
um caminho cuja base em castas autóctones tem vindo a ser enrique-
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procura luz e humidade, a vinha é mantida sob um certo nível de stress 
para induzir a resposta necessária para que, em termos de cor e aroma, 
o resultado seja perfeito. Mas este é apenas o primeiro passo. Poda de 
inverno, poda verde, manutenção e gestão dos talhões são apenas algumas 
das tarefas que ocupam os dias nas vinhas.
A vindima é uma temporada de muito e intenso trabalho que, naturalmen-
te, traz consigo antigos e novos colaboradores sazonais. É o culminar de 
10 longos meses de muita dedicação que determinam o conteúdo de cada 
garrafa, cada planta é singular e complexa e tem o seu próprio jeito, o solo 
não é todo igual e o próprio clima mostra-se cada vez mais imprevisível, 
mesmo em terras alentejanas. “Uma primavera mais chuvosa acaba por 

ter impacto na evolução e na maturação das uvas. Depois, veio o sol, mas 
estivemos até julho a chover. No ano passado, foi o contrário. Fizemos a 
primeira vindima em julho, mas foi com castas que são muito precoces, que 
são mais sensíveis e maturam muito mais rápido. No ano passado, tivemos 
uma primavera muito mais quente, aliás, foi quase um ano de seca”, explica 
Rita Nabeiro, diretora geral da Adega Mayor.

Barricas
A incerteza que as condições climatéricas imprimem em cada ano é sem-
pre um desafio novo para quem tem que gerir os campos, as pessoas e os 
espaços de vinificação e estágio, num equilíbrio permanente.
A adega é um espaço especial, uma obra arquitetónica nascida do traço 
de Siza Vieira. A sala de barricas assenta ao nível do solo, coberta por 
um terraço que permite manter a adega refrigerada naturalmente. Neste 
terraço panorâmico encontra-se um espelho de água que, além de uma 
beleza inquestionável, alimenta sustentavelmente a humidade na sala de 
barricas, oferecendo o ambiente térmico específico que este espaço nobre 
requer. É assim que o espaço mantém a temperatura baixa (16ºC a 17ºC), 

cida com uma aposta em castas 
internacionais e brancas, que 
permitem levar a cada copo 
a melhor expressão de um 
terroir único. “O mercado 
começou a falar do aqueci-
mento global, os profissio-
nais começaram a apostar 
mais nos brancos e também 
nós começámos a plantar 
as primeiras vinhas de 
Antão Vaz, Verdelho e, pos-
teriormente, Arinto. Para a 
Adega Mayor, o Verdelho é 

uma casta emblemática nos 
brancos, temos o monocasta 

e faz sempre parte de lotes su-
periores”, acrescenta Francisco 

Pessoa. “Houve ainda uma expe-
riência que não sabemos o que ia 

dar. Na altura, era outro enólogo e 
plantámos uma vinha com duas castas, 

um hectare cada, completamente portugue-
sas. Portugal tem uma variedade enorme de 

castas, com cerca de 200 castas autóctones, e 
muitas delas não são produzidas em massa. Aqui, as 

castas que temos são a Galego Dourado e a Sercial, que 
têm dado algumas boas surpresas, especialmente a Sercial 

com o monocasta que foi lançado este ano”, explica.

Vinha
Cada vindima é única e inigualável. A paixão 
pela vinha, pelo fruto e por uma cultura vínica 
de excelência é algo constante e intrínseco a 
quem transforma o que a natureza oferece num 
vinho “mayor”. Este carinho pela terra e pela na-
tureza é nítido na atenção que lhes é prestada. 
Assim que toda a uva é colhida, começa-se logo 
a trabalhar para o ano seguinte. A primeira ta-
refa é uma rega de 12 horas. “Na vinha não é 
como nas outras culturas. Numa cultura do milho, 
queremos que a cultura esteja confortável para 
estar em plena produção. Na vinha é diferente e 
queremos que tenha disponibilidade hídrica, mas 
nunca podemos dar toda a água que quer, porque 
senão vai desenvolver folha e a qualidade da uva 
fica comprometida”, refere Francisco Pessoa.
Uma trepadeira por definição, que naturalmente 

DESTAQUE
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apesar dos abrasadores 40 graus Celsius que, por vezes, se fazem sentir 
no exterior. A raia pode ser inclemente no pico do verão.
O habitual na Adega Mayor é separar-se tudo por castas e que sigam o 
processo de fermentação e de estágio individualmente. O blend é feito no 
final, tal como no café, onde cada tipo de grão requer um tipo de torra dife-
rente e a mistura acontece no fim. “A nossa torra são as barricas”, explica 
Rita Nabeiro. “Podemos ter o mesmo vinho em barricas diferentes e vão ser 
vinhos distintos no final. São madeiras de fornecedores diferentes, têm tos-
tas diferentes, vêm de árvores diferentes. Por exemplo, o carvalho americano 
vai dar aos vinhos um carácter mais doce, enquanto o carvalho francês tem 
o lado das especiarias e do café. Há os aromas que são da própria casta, 
mas depois há todo um universo à sua volta”.
Na madeira, vai-se fazer uma segunda fermentação, onde se inclui o de-

senvolvimento de outros aromas e o próprio envelhecimento do vinho. A 
madeira, tal como as talhas de barro, tem alguma porosidade, que permite 
a micro-oxigenação. Cada barrica leva 225 litros e é utilizada de dois a 
três anos, para se tirar completo partido das propriedades da madeira. 
Posteriormente, serve apenas para armazenamento. No fundo, é impor-
tante perceber-se que as barricas – avaliadas em várias centenas de euros 
– se tratam de recursos naturais e, por isso, escassos e preciosos. E é todo 
este ciclo que, anualmente, faz com que cada vinho se apresente pleno 
de personalidade, íntegro no seu aroma e sabor. Vinhos mais ou menos 
exuberantes, de distintos perfis, num equilíbrio entre as castas nacionais 
e internacionais, que despertam os sentidos e celebram a vida.
Por agora já se lavam os cestos na Adega Mayor. Mas, terminado um ciclo, 
há um novo que se inicia. 
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Ponte de Lima está bem representada no mapa gastronómico nacional por diversas 
razões, mas o chef Vítor Lima veio colocar o Folar Limiano no radar de todos aqueles que 
procuram a excelência dos sabores e da tradição. Ao conciliar o vinho verde, o pão e os 
enchidos, o Folar Limiano apresenta-se como um produto único e diferenciador, 
representativo da melhor tradição portuguesa e nascido da mão de um profissional que assume 
“ter nascido na farinha”. A descobrir, em Ponte de Lima.

Sabor da tradição nas
margens do Rio Lima

A Casa do Folar Limiano surgiu da necessidade de simplificar um produto 
criado pelo fundador, o Folar Limiano, lançado em 2015. Na altura, o pro-
duto tinha procura, mas o cliente não sabia muito bem onde encontrá-lo. É 
nesse contexto que surge este estabelecimento, deixando para trás o seu 
nome antigo - Arte do Lima – com este rebranding a procurar dar a este 
produto toda a visibilidade que o mesmo merece, ao associar o produto ao 
nome da casa. 
Como Casa do Folar Limiano, este espaço, que tinha aberto portas em 2004, 

SÍLVIA E VÍTOR LIMA 
são os empresários por 
detrás do sucesso do 
Folar Limiano e da casa 
que lhe dá nome: a Casa 
do Folar Limiano. Sócios 
na vida e no trabalho, é 
do resultado da paixão 
do chef Vítor que este 
produto único foi dado 
a conhecer ao mundo 
gastronómico português

nem sequer tem um ano em atividade. Tal como o antecessor, continua a 
ser um projeto familiar, onde Vítor e a esposa Sílvia Lima prosseguem, 
também no trabalho, a parceria que os uniu na vida. Mas as ligações de 
Vítor Lima ao sector são bem mais antigas, com o seu pai, que há 32 anos 
trabalha a arte da padaria. “Costumo dizer que já nasci na farinha”, diz o 
proprietário da Casa do Folar Limiano, que desde cedo começou a ajudar 
o pai no negócio. 
Se o pai era mais pão, Vítor era mais bolos, como se costuma dizer na gíria 
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UM CLIENTE, UM AMIGO
texto BRUNO FARIAS fotos RAQUEL WISE

CASA DO FOLAR LIMIANO

popular, dada a maior afinidade com a pastelaria. Apostou na sua forma-
ção na área e o gosto por adoçar o gosto dos outros ainda se apurou mais. 
“Desde 2004, até aos dias de hoje, o negócio evolui imenso”. 
Um caminho onde, a dada altura, os bolos encontram os chocolates. Após 
uma passagem de quatro anos em França a receber mais formação, onde 
foi um familiar que assumiu as rédeas da pastelaria, voltou com novas 
ideias. “Neste período, aprendi a trabalhar e a respeitar ainda mais as maté-
rias-primas”. Um respeito que o levou, novamente, a apostar na sua forma-
ção e que o conduziu à Academia do Chocolate.
Todos esses ensinamentos levaram-no a querer fazer, cada vez mais, um 
produto diferenciador em Ponte de Lima, que servisse como cartão de visi-
ta da região e como exclusivo do seu estabelecimento. Após vários testes, 
eis que surge o Folar Limiano, onde o vinho verde da região se une aos 
enchidos de Ponte de Lima. Se o produto é fruto da tentativa e erro, na 
procura do resultado perfeito, o nome é obra do acaso. Como era altura da 
Páscoa, provisoriamente foi chamado de Folar. Como estamos em Ponte de 
Lima, juntou-se-lhe o atributo de Limiano. O cliente gostou do que provou e 
achou piada ao nome. De provisória, a designação de Folar Limiano passou 
a definitiva. 
Para além da Casa do Folar Limiano, este produto pode ser comprado onli-
ne, num site próprio criado para o efeito. De produção manual, trata-se de 

um produto de valor acrescentado e que, sobretudo, o turista valoriza mui-
to. A partir desta plataforma, o Folar Limiano chega a todo o país e também 
atravessa a fronteira, perfilando-se como um embaixador de três dos mais 
tradicionais produtos portugueses: o pão, os enchidos e o vinho. Tudo isto 

num único produto que, de acordo com Vítor Lima, é muito versátil. “Pode 
ser comido tal como está, torrado, a acompanhar outros produtos”. 
Mas o Folar Limiano não é o único a resultar da veia criativa de Vítor. Após 
a formação na área dos chocolates, sentiu também a necessidade de ho-
menagear Ponte de Lima com três bombons e assim surgiram o De Casta, 
feito com a casta Vinhão, o De Antiga, feito com aguardente velha de Ponte 

de Lima, e o Limiano, feito com vinho verde Loureiro 
da região. 
Abrir um segundo estabelecimento não está fora dos 
planos do empresário que, no entanto, para já, optou 
por remodelar o que já possuía. “Hoje, é muito difícil 
conseguir ter mão de obra qualificada. Saber tirar um 
bom café e prestar um bom atendimento ao cliente são 
requisitos fundamentais para mim. Um segundo estabe-
lecimento terá de seguir o mesmo padrão de qualidade”. 
Qualidade é, de facto, o que o cliente irá encontrar na 
Casa do Folar Limiano, seja ao nível dos produtos de 
padaria, dos de pastelaria e dos chocolates. Mas tam-
bém no café. Parceiros desde 2005, os cafés Delta vêm 
contribuir para que a experiência do cliente da Casa 
do Folar Limiano seja superlativa, ou não fosse o lote 
Diamante um produto da maior excelência. Mas não 
só. Também nos produtos de pastelaria e nos seus cho-
colates, Vítor, que só utiliza matérias-primas de maior 
qualidade, utiliza o café Delta para as suas criações.
Pão, bolos, chocolates e que mais? As ideias fervilham 
na cabeça de Vítor Lima. Para já, estão no segredo 
dos deuses, ou não 
fosse o segredo a 
alma do negócio. 

Uma coisa é certa, estabilizado o novo 
espaço e as vendas online, das quais 
tem boas expectativas, poderão surgir 
novidades. 

Onde fica? 
            
Casa do Folar Limiano
Rua Salvato Feijó 104, 
4990-035 Ponte de Lima
Telefone: 258 943 069
www.casadofolarlimiano.pt
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UM ROSTO 
INCONTORNÁVEL DA 
TELEVISÃO NACIONAL, 
Fátima Lopes dispensa 
apresentações. Perto 
de celebrar o seu 50.º 
aniversário, assume-se 
apaixonada pela vida e 
diz ainda ter “a vida toda 
pela frente”. Viciada em 
café, a profissional e 
a mulher completa em 
discurso direto
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texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS
FÁTIMA LOPES, APRESENTADORA

CAFÉ COM

Aos quase 50 anos, Fátima Lopes diz que ainda tem “a vida toda pela frente”. É 
uma das apresentadoras mais conhecidas da televisão portuguesa, mas é muito mais que isso. 
Escreve livros, tem um blog dedicado à vida saudável, dá palestras e até já foi atleta 
de alta competição. Acima de tudo é mulher, mãe e um ser humano de excelência.

“Devíamos agradecer 
muito ao café”

Delta Magazine - Nasceu no Barreiro, mas, com apenas oito anos, 
foi morar para Moçambique. Guarda muitas memórias desses 
anos? Foi difícil a adaptação lá e depois o regresso para Portugal?
Fátima Lopes - Guardo muitas memórias, penso mesmo que são os três 
anos da minha vida que tenho mais presentes. África marca-nos para sem-
pre, há uma cultura, energia e forma de estar muito diferentes da Europa e 
isso influenciou-me muito.
A adaptação não foi nada fácil, havia uma diferenciação cultural muito 
grande e, em 1977, existia bastante racismo, neste caso, em relação aos 
“brancos”. Para uma miúda, que era a única branca da sua turma, não foi 
fácil. Felizmente, tive um professor extraordinário que teve uma conversa com 
a turma no sentido de me ajudar e, a partir dessa data, não tive mais proble-
mas de integração. 
Quando regressei a Portugal, a adaptação não foi melhor e, como já era pré-
-adolescente, foi mais difícil, mas, com o tempo, as coisas mudaram. Apesar 
de que só com o atletismo é que me senti verdadeiramente aceite. O desporto 
tem essa capacidade.

DM - Licenciou-se em Comunicação Social. Trabalhou para o Diá-
rio Popular, passou pela Câmara Municipal de Loures, foi técnica 
de marketing e gestora de uma empresa de audiotexto. Em 1994, 
chegou à SIC. Como é que isto aconteceu?
FL - Isto aconteceu porque eu estava nesta empresa de audiotexto e o meu 
trabalho passava por estar grande parte do dia na SIC. O Emídio Rangel 
achou que eu tinha alguma coisa de diferente na forma de comunicar e, um 
dia, chamou-me para fazer um casting, para o “Perdoa-me”. Pensei que ele 
estava a brincar, claro. A verdade é que fiz o casting e fui selecionada logo 
nesse dia. 

DM - Apresentou programas de grande sucesso, como o “All You 
Need Is Love”, “Perdoa-me”, “Fátima Lopes”, “SIC 10 Horas” ou “A 
Tarde É Sua”. Mais recentemente, criou o projeto online “Simply 
Flow”. Como é que surgiu esta ideia? 
FL - Toda a vida fui uma pessoa interessada pelas questões de saúde e bem-
-estar. Julgo que me ficou dos cerca de cinco anos em que fui atleta de alta 

competição, fiquei sempre muito ligada ao desporto, aos hábitos de alimen-
tação saudável. 
Para além disso, os muitos anos de programas onde se fala destes temas 
fizeram-me ganhar conhecimento e paixão por esta área. E pensei que, como 
figura pública, também existe esta obrigação de mostrar mais alguma coisa e 
de comunicar com segurança para as pessoas, dar-lhes um sítio com informa-
ção de confiança, com profissionais creditados e especialistas em cada área. 
E, assim, lancei-me nesta aventura do “Simply Flow”, que combina a medici-
na convencional com medicinas complementares, pois acredito que todas têm 
mais valias e podem coabitar de forma saudável. Não sendo especialista, sou 
uma apaixonada e isto dá-me imenso prazer.

DM - A menos de um ano de celebrar 50 anos, é mãe de dois filhos, 
já lançou seis livros e já plantou uma árvore. O que é que sente 
que lhe falta fazer?
FL - Milhões de coisas! Acredito que até morrer vou ter coisas para fazer. 
Se assim não for, é porque alguma coisa está errada, quando já nada nos 
desafia, é o princípio do fim, seja em que idade for. 
Considero a idade a coisa mais subjetiva que existe. Conheço pessoas de 20 
anos que estão velhas e pessoas de 80 que estão frescas, jovens, cheias de 
projetos e com os olhos a brilhar com aquilo que ainda têm para fazer. 
Tenho muitos outros livros para escrever, muitos outros programas que quero 
apresentar e muito mais palestras. A cada ano que passa, gosto cada vez 
mais de mim. Sou uma pessoa resolvida com a idade, sinto-me muito bem 
física e emocionalmente. Tenho a vida toda pela frente, tenho só 49 anos.

DM - O café tem o “poder” de conseguir os juntar amigos à volta da 
mesa. A Fátima tem este hábito? É apreciadora de café? 
FL - O café é o meu único vício. Eu não raciocino sem beber café. Se não be-
ber café, o meu cérebro não arranca, a boa disposição tem mais dificuldade 
em aparecer e, por isso, é vício bom! E o café tem esta magia de juntar pes-
soas e, sobretudo, de desbloquear as pessoas. Se pensarmos bem nas muitas 
histórias de amor que conhecemos, quantas não começaram com “vamos 
tomar um café?”. Devíamos agradecer muito ao café, é ele que desbloqueia 
tantas vezes a nossa vida.
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Bem perto do Porto de Mar de Viana do Castelo, junto ao Castelo de Santiago da Barra, 
num antigo armazém de pesca, é onde se pode encontrar a Tasquinha da Linda. Um restaurante 
pacato e ímpar, que serve o que de melhor o Atlântico pode oferecer a todos os que o visitam. Pela 
mão experiente de Deolinda Ferreira, à sua mesa chegará o que de melhor a casa tem 
para oferecer. Uma experiência gastronómica a repetir, muitas vezes. Não só pela qualidade 
da oferta, como pelo acolhimento caloroso que faz, toda, a diferença.

Tasquinha da Linda, de Viana
e de todos

Linda está para Deolinda, o seu nome próprio, Ferreira de apelido. A tas-
quinha é o seu projeto do coração. E pensar que tudo nasceu de uma brin-
cadeira. Filha de um homem do mar, o amor da sua vida, como diz emo-
cionada e igual a si mesma, de coração perto da boca e profunda bondade 
estampada no olhar, Deolinda desde sempre lidou com o que o mar dava. 
Razão pelo qual ainda hoje mantém ligações a essa atividade e exporta 

peixe para Espanha. Com a família a aumentar, as tarefas começaram a 
dividir. O objetivo, esse, tal como a tasquinha, era do coração: assegurar o 
futuro da descendência. 
E no meio desse processo, surgiu este espaço que leva já uma década de 
portas abertas e a trazer gente até Viana do Castelo. Feito que deixa Deolin-
da orgulhosa. “Trabalho muito, mas sou muito feliz”, assume, sem hesitar. 

DEOLINDA FERREIRA, 
LINDA PARA O MUNDO, 
é a alma da Tasquinha 
da Linda, em Viana do 
Castelo. Gente do mar, 
disponibiliza uma cozinha 
que faz sonhar e deixa 
vontade de voltar. Saberes 
e sabores do Atlântico 
pela mão de quem sabe
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Até porque, na Tasquinha da Linda, Deolinda Ferreira serve apenas aquilo 
de que gosta, mas desengane-se quem ali quiser comer uma açorda. Foi 
tanta a açorda comida por si em pequena que hoje nem vê-la. Nem vê-la, 
nem comê-la, nem fazê-la! Mas se procurar comida feita com amor e cari-
nho, então, a Tasquinha da Linda é o local certo. “A comida tem aquilo que 
sou”. 
Quer isto dizer que a Tasquinha da Linda tem muita mão de Deolinda na 
cozinha e em tudo o resto. De Deolinda e da sua mãe, Maria Margarida, 

que, diz, também teve culpa no cartório nesta aventura pelo mundo da 
restauração. 70 pessoas podem hoje sentar-se à sua mesa e provar o que 
Deolinda tão bem lhes sabe preparar. E a pensar que no início eram apenas 
20... Um projeto de família, feito de alma e saber, que faz com que receba 
quem os visita como se fosse a sua própria casa. Na verdade, até é...
Na Tasquinha da Linda, come-se de tudo um pouco (menos açorda, nem 
pensar!). “Quando se tem um marido que gosta tanto de comer, não faltam 
os pedidos para fazer mais isto ou aquilo. Está-se sempre a melhorar o que já 
se sabe e a inventar coisas novas”. Do peixe escolhido pelo próprio cliente 
e que, dali, segue para ser amanhado e ir direto, apenas com sal, para as 
brasas, à sopa de peixe feita com cabeças de tamboril fresco, o marisco 
vivo e conservado em tanques no próprio estabelecimento, muitos e bons 
são os motivos para ir à Tasquinha da Linda. 
E se a cozinha tem a mão de Deolinda, o espaço, por sua vez, tem a sua 
história de vida. A cozinha fica onde a sua avó, antigamente, salgava a 
sardinha. “O meu pai sempre me disse: ‘minha filha, o que é nosso, às nossas 
mãos volta’. E assim foi. Foi aqui que nasci e cresci. Nunca esqueci as minhas 
origens”. E, acima de tudo, não esquece quem é.
Tudo isto faz de Deolinda Ferreira uma mulher muito realizada e feliz. É a 
própria que o diz. Felicidade que vai conhecer ainda motivos mais para o 
final do ano, com a chegada do primeiro neto, o que aumenta a urgência de 

envolver os filhos no negócio, ou não quisesse Deolinda dedicar-se também 
de corpo e alma à aventura de ser avó. Nesse sentido, o filho Sérgio Filipe 
já vai dando uma ajuda e, de acordo com Deolinda, “até tem jeito para o 
negócio”. Se a Tasquinha da Linda nasceu da vontade de dar um futuro me-
lhor à descendência, porque não ser a descendência, um dia, a assegurar 
o futuro da tasquinha.
Dúvidas não restam de que mais que um restaurante que serve boa comi-
da, a Tasquinha da Linda é um projeto de vida. Onde a Delta Cafés tem sido 

parceira. E neste espaço é possível beber-se um bom café Delta a acompa-
nhar uma sobremesa de sonho e pode-se, também, degustar um bom vinho 
da Adega Mayor. Recomendado, claro está, por Deolinda, porque “a Linda é 
que sabe. O cliente nem quer escolher”. 
E a Linda sabe mesmo. Razão pela qual o telefone não para de tocar desde 
que por ali se entrou. Do português ao francês, com o inglês a fazer a pon-
te com os restantes dialetos do mundo, muitos são aqueles que almejam 
conseguir o que poucos conseguem: uma mesa. A Linda e os seus, por sua 
vez, tratam do resto.
Razão pela qual, ninguém sai da Tasquinha da Linda insatisfeito. Seja por-
tuguês ou estrangeiro. “Lá por não saber falar outras línguas, não é isso que 
me separa deles. Tenho clientes que hoje já são amigos e que me escrevem 
coisas de encher a alma. Se quiser correr o mundo, posso fazê-lo porque 
tenho onde estar e quem me receba de 
braços abertos. Porque é também assim 
que os recebi, recebo e vou continuar a 
receber: de braços abertos”, assegura.
Agora chegou a altura de deixar a Lin-
da trabalhar. A cozinha chama por si 
e também já há quem reclame a sua 
atenção noutra mesa.

Onde fica? 
Tasquinha da Linda
R. dos Mareantes A8, 
4900-350 Viana do Castelo
Telefone: 258 847 900
Horário: 2.ª feira a sábado 
das 12h às 23h

UM CLIENTE, UM AMIGO
texto BRUNO FARIAS fotos RAQUEL WISE
TASQUINHA DA LINDA
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FRANCISCO MATEUS, 
PRESIDENTE DA CVRA, 
destaca o crescimento 
dos vinhos do Alentejo 
nos mercados interno e 
externo. Menos volume, 
maior valor, tem sido a 
aposta da região, que, de 
forma progressiva, se dá, 
cada vez mais, a conhecer, 
atraindo, assim, mais 
visitantes
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“Os consumidores continuam 
a preferir o vinho do Alentejo”

Menos volumes, mas mais valor. Assim se pode definir o desempenho dos vinhos 

do Alentejo nos mercados nacional e internacional. Fruto de uma aposta crescente na 

qualidade por parte dos produtores da região, mas também das muitas ações de promoção, os 

vinhos do Alentejo são cada vez mais conhecidos e apreciados fora de portas. Os portugueses, 

esses, já há muito que se renderam aos seus néctares, que continuam a ser dos 

preferidos a nível nacional. Em entrevista, Francisco Mateus, presidente da Comissão 

Vitivinícola Regional Alentejana, faz um balanço do desempenho de uma região que atrai 

cada vez mais interesse e investimento.

ENTREVISTA
FRANCISCO MATEUS, PRESIDENTE DA CVRA

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

Delta Magazine - No ano passado, as exportações de vinhos do 
Alentejo registaram um aumento de 11,9%, face a 2016, segun-
do dados da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA). 
Como perspetivam que seja o desempenho este ano? Está em li-
nha com aqueles valores?
Francisco Mateus - Este ano, até junho, estamos a cair 17% em quantida-
de e 10% em valor, o que significa que estamos a valorizar o preço médio. 
Este está a crescer 19%, o que é bom, obviamente. Mas estamos a exportar 
menos vinho. Também o mercado nacional se encontra a cair em termos de 
quantidade. 
Também verificamos, de janeiro a setembro, que estamos igualmente a certi-
ficar menos vinho. 
Para explicar este desempenho, temos de olhar para a produção. Em três 
anos, o Alentejo perdeu 25 milhões de litros de vinho disponível, o que signi-
fica que vai ter de se vender menos. 
A boa notícia é que estamos a valorizar o nosso vinho. Os vinhos do Alentejo, 
ao nível da exportação, já superam o valor médio dos DOC e IG a nível nacio-
nal. Nestes três anos, a quantidade de vinho vendida com preços mais baixos 
tem vindo a diminuir. É bom sinal para os produtores, porque estão a vender 
menos garrafas, mas a um preço mais elevado, e também para a região, que 
está a ganhar notoriedade. Da parte de quem compra, há disponibilidade 
para comprar um produto de preço mais elevado, o que é um indício de que o 
produto do Alentejo é percebido como tendo maior qualidade. 

DM - A aposta dos Vinhos do Alentejo nos mercados externos e no 
reconhecimento internacional do Alentejo como região de produ-
ção de vinhos qualidade está na base deste desempenho. Que ini-
ciativas estão a desenvolver para potenciar este reconhecimento?
FM - Mais importante do que o que a CVRA possa fazer é o posicionamento 
de cada produtor. O Alentejo tem muitas marcas de vinho. São 1.800 marcas. 
Se pensarmos que cada marca terá três referências, estamos a falar de cinco 
mil vinhos diferentes de uma única região que vão para o mercado. 
A CVRA defende que as empresas têm de ter marcas fortes. Essas, sim, são 
ativos. Demasiada diversificação pulveriza as marcas. 
O que temos vindo a verificar é que se tem notado uma diminuição do número 
de referências por parte dos produtores alentejanos. A nossa análise é que se 
trata de uma aposta na qualidade dos seus vinhos. Temos muitos pequenos e 
médios produtores que têm feito um excelente trabalho no sentido de fugirem 
daquela guerra de preços. Verificamos ainda que as notas médias atribuídas 
pela Câmara de Provadores aos vinhos do Alentejo têm vindo a subir. 
Como num puzzle, todas as peças encaixam. Há, da parte do consumidor, a 
disposição para pagar mais e o vinho tem vindo a subir de qualidade, quali-
dade essa percebida pelo consumidor.

DM - A crise sentida a partir de 2012 e a consequente curva des-
cendente do sector do vinho como um todo já está ultrapassada?
FM – Nos anos de crise, o mercado caiu. O Alentejo caiu pouco. Em 2010, 
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ENTREVISTA

certificámos 80 milhões de litros, em 2011, 82 milhões de litros, em 2012, 88 
milhões de litros e, em 2013, 92 milhões de litros. Mesmo com o mercado a 
cair, tivemos sempre a abastecer o mercado.
A nossa perceção é que esse abastecimento foi feito com uma baixa dos pre-
ços. De acordo com os dados da Nielsen, houve um ano em que o preço médio 
dos vinhos do Alentejo era abaixo do DOC e IGs a nível nacional. Vendemos 
mais e ganhámos quota, à custa de tornar o produto muito acessível pelo 
facto de ser mais barato. A partir de 2013 e até 2017, os vinhos do Alentejo 
dispararam a certificação. Tem sido uma trajetória de valorização. 
No ano passado, alcançámos uma quota de volume de 40,3% e uma quota 
de valor de 41,3%, no universo dos vinhos certificados, o que compara, por 
exemplo, com o ano de 2015, em que tivemos uma quota de 46% em volume e 
45% em valor. Caímos pontos na quota de mercado, estamos a vender menos, 
mas a subir os preços médios. 
De uma coisa temos a certeza: os consumidores continuam a preferir o vinho 
do Alentejo. 
A produção de vinho e a viticultura do Alentejo representaram, em 2016, 
segundo os dados mais recentes do INE, um valor de 290 milhões de euros. 
Entre 2011 e 2016, o crescimento do volume de negócios foi superior à média 
nacional.

DM - Que imagem têm os consumidores dos vinhos do Alentejo? 
A garantia da origem Alentejo é um forte argumento de vendas?
FM – A indicação DOC Alentejo ou IG Alentejano numa garrafa de vinho é 
um motivo preferencial para um consumidor o escolher. 
O Alentejo tem uma relação de 89,7% entre o vinho que certifica e o que pro-
duz nos últimos cinco anos. Se a este valor se somar 7% a 8% correspondente 
ao vinho de borra, está-se a chegar aos 100%. 
Há uma perceção clara por parte dos produtores em que usar o nome da 
região é argumento positivo de venda. 

DM - Em 2017, a CVRA levou o processo de certificação dos vinhos 
do Alentejo ao consumidor. Que importância tem esta certificação 
na tomada de escolhas mais informadas?
FM – Antes de usarmos esse ativo de comunicação, fomos junto das pessoas 
e perguntámos-lhe o que significava ser um vinho certificado. A maior parte 
delas não tinha ideia do processo de controlo a que o Alentejo é submetido. 
De uma forma geral, quando estão na presença de uma marca certificada, os 
consumidores consideram que esse produto tem mais qualidade. 

DM - Como caracterizaria os vinhos do Alentejo e o que os distin-
gue face aos de outras regiões?
FM – O Alentejo é quase tão diverso como o país em termos de regiões. Da 
morfologia dos solos às castas, clima, entre outros aspetos, em cada garrafa 
de vinho é um Alentejo diferente. Os vinhos de Portalegre não são compa-
ráveis com os de Reguengos de Monsaraz, com os da Granja-Amareleja ou 
os da Vidigueira. Pode até haver castas que estão em quase todos, como o 
Aragonez, a Trincadeira e o Alicante Bouschet, no caso dos tintos, mas o 
comportamento que cada casta tem em cada sub-região é diferente. 

DM - As vindimas deste ano devem ser consideradas preocupan-
tes?
FM – Os primeiros seis dias de agosto geraram situações muito difíceis para 
quem produz uvas. Houve viticultores, com áreas pequenas de vinha, que 
praticamente perderam toda a sua produção. 
Olhando para a região como um todo, verificamos que a vindima de 2018 vai 
ter mais 675 hectares de vinha que a de 2017. À partida, ao ter-se mais área 
de vinha, ter-se-á mais produção. Antes daqueles dias mais quentes do início 
de agosto, as vinhas estavam com uma boa carga. Tudo apontava para que 
houvesse uma boa vindima em termos de quantidade. Entre o dia 31 de julho 
e o dia 3 de agosto, a temperatura média máxima subiu 10 graus. 
A informação que vamos recolhendo indica que, em termos globais, as uvas 
que estão a chegar às adegas têm boa qualidade e acreditamos que a produ-
ção não vai cair face ao ano passado. Mas não nos podemos esquecer que 
levamos já três anos de queda de produção, pelo que se em 2018 ficarmos 
iguais não terá grande efeito em termos globais. 

DM - A que se deve a aposta no Programa de Sustentabilidade dos 
Vinhos do Alentejo? Que fins visou o mesmo?
FM – O Alentejo tem 1.900 viticultores. Se não começássemos a tentar imple-
mentar um conjunto de boas práticas que nos permitam olhar para o futuro, 
demonstrava falta de visão. 
O Alentejo é uma região que está muito sujeita aos efeitos das alterações cli-
máticas. O programa de sustentabilidade visa, precisamente, ter uma região 
vitivinícola mais sustentável em termos económicos. Para tal, as vinhas terão 
que cá estar. 
Nesse sentido, o programa pretende, em primeiro lugar, proteger as vinhas, 
ter castas mais adaptadas às condições climatéricas, tentar que os fenóme-
nos extremos tenham menos impacto na vinha. 
Nesta altura, perto de 300 viticultores já terão aderido ao programa. Cada 
vez temos mais pessoas, áreas e adegas com estas preocupações. É bom para 
a região e para a afirmar. Podermos dizer, dentro de uns anos, que somos 
uma região que maioritariamente produz vinho de uma forma sustentável 
será uma vantagem competitiva em termos de mercado. O nosso objetivo é, 
em 2020, podermos certificar em termos de sustentabilidade os produtores e 
adegas do Alentejo.

DM - Nota que o sector é atrativo para que as gerações mais jovens 
queiram nele trabalhar? O que é que esse mesmo sangue novo 
veio trazer aos vinhos portugueses como um todo e aos do Alen-
tejo em particular?
FM – Algo que admiro no Alentejo é o facto de haver muita gente jovem. 
É um facto. São pessoas com formação, que já tiveram experiências 
noutras partes do mundo e vêm com uma mente mais aberta. São quem 
mais facilmente adere às novas ideias, nomeadamente nas questões de 
sustentabilidade. 
Os jovens são mais intrépidos e têm menos medo de arriscar. Essa é 
uma das marcas do Alentejo. Não ficar à sombra do que já foi feito e 
continuar a inovar. 
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DM - Que balanço pode fazer do tempo decorrido na liderança da 
CVRA?
FM – A CVRA tem feito um esforço muito grande em comunicar com os ope-
radores, em partilhar com os produtores a informação que lhes permita fazer 
uma análise sobre o mercado e a saúde dos vinhos do Alentejo.
Nestes três anos, aprofundámos o trabalho que já vinha a ser feito no que 
respeita a sustentabilidade. Ao nível do marketing, temos tentado ser o mais 
objetivos possível. Há que ter a noção que a CVRA não vende vinho, pelo que 
não nos é possível medir uma ação de promoção em vendas. A CVRA promove 
uma região produtora de vinhos e os seus vinhos. Fazemos cerca de 40 ações 
de promoção por ano, essencialmente, fora de Portugal.
A Rota dos Vinhos foi algo em que apostámos e que coincide com a nossa mu-
dança de instalações. Vamos para um local mais central de Évora, onde iremos, 
ainda este ano, estar muito mais visíveis para os turistas e onde queremos que 
provar vinho seja o final de toda uma experiência. Ao falarmos das nossas tra-
dições, queremos que as pessoas percebam porque é que o Alentejo é diferente.

ENTREVISTA

DM - Que importância tem o enoturismo na promoção dos vinhos 
do Alentejo? Sente que o turista já conhece os vinhos alenteja-
nos?
FM – O enoturismo é uma atividade importante para que o próprio sector 
consiga diversificar os produtos que tem. O enoturismo é entendido como um 
produto do vinho. 
Pelo facto do vinho português ser cada vez mais conhecido lá fora, há muito 
interesse do cliente em saber de onde vem. 
No Alentejo, a evolução do enoturismo tem sido muito positiva. No ano passa-
do, tivemos 150 mil pessoas a visitar os enoturismos do Alentejo e um milhão 
de turistas a dormir na região. Olhando para estes números, é um rácio de 
15%. É uma forma interessante de conhecer a região. O vinho é um cartão de 
visita do Alentejo. 
Um enoturismo não tem necessariamente de ter alojamento. O importante é 
a simpatia de quem recebe e explica o que produz num local agradável de se 
estar. 
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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
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Nascido em Espinhal, no distrito de Coimbra, é no Restaurante do El Corte 

Inglés que o podemos encontrar todos os dias. Com 55 anos de idade, 

Luís Filipe formou-se naquela que é atualmente a Escola de Hotelaria de 

Lisboa e está há quase 19 anos no El Corte Inglés, desafio que, na altura, 

foi uma verdadeira aventura. “Fui contratado através de uma empresa de 

recrutamento, fiz várias entrevistas e, entre 10 candidatos, acabei por ficar 

selecionado. Na altura, foi uma loucura e nem sabia exatamente no que me 

estava a meter, mas ainda bem que assim foi, porque correu tudo bem e estou 

cá até hoje”, explica o chef. 

Antes do El Corte Inglés, Luís Filipe passou por cozinhas como a do 

Hotel Meridian ou a do saudoso restaurante Mónaco, numa carreira que 

começou por acaso. “Quando me perguntam como é que decidi seguir esta 

profissão, nunca sei responder exatamente. Foi por casualidade e porque um 

antigo patrão investiu em mim e decidiu colocar-me como chef, aos 26 anos. 

E assim foi até hoje”, acrescenta o chef. 

É na cozinha que se sente no seu habitat natural, perfeitamente à vontade 

com o ambiente à sua volta. No entanto, cada vez mais passeia pela sala 

a cumprimentar os clientes, para alegria destes. Não sendo um chef 

mediático, não esconde a admiração por alguns dos chefs mais conhecidos 

e pelo seu trabalho no sector. “O mediatismo e o trabalho de chefs como 

Avillez, Sá Pessoa ou Kiko tem elevado todo o sector para um patamar superior 

e dou-lhes imenso valor. Alguém tem de transportar a nossa gastronomia e 

eles estão a fazer isto muito bem”, explica. 

É precisamente com estes chefs, e não só, que convive no renovado Piso 7 

do El Corte Inglés de Lisboa, uma ode a todos aqueles que gostam de comer 

bem. Também o Restaurante do El Corte Inglés, renovado no passado 

mês de maio, ganhou uma nova “cara”, mais moderna e apelativa. Se a 

concorrência poderia, à primeira vista, ser negativa, a verdade é que Luís 

Filipe se sente perfeitamente confortável com a Gourmet Experience à sua 

volta. “A concorrência tem ajudado o negócio e eu estou a viver o sonho ao 

fim de 18 anos”. 

Com uma inspiração ibérica, que junta o melhor da cozinha portuguesa 

clássica à cozinha espanhola, o Restaurante do El Corte Inglés é um 

agradável espaço que soube fidelizar os seus clientes. “Maioritariamente 

portugueses, os clientes do restaurante são muito fiéis, alguns deles 

conhecem-nos há 18 anos e vão semanalmente, às vezes mais do que uma 

vez, visitar-nos. Temos de oferecer aquilo que a empresa representa e aquilo 

que somos enquanto país, de uma forma refinada, justa e com boa comida”. 

A atenção é certamente um dos motivos que faz os clientes voltar, pois não 

existem muitos locais onde o chef se disponibiliza a cozinhar elementos 

que não estão carta. “Às vezes, tenho clientes, dos mais fiéis, que olham para 

os pratos de peixe e dizem ‘hoje apetecia-me mesmo outro peixe’. Vou buscar 

esse peixe à peixaria e confeciono. É isto que fideliza os clientes e evita a 

saturação dos que nos visitam diariamente. Isto é único”, defende. 

Sendo chef no El Corte Inglés, conhecido por oferecer produtos exclusivos e 

de excelência, facilita esta tarefa. Fã de ervas aromáticas, produtos frescos 

e de “comida limpa”, o chef Luís Filipe destaca na sua cozinha o forno de 

carvão vegetal, uma tecnologia recente que confere mais paladar à comida 

e remete para os antigos “sabores que eram conseguidos à lareira”.

Com 55 pessoas a seu cargo, o chef Luís Filipe é também responsável pelos 

restantes três espaços do El Corte Inglés – A Taberna, Mesón de Tapas e 

Cafetaria – tendo conseguido conferir uma identidade única a cada um 

deles. Simpatia, graciosidade, cozinha simples e saborosa e, claro, um café 

Delta para finalizar, é o que podemos encontrar neste espaço que já é um 

bocadinho do chef. 

GASTRONOMIA
LUÍS FILIPE, CHEF EXECUTIVO RESTAURANTE EL CORTE INGLÉS

texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES  fotos RAQUEL WISE

“Estou a viver o sonho 
ao fim de 18 anos”

É de brilho nos olhos e sorriso aberto que fala sobre a sua profissão. É chef do Restaurante do 

El Corte Inglés, para o qual trabalha há quase 19 anos. Com 55 primaveras, ainda se sente 

acanhado fora da cozinha: é entre tachos e panelas que se sente confortável. Falamos 

de Luís Filipe, o homem por detrás da cozinha da cadeia de grandes armazéns. 
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Sabores ibéricos  
com um toque de requinte
Não consegue escolher um prato favorito e foi, por isso, muito difícil dar-nos três receitas. 
Um chef português numa insígnia espanhola resulta, inevitavelmente, numa cozinha ibérica 
que une o melhor dos sabores lusos aos de “nuestros hermanos”. Tempura de Legumes 
com Camarão, Paletilha de Cordeiro e Cremoso de Mascarporne são as três sugestões do chef 
executivo do Restaurante El Corte Inglés, Luís Filipe.

GASTRONOMIA
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TEMPURA DE LEGUMES COM 
CAMARÃO                   

Ingredientes (4 pax)
120g camarão 20/30 vanamei ao peso
700g farinha tempura
60g pimento vermelho cortado
60g pimento verde cortado 
60g beringela
60g courgete
60g espargos verdes
60g cenoura descascada

Preparação 
Preparação dos legumes: limpar e cortar em tiras finas, tirar 
a cabeça do camarão, descascar todo e deixar apenas a 
ponta do rabo. Descascar os espargos. Reservar.

Preparação da tempura: água gelada 400g ,300 g de farinha 
de tempura.

Misturar a farinha com a água. Bater bem até ficar 
homogéneo.

Mergulhar bem os legumes até ficarem bem envolvidos, 
fritar em óleo bem quente, devem ficar bem crocantes
(podemos acompanhar com um molho agridoce).
 
Nota: Os legumes são crus, por isso, ter cuidado com a 
espessura dos mesmos para que fiquem bem crocantes.

PALETILHA DE CORDEIRO DE LEITE 

Ingredientes (4 pax) 
400g mão de cordeiro ao peso
120g batata inteira cozer 
50g cebola inteira descascadas
200g alface frisada 
20g sal cristal iodado 
50g azeite virgem 
6g alho seco descascado 
Alecrim 
Limão 
Tomilho  
Louro seco
100ml vinho branco mesa 

Paletilha de cordeiro (ou mão de cordeiro)
Limpar a peça do excesso de gorduras.
Temperar só com sal de boa qualidade, alecrim, dente de 
alho com camisa, fio de azeite, tomilho e limão.
Levar assar tapado com folha de alumínio lentamente (45 
minutos, aproximadamente) a 120ºC. Terminar alguns 
minutos mais a 190ºC se for logo para consumir.

Preparar a batata laminada  
Laminar a batata descascada tipo chips.
Cortar a cebola do mesmo modo que a batata, assim como 
o alho seco.
Num tabuleiro de levar ao forno, começar por untar com 
uma quantidade generosa de azeite e colocar a batata 
em camadas alternadas com cebola, algumas lâminas 
de alho (sempre em quantidades menores), temperar de 
sal e pimenta moída na altura. Colocar várias camadas 
sucessivamente até ter uma altura de +- 4cm
Levar ao forno, tapar com uma folha de papel vegetal e uma 
tampa durante 60 minutos a 140ºC.
Verificar com um palito se está cozida, prensar com peso 
até arrefecer. Cortar em doses e forma que mais se gostar e 
levar ao forno  a 180ºC para tostar bem e servir.
Refrescar com uma boa salada de alface ou legumes 
salteados (facultativo).

CREMOSO DE MASCARPONE EM 
CAMADAS  COM FRAMBOESAS

Ingredientes (4 pax)
136g massa folhas de brick
125g framboesa embalada

Creme mascarpone    
12 ovos classe XL 
100g açúcar 
500g mascarpone

Cremoso de mascarporne 
Preparação
Cortar as folhas de bricks em discos. Pincelar com manteiga 
amolecida. Pulverizar com açúcar com muito cuidado. 
Levar ao forno sem ventilação. Deixar caramelizar muito 
suavemente.

Bater as gemas com o açúcar até atingir um ponto firme. 
Adicionar queijo mascarpone com muito cuidado  até se obter 
um creme bem espesso. Deixar descansar no frio até a sua 
utilização final.

No momento de servir, empratar em camas ao gosto ou como 
está na foto.

GASTRONOMIA
LUÍS FILIPE, CHEF EXECUTIVO RESTAURANTE EL CORTE INGLÉS

fotos RAQUEL WISE
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Foi no início de 2018 que nasceu o Pro-Move-Te. Empenhado em combater 
o problema do desemprego, o comendador Rui Nabeiro inspirou-se no pro-
grama espanhol Lanzaderas de Empleo para, através Associação de Soli-
dariedade Social Coração Delta, replicar o projeto em Portugal. Adaptan-
do o programa à realidade portuguesa, o Pro-Move-Te foi pensado como 
“uma mudança de rumo nas políticas de apoio à inserção profissional 
desenvolvidas até ao momento. Uma nova visão sobre o desempregado, no-
vas formas de procura ativa de emprego, baseadas sobretudo na procura 
de emprego em grupo, na colaboração, a partir de técnicas de ‘coaching’ 
e outras ferramentas de ‘empowerment’ para desempregados”, explica a 
equipa do Pro-Move-Te. 
O Pro-Move-Te consiste numa equipa heterogénea de jovens desempre-
gados, entre os 18 e os 35 anos, com um espírito dinâmico, empenhada 
e responsável pelo seu próprio processo de inserção laboral. A equipa é 
também solidária, uma vez que os membros se comprometem e colabo-
ram no processo de inserção laboral dos restantes membros. Os jovens 
participam no projeto de forma voluntária, sendo orientados por um 
treinador. O objetivo é simples: conseguir emprego, seja por conta de 

Pro-Move-Te vai ajudar
ainda mais jovens
Impulsionar a empregabilidade jovem através de novas formas de procura ativa de 
emprego. Este foi o objetivo a que se propôs o Pro-Move-Te, um programa de inovação social 
desenvolvido pelo Coração Delta, que arrancou no início de 2018, no distrito de Portalegre. 
Agora, depois de promover a empregabilidade jovem nas localidades de Ponte de Sor e Sousel, 
o Pro-Move-Te prepara-se para chegar, no início de 2019, a Alter do Chão, Fronteira 
e Marvão.

CORAÇÃO DELTA
PRO-MOVE-TE
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos D.R.

outrem ou por conta própria. O programa iniciou-se com um processo de 
formação dos treinadores que decorreu em Campo Maior, nas instalações 
do Grupo Nabeiro. Seguiu-se a captação de jovens desempregados nas lo-
calidades de Ponte de Sor e de Sousel. 
Durante o período de vida do programa, passaram 26 jovens pelo Pro-Mo-
ve-Te em Ponte de Sor, o grupo “Os Dinâmicos”, e 20 participantes em 
Sousel, os “SouPró”, sendo orientados pelos treinadores David Silva e Vera 
Massano, respetivamente. Dos 26 elementos que passaram pelo Pro-Mo-
ve-Te em Ponte de Sor, 15 conseguiram a sua inserção profissional, o que 
representa uma taxa de sucesso de aproximadamente 58%. Já em Sousel, 
foram 16 os jovens que conseguiram arranjar emprego, representando 
desta forma 80% de sucesso no que à empregabilidade diz respeito. “O ba-
lanço destes primeiros meses é claramente positivo, uma vez que estão a ser 
atingidos os objetivos que o projeto estabeleceu como principais metas a ul-
trapassar. A taxa de sucesso do projeto em Espanha está nos 60%, mas nesta 

O grupo de Sousel do Pro-Move-Te.
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primeira edição, assim como no projeto piloto ‘Lanza Mayor’ que decorreu em 
Campo Maior, os valores atingidos foram ligeiramente superiores à média de 
‘nuestros hermanos’, uma vez que, no conjunto das localidades abrangidas, 
a taxa sucesso de empregabilidade foi de 70%”, detalha.
A verdadeira inovação do Pro-Move-Te está na metodologia utilizada para 
a procura de emprego. O treinador atua como uma espécie de dinamizador 
do grupo, respeitando a premissa de que são sempre os jovens desem-
pregados os protagonistas da intervenção. O trabalho do treinador passa 
por desenvolver competências necessárias na procura de emprego, como 
a criação de uma rede de contactos profissionais, gestão e organização do 
tempo ou técnicas que estimulam a criatividade. O flagelo do desemprego, 
sobretudo nas gerações mais jovens e mais formadas, mereceu a atenção 
do Coração Delta. “Nos últimos anos, Portugal assistiu a um aumento muito 

acentuado da taxa de desemprego jovem. É uma realidade muito preocupan-
te, porque nos últimos tempos tem atingido não apenas indivíduos pouco 
qualificados, mas também milhares de licenciados. No Alentejo, os ativos 
com menos de 25 anos representam o grupo mais afetado pelo desemprego. 
Este grupo etário é particularmente afetado pelo desemprego na região do 
Alto Alentejo. Em parte, tal circunstância deve-se a uma mudança de paradig-
ma laboral que exige a aprendizagem de novas competências, a utilização de 
ferramentas inovadoras e a aplicação de novas estratégias de procura ativa 
de emprego por parte dos jovens”, acrescenta a equipa. O Pro-Move-Te tem, 
ainda, a particularidade de tornar a procura de emprego numa atividade 
menos solitária, uma vez que se baseia na cooperação entre os participan-
tes para superar a sua situação atual de desemprego.
Em janeiro de 2019, o projeto estará presente nos municípios de Alter do 
Chão, Fronteira e Marvão. Em 2020, data em que termina, será a vez das 
localidades de Campo Maior, Elvas, Nisa e Portalegre terem a oportunidade 
de receber o Pro-Move-Te. Sempre pronta a ajudar o próximo e a ser mais 
do que uma marca, a Delta Cafés espera, no final dos três anos do projeto, 
ter trabalhado com cerca de 200 jovens, melhorando a sua situação profis-
sional e dotando-os de ferramentas úteis para toda a vida.

CORAÇÃO DELTA

Testemunho Voluntário Coração Delta

Nome: Sérgio Moreira Gonçalves
Naturalidade: Guarda
Na Delta Cafés desde: junho de 2006
Área Profissional: Resp. Armazém/Administrativo 
.... e voluntário desde: 2007

O que representa ser voluntário? 
Ser voluntário é ser solidário, responsável, dar o nosso 
melhor aos outros, é crescer a partir das experiências 
partilhadas, mas, acima de tudo, é o partilhar de emoções e 
bondade.

Qual o momento/ação que mais o marcou? 
Todos os momentos/ações que se desenvolvem no âmbito de voluntariado são importantes.
Devo destacar, na nossa área geográfica, a importância da entrega dos cabazes solidários, 
que movem o sorriso de centenas de pessoas ao longo destes anos e os ajudam a esquecer a 
solidão por instantes. São gratificantes os olhares e os agradecimentos retribuídos.
Recentemente, realizou-se também a primeira caminhada na cidade da Guarda, com a 
organização do Tempo para Dar, onde marcaram presença perto de 400 pessoas e os fundos 
angariados reverteram em 6.000 garrafas de água que foram oferecidas aos Bombeiros 
Voluntários da Guarda.

Uma mensagem para aqueles que não são, ainda, voluntários? 
Todos nós podemos e devemos ser voluntários. O trabalho voluntário é de extrema 
importância social.
Devemos praticar o mesmo diariamente e nos mais pequenos gestos; em troca, vamos 
receber o reconhecimento, carinho depositado e o nosso bem-estar.

DELTA SAÚDE
Fará sentido o rastreio da 
apneia do sono em adultos 
sem sintomatologia?    

A síndrome de apneia obstrutiva do sono (SAOS), pela sua prevalência e 
consequências clínicas, nomeadamente as de natureza cardiovascular, é 
atualmente considerada um problema de saúde pública.
A prevalência geral da SAOS na população adulta é estimada em um em cada quatro 
homens e uma em cada 10 mulheres.
Vários estudos epidemiológicos sugerem que a SAOS pode ser um fator de 
risco independente para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 
nomeadamente hipertensão arterial, doença coronária e disritmias, sendo 
responsável pelo aumento da morbilidade e mortalidade cardiovascular observada 
nestes doentes. 
Um estudo epidemiológico de referência – Sleep Heart Health Study – demonstrou 
que a SAOS está relacionada com um aumento do risco cardiovascular e que este 
risco é tanto mais elevado quanto maior a gravidade da SAOS. 
A síndrome da apneia do sono (SAOS) manifesta-se pela repetição de paragens 
respiratórias durante o sono, com repercussões negativas na oxigenação 
sanguínea, e que levam a repetidos microdespertares, provocando uma 
fragmentação da estrutura normal do sono. O sintoma de maior impacto na SAOS é a 
sonolência diurna excessiva e o cansaço, causa principal de acidentes de viação.
A incidência da SAOS tem atingido proporções epidémicas e é, frequentemente, uma 
causa sub-diagnosticada de morbilidade e mortalidade. 
Perante estes dados reais, faz cada vez mais sentido a utilização de rastreios 
programados (aplicação de questionários validados e poligrafia cardiorrespiratória).

A equipa de Ponte de Sor da iniciativa Pro-Move-Te.
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Quando se podia pensar que pouco mais se podia inovar na arte de tirar um café, a Delta Cafés 
voltou a surpreender o mercado. Com o novo sistema RISE, o café é extraído a partir da 
base do copo, proporcionando uma nova experiência no momento de consumo. A novidade  
foi desenvolvida pela Diverge – Centro de Inovação do Grupo Nabeiro. Saiba, agora,  de 
que se trata e o que muda com este sistema disruptivo e que coloca a Delta Cafés na vanguarda 
tecnológica à escala mundial.

SOMOS DELTA
REPORTAGEM 
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS

RISE, a revolucionária forma 
de extração de café

O RISE - REVERSE 
INJECTION SYSTEM 
EXPERIENCE - É UM 
INOVADOR SISTEMA
de extração de café 
que, a partir de uma 
cápsula de café 
standard, traz uma 
nova experiência 
sensorial ao 
consumidor
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Se para muitos o ato de beber café é quase feito de forma automática e mui-
to rápida, a verdade é que ainda há quem se demore a apreciar e saborear 
esta bebida. Num momento de calma e prazer, mas onde não parecia haver 
muito mais a inventar. 
Novos blends, máquinas mais coloridas ou mais pequenas são uma novida-
de constante no mercado. Desta vez, o Grupo Nabeiro/Delta Cafés quis ir 
mais longe. A Diverge – Centro de Inovação do Grupo Nabeiro desenvolveu 
um sistema inovador que vai revolucionar o mercado. “O RISE nasce de 
um projeto de inovação, daquilo que é o nosso radar e da identificação de 
‘insights’ do mercado e do consumidor. Conseguimos perceber que o momen-
to de consumo de café, apesar de prazeiroso, surge de forma indiferenciada 
e desligada dos contextos e locais de consumo”, explica Cláudia Figueira, 
Innovation Manager da Diverge.
O RISE - Reverse Injection System Experience - é um novo sistema de ex-
tração de café, que pretende trazer uma experiência sensorial ao consumi-
dor. “Fizemos um estudo de neurociência, em 2012, que nos tinha dito que 
o que necessitávamos era um novo blend e não uma nova máquina. O que 
é certo é que o nosso caminho veio-nos dizer que, afinal de contas, teríamos 
uma maior vantagem se criássemos não uma máquina, não um novo blend, 
mas sim uma nova tecnologia. E foi isso que trouxemos. Quisemos desafiar 
o mercado, ir mais além do que até hoje tinha sido feito na nossa indústria 

e criarmos uma nova tecnologia que pode ser incorporada em qualquer tipo 
de máquina, quer seja de cápsulas, quer de manípulo”, adianta Cláudia Fi-
gueira. 
Mais do que uma nova experiência, o sistema RISE permite à Delta Q uma 
maior flexibilidade em termos de presença, podendo estar assim em con-
textos onde, até aqui, dificilmente se conseguiria incorporar um equipa-
mento com sistema de cápsulas. “Este sistema permite-nos uma configura-
ção e um design de máquina com os quais podemos prever situações, como, 
por exemplo, estar no canal Horeca de uma forma totalmente diferente, com 
os robôs que apresentámos no Web Summit ou mesmo com os sistemas in-
corporados nas mesas de restaurante. Podemos estar em casa e termos uma 
peça de mobiliário com um sistema de café incorporado ou na bancada da 
cozinha, como acontece com as placas de fogão. Como podemos estar em 
aviões, carros, barcos etc. Desmaterializámos, com este revolucionário sis-
tema, aquilo que é o paradigma das máquinas, o que nos permite construir 
infinitas soluções ao nível de design”, acrescenta.
Diferente não só ao nível do design e da extração, o RISE pode também 
trazer, a partir de uma cápsula standard, diferentes características a nível 
sensorial. Ainda a dar os primeiros passos, o RISE tem um longo caminho 
de desenvolvimento pela frente. “Estamos a fazer desenvolvimentos nesta 
nova plataforma de extração de bebidas quentes. Mas, quando a anunciámos 

ao mercado, apresentámos  
um produto final, o Qoffee Qar 
2, de acordo com a boa práti-
ca da empresa”, exemplifica 
Cláudia Figueira. 
O Qoffee Qar 2 é um carri-
nho de sobremesas conce-
bido para ser utilizado em 
restaurantes premium e que 
contempla duas tecnologias 
diferentes. A primeira, apre-
sentada no Web Summit, em 
2016, com o Qoffee Qar 1, 
consiste na aplicação das tec-
nologias de reconhecimento 
e inteligência artificial. Pos-
teriormente, foi introduzida 
no robô a tecnologia RISE, 
tornando-o numa versão 
mais completa. “O que vamos 
ter nesses restaurantes é, as-
sim, um robô autodirigido que 
leva à mesa de cada um o sis-
tema RISE. É não só o nosso 
café perfeito, como uma expe-
riência superlativa, tornando 
o ato de beber café em algo 
diferente”, acrescenta.
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deste novo sistema, revelou que o consumidor identifica a nova experiên-
cia como o elemento mais valorizado e inovador, classificando-a como me-
lhor pela sensação de intensidade, energia, inovação e sofisticação. “As 
diferenças de composição química do expresso RISE, determinadas através 
de um conjunto de ensaios físico-químicos, foram validadas pelos resultados 
do estudo de neurociência, no qual os consumidores percecionaram a nova 
bebida expresso como envolvente, com textura diferente e creme melhorado. 
Outras ‘keywords’ evocadas pelos consumidores relativamente ao blend fo-
ram ‘intenso’, ‘agradável’ e ‘duradouro’”, detalha Carla Rodrigues, investi-
gadora da Diverge.
Um percurso de dois anos, de muito trabalho e dedicação, que levou ao 
resultado que hoje a Delta Q apresenta ao mundo. Não sendo este um re-
sultado definitivo. À semelhança de tudo o resto que acontece no Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés, também no que ao RISE diz respeito a palavra de 
ordem será sempre de superação. Como em todos os seus produtos, a Delta
Q irá continuar a superar-se a si própria, procurando melhorar continua-
mente os seus produtos e surpreendendo os consumidores. 

Ideia
Com uma equipa reestruturada e com entrada de novos elementos, cria-
ram-se as condições ideais para o desafio que iria estar na génese, mais 
tarde, de uma nova experiência de café. E se o café surgisse de baixo para 
cima? “No início, uma pessoa que vem de fora traz ideias mais extravagantes. 
Até porque não se tem tanto conhecimento das dificuldades de trabalhar o 
café”, afirma Jesus Medina, engenheiro de produto da Diverge.
De algo muito concetual, como o surgir de café numa chávena a partir da 
base, até à construção de um sistema real, funcional e tangível foi neces-
sário ultrapassar desafios tecnicamente muito difíceis e complexos, assim 
como conceitos pré-existentes e comprovados, só possíveis de superar com 
liderança, espírito de equipa e multidisciplinariedade, para passar da ideia 
à execução e construir o sistema que iria possibilitar o “café anti-gravida-
de”, o RISE. “A ideia pressupôs a desconstrução dos conceitos estagnados 
no mercado e começámos o trabalho de investigação”, explica João Branco, 
responsável da equipa de engenharia da Diverge.
A investigação, realizada em parceria com a ICN Agency, no domínio da 
neurociência aplicada ao consumo, estratégia, marketing e comunicação 

SOMOS DELTA



DELTA MAGAZINE
JULHO/AGOSTO/SETEMBRO’18 57

DESPERTE OS SENTIDOS
COM DELTA GRAN CAFÉ
A Delta transporta para o Gran Café o melhor das 
origens selecionadas da Ásia, África e Américas. Um 
café elaborado para conferir a cada chávena um sabor 
intenso e aroma subtil, envolto em notas de caramelo 
e frutos secos que transformam cada chávena num 
momento de puro prazer.

Deixe-se envolver pelo Delta Gran Café.
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Angola, o despertar de um gigante 
adormecido no mundo do café

DELTA MUNDO
ANGONABEIRO

Foi um dos pontos de passagem da visita oficial que o primeiro-ministro português, António Costa, 
fez a Angola, no passado mês de setembro, e reforça bem a importância que tem 
vindo a assumir na valorização da economia local. Falamos da Angonabeiro, a empresa 
do Grupo Nabeiro em Angola, uma das principais responsáveis pelo despertar deste 
gigante adormecido no mundo do café. 

texto CARINA RODRIGUES fotos D.R.

PRESENTE NO PAÍS 
DESDE 1998, a 
Angonabeiro
é uma das empresas 
que mais apostam  
nos produtos locais, 
com o objetivo 
de gerar valor 
acrescentado para 
o país
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Foi a 18 de setembro passado que o primeiro-ministro de Portugal, António 
Costa, visitou a fábrica da Angonabeiro, na Mulemba (Cacuaco), unidade 
fabril onde é produzido o café Ginga, de origem nacional. Recebido nas 
instalações da infraestrutura pelos administradores do grupo, João Manuel 
Nabeiro e Rui Miguel Nabeiro, António Costa acompanhou o armazenamento 
do café verde comercial proveniente do Kwanza Sul, Malanje e Uíge, bem 
como o processo de torra e embalamento. O chefe do Governo português 
conheceu, ainda, os novos equipamentos de embalamento de café e açúcar 
e o novo armazém, investimentos da Angonabeiro que pretendem reforçar 
a capacidade da empresa no mercado angolano. “Continuamos a trabalhar 
e a investir no reforço do prestígio do café angolano e da alteração dos 
hábitos de consumo. São esforços que têm dado frutos ao longo dos anos. 
Reconhecemos a qualidade do café angolano e, por isso, o compromisso do 
Grupo Nabeiro com Angola é de longo prazo. É fundamental continuarmos 
a recuperar infraestruturas e a investir em capital humano para reabilitar a 
cafeicultura em Angola, expandido o nosso negócio para horizontes muito mais 
abrangentes do que a mera comercialização de café para o grande público”, 
afirma João Manuel Nabeiro.

Gigante adormecido
Na década de 70, Angola era uma das nações líderes ao nível da agricultura. 
Após anos de guerra civil, o sector foi fortemente afetado. Hoje, representa 
apenas 10% do Produto Interno Bruto do país.
Contudo, desde o final do conflito, há cerca de 16 anos, tem vindo a ser 
feito um esforço para catalisar o sector agrícola, particularmente vital 
tendo em consideração que Angola importa 80% dos produtos que consome. 
Esforço, este, com claros benefícios para o sector do café, favorecido pelos 
muitos apoios que se têm vindo a mobilizar e das ações de empresas como a 
Angonabeiro, que em muito têm contribuído para a revitalização deste que é 
um dos sectores que apresenta maior potencial de 
desenvolvimento.
De facto, a agricultura angolana começa a viver um 
bom momento. De acordo com a Organização das 
Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação 
(FAO), Angola é um dos cinco países com maior 
potencial agrícola em todo o mundo, com 58 
milhões de hectares de terra arável, mais do 
que toda a dimensão, por exemplo, do território 
francês. As condições para a produção agrícola são 
excelentes, com muitos microclimas, terra e água 
disponível, ao que acresce uma mão-de-obra que se 
começa, cada vez mais, a qualificar. 
O café é uma das riquezas do país. Longe dos 
níveis de produção dos anos 70, quando Angola 
chegou a ser o quarto maior produtor mundial, a 
produção ronda hoje as 12 mil toneladas por ano, 
quase 17 vezes menos do que na década de 70, 
quando ascendia às 200 mil. Mas o café continua a 
destacar-se pela sua qualidade.

Nos últimos anos, a estratégia do governo tem sido no sentido de 
aumentar a produção e tornar o café angolano competitivo. O objetivo 
é relançar este produto no mercado internacional, para que encontre o 
seu espaço, contando, nesse processo, com o contributo da Angonabeiro.
Consciente do potencial do café em Angola, a empresa do Grupo Nabeiro/
Delta Cafés decidiu investir no país e manter a forte ligação que remonta 
à época em que ocupava já um lugar de relevo na produção mundial 
de café. No final dos anos 1990, foi convidada pelo Governo de Angola 
para colaborar na reabilitação e reativação de uma antiga unidade 
industrial da Liangol, com o objetivo de relançar a marca Ginga, com 
produção de café 100% angolano. Em novembro de 2014, foi-lhe aprovada 
a privatização e venda da totalidade do capital da Liangol.

Gestão de rosto humano
Presente no país desde 1998, a Angonabeiro é uma das empresas 
que mais apostam nos produtos locais, com o objetivo de gerar valor 
acrescentado para a economia do país. A par do acompanhamento 
dos produtores, desde a plantação à colheita, para garantir a melhor 
qualidade possível do café, ajuda no seu financiamento e escoamento da 
produção, através da celebração de contratos de compra de café onde os 
preços são definidos em função da cotação nos mercados internacionais, 
o que, desde logo, confere uma maior segurança ao lhes assegurar, à 
partida, uma margem para o seu negócio. 
Paralelamente, os valores do Grupo Nabeiro estão também impregnados 
no ADN da Angonabeiro, que implementa em Angola a mensagem de 
solidariedade do seu fundador, o comendador Rui Nabeiro e a sua “gestão 
de rosto humano”. Para assegurar a sustentabilidade dos produtores de 
café, aposta na construção de infraestruturas, como furos, poços e fornos, 
e apoia projetos que visem melhorar a sua qualidade de vida, assim como 
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a das suas famílias e restante comunidade, fomentando a escolaridade, 
a formação, a gestão racional dos recursos naturais e proteção do meio 
ambiente. São práticas como esta que têm contribuído para que muitos 

cafeicultores tenham regressado a esta cultura que estava praticamente 
abandonada. 
O café que a Angonabeiro compra aos produtores angolanos é utilizado 
na torrefação, embalagem e distribuição daquela importante marca local 
com o nome da rainha que governou os reinos de Ndongo e Matamba, mas 
uma outra parte é exportada. Através da Delta Cafés, os sabores de Angola 
viajam pelo mundo fora em vários lotes que são exportados para os mais de 
40 países onde a empresa de Campo Maior está presente. É, assim, através 
de empresas como a Angonabeiro que Angola está a ver o seu produto 
reconhecido além-fronteiras. 
Diariamente, a empresa do Grupo Nabeiro produz três toneladas de café. 
A sua atividade comercial está orientada para três mercados distintos 
(Horeca, retalho e institucional), que lhe merecem abordagens diferentes, 
mas complementares. No canal Horeca, a Angonabeiro tem vindo a reforçar 
a sua presença no terreno, através de um serviço ao cliente ainda mais 
apurado e de uma maior visibilidade e acessibilidade em termos de marca. 
Já no canal de retalho, a Angonabeiro abraçou a missão de fazer crescer a 
categoria de café. 

O melhor de Portugal em Angola
Mas nem só de café se faz o negócio da Angonabeiro, que, do mesmo modo 
que traz para Portugal o melhor café que Angola tem para oferecer, leva 
para aquele país o melhor que o português tem também para dar, através 
da distribuição exclusiva dos produtos do Grupo Nabeiro. Caso dos vinhos 
da Adega Mayor, por exemplo.
De facto, os vinhos portugueses dão cartas em Angola. Após um período 
mais difícil, em 2017, o mercado deu sinais de recuperação e exibe um 

potencial para crescer ainda mais. Basta olhar para dados de 2013, ainda 
antes da crise, para comprovar este cenário. Em Angola, o consumo per 
capita de vinho era de 5,31 litros, o que compara com os 42 litros de 

Portugal. Muita margem de progressão, então, 
para este sector, que a Angonabeiro quer 
também potenciar. 
Portugal e a África do Sul têm disputado o lugar 
cimeiro no mercado angolano de vinhos. A nível 
institucional, Portugal tem vindo a apostar 
numa abordagem de médio a longo prazo, com 
bons resultados. Cresce o interesse sobre os 
néctares nacionais, entre os quais os da Adega 
Mayor, caminho que se faz a par com uma maior 
formalidade da economia, que já abarca 60% 
dos canais de distribuição. O crescimento, nos 
últimos anos, das cadeias de hipermercados, 
com lojas especializadas no interior das grandes 
superfícies, e com colaboradores capazes de 
prestar um melhor aconselhamento ao cliente, 
tem vindo a contribuir para a educação do 
consumidor angolano em termos de vinhos e 
para uma maior acessibilidade a todo o portfólio 
de produtos disponibilizado pela Angonabeiro.

De facto, a empresa é hoje verdadeiramente multi-categoria, onde a 
qualidade é o denominador comum. Aos cafés Ginga, Delta Cafés e Delta Q 
e aos vinhos, azeites e vinagres da Adega Mayor acrescem os chás Deltea 
e Tetley ou ainda as azeitonas, tremoços e pickles Qampo. Em Angola, 
assegura ainda a representação dos azeites Serrata e das águas Vimeiro. 
Com uma força de vendas dedicada e todos os dias no terreno, a 
Angonabeiro caracteriza-se pela proximidade com o cliente, prestando-lhe 
todo o apoio comercial, técnico e logístico que necessita para o seu negócio. 
Aproximar Portugal de Angola e vice-versa, fazendo de cada cliente um 
amigo, assim é a visão do comendador Rui Nabeiro materializada também 
por terras de África.

20 anos a crescer com Angola  

1998 - Convite do Governo de Angola para a reabilitação da unidade fabril da Liangol

2000 - Início da venda do café Delta

2001 - Arranque das operações industriais da Angonabeiro. Inauguração da
                torrefação do café Ginga

2008 - Representação das marcas do Grupo Nabeiro/Delta Cafés para o mercado
                angolano

2011 - Renovação do portfólio Ginga e relançamento da marca com nova imagem

2012 / 2015 - Projeto de crescimento na fileira de café verde e na distribuição de
                produtos alimentares 

2013 - Rebranding da marca Delta Cafés e lançamento do lote Delta Angola

2015 - Aquisição da empresa Liangol por parte do Grupo Nabeiro. Início da
               distribuição do azeite Serrata.
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www.aguadovimeiro.pt

HIDRATE 
O SEU 
BEM-ESTAR
Uma Água Mineral Natural equilibrada em 
sais minerais e pH alcalino, caracterís-
ticas essenciais ao bom funcionamento 
do organismo. O seu consumo regular 
é indicado para toda a família em par-
ticular para grávidas, bebés, crianças, 
desportistas e pessoas de idade, onde a 
necessidade de repor estes minerais as-
sume maior importância.

AF_VimeiroORIGINAL_DELTA2_2018mira.indd   1 10/05/18   15:36
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ROTEIRO DELTA
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos PEDRO GRANADEIRO
THE YEATMAN

Luxo e serenidade com vista 
para o Douro 
Não é preciso chegar aos quartos para se ficar imediatamente apaixonado. Situado 

em Vila Nova de Gaia, o The Yeatman conquista imediatamente quem o visita com a sua vista 

arrebatadora para a cidade do Porto. Inaugurado em 2010, é um hotel cinco estrelas, ou 
sete se incluirmos as duas estrelas Michelin que já arrecadou no seu restaurante. 

Ideal para os amantes de vinho, ou não estivesse localizado numa região de excelência dos 

vinhos portugueses.

CONSTRUÍDO EM 
SOCALCOS, À IMAGEM 
DO DOURO VINHATEIRO, 
ao longo dos últimos 
oito anos, o The 
Yeatman tem vindo a 
assumir-se com um 
hotel ideal para os 
amantes de vinho. Ou 
para todos aqueles 
que apreciam o melhor 
da vida
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Não está no Porto, mas tem vista para este. É em Vila Nova de Gaia que 
encontramos o The Yeatman, um dos hotéis mais prestigiados de Portugal. 
A vista panorâmica para o Douro e a piscina em formato de decanter já lhe 
valeram diversas distinções, nacionais e internacionais. Afinal de contas, 
não é todos os dias que se pode estar numa piscina a olhar para emblemá-
tica ponte D. Luís I. 
Construído em socalcos, à imagem do Douro Vinhateiro, é no piso 9 que 
entramos para o lobby do hotel, situando-se os 
quartos nos pisos inferiores. Com uma vista 
privilegiada e 83 quartos, em setembro de 
2010 nascia, na Rua do Choupelo, o The Yeat-
man. Oito anos depois da sua inauguração, o 
hotel tem agora 109 quartos, que estão fre-
quentemente todos reservados. “O normal é 
estarmos com lotação esgotada. Por vezes, com 
meses de antecedência, como nas épocas festi-
vas, como a passagem de ano ou o São João. 
Nesses casos, não precisamos de fazer grande 
coisa em termos de marketing, os eventos em 
si e o próprio hotel acabam por se vender so-
zinhos”, explica Richard Bowden, marketing 
director do hotel. Dos mais de 100 quartos dis-
poníveis, existe um especial: a suite presiden-
cial. Com piscina e jardim privados, na suite 
presidencial é ainda possível dormir numa 
pipa de vinho do Porto. 

Embaixada do vinho
O vinho, do Porto e não só, é uma das imagens 
de marca do hotel. “O The Yeatman é diferente 
em muita coisa. Obviamente, a vista é única, 
mas essa já cá estava. Temos a maior garrafeira 
de vinho português do mundo. O The Yeatman 
é um hotel vínico e esse elemento reflete-se em 
tudo o que fazemos no hotel”, acrescenta Ri-
chard Bowden. 
No bar do hotel estão disponíveis, a copo, en-
tre 90 a 100 vinhos diferentes, selecionados de 
uma garrafeira única com 1.300 referências 
diferentes. 96% destes vinhos são portugue-
ses, das mais diversas regiões do país, incluin-
do os Açores e a Madeira. Mais do que um 
hotel, o The Yeatman quer ser um verdadeiro 
embaixador dos vinhos portugueses, sobretu-
do junto dos turistas que visitam o país. “Os tu-
ristas que nos visitam em lazer querem sempre 
saber mais sobre Portugal e o vinho é algo mui-
to importante na cultura portuguesa. Queremos 
apresentar e educar sobre os vinhos portugue-

Richard Bowden, marketing director do The Yeatman.

ses, para que as pessoas se tornem mais informadas, mais confiantes e, logo, 
mais consumidoras. O vinho português é diferente e, salvo algumas exceções, 
em grande parte feito com castas autóctones. Isto é um enorme desafio, uma 
vez que a maioria das pessoas escolhe o vinho com base na casta e as castas 
portuguesas não são conhecidas. É nosso dever apresentá-las e ser embaixa-
dores do fantástico vinho que se faz em Portugal”, defende Richard Bowden.
Empenhado na sua ambição de ser embaixador do vinho nacional, o The 
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Yeatman estabelece diversas par-
cerias com produtores. Estas par-
cerias permitem, inclusive, que 
as marcas deem o seu nome a um 
quarto e o decorem com elementos 
alusivos. É também através destas 
parcerias, que o hotel acolhe diver-
sos eventos. Todas as quintas-fei-
ras, recebe um jantar vínico que 
permite aos produtores apresentar 
os seus vinhos, tanto aos hóspe-
des, como aos locais que queiram 
participar. O chef do The Yeatman 
prova os vinhos antecipadamente, 
criando uma ementa com pratos 
indicados para cada um deles. Para 

um público mais jovem, ocorrem ainda três Sunset Wine Parties, em julho, 
agosto e setembro, que contam com mais de 600 pessoas e cerca de 30 par-
ceiros vínicos. “Já ganhámos prémios pela nossa carta de vinhos, tanto em 
revistas portuguesas, como internacionais, como é o caso da Wine Spectator. 
Somos reconhecidos por esse elemento vínico, que é diferenciador”, declara 
o diretor de marketing. 
As atrações e encantos no The Yeatman não ficam por aqui. O spa, onde 
se podem encontram produtos da Caudalie Vinothérapie, é o local perfeito 
para relaxar e usufruir de um momento de serenidade e plena tranquilida-
de. Por último, mas claramente não menos importante, vem o restaurante 
gastronómico. A cargo do chef Ricardo Costa, foi agraciado com duas estre-
las Michelin, a mais desejada distinção no mundo da cozinha, e é uma das 
principais atrações do hotel. Aberto apenas para jantar, no restaurante do 
The Yeatman pode usufruir de uma verdadeira experiência gastronómica 
com os menus de degustação criados pelo chef. 
Para Richard Bowden, o The Yeatman é procurado por diversos motivos, 
sendo que existe um que é comum a todos. “Há clientes que vêm pelo res-
taurante, pelo spa, pelo vinho ou por ser um hotel de luxo. Todos vêm pela 
vista”, remata.
Aliado a tudo isto está a bonita e renovada cidade do Porto. Cada vez mais 
movimentado e com mais oferta turística, o Porto tem vindo a tornar-se 
num ponto de paragem obrigatório para os turistas, mas não só. Também 
para os portugueses, a cidade parece ter ganho um novo encanto. A pou-
cos metros do The Yeatman, no cais de Gaia, as caves do vinho do Porto 
são uma paragem obrigatória. Mas há tanto mais para fazer no Porto. Pas-
sear de barco pelo Douro, ver a cidade de cima pelo teleférico de Gaia, 

visitar a Torre dos Clérigos, 
atravessar o tabuleiro da 
Ponte D. Luís I ou ver o pôr 
do sol na Serra do Pilar são 
algumas opções para quem 
visitar uma cidade que de 
“cinzenta” passou a ser cada 
vez mais colorida. 

Onde fica? 
            
The Yeatman Hotel
Rua do Choupelo, 
4400-088 Vila Nova de Gaia
T: 22 013 3100
https://www.the-yeatman-hotel.com/pt/
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E. CARTAOMAISCLIENTE@GRUPONABEIRO.COM

  L INHA DE APO IO +CL IENTE
T. 800 502 402 

GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA GARANTIDA PERTO DE SI

RENOVE EQUIPAMENTOS

MELHOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

INVISTA SEM SE DESCAPITALIZAR

TOTALMENTE GRATUITA

SEM ENCARGOS DE MANUTENÇÃO

SEM OBRIGATORIEDADE DE UTILIZAÇÃO

PAGUE SEM JUROS

ESCOLHA COMO QUER PAGAR, COMPRA A COMPRA

ENTREGAS GRÁTIS

CAMPANHAS E DESCONTOS

+ . S ERV I ÇO  PÓ S -VENDA

+ . B ENEF Í C IO S

+ . A D E S Ã O

+ .VANTA GENS€

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AFREVISTA.pdf   1   27/02/18   12:49



DELTA MAGAZINE
JULHO/AGOSTO/SETEMBRO’18 66

Grupo Nabeiro conquista
prémio de exportação

O Grupo Nabeiro conquistou o Prémio Especial do Júri da categoria Exportação, na 8.ª 
edição dos Prémios Exportação e Internacionalização, instituídos pelo Novo Banco 
em parceria com o Jornal de Negócios. O anúncio e entrega do troféu foram feitos durante a 

cerimónia dos Prémios Exportação e Internacionalização, realizada no Palácio da Bolsa, na cidade 

do Porto.

Os Prémios Exportação & Internacionalização são uma iniciativa 
de periodicidade anual promovida pelo Novo Banco e pelo Jornal de 
Negócios (em parceria com a IBERINFORM Portugal) e destinam-se a 
reconhecer PMEs e grandes empresas nacionais em duas áreas distintas: 
Prémios Internacionalização, que visam premiar os casos de sucesso 
na internacionalização de empresas portuguesas; Prémios Exportação, 
que têm como objetivo destacar as empresas com melhor desempenho 
exportador (todas as empresas nacionais estão a concurso, dado que os 
vencedores resultam automaticamente de um processo de análise de 
indicadores económico-financeiros).
A cerimónia de entrega da 8.ª Edição dos Prémios de Exportação & 
Internacionalização teve lugar no Palácio da Bolsa, no Porto, no dia 23 de 
outubro.
Para a atribuição do Prémio Especial de Exportação, o júri destacou os 
resultados do Grupo Nabeiro em áreas como o volume das exportações, 
o número de países para os quais exporta e a variação positiva das 
exportações comparativamente ao ano anterior.
O júri da 8.ª edição dos Prémios Exportação e Internacionalização foi 

composto por Alberto Castro, professor da Universidade Católica do 
Porto, Filipe de Botton, CEO da Logoplaste, e Gonçalo Lobo Xavier, 
membro do Comité Económico e Social Europeu e diretor geral da 
Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED).
Ao longo das suas oito edições, entre vencedores das diferentes 
categorias e menções honrosas, os Prémios Exportação & 
Internacionalização já distinguiram um total superior a 100 
empresas que, de uma forma ou outra, têm deixado a sua marca na 
economia nacional.
Na oitava edição, e pela primeira vez desde a sua criação, a cerimónia 
de atribuição dos prémios saiu de Lisboa e foi até ao Porto. Os 
premiados foram encontrados entre as muitas dezenas de empresas 
que concorreram a esta iniciativa.
A longevidade destes prémios atesta o sucesso do conceito 
desenvolvido, na medida em que visa premiar não só as grandes 
empresas, como as pequenas e médias empresas (PME) com 
excelentes capacidades exportadoras e com forte presença nos 
mercados internacionais.
Atendendo à natureza do tecido empresarial nacional, a capacidade 
de afirmação nos mercados internacionais das empresas portuguesas 
é fundamental para a economia nacional, pelo que os Prémios 
Exportação & Internacionalização têm mantido o objetivo de dar, ano 
após ano, visibilidade e destaque às empresas que demonstram essa 
mesma capacidade exportadora.
Recorde-se que, no ano passado, foram quatro as empresas 
distinguidas nas duas categorias do prémio Internacionalização 
(PME e grandes empresas) e 16 as galardoadas no âmbito dos 
prémios Exportação. 
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O NOSSO MAIOR PRÉMIO
É BEBER CAFÉ CONSIGO TODOS OS DIAS.

Mais do que um café, Delta é partilha. 

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

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

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

portugueses. E os portugueses continuam a ser quem diariamente nos 

enche de vida. 

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

DELTA, O CAFÉ DA SUA VIDA.
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