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RUI MIGUEL NABEIRO, 
ADMINISTRADOR DO 
GRUPO NABEIRO/DELTA CAFÉS, 
destaca a importância da 
estratégia de inovação do Grupo
como forma de estar, ainda 
mais, perto dos consumidores

A Delta Cafés e a Delta Q voltaram a estar em destaque em mais uma edição do estudo Global RepScore 
Pulse, o mais representativo sobre reputação de marcas que se faz em Portugal. Pesquisa que voltou a 
confirmar que a nossa paixão pela inovação, e por trilhar novos caminhos, continua a ter repercussão 
e aceitação junto de todos os consumidores, que colocaram, de novo, a Delta Cafés no topo do estudo, 
na categoria Alimentação e Bebidas.
 
Um orgulho imenso para todos nós. Esta distinção confirma que o caminho desenhado, a permanente 
aposta na inovação, a criação de tendências e a procura constante em aportar valor aos diversos 
mercados onde atuamos encontram o devido impacto junto dos consumidores.
 
Vivemos tempos exigentes, onde a capacidade empresarial é quotidianamente colocada à prova. 

Razão pela qual continuamos a desenhar o futuro no presente, através de soluções diferenciadoras, 
disruptivas e criativas que nos permitam continuar a estar cada vez mais próximos dos nossos 
clientes e consumidores, sempre com a chancela de qualidade que nos caracteriza há mais de 50 
anos.

 
Fazemos, e queremos continuar a fazer, parte do quotidiano de todos os portugueses, assim como 
de todos aqueles que celebram o dia a dia com um café Delta. Ao proporcionar novos momentos 
de consumo, por intermédio da nossa forte aposta em qualidade e inovação, colocamos a nossa 
expertise sobre o maravilhoso mundo do café ao serviço do mercado. Uma estratégia de foco que, de 
forma objetiva, leva a que celebremos, diariamente, a cultura do café com todos os apreciadores desta 
magnífica bebida, consumida à escala global.
 
Conscientes da responsabilidade que assumimos, vamos continuar a trabalhar para fazer, a cada 
instante, mais e melhor. Afinal, a reputação é um capital valioso na vida de uma marca, mas não é 
seguramente algo que se construa num só dia.

Contem connosco para o futuro!

CONTEM CONNOSCO PARA O FUTURO

www.adegamayor.pt
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Quando criámos a marca Delta, e já passaram 58 anos, não tínhamos nada a perder. Em 1961, com 
recursos limitados, demos azo ao sonho e aliámos o trabalho à crença e ao desafio.

Ao longo dos anos, temos sabido ultrapassar as situações que foram surgindo. Assistimos e 
acompanhámos a evolução e o crescimento dos mercados, bem como as voláteis tendências dos 
consumidores. Passados estes anos, tomar café, todos os dias, com os portugueses, e muitos outros 
consumidores por esse mundo fora, é a melhor forma de homenagear o sonho que ousámos viver um dia.

Ao longo de mais cinco décadas de convívio com os nossos clientes e amigos, não posso deixar de 
partilhar a satisfação e o natural orgulho com que vemos a nossa marca ser eleita, uma vez mais, como a 
preferida dos portugueses.

A Delta Cafés continua a ser a marca de confiança dos portugueses. Esse facto deve-se aos valores 
e princípios de negócio pelos quais nos regemos. Uma gestão de rosto humano e um compromisso 
fundamental: encarar o futuro com responsabilidade e respeito pelas gerações vindouras.

A reputação é um capital, cada vez mais, representativo no mundo dos negócios moderno, onde a 
celeridade de processos e de comunicação exige uma gestão atenta, eficaz, mas sem descurar a atenção 
ao consumidor e ao cliente. Encaramos o sucesso como uma sequência do trabalho, com foco presente na 
excelência dos processos, na proximidade e na atenção ao cliente, predicados dos quais não abdicamos.

Mantemos a competitividade e a excelência graças ao desenvolvimento de um negócio global e de um 
código de ética assente na transparência e integridade no negócio.

Trabalhamos para vós, que confiam em nós, que permitem que os bons resultados surjam de forma 
natural. São os nossos colaboradores e parceiros que, todos juntos, nos levam rumo ao amanhã e nos 
desafiam a fazer, de forma constante, mais e melhor.

Obrigado pela amizade.

COMENDADOR 
RUI NABEIRO 
destaca a importância da 
credibilidade e da confiança 
na construção de uma 
reputação de marca forte e 
consistente

UMA QUESTÃO DE REPUTAÇÃO E NÃO SÓ
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INFO DELTA

Delta Cafés apoia 
Global Teacher Prize 2019
A Delta Cafés patrocina, pela primeira vez, o Global Teacher Prize, uma 
iniciativa que tem como principal objetivo reconhecer o papel que os 
professores têm na formação de sociedades mais desenvolvidas, mais 
prósperas e mais justas.
A apresentação da segunda edição deste prémio, que chegou a Portugal no 
ano passado e que visa eleger o melhor professor português, foi realizada 
no passado dia 17 de janeiro, em Lisboa. 
Também conhecido como Nobel do ensino, o Global Teacher Prize abrange 
docentes de todos os níveis académicos, sendo o vencedor anunciado a 24 
de abril. Para essa altura está programada uma campanha nos pacotes de 
açúcar Delta, de âmbito nacional, relacionada com esta segunda edição 
nacional do prestigiado prémio. 

Delta Cafés França com novas 
instalações
A Delta Cafés França tem nova sede. A inauguração das novas instalações 
foi assinalada com a visita dos administradores Rui Miguel e Ivan Nabeiro.
Localizadas nos arredores de Paris, as novas instalações da Delta França 
representam um acréscimo de espaço, mas, acima de tudo, maior 
funcionalidade e conforto para os 45 colaboradores do Grupo Nabeiro/
Delta Cafés em terras gaulesas.
A propósito da nova sede da Delta França, Rui Miguel Nabeiro manifestou 
“um sentimento de alegria e orgulho. A empresa cresce e as pessoas que 
dela fazem parte crescem connosco”.

Grupo Nabeiro na 
24.ª edição do SISAB
O maior Salão Internacional do Sector 
Alimentar e Bebidas de Portugal de-
correu nos dias 25, 26 e 27 de feverei-
ro, no Altice Arena, em Lisboa.
Neste certame, que contou com mais 
de 20 mil visitantes provenientes de 
130 países, marcaram presença as 
principais empresas e marcas na-
cionais, divididas por 23 sectores de 
atividade, entre as quais o Grupo Na-
beiro.
Para além das marcas Delta Cafés, 
Delta Q e Adega Mayor, este ano, o 
grupo apresentou também as suas 
mais recentes inovações Drip Coffee, 
Croffee e Go Chill.
Durante o SISAB, foram consumidos 
mais de cinco mil cafés Delta.
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INFO DELTA

Rui Miguel Nabeiro foi um dos oradores convidados no 
evento Building the Future, conferência sobre tecnologia, 
transformação e liderança que a Microsoft promoveu no 
Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa. 
No evento, em que participam especialistas de classe 
mundial na área da inovação tecnológica, o administrador 
do Grupo Nabeiro/Delta Cafés integrou o painel sob o 
título “Building the Strategy: Learn how to fail fast”.
Durante a sua intervenção, Rui Miguel Nabeiro abordou 
questões relacionadas com a inovação no grupo, com 
destaque para a motivação e o porquê do seu sucesso. 
Foi ainda apresentada a Delta Q como case study, sob o 
foco da “Mudança de estratégia à conquista do sucesso”.

Rui Miguel Nabeiro orador 
em conferência da Microsoft
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O Salão Preto e Prata do Casino do Estoril vestiu-se de gala para acolher a quinta 
edição da entrega do Prémio Cinco Estrelas para Marcas Extraordinárias. As marcas, 
produtos e serviços, assim como os órgãos de comunicação social e as personalidades preferidas 
dos consumidores foram distinguidos. Um total de 149 vencedores, entre os quais a Delta 
Cafés e a Delta Q.

Delta Cafés é 
uma Marca Extraordinária

REPORTAGEM
texto CARINA RODRIGUES fotos SARA MATOS
PRÉMIO CINCO ESTRELAS

A DELTA CAFÉS E A DELTA Q
voltaram a ser premiadas 
em mais uma edição do 
Prémio Cinco Estrelas. 
João Manuel Nabeiro, 
administrador do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés, 
recebeu os prémios 
das marcas e o alusivo 
à Personalidade Cinco 
Estrelas, ganho pelo 
comendador Rui Nabeiro
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REPORTAGEM

Os administradores João Manuel e Amélia Na-
beiro, em representação do Grupo Nabeiro/Delta 
Cafés, estiveram, no passado dia 16 de janeiro, na 
entrega dos Prémios Cinco Estrelas para Marcas 
Extraordinárias.
Com um índice de satisfação global de 81,3%, a 
Delta Cafés sobressaiu face à concorrência. Satis-
fação, preço-qualidade, recomendação, confiança 
na marca e inovação foram os critérios de avalia-
ção em que a marca do Grupo Nabeiro se desta-
cou.
Com 58 anos de atividade e na liderança do mer-
cado nacional de cafés desde meados da década 
de 1990, a Delta Cafés é uma marca centrada num 
modelo de negócio assente nos valores da con-
fiança, partilha e diálogo. Foi, por isso, pioneira 
em Portugal na área da responsabilidade social 
corporativa, detendo a primeira certificação na-
cional para o sector.
A assinatura “O Café da Sua Vida” traduz o senti-
mento dos portugueses em relação à Delta Cafés, 
que, ano após ano, continuam a distingui-la como 
marca extraordinária. E assim o fizeram em mais 
uma edição dos Prémios Cinco Estrelas.
Na sua quinta edição, estes troféus pretendem 
dar a conhecer as marcas de excelência e os 
produtos e serviços que, realmente, satisfazem 
as necessidades dos consumidores. Através de 
várias fases de testes e estudos de mercado, é 
avaliado o que realmente é importante para os 
consumidores portugueses nas suas decisões de 
consumo. Em 2015, ano de arranque, foram 36 
as marcas vencedoras entre 132 avaliadas. Em 
2019, ano da quinta edição, são 116 as marcas, 
17 as personalidades e 16 os meios de comunica-
ção social distinguidos pelos portugueses como 
extraordinários. 
No total, ao longo destes cinco anos, cerca de 600 
mil consumidores estiveram envolvidos na avalia-
ção de mais de duas mil marcas, mas apenas 510 
foram distinguidas. Destas, há nove que repetem 
o feito há cinco anos consecutivos e uma delas é 
a Delta Q, que esta edição tornou a vencer na categoria de Café – Apoio ao 
Cliente, ao reunir um índice de satisfação global de 84,6%. Qualidade, sim-
plicidade e partilha são os valores que traduzem a essência da marca do 
Grupo Nabeiro/Delta Cafés e é com base nos mesmos que esta se expressa 
em todos os momentos. Uma marca que busca proporcionar experiências 
sensoriais únicas a todos os consumidores, um expresso único, fácil de 
encontrar e servir, em suma, uma proposta de valor distintiva onde um 

serviço de apoio ao cliente atento e apurado é pedra basilar. 
Duas marcas extraordinárias, parte de um grupo igualmente extraordi-
nário, liderado por um empresário extraordinário. Os portugueses sabem 
bem disso e, nesta quinta edição dos Prémios Cinco Estrelas, distinguiram 
também o comendador Rui Nabeiro como a personalidade a destacar en-
quanto líder empresarial.

Rita Tomé Duarte, Business Unit Director, e João Manuel Nabeiro, administrador do Grupo, receberam os prémios de Delta Q e Delta Cafés.

O administrador João Manuel Nabeiro recebeu, em nome do comendador Nabeiro, o Prémio Cinco Estrelas alusivo  à categoria Líder Empresarial.
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Rita Nabeiro foi considerada uma das mulheres mais inspiradoras de 2018. A CEO da 
Adega Mayor foi distinguida pela revista ACTIVA, na categoria de Negócios, pelo seu trabalho 
de liderança no negócio dos vinhos da família Nabeiro.

Rita Nabeiro vence Prémio 
ACTIVA Mulheres Inspiradoras 2018

REPORTAGEM
texto CARINA RODRIGUES fotos D.R.
PRÉMIO ACTIVA

A tarefa não se afigurava nada fácil para o júri: escolher as mulheres 
mais inspiradoras de 2018. Para esta tarefa de peso, foi escolhido 
um júri à medida do desafio, composto pelas também inspiradoras 
Maria de Belém, Conceição Zagalo, Mafalda Anjos e Natalina de 
Almeida, na boa companhia de Luís Marques Mendes.
As cinco vencedoras, escolhidas de uma lista de distintas nomeadas, 
foram conhecidas em janeiro, num evento realizado no Hotel Palácio 
Governador, em Belém. Após muita deliberação, o júri foi unânime 
na escolha da cantora Carminho, da patologista Fátima Carneiro, 
da gestora Rita Nabeiro, da cofundadora da AMUCIP Noel Gouveia 
e da judoca Telma Monteiro, como as cinco vencedoras dos Prémio 
ACTIVA Mulheres Inspiradoras 2018. “Receber este prémio foi um 
privilégio e uma surpresa. Estar ao lado de pessoas que admiramos e 
nos inspiram e ser escolhida por um júri como o vosso é uma enorme 
responsabilidade”, afirmou Rita Nabeiro, ao receber o prémio. 
A festa, apresentada pela modelo Diana Pereira, contou com 
o showcase da cantora Ana Stilwell, em vésperas de partir em 
digressão com os quatros filhos, e com a presença das vencedoras, 
com exceção da judoca Telma Monteiro, vencedora na categoria 
de Desporto, e de Noel Gouveia, da AMUCIP, eleita na área de 
Solidariedade, ausentes por motivo de força maior. Distinguida na 
categoria de Artes, Carminho confessou que o que a move é “inspirar 
cada pessoa a descobrir a sua vocação, o que fará de nós pessoas 
mais felizes. É muito importante que estes prémios se atribuam às 
mulheres, porque em Portugal a discrepância entre géneros é ainda 
muito grande e podemos mudar isso”. Já a patologista Fátima 
Carneiro, premiada na área da Ciência, destacou o facto de vir de 
uma área ainda pouco conhecida. “Espero, com este prémio, ser uma 
fonte de inspiração também para os jovens que estão a começar”.
A cerimónia homenageou ainda uma sexta mulher inspiradora, 
Manuela Eanes, presidente honorária do IAC, distinguida com o 
Prémio Especial Carreira. “Conheço muitas mulheres inspiradoras e 
sinto-me feliz e privilegiada por fazer parte desse grupo. Espero que a 
revista ACTIVA nunca desista deste tipo de iniciativas”, testemunhou. 

O PRÉMIO ACTIVA 
MULHERES 
INSPIRADORAS 2018
distinguiu o trabalho 
realizado por Rita Nabeiro 
na condução do negócio 
vínico do Grupo Nabeiro/
Delta Cafés. A gestora foi 
premiada na categoria 
Negócios
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O comendador Rui Nabeiro foi condecorado com a Medalha de Mérito Aeronáutico de 
1.º grau, pela Força Aérea Portuguesa. Criada em 1985, esta distinção homenageia militares e civis, 
nacionais e estrangeiros, que revelem elevada competência, extraordinário desempenho e 
relevantes qualidades pessoais, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio 
e cumprimento da missão da Força Aérea Portuguesa. 

Comendador Rui Nabeiro homenageado 
pela Força Aérea Portuguesa

A cerimónia de Imposição de Condecoração ao comendador Rui Nabeiro 
por Mérito Aeronáutico teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho 
de Campo Maior. O chefe de Estado Maior da Força Aérea, general Manuel 
Teixeira Rolo, justificou a distinção com a vontade da instituição “agrade-
cer publicamente a esta figura ímpar na sociedade portuguesa por tudo de 
bom e virtuoso que tem proporcionado à Força Aérea”. Destacando o seu 
exemplo de vida, “extensível a todos”, o general sublinhou o apoio na rea-

lização de vários eventos, nomeadamente os 100 anos da aviação militar e 
diversos aniversários. 
Acompanhado da família e amigos, o comendador Rui Nabeiro mostrou-se 
sensibilizado com esta homenagem. “Tudo o que fiz em prol da Força Aérea 
foi com carinho e respeito e o facto desta atribuição ter lugar na minha terra 
é ainda mais importante”, declarou. “Considero-me um criador, porque não 
penso só em mim e nos meus. Penso em mim e em todos”, concluiu. 

O COMENDADOR 
RUI NABEIRO
recebeu a Medalha de 
Mérito Aeronáutico 
de 1.º grau atribuída 
pela Força Aérea 
Portuguesa,  destacando 
o seu exemplo de vida, 
“extensível a todos”

REPORTAGEM
texto CARINA RODRIGUES fotos D.R.

MEDALHA DE MÉRITO AERONÁUTICO
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88 anos do comendador Rui Nabeiro 
com prenda para hospitais

Ao final da manhã de 28 de março, os colaboradores do Grupo Nabeiro/
Delta Cafés reuniram-se nas instalações da unidade fabril Novadelta para 
dar os parabéns ao comendador Rui Nabeiro pela passagem do seu 88.º ani-
versário.
À chegada, ainda no exterior da fábrica, o aniversariante tinha à sua espera 
as crianças do Centro Educativo Alice Nabeiro (CEAN), que fizeram a en-
trega de uma fotografia de grupo como prenda. A data era também festiva 
para o CEAN, pela passagem do 12.º ano de inauguração, e para o Centro 
de Ciência do Café, que completava o quinto aniversário sobre a data de 
abertura ao público.
Já no interior da Novadelta, teve lugar a apresentação em vídeo de teste-
munhos sobre Rui Nabeiro, a cargo de crianças do CEAN, jovens que se 
encontram ligados ao universo do Grupo Nabeiro/Delta Cafés e, por último, 
figuras públicas de diferentes quadrantes da vida nacional.
Imediatamente antes do comendador Rui Nabeiro dirigir aos presentes algu-
mas palavras de agradecimento pela homenagem, foi revelado que ascendeu 
a seis mil euros o valor total do habitual contributo dos colaboradores para 
oferta de uma prenda de aniversário ao fundador e líder da Delta Cafés. E, tal 
como nos últimos anos, por decisão do destinatário, foi decidido converter 
a prenda em donativo para instituições que se dedicam a promover o bem 
comum.
A primeira metade do donativo, no montante de três mil euros, foi entregue 
no formato de cheque simbólico a João Reis e Vera Escoto, respetivamente 
presidente do Conselho de Administração e diretora clínica da Unidade Lo-
cal de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), em representação do serviço de 
Pediatria do Hospital Dr. José Maria Grande, de Portalegre. O montante des-
tina-se a adquirir um manequim pediátrico para suporte imediato de vida.
Chegou depois a vez do clínico António Guerra, em representação do Hospi-
tal do Espírito Santo, receber o cheque simbólico dos três mil euros destina-
dos ao Serviço de Pediatria daquele estabelecimento de saúde. Neste caso, a 
quantia também já tem destino e permitirá a compra de uma máscara nasal 
para neonatologia, designada em linguagem médica pelas iniciais CPAP.

Os Serviços de Pediatria dos Hospitais Dr. José Maria Grande, de Portalegre, e do Espírito 
Santo, em Évora, foram os destinatários dos seis mil euros da prenda dos colaboradores para 
o comendador Rui Nabeiro, na passagem do seu 88.º aniversário. Tal como em anos 
anteriores, o aniversariante decidiu entregar o valor da lembrança a instituições que 
se dedicam a promover o bem comum.

Comendador Rui Nabeiro entrega o donativo a João Reis e Vera Escoto do Hospital Dr. José Maria Grande.

REPORTAGEM
texto JOÃO VINAGRE fotos D.R.
ANIVERSÁRIO

António Guerra (à direita) em representação do Hospital Espírito Santo, de Évora, recebeu o donativo.
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Sete anos de Escolha do Consumidor, sete prémios para a Delta Cafés. A 
marca do Grupo Nabeiro foi eleita, pelo sétimo ano consecutivo, Escolha 
do Consumidor na categoria de Café. O sabor, o aroma, a intensidade 
e a qualidade foram os atributos mais valorizados pela maioria dos 
consumidores, que consideram o café Delta um produto único e de qualidade 
singular, logo, a sua escolha. A satisfação de utilização dos consumidores 
sobre os cafés Delta foi de 80,2 % e 81,8 % demonstraram mesmo intenção de 
compra. Como resultado, a nota global da Delta Cafés foi de 80,5%.
Mas também a Tetley está de parabéns, pela sua distinção na categoria de 
Chá em Saquetas. A marca representada pelo Grupo Nabeiro foi a escolhida 

Os consumidores escolheram e, mais uma vez, votaram nas suas duas marcas de bebidas 
quentes preferidas. Delta Cafés e Tetley são Escolha do Consumidor, nas categorias 
de, respetivamente, Café e Chá em Saquetas, e a Delta Cafés renovou, uma vez mais, o 
estatuto de Marca de Confiança dos Portugueses.

Delta e Tetley reforçam 
preferência dos consumidores

REPORTAGEM
texto CARINA RODRIGUES fotos D.R.
DISTINÇÕES

pelos consumidores entre as cinco marcas em avaliação, valorizada por 
atributos como a intensidade do sabor, a variedade de sabores, a facilidade de 
utilização, a associação a benefícios para a saúde, a resistência das saquetas, 
a confiança, as promoções, a existência de chás naturais e biológicos e o 
facto das embalagens serem amigas do ambiente. Os consumidores 
demonstraram uma satisfação de utilização de 78,6% e intenção de compra 
de 80,6%. A nota global da Tetley é de 79%.
Tais distinções vêm demonstrar que, apesar das mudanças de hábitos dos 
consumidores, da dinâmica do mercado ou da era do digital, há marcas que, 
desde sempre, são reconhecidas pela proximidade e confiança que geram. 
Uma noção reforçada também pelo facto da Delta Cafés, com uma pontuação 
de 70%, voltar a ser reconhecida como a Marca de Confiança dos Portugueses 
na categoria de Cafés. Uma distinção repetida ano após ano e que espelha 
bem a sua liderança do mercado nacional, manifestada ainda na distinção 
do fundador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, o comendador Rui Nabeiro, 
ser considerado pelos portugueses como a Personalidade de Confiança do 
mundo empresarial.
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A Novadelta recebeu o certificado para a Área da Conciliação, que atesta a importância 
e a gestão entre a vida profissional, familiar e pessoal. Depois das certificações em Gestão 
da Qualidade pela Segurança Alimentar, Gestão Ambiental, Gestão e Segurança do 
Trabalho e Responsabilidade Social, além de outras relacionadas com produtos, a Novadelta 
orgulha-se de ser a primeira empresa portuguesa a ser reconhecida pela importância e gestão da 
conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal.

Novadelta pioneira na conciliação 
entre vida profissional, familiar 
e pessoal

REPORTAGEM
texto BÁRBARA SOUSA fotos  SARA MATOS
CERTIFICADO CONCILIAÇÃO

A ADMINISTRAÇÃO DO GRUPO 
NABEIRO recebeu o certificado 
para a Área da Conciliação, 
atribuído pelo Bureau Veritas 
à Novadelta. Rosa Monteiro, 
secretária de Estado para a 
Cidadania e Igualdade (ao 
centro), Margarida Couto, 
presidente do GRACE, e Eliana 
Bessada, diretora geral do 
Bureau Veritas, marcaram 
presença na cerimónia

Novadelta pioneira na conciliação 
entre vida profissional, familiar 
e pessoal

Novadelta pioneira na conciliação 
entre vida profissional, familiar 
e pessoal
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A Novadelta, unidade do Grupo Nabeiro responsável pela torrefação, em-
pacotamento e comercialização de café, é a primeira empresa portuguesa 
a receber uma certificação pioneira para a Área da Conciliação. Trata-se de 
um certificado que reconhece a importância e a gestão entre a vida pro-
fissional, familiar e pessoal, atribuído pela Bureau Veritas, entidade líder 
mundial nos processos de conformidade e certificação. 
Durante o ato institucional que oficializou a atribuição à Novadelta deste 
certificado, João Manuel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta 
Cafés, afirmou-se orgulhoso pelo reconhecimento da Novadelta como a 
primeira empresa certificada no sistema de gestão da conciliação entre a 
vida profissional, familiar e pessoal. “A Delta Cafés cumpriu, este ano, 58 
anos, uma data muito assinalável. Desde a nossa origem que nos pautamos 
por valores e princípios que apontam para a valorização individual dos co-
laboradores no seu bem-estar, das suas famílias e da comunidade. Também 
nesta área fomos e somos pioneiros. Sempre compreendemos que um cola-
borador valorizado e ouvido apresenta uma mais-valia num contexto tanto 
social como laboral. O facto de sermos uma empresa familiar marcou a nossa 
conduta e a forma como entendemos a vida para além do trabalho. Esta cer-
tificação atribuída à Novadelta traduz uma realidade transversal a todas as 
áreas e empresas do Grupo Nabeiro. Se algo nos distingue é a forma natural 
como nos relacionamos dentro do universo Delta”, sublinha o responsável.
A aposta na qualidade, inovação e proximidade, promovendo sempre o 
bem-estar geral dos colaboradores e a necessidade de dar apoio às famílias, 
é desde sempre uma das prioridades da empresa, que disponibiliza dife-
rentes serviços em prol dos funcionários, como o Centro Educativo Alice 
Nabeiro para as crianças, entre outras parcerias. “É extraordinariamente 
importante, ao fim deste tempo de vida desta instituição, desta grande orga-
nização criada pelo comendador Rui Nabeiro, poder ter a certificação e ter 
este motivo de reconhecimento por parte do Governo da República Portugue-
sa. É uma empresa que tem lutado por conseguir sobreviver no interior do 
país, mas, acima de tudo, por conseguir reconhecer a forma como as pessoas, 
mesmo no interior, se devem aproximar cada vez mais não só da sua relação 
laboral, mas também da sua relação familiar. É muito importante perceber-
mos que a próxima década vai estar orientada para a forma como aqueles 
que trabalham devem continuar a ter um tempo para a família”, refere o 
presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, Ricardo Pinheiro.
O Governo português, através do recém-lançado programa Três em Linha, 
está a apoiar e a incentivar as empresas nacionais a avançarem para a 
certificação pela gestão da conciliação. 

Na cerimónia de entrega do Diploma da Certificação da Conciliação, dia em 
que a Novadelta passou a ser, oficialmente, a primeira empresa nacional 
certificada para esse âmbito, estiveram presentes a presidente do GRACE, 
Margarida Couto, a diretora geral de Portugal do Bureau Veritas, Eliana 
Bessada, assim como a secretária de Estado para a Cidadania e a Igualda-
de (SECI), Rosa Monteiro, que não escondeu a “grande felicidade pessoal,  
profissional e política” por aquele momento. “Antes de mais, felicito o co-
mendador Rui Nabeiro por esta certificação e também por ser a pessoa e o lí-
der que é. As grandes organizações e comunidades fazem-se pelos exemplos, 
pela liderança, pelas práticas. Hoje, fica demonstrado que continua a valer a 
pena lutarmos por uma sociedade melhor. É possível. Este é um oásis, não só 
no Alentejo, mas no mundo, que demonstra como podemos juntar negócios 
e humanismo. Essa é uma lição que ultrapassa as fronteiras da Novadelta”.
O presidente do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, Rui Nabeiro, mostrou-se mui-
to satisfeito por mais este reconhecimento. “A nossa empresa tem recebido 
vários galardões. Mas, realmente, sempre que se recebe mais um, ficamos um 
pouco mais presos a uma maior responsabilidade. Mas não tenho receio dessa 
responsabilidade, porque, realmente, penso fazer melhor”. Segundo o comen-
dador, o trabalho que a empresa portuguesa tem vindo a fazer no campo 
social é enorme. “Proximidade é o termo que mais uso na minha vida. A proxi-
midade junto do colaborador, da população e dos clientes”, concluiu.

A visita à fábrica antecedeu o desfraldar da bandeira alusiva ao Certificado de Conciliação da Novadelta. A secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, assinalou este momento solene.

A diretora geral do Bureau Veritas, Eliana Bessada, entregou o certificado pioneiro na área da conciliação.
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UN Global Compact Network Portugal 
celebra 15 anos
O United Nations Global Compact, a maior iniciativa de sustentabilidade do mundo, tem vindo 
a assumir um papel fundamental ao nível do desenvolvimento sustentável, designadamente no 
que se refere à implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável em Portugal. Em 2019, a Global Compact Network Portugal (GCNP), rede portuguesa 
da iniciativa mundial, celebra 15 anos de existência e atuação junto do tecido empresarial 
nacional.

Com mais de 9.500 empresas e três mil organizações presentes em mais de 
160 países, através de mais de 70 redes locais, o UN Global Compact acredita 
que empresas e organizações em qualquer região do mundo e de qualquer 
sector de atividade podem contribuir para melhorar o mundo.
À escala global, o UN Global Compact organiza-se em redes locais. A Global 
Compact Network Portugal (GCNP) é a rede portuguesa desta iniciativa mun-
dial, que reúne organizações com sede ou operações no país, desde a sua 

O United Nations Global Compact foi lançado em 2000 pelo então secre-
tário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan. Hoje, 
trata-se da maior iniciativa de sustentabilidade do mundo, que faz um 
apelo às empresas para alinhar estratégias e operações com os seus “10 
Princípios” no domínio dos direitos humanos, práticas laborais, prote-
ção ambiental e anticorrupção e com a Agenda 2030, para alcançar os 
“17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”. 

MÁRIO PARRA DA SILVA 
(À ESQUERDA) E OLE 
LUND HANSEN, 
em representação do 
United Nations Global 
Compact Network, 
entregaram a Maria 
João Cunha, em 
representação da Delta 
Cafés, o diploma alusivo 
ao reconhecimento da 
empresa portuguesa 
com um parceiro 
ativo da promoção da 
Responsabilidade Social 
e Desenvolvimento 
Sustentável
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constituição em 2007. 
A Novadelta, empresa do Grupo Nabeiro/Delta Cafés que se dedica à ati-
vidade da torrefação, faz parte do compromisso desde o início e marcou 
presença na conferência “Compromisso com a Sustentabilidade”, promovi-
da pela Associação Portuguesa de Ética Empresarial (APEE), a UN Global 
Compact Network Portugal e a Aliança ODS Portugal, em Lisboa. Um even-
to que se realizou no âmbito da celebração dos 15 anos da rede portuguesa 
UN Global Compact e do terceiro aniversário da Aliança ODS Portugal. 
Com mais de meio século, a Delta Cafés assenta em valores sólidos e prin-
cípios solidários que a definem como uma marca de rosto humano, alicer-
çada na própria autenticidade nas suas relações com todas as partes, desde 
colaboradores a clientes. Assim, salienta-se a sua visão holística como uma 
organização económica, social e ambientalmente responsável. “A susten-
tabilidade é a perpetuidade das nossas organizações”, afirma Maria João 
Cunha, gestora do Gabinete de Sistemas de Gestão Integrados e Certifica-
ções. “Nós, na Delta Cafés, sempre tentámos atuar nas suas várias vertentes, 
sendo a responsabilidade social uma delas. Sabemos que estas são áreas que 
agora estão a ser um pouco mais valorizadas, mas, efetivamente, o retorno, 
em termos financeiros, não é muito imediato. Mas isto tem muito a ver com a 
forma como a nossa administração vê para além disso, do retorno financeiro 
direto. Por exemplo, ao investirmos na formação das pessoas, estamos a in-

vestir a longo prazo na nossa organização, porque as empresas são feitas de 
pessoas e, portanto, são essas pessoas que vão, efetivamente, dar resultados 
às organizações”.
O Grupo Nabeiro/Delta Cafés apoia a não discriminação e a diversidade, 
promove o desenvolvimento profissional e estimula o balanço entre a vida 
profissional, familiar e pessoal, respondendo aos desafios urgentes em di-
reitos humanos e realizando ações que contribuam para o desenvolvimen-
to social do país. “A sustentabilidade e responsabilidade social acabam por 
estar muito ligadas ao nosso ADN e desde sempre que lá estão. O comendador 
Rui Nabeiro sempre teve preocupações sociais, também ambientais, e temos 

REPORTAGEM

sido pioneiros em todas as áreas nas certificações na Novadelta. Estamos 
entre as empresas que têm maior número de certificações no país. Estas 
preocupações sempre fizeram parte de nós e tentamos sempre atenuar 
os riscos ambientais, procurar novos desafios, novas embalagens, novas 
formas de reutilização de alguns produtos e dos nossos resíduos. Susten-
tabilidade é algo que tentamos fazer diariamente”, conclui a responsável.
A conferência reuniu Ole Lund Hansen, Global Operations Chief do Uni-
ted Nations Global Compact, e as organizações portuguesas que, em 
2004, subscreveram os 10 Princípios do UNGC. Todas estas participa-
ram no painel “15 Anos de Compromisso com a Sustentabilidade em 
Portugal”: Delta Cafés, representada por Maria João Cunha; EDP – Ener-
gias de Portugal, representada por Eduardo Moura, da direção de Sus-
tentabilidade; Fundação Oriente, representada por Carlos Monjardino, 
presidente; Grupo Bial, representado por José Carlos Ferreira, diretor do 
departamemto de Recursos Humanos; Sonae, representada por Leonor 
Sotto Mayor, Head of Public Affairs; e Altice Portugal, representada por 
Alexandre Fonseca, presidente.
A conduzir a sessão esteve Mário Parra da Silva, Chair of the Board 
da Global Compact Network Portugal, que contou também com a inter-
venção de Paula Viegas, Chief Sustainability Officer da Caixa Geral de 
Depósitos, que acolheu a conferência na Culturgest.

Aliança ODS    

A Aliança ODS Portugal nasce na sequência do Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 17 – Parcerias para a criação de oportunidades de diálogo 
“multistakeholder”, de modo a proporcionar às empresas uma melhor visão das 
expectativas das suas partes interessadas.
O modelo “multistakeholder” da aliança permite, ainda, incentivar as 
organizações empresariais, mas também de outros sectores da sociedade, a 
juntar-se à rede, de modo a potenciar o contributo de Portugal e a concretizar, de 
forma mais eficaz, o desígnio “Making Global Goals Local Business”.

GLOBAL COMPACT NETWORK
texto BÁRBARA SOUSA fotos  SARA MATOS

Teresa Ribeiro, secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, encerrou o painel da manhã.
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“Quick. Simplesmente Simples”. Assim é a assinatura e assim se define a nova máquina da 
Delta Q. Concebida para facilitar o dia a dia dos consumidores, com a Quick, não podia ser mais 
simples desfrutar de um expresso perfeito ou de uma bebida longa.

Quick: uma máquina 
simplesmente simples

LANÇAMENTO
texto CARINA RODRIGUES fotos  D.R.
DELTA Q QUICK

Apenas um toque e pode desfrutar da sua bebida preferida. Esta é a pro-
posta de Quick, a nova máquina no universo Delta Q. E o nome não podia 
fazer mais jus aos predicados desta nova máquina. De facto, com a Quick, 
é tudo rápido e fácil.
A Quick foi desenvolvida para simplificar o dia a dia dos consumidores, 
sobretudo nestes tempos acelerados que vivemos, onde não há tempo a 
perder. “A Quick vem complementar a gama de máquinas multi bebidas da 
Delta Q, respondendo a uma das tendências de consumo atuais: mais é me-
nos. A Quick destaca-se pela sua simplicidade ao nível das funcionalidades 
e pelo design minimalista. Para além disso, é uma máquina com maior efi-
ciência energética, o que também contribui para uma oferta mais sustentável 
em termos de consumo”, introduz Mónica Oliveira, diretora de Marketing e 
Comunicação de Delta Q.
Com apenas dois botões, ambos programáveis, facilmente se pode confi-
gurar o volume do expresso ou da bebida, seja de cereais, chá ou tisana. 
A nova máquina multi bebidas está equipada com uma bandeja rotativa, 
que permite utilizar copos altos ou canecas para extrair as bebidas longas.
Atualmente, todas as máquinas Delta Q são automáticas, uma aposta que é 
para manter. “Vivemos um dia a dia muito exigente, com um ritmo intenso e 
uma multiplicidade de tarefas, pelo que a Delta Q quer continuar a oferecer 
aos consumidores soluções práticas que ajudem a simplificar o seu quotidia-
no”, reforça.
Com um design minimalista, a Quick é uma adição permanente ao portfó-
lio Delta Q que está disponível em três cores, branco, vermelho e antracite, 
nos pontos de venda habituais da marca. 
Com este lançamento, a marca do Grupo Nabeiro/Delta Cafés pretende 
atrair novos consumidores e apresentar uma opção mais simples aos que 
já são consumidores habituais.
Beber um expresso perfeito ficou, agora, simplesmente simples.
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A Delta Q convida a 
descobrir todos os se-
gredos por detrás de 
um expresso perfeito e 
a aprender a criar bebi-
das à base de café. Com 
sessões regulares a decor-
rer todas as semanas nas 
lojas Delta Q em Lisboa e 
no Porto, a Oficina d0 Café 
é ideal para quem procura 
experiências  únicas. Mais 
do que divertida, é uma 
manhã de domingo de-
dicada ao conhecimen-
to, passada de forma con-
fortável a aprender mais 
sobre o grão de café e a 
recriar bebidas de especia-
lidade com a ajuda dos ba-
ristas Delta Q. 

OFICINA DO CAFÉ
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS

A DELTA Q promove, 
todos os domingos, 
a Oficina do Café. 
Uma forma lúdica e 
interativa de levar 
conhecimento a 
todos os apreciadores 
de café

Os segredos do expresso perfeito
na Oficina do Café Delta Q

mos todas as semanas e vamos intercalando entre a loja da Avenida da Liber-
dade e a do Saldanha. Ao mesmo tempo que fazemos na loja do Saldanha, 
temos uma Oficina do Café a decorrer no Porto. Em cada sessão, existe um 
número máximo de 12 participantes, mas este varia sempre muito”, explica 
Artur Soeiro, gestor operacional das lojas Delta Q.
É através do website da marca líder de café em cápsulas que os aman-
tes desta bebida ou os simplesmente curiosos se podem inscrever neste 

As manhãs de domingo são dedicadas ao conhecimento sobre o universo 
do café. Em Lisboa, nas lojas Delta Q da Avenida da Liberdade e Atrium 
Saldanha, ou no Porto, na loja da Rua Alexandre Braga, estas manhãs po-
dem ser passadas na Oficina do Café, na companhia de outros apreciadores 
desta que é uma das bebidas mais consumidas do mundo, a aprender mais 
sobre a mesma e a prová-la.
“A Oficina do Café é realizada em todas as nossas lojas. Em Lisboa, realiza-
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workshop. A data e o local são à escolha dos participantes, que aceitam 
esta oportunidade para aprender algo novo. Guiada pelos baristas Delta Q, 
a Oficina do Café é um workshop em forma de viagem por este produto, 
que percorre desde os vários tipos de café (arábica e robusta), as suas ori-

gens, a sua extração e o seu processamento até chegar à chávena.
Enquanto marca próxima do consumidor, a Delta Q quis partilhar o co-
nhecimento que o Grupo Nabeiro/Delta Cafés tem do mundo do café, uma 
“expertise” com mais de 50 anos. “A Oficina do Café é uma experiência 
sensorial única criada pela Delta Q. Ensinamos os consumidores a tirar o 
expresso perfeito, a sentir e distinguir as notas do café, mas também a prepa-
rar algumas bebidas compostas com café. No final, queremos que os nossos 
consumidores levem toda a expressão do café para as suas casas”, defende 
Mónica Oliveira, diretora de Marketing e Comunicação de Delta Q.
No seu formato atual, a Oficina do Café acontece há seis meses, mas o 
projeto remonta a 2016, com alguns workshops nas lojas Delta Q. Inicial-
mente, o objetivo era ensinar os consumidores a fazer bebidas à base de 
café, de forma simples e adequada a diferentes momentos de consumo: 
pequeno-almoço, lanche ou sobremesa. “Durante os workshops, os nossos 
baristas aperceberam-se que os nossos consumidores queriam saber mais 
sobre café, desde as origens às notas do café, e, por isso, tivemos a ideia de 
desenvolver um workshop mais completo, surgindo, assim, a Oficina do Café. 
Em conjunto com diferentes áreas da Delta Q e do grupo, desenvolvemos a 

informação técnica e adaptámo-la à Oficina do Café, desde as origens, às ca-
racterísticas que estas origens trazem ao café e às características dos nossos 
blends”, conta Mónica Oliveira.
As oficinas são iguais em todas as lojas, no entanto, são feitas algumas al-

terações de dinâmica, quer nos blends apresentados, como nas máquinas 
utilizadas. As bebidas vão também sendo alteradas, ao longo dos meses, de 
acordo com a época do ano. A recetividade tem sido muito boa, com bastan-
tes inscrições. Os baristas que fazem esta formação, para além da forma-
ção de café avançada, têm também formação em técnicas de apresentação 
e discurso em público. Após a Oficina do Café, os participantes respondem 
a um breve questionário e o feedback tem sido muito positivo. “Acreditamos 
que este modelo nos ajuda construir uma relação de proximidade e confiança 
com os nossos consumidores”, sustenta. “Somos uma marca próxima e quere-
mos partilhar o conhecimento que temos sobre café com os nossos consumi-
dores. Queremos posicionar a Delta Q enquanto marca especialista em café, 
com a vontade de proporcionar experiências sensoriais únicas aos nossos 
consumidores. Por isso, com a Oficina do Café, conseguimos elevar a simples 
experiência de beber um café a algo mais”. 
Esta ação não tem um objetivo de venda per si, mas permite dinamizá-las. 
“Acreditamos que, quando apresentamos a nossa gama de cápsulas, a testa-
mos numa máquina e, por vezes, com recurso ao milQ, estamos a apresentar 
o nosso portfólio, logo a dinamizar vendas”, conclui a responsável.
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Fácil e rápido de preparar
Cada uma das referências que constituem a gama Delta de Chocolates 
Quentes apresenta-se em embalagens de 15 saquetas de 30 miligramas. 
Cada saqueta destina-se a um ato de consumo.
A preparação das bebidas é feita com recurso a máquina de grupos, 
dissolvendo o conteúdo de uma saqueta em 140 mililitros de leite, 
vaporizando até atingir a necessária espessura.
A partir de agora, os clientes da Delta Cafés no segmento de hotelaria, 
restauração e cafetarias passam a ter ao seu dispor um produto que, em 
qualquer das suas sete versões, é fácil e rápido de preparar. Tem também 
a garantia de qualidade da marca e vai proporcionar momentos de prazer 
aos apreciadores de chocolate.
Recorrendo ao “claim” promocional desta nova gama de Chocolates 
Quentes da Delta, fica o convite para que se “deixe levar”.

LANÇAMENTO

Delta Cafés apresenta gama 
de Chocolates Quentes
O chocolate é muito mais que um desejo, bem mais que um “fruto proibido”. Quando se 
degusta, embarca-se numa viagem reconfortante – que tem tanto de prazer como de 
felicidade -, em que o quotidiano fica em suspenso e, num único momento, a vida parece 
lançar-nos um sorriso inspirador.

CHOCOLATES QUENTES
texto JOÃO VINAGRE fotos D.R.

A Delta Cafés sabe que nada há de mais reconfortante que uma chávena 
de chocolate quente. É sempre uma bebida que aquece o corpo e revigora 
a alma. 
A chegada de novos conceitos de cafetarias e padarias trouxe consigo um 
conjunto de novas ofertas e hábitos de consumo. Sempre atenta a esses 
inputs do mercado, a Delta está agora a lançar a sua gama de Chocolates 
Quentes.
Depois dos cafés e chás, esta nova aposta assume o claro objetivo de 
absorver, de forma natural, espontânea e imediata, toda a notoriedade da 
marca líder do mercado em Portugal. Trata-se por isso de uma oportunidade 
quick win, que é como quem diz, a garantia de bons resultados para os 
clientes Horeca, aos quais se destina este novo produto.
Clássico, negro, branco, menta, caramelo, avelã e laranja. São sete as 
referências desta nova gama, que propõe ao consumidor não apenas os 
sabores clássicos como outros que se destacam pela diferença e até por 
uma certa irreverência. 
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O Santander Work Café representa um novo modelo de 
balcão. Nele se combinam os serviços de uma agência 
bancária com uma cafetaria e uma área de co-working. 
E pode ser frequentado pelo público em geral, indepen-
dentemente de se ser ou não cliente Santander. 
Um conceito inovador onde o banco conta com a par-
ceria do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, que rapidamente 
se identificou com um projeto que promove os valo-
res da partilha. Em modo “open space”, o Work Café 
privilegia locais amplos e abertos para permitir a sua 
utilização em pleno por parte da comunidade. A cafe-
taria aposta em produtos alimentares de elevada quali-
dade, à semelhança do café Delta, numa ótica saudável 
e gourmet.
O Santander Work Café das Amoreiras está em funcio-
namento desde dezembro. Pensado para os jovens, nos 
primeiros meses de funcionamento, dois terços dos 
utilizadores deste espaço não eram sequer clientes do 
Santander, mas alguém à procura de um local agradá-
vel e tranquilo onde pudesse trabalhar e beber o me-
lhor café português. Até porque este espaço funciona 
em horário alargado, das 8h30 e 17h30, aproveitando 
as tradicionais horas do pequeno-almoço e do lanche.
A abertura do Work Café pretende responder às neces-
sidades que as cidades têm em oferecer espaços para 
a comunidade, em zonas de elevado tráfego e, simul-
taneamente, vocacionados para uma relação próxima 
com os clientes. Este conceito chega a Portugal depois 
do Santander ter inaugurado semelhantes espaços na 
Argentina, Brasil, Chile e Espanha. Este ano, deverá 
chegar a Espinho, Coimbra e Porto. 

REPORTAGEM

Um novo modelo de balcão 
onde se pode beber um Delta

O Santander abriu o primeiro Work Café em Portugal, um novo modelo de balcão, que 
é também uma cafetaria onde se pode desfrutar do melhor expresso Delta. Com um 
ambiente diferente, o Work Café Santander tem um espaço de co-work onde todos - clientes 
e não clientes do banco - podem trabalhar, beber um café, estudar ou promover uma 
reunião. Coimbra, Espinho e Porto serão as próximas cidades a receber um Work Café Santander.

SANTANDER WORK CAFÉ
texto CARINA RODRIGUES fotos D.R.

Rui Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, marcou presença na inauguração deste conceito inovador.
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UM ROSTO EMERGENTE 
DA TELEVISÃO NACIONAL, 
Pedro Fernandes divide o 
seu tempo entre a rádio 
e a televisão. Apreciador 
de café, confessa ter 
saudades de fazer 
cinema, ao mesmo 
tempo que assume estar 
focado nos projetos 
que tem em mãos. Um 
profissional que gosta de 
desafios, acima de tudo
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texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
PEDRO FERNANDES, APRESENTADOR

CAFÉ COM

Da comédia de improvisação para a televisão, com uma passagem pelo cinema português 
e um programa de rádio, Pedro Fernandes não se acanha perante novos desafios e 
oportunidades. Apresentador, locutor, ator, guionista, humorista, são várias as designações, 
mas Pedro Fernandes declara-se, mais do que tudo, um apresentador bem-humorado e é 
esse o cunho que pretende que defina a sua carreira. 

“Gosto de aceitar 
desafios, acima de tudo”

Delta Magazine - O Pedro iniciou a sua carreira na televisão, com 
aparições em Zapping e Fenómeno, mas foi na Revolta dos Pastéis 
de Nata que teve a grande estreia. Como é que começou este traje-
to na televisão, que dura até aos dias de hoje?
Pedro Fernandes – Na faculdade, fizemos uma noite de comédia de im-
provisação, no lançamento de um programa da RTP2. Na plateia, estava o 
diretor de programas da RTP2, Manuel Falcão, que nos viu a fazer aquela 
improvisação e, no final, perguntou-nos se queríamos apresentar uma pro-
posta de programa. Nós reunimo-nos, imediatamente, e escrevemos o guião 
de um programa, do que gostaríamos de fazer em televisão. Gravámos com 
as nossas “handycams”, arranjámos décor e adereços, tudo um bocadinho 
improvisado. Foi aí que se abriu uma porta para nós na Revolta dos Pastéis 
de Nata. Não foi o programa que nós idealizámos, mas não tínhamos ainda 
estaleca para fazer um programa só nosso e deram-nos um espaço com a 
nossa rubrica, Nata dos Provérbios.

DM - O humor parece estar sempre ligado a estes momentos em 
que está a apresentar ou a representar. Considera-se, acima de 
tudo, humorista?
PF - As pessoas têm muito a mania de catalogar as outras. A partir do mo-
mento em que se trabalha com humor, e que recebes por isso, dizem logo que 
és humorista. Poderei, eventualmente, considerar-me humorista, mas, mais 
do que isso, considero-me um apresentador bem-humorado. É uma designa-
ção que costumo usar com muita frequência, penso que para tirar a pressão 
de cima de mim de ser humorista, porque o humorista parece que é obrigado 
a fazer rir a toda a hora.

DM - Após seis anos e meio à frente do 5 Para a Meia-Noite, foi as-
sumir o papel de apresentador do concurso The Big Picture. Como 

foi esta mudança e a experiência de se estrear num novo formato? 
PF - Foi uma mudança que ponderei muito, mas achava que o meu ciclo do 5 
Para a Meia-Noite tinha chegado ao fim. Foram seis anos e meio em que me 
diverti muito, me dediquei muito e trabalhei muito. Quando me fizeram a pro-
posta de mudança de formato e de horário, para um horário mais nobre onde 
chegaria a mais gente, julguei que era um desafio engraçado de encarar. 
Dois concursos depois - o The Big Picture e o Brainstorm -, e 480 programas 
depois, o balanço é muito positivo para mim e hoje tomaria a mesma decisão. 

DM – Além da televisão, também se estreou no cinema em 2014. 
No entanto, é como apresentador que tem permanecido. É uma 
questão de gosto ou oportunidade?
PF - Às vezes é uma questão de oportunidade. Gosto sempre de experimentar 
coisas novas e de aceitar desafios novos. Tenho tido a sorte de me aparece-
rem pela frente. O cinema foi um desses, uma casualidade, e espero voltar a 
repetir porque tenho saudades de representar. Hoje em dia, não tenho tanta 
oportunidade, os programas que apresento não permitem esse tipo de arte. 
Agora, estou mais na apresentação e na rádio, mas se houver uma oportu-
nidade de representar, com certeza que vou tentar ao máximo arranjar um 
espacinho na minha agenda.

DM - O café tem o “poder” de juntar amigos à volta da mesa. O 
Pedro tem este hábito? É um apreciador de café?
PF - Sou um grande apreciador de café, ou não apresentasse eu o Café da 
Manhã da RFM (risos). O café vai entrando lentamente nas nossas vidas e, 
depois, tornamo-nos inseparáveis. O café acaba por ser a desculpa aglutina-
dora de amigos à volta de uma mesa e, ainda hoje, isso permanece. Mesmo 
quando não temos tempo para estar com os amigos num jantar, há sempre 
tempo para um café. Eu não fujo a essa regra.
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16:37  hora de fazer acontecer08:17  hora de acordar

Hora de agradecer
Para acordar, antes de sair de casa, depois de chegar ao trabalho, a meio 
da reunião, ou ao 
m do dia, há um café Delta para todas as horas.
Aos que a todas as horas nos mostram paixão pelo que fazemos há 58 anos, 
é hora de agradecer: o nosso obrigado.

Delta, a sua marca
a todas as horas.

21:41  hora de sonhar14:28  hora de partilhar

7.ª vez consecutiva 2.ª vez consecutiva5.ª vez consecutiva18.ª vez consecutiva 
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DESTAQUEDESTAQUE
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celência. Recentemente, ficaram a conhecer-se os resultados de mais uma 

edição do estudo Global RepScore Pulse, que vieram confirmar, precisa-

mente, como os portugueses elegem cada vez mais as marcas nacionais 

como referências na área da reputação e onde a Delta Cafés, que lidera o 

sector de Alimentos e Bebidas, renovou a posição cimeira alcançada, pela 

primeira vez, no estudo do ano passado. Um capital de confiança consoli-

dado ano após ano.

Vários são os aspetos que contribuem para a reputação de uma marca e o 

lado humano é, claramente, um deles. A Delta Cafés e a Delta Q são, sem 

Desde 1961 a conquistar o quotidiano ao lado dos portugueses, a Delta Cafés 
voltou a liderar, pelo segundo ano consecutivo, no sector de Alimentos e Bebidas, o estudo 
Global RepScore Pulse que confirmou, ainda, que os portugueses escolhem, cada vez mais, as 
marcas nacionais como referências na área da reputação. Um capital de confiança 
consolidado ano após ano e que permitiu eleger a Delta Cafés como uma das cinco 
marcas que, em Portugal, conseguiram obter o Índice de Excelência Reputacional, 
num estudo que salientou, ainda, o desempenho de Delta Q no Índice de Reputação Robusta e 
que tem em conta a recordação espontânea.

Do latim reputatione. Ato ou efeito de reputar. Conceito em que uma pes-

soa é tida. Importância social. Fama, renome, nomeada.

A definição da palavra reputação que consta no dicionário da língua por-

tuguesa é curta na sua vertente académica para abarcar em pleno todo o 

conceito, sobretudo quando se fala de marcas e empresas e, mais ainda, 

de marcas como as do Grupo Nabeiro, onde a dimensão humana anda de 

braço dado com a força comercial, com a repercussão da sua atividade 

industrial na promoção do bem-estar da comunidade envolvente. 

Certo é que, cada vez mais, estas três vertentes são indissociáveis uma 

da outra. Os estudos de mercado 

assim o indicam, confirmando 

como, nos dias de hoje, atributos 

como o preço não são mais tão 

importantes assim, sobrepon-

do-se os critérios da qualidade, 

as questões da governança, da 

responsabilidade social e da 

reputação das marcas nas deci-

sões dos consumidores. Como 

afirma Pedro Tavares, partner 

CEO da OnStrategy, “sempre que 
a dimensão de marca humana é 
menor que a força da marca co-
mercial, ao final do ano, está-se a 
rever o negócio em baixa”. 

Não é, por isso, de estranhar 

que a reputação se tenha tor-

nado num importante indicador 

de desempenho empresarial, 

razão pela qual, após 10 anos a 

estudar a reputação das marcas 

em Portugal, a consultora tenha 

decidido distinguir aquelas que 

atingem níveis de robustez e ex-

DESTAQUE
REPUTAÇÃO

texto CARINA RODRIGUES fotos D.R. 
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sombra de dúvidas, dois dos casos onde 

a personalização do líder é muito impor-

tante e uma clara alavanca em termos da 

reputação global das marcas.

Mas afinal o que é a reputação? Como 

se constrói? Como é que as marcas, se-

jam delas de bens de grande consumo 

ou não, conseguem capitalizar essa di-

mensão em seu favor? A reputação é 

composta por todas as perceções que os 

diferentes “stakeholders” têm sobre as 

atividades passadas e presentes e que 

vão condicionar comportamentos futu-

ros. “A era digital leva a que tudo o que 
fazemos tenha um impacto muito grande, 
tanto pela positiva como pela negativa. Es-
tamos a entrar numa era de economia re-
putacional”, defende Pedro Tavares. “Se 
recuarmos várias décadas, existia muito 
pouca concorrência, no máximo, três mar-
cas por sector. Hoje em dia, temos ‘N’ mar-
cas dentro dos sectores. A marca passou a 
ter um peso cada vez mais importante na 
componente de sucesso dos negócios, por-
que é aquilo que diferencia. A cópia ou a 
adaptação à inovação são muito fáceis de 
se fazer. Quando tenho duas coisas lado 
a lado, é a marca que me vai dizer se vou 
por um ou por outro caminho. Atualmen-
te, mais de 60% do valor dos negócios tem 
a ver com as marcas”, detalha o responsá-

vel da OnStrategy.

Partindo deste pressuposto, quanto 

maior o índice de marca, maior é o ín-

dice de reputação associada. Um erro de 

DESTAQUE

Pedro Tavares, CEO e Partner da On Strategy, destaca a importância do peso da marca na componente do sucesso dos negócios, enquanto elemento diferenciador.
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DESTAQUE

posicionamento é possível ser corrigido, mas um erro de reputação é de 

difícil correção, pode demorar muitos anos e levar a muitos prejuízos. “O 
que verificamos, em termos do acompanhamento científico que fazemos, e 
olhando para as diferentes bolsas de valores internacionais, é que existe uma 
correlação entre crescimento ou queda de reputação com a cotação das ações 
em bolsa. Na prática, estamos a falar de acionistas, investidores ou analis-
tas, mas que também estão a ser influenciados pelo facto dos consumidores 
quererem consumir mais ou menos determinada marca ou pelos meios de 
comunicação falarem melhor ou pior da mesma”, explica. 

As marcas do Grupo Nabeiro
Através de entrevistas a uma amostra composta por cerca de 43 mil pes-

soas em Portugal, que avaliam as dimensões emocionais e racionais das 

marcas, na edição de 2019 do Global RepScore Pulse, a Delta Cafés foi dis-

tinguida como uma das cinco marcas em Portugal que conseguiram obter 

o Índice de Excelência Reputacional (classificações acima de 80 pontos), 

num estudo que salientou ainda o desempenho de Delta Q no Índice de 

Reputação Robusta (mais de 70 pontos), tendo em conta a recordação es-

pontânea.

Com 83,30 pontos, a Delta Cafés renovou a liderança alcançada em 2018 

quando, pela primeira vez, uma marca nacional atingiu o topo da classi-

ficação e o estatuto de excelência. Com a economia portuguesa num ciclo 

positivo, tal reflete-se também no desempenho e na perceção das marcas. 

Razão pela qual, com 76,90 pontos, a Delta Q reforçou também o índice 

alcançado no ano anterior. 

Em comum, as duas marcas do Grupo Nabeiro têm o ADN inovador, num 

permanente desafio ao mercado com as suas novidades, que lhes permite 

estar cada vez mais próximas dos seus consumidores. “Temos vindo con-
tinuamente a inovar, criando tendências, acrescentando valor e proporcio-
nando experiências únicas”, afirma Rui Miguel Nabeiro, administrador do 

Grupo Nabeiro/Delta Cafés. 

Exemplo disso são as mais recentes novidades recentemente colocadas 

no mercado, como o Drip Coffee, um café 100% Arábica em formato de 

saqueta que pode ser levado para todo o lado, o Croffee, uma barra de 

cereais com café para endereçar os momentos de snacking, ou o Go Chill, 

uma bebida fria de café com leite pronta a beber, numa resposta a uma 

das tendências mais atuais: o consumo “on the go”. Mas também do Qids, 

no caso da marca de café em cápsulas do Grupo Nabeiro, uma mistura de 

cevada com chocolate a pensar nos mais novos e nos momentos de partilha 

em família, oferecendo uma opção que as crianças podem beber enquanto 

os pais desfrutam do seu café Delta Q. Ou ainda da Chef’s Collection, já na 

sua segunda edição, onde o melhor café se junta à melhor gastronomia em 

blends de autor, assinados por alguns dos mais conceituados chefs a tra-

balhar em Portugal. “Continuar a olhar para o mercado e para os consumi-
dores, inovando, apresentando novas soluções diferenciadoras, estando cada 
vez mais próximo dos clientes e mantendo a nossa qualidade há mais de 50 
anos”. É este o segredo das marcas do Grupo Nabeiro, no entender do seu 

administrador, uma permanente insatisfação que obriga a criar constante-

mente novos produtos e a atingir a excelência. “Queremos continuar a fazer 
parte do dia a dia de todos os portugueses, proporcionando novos momentos 
de consumo, por via da forte aposta do grupo em inovação, qualidade e ‘ex-
pertise’. Fazemos um trabalho focado e objetivo, todos os dias, para levarmos 
o melhor dos cafés aos nossos consumidores. Esta é a base da confiança que 
nos motiva para fazer a cada instante mais e melhor”. 

Ao que se junta um conjunto de valores e princípios sólidos, próprios de 

uma marca de rosto humano, com uma componente social muito valori-

zada e um modelo de gestão assente na autenticidade das relações com 

os vários “stakeholders”. A empresa assume uma postura ativa e respon-

sável em áreas como a educação e saúde, contribuindo ativamente para a 

construção de uma sociedade mais justa, o que vem reforçar, ainda mais, 

o valor das suas marcas. Marcas portuguesas, em que os consumidores 

confiam diariamente.

Se há uma década a reputação era uma palavra, como consequência das 

crises a que muitas marcas foram expostas e da aceleração do digital, a 

gestão deste ativo ganhou uma maior preponderância e tornou-se transver-

sal às organizações. “A reputação não é do marketing ou da comunicação, é 
de todos e todos são embaixadores da reputação das marcas”, conclui Pedro 

Tavares. Uma missão que é assumida por toda a família Delta, na defesa e 

preservação deste que é o ativo mais precioso das suas marcas: a sua alma, 

personalidade e coração. 
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Espumante Reserva e Esquissos,
vinhos para desfrutar e descobrir

A Adega Mayor apresenta ao mercado duas propostas para desfrutar e descobrir. O 
Espumante Reserva e o Esquissos vieram reforçar o já vasto portfólio da adega campomaiorense 
e prometem despertar, ainda mais, os sentidos de todos enófilos espalhados pelo mundo fora. 
Um espumante para momentos especiais e uma declinação de Aragonez para desafiar os sentidos.

BRUNO PINTO E CARLOS 
RODRIGUES, ENÓLOGOS 
DA ADEGA MAYOR, 
explicam o que esteve 
na base de dois dos mais 
recentes lançamentos da 
adega de Campo Maior: 
o Espumante Reserva e 
o Esquissos. Vinhos de 
autor, para desfrutar e 
descobrir 
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ideia é, e à semelhança de uma peça de teatro, ter vários atos. O primeiro já 
saiu e estamos a perceber a sua aceitação. O exercício é ver como a colheita 
evolui com o tempo”, antecipa Carlos Rodrigues. 

Esquissos
Mas a viagem pelos sentidos não termina aqui, com a Adega Mayor a 
disponibilizar ao mercado mais uma proposta que irá, seguramente, sur-
preender e conquistar novos consumidores. Trata-se do Esquissos, um 
sortido de Aragonez que irá ajudar a desconstruir o vinho para o consu-
midor menos conhecedor, ou não fosse a assinatura da Adega Mayor “abre 
os sentidos”.
E é mediante o apelo aos sentidos que somos, uma vez mais, convidados 
a viajar pelo maravilhoso mundo vinícola, com o Esquissos a propor uma 
declinação da mesma casta, o Aragonez, uma casta não tintureira, nas 
suas versões branco, rosé e tinto (o mais normal). “Pegámos num hectare 
de vinha e escolhemos o Aragonez, uma casta que se dá bem na região. E 
com as mesmas uvas fizemos um branco, um tinto e um rosé, explorando o 
potencial da casta ao máximo possível”, recorda Bruno Pinto, enólogo da 

Que a Adega Mayor tem vindo a desper-
tar sentidos nos mais diversos mercados 
onde se faz representar já ninguém du-
vida. Uma filosofia operacional, que visa 
proporcionar renovadas experiências e 
perspetivas em torno do imenso e entu-
siasmante mundo do vinho e que tem ca-
tapultado a adega de Campo Maior para 
as “bocas do mundo”, seja pela qualida-
de das propostas que, regularmente, faz 
chegar ao mercado, seja pelo dinamismo 
e irreverência com que o projeto se apre-
senta.
Prova disso mesmo são dois dos mais re-
centemente lançamentos da Adega Mayor, 
o Espumante Reserva e o Esquissos. Duas 
propostas que estiveram disponíveis no 
cabaz de Natal de 2018 e que vieram tra-
zer ainda mais motivos de interesse a um 
portfólio já por si vasto e com muito para 
(e por) descobrir. 
Data de 2014 o primeiro espumante da 
Adega Mayor, uma referência que veio, 
então, complementar a gama e se dire-
cionava como uma proposta de valor para 
momentos de convívio e descontração. 
Muito fresco e fácil de beber, em causa 
está um espumante “made in Alentejo”, 
irreverente e que conta com quatro edi-
ções à data de hoje. “Em 2016, decidimos 
ser um pouco mais ambiciosos e tentar algo 
mais premium dentro dessa gama. Fizemos 
várias experiências, seguindo o método 

champanhês mais puro possível, com leveduras livres e ‘remouages’, tudo 
o que implica lançar um espumante no mercado da forma mais sincera 
possível e tendo sempre em mente a qualidade. As castas foram escolhidas 
também com algum critério, nas quais se destaca o Pinot Noir, que é muito 
habitual na região de Champagne”, explica Carlos Rodrigues, enólogo da 
Adega Mayor.
Mas no novo Espumante Reserva, muito assente em Pinot Noir e Pinot 
Grígio, a introdução do Cercial vem acrescentar frescura. “No Alentejo é 
uma casta rara, mas tem um efeito muito parecido com o do Arinto e o Al-
varinho. É uma casta mais de complemento de boca, mas com um carácter 
muito especial. Os dois reservas vão conviver no portfólio. Um para um mo-
mento mais festivo e o outro mais como o espumante do dia a dia”, reforça 
o enólogo. 
Ao todo, foram produzidas quatro mil garrafas, mas este ano apenas mil 
foram disponibilizadas. Este espumante apresenta dois anos de estágio 
em garrafa e será introduzido de forma gradual no mercado. “A nossa 

Adega Mayor traz duplo ouro 
para Portugal 
            
A Adega Mayor voltou a brilhar nos certames internacionais ao conquistar mais 
duas Medalhas de Ouro e logo num dos mais importantes concursos de vinhos do 
mundo: o Berlin Wine Trophy. 
Uma nova conquista para Portugal, e para o Alentejo, que reflete o equilíbrio 
e qualidade reconhecida dos 
vinhos Adega Mayor Reserva 
do Comendador 2015 e Adega 
Mayor Touriga Nacional 2016, que 
estiveram em destaque nesta 
conceituada competição que 
decorreu em Berlim, na Alemanha, 
e que segue as regras estritas da 
OIV (Organização Internacional da 
Vinha e do Vinho).
Avaliados por um painel internacional de provadores, estes vinhos produzidos na 
planície alentejana de Campo Maior juntam-se à vasta lista de distinções nacionais 
e internacionais da marca, que já conta com mais de 300 galardões. “Esta 
conquista deixa-nos orgulhosos e comprova a consistência da qualidade da Adega 
Mayor, refletindo o trabalho que temos vindo a desenvolver. Queremos criar vinhos 
que façam parte da memória de quem os bebe e expressar ao máximo a nossa 
identidade, nomeadamente o norte alentejano, Campo Maior, e é sempre bom 
quando somos reconhecidos pelos júris mais exigentes”, sublinha Rita Nabeiro, 
diretora geral da Adega Mayor.

ADEGA MAYOR
LANÇAMENTOS

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
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ADEGA MAYOR

Adega Mayor.
Viagem aos sentidos que pode ser feita por recurso a prova cega e 
onde o desafio é poder percecionar como uma mesma casta pode 
proporcionar expressões diferentes mediante o seu processo de vini-
ficação. Para que a experiência seja em pleno, a Adega Mayor comer-
cializa com o pack do Esquissos um copo opaco, de cor negra, para 
que se eleve o desafio dos sentidos para um patamar superior. “O 
Esquissos está disponível em garrafinhas de meio litro para se poder 
construir o pack e assim poder degustar dos três vinhos em simultâneo, 
fazendo esta viagem pela casta, através de uma prova cega, pondo os 
consumidores a pensar no que estão a beber”, reforça.
Ao todo, são 2.300 packs que a Adega Mayor disponibiliza desta pri-
meira edição deste conceito único e verdadeiramente inovador que 
visa a degustação de três néctares “irmãos”. “Este conceito é a prova 
de que numa adega de autor, como a Adega Mayor, também há espa-
ço para educar o consumidor e desconstruir e descomplicar o vinho, 
mostrando que este mundo não é nada eclético. Tem, sim, a ver com o 
campo e a partilha de momentos. Foi o pretendemos fazer com que este 
conceito”, conclui Bruno Pinto.
Muitos e bons motivos para desfrutar numa viagem aos sentidos 
como só a Adega Mayor podia proporcionar.
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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



DELTA MAGAZINE
JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO’19 38

Há 34 anos de portas abertas, a Tasca da Fatinha, em Setúbal, é conhecida pelo seu choco frito 
– naturalmente! – mas também pelos salmonetes, restante peixe fresco e marisco, pela 
“ourivesaria” com que se apelida a farta montra de peixe que demora quase uma 
manhã inteira a compor. Afinal, é das “joias” da família Correia que se trata e que, como tal, têm 
que se bem tratadas. E se os olhos comem, é a barriga que tem o proveito.

Joias do mar, do Victor e
da Tasca da Fatinha

É com uma vista privilegiada para as docas da cidade costeira de Setúbal 
que se pode encontrar a Tasca da Fatinha. E é assim mesmo, de modo sim-
ples e descomplicado, que se dá a conhecer já há 34 anos a todos os que 
a querem visitar. Localizada no número 54 da hoje denominada Avenida 
José Mourinho, a fama da Tasca da Fatinha supera, em muito, a dimensão 
física do espaço que alberga 96 lugares sentados, excluindo a esplanada.
Para trás, ao longo de mais de três décadas de trabalho e dedicação, fica o 
espaço original, não muito longe, na Avenida Jaime Cortesão, sendo que é 

desde há 19 anos que se encontram no local que os catapultou, em defini-
tivo, para a notoriedade que hoje possuem. Iguais a si mesmos, do passado 
trazem consigo a vontade de fazer algo por si e tentar a sorte para ter uma 
vida melhor. Família ligada à intermediação de peixe, foi com a vontade da 
matriarca, Maria de Fátima, em ter um espaço onde pudesse vender umas 
sandes de choco que tudo começou. “Mais tarde, já com a tasca em funcio-
namento, o meu marido, Victor, assava uns peixes à porta para o almoço de 
ambos. Os clientes começaram a aparecer, atraídos pelo peixe e, como tínha-

A TASCA DA FATINHA,
em Setúbal, é conhecida 
pelo seu choco frito, 
mas, também, pela 
diversificada oferta de 
peixe e marisco com que, 
diariamente, presenteia 
todos que a visitam. 
Um hábito desde há 34 
anos e que tem trazido 
diversas gerações de 
clientes a uma casa, 
também ela, a passar 
para uma nova geração
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UM CLIENTE, UM AMIGO
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

TASCA DA FATINHA

mos sempre peixe a mais, também eram servidos”, introduz Maria de Fátima 
Correia, a matriarca desta família de trabalho e que deu nome à casa.
Daí à consolidação da Tasca da Fatinha foi um passo. Fizeram-se obras, 
comprou-se um fogareiro maior, começou-se a fazer a montra com peixe 
e, entretanto, já passaram 34 anos. E não há quem por ali passe que não 
repare nas “joias” do Victor, isso mesmo, o nome que o mesmo dá à montra 
de peixe que, diariamente, e de forma requintada prepara para todos os 
que visitam o espaço ou, simplesmente, não resistem a dar uma esprei-
tadela. Qual ourivesaria de luxo, os olhos são os primeiros a comer. “Não 
há ninguém em Setúbal que faça uma montra de peixe como eu”, assinala, 
orgulhoso, Victor Correia, proprietário do espaço, sem conseguir conter 
um sorriso malandro a fugir-lhe para o canto do lábio.
Falam com calor, expressam-se com emoção estas gentes ligadas ao mar 

e ao que de melhor lá se pode tirar. Conhecimento 
que Victor Correia pôs ao serviço da família e que, 
ainda hoje, lhe gera particular delícia, sendo que a 
paixão, essa, continuam a ser o mar e a faina. “Se 
me deixassem largava isto hoje. Precisamos de ter a 
casa aberta, mas a minha paixão é o mar”, partilha 
o empresário.
Negócio de família, os segredos da casa passaram 
de pais para filha, com Rita Correia a pegar, de for-
ma progressiva, no negócio dos pais. E é ela que nos 
explica o modo como o peixe é escalado, sem, con-
tudo, partilhar qual é, afinal, o segredo do molho de 
fígados de salmonetes “que ninguém fazia e que nós 
fazemos. E vende-se, também, o peixe grande. Devido 
ao conhecimento do meu pai na compra e venda de 
peixe, decidiu-se fazer tudo diferente do que os outros 
restaurantes faziam”, explica Rita Correia, proprie-
tária da Tasca da Fatinha.
Mas se, em Setúbal, cada casa faz o famoso choco 
frito de forma diferente, a Tasca da Fatinha não é 

exceção e acrescenta a esta especialidade um toque muito especial. “O que 
distingue o nosso choco frito é o molho, uma receita nossa que, naturalmente, 
não divulgamos a ninguém. É o segredo da casa!”, comenta, bem-disposta, 
Rita Correia.
Sem deixar o “vício” do mar e da pesca, o pai, Victor Correia, trata das com-
pras e da montra que, qual artesão, cuida como se ourivesaria se tratasse, 
com a gestão a estar entregue à filha Rita. Um entendimento tácito, de 
quem sabe que o tempo passa, as forças já não são as mesmas, ainda que 
a alegria e a boa disposição sejam iguais, pelo que há que se focar no que 
é importante. Comum ao passado, a frescura do peixe, a presença de Maria 
de Fátima junto das mesas, atendendo os clientes que chegam de toda a 
parte, o ambiente familiar e genuíno, afinal, para muitos, o melhor cartão 
de visita que se pode ter.
E os clientes falam por si, com várias gerações a preferirem irem almoçar, 
ou jantar, à Fatinha. Bebés de outrora, pais de hoje, o ciclo da vida a cum-
prir-se com um gosto comum pelo peixe fresco, pela montra do Victor, o 
rosto do restaurante segundo o mesmo, com as relações estabelecidas a se-
rem a parte gratificante deste negócio. “Só demonstra que uma casa é feita 
pelas pessoas”, reforça Maria de Fátima Correia, a Fatinha que dá nome a 
esta tasca que tem orgulho em o ser.
Onde ao melhor que o mar oferece se junta o melhor fecho de refeição com 
um café Delta bem ao gosto português e não só. Uma relação, também ela, 
já com muito para contar, onde além do café se vende também o vinho, as 
águas, as azeitonas, o azeite e o vinagre. 
Assim é desde há 18 anos, com os mui-
tos clientes que teimam em esperar por 
vez na Tasca da Fatinha a saberem o que 
podem encontrar neste espaço que atra-
vessa gerações e que resume, em si, um 
percurso de coragem e muito trabalho. 

Onde fica? 
            
Tasca da Fatinha
Avenida José Mourinho, N.º 60
2900-533 Setúbal
Telefone: 265 232 800
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COM UM TOTAL DE 10 
ESTRELAS MICHELIN, 
Martín Berasategui traz 
consigo a expectativa de 
poder repetir em Lisboa 
o sucesso que almejou 
em Espanha. A confiança 
de que o reconhecimento 
virá é plena, ou não 
estivesse em causa 
um dos melhores 
cozinheiros do mundo e 
uma equipa dedicada
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texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
MARTÍN BERASATEGUI, CHEF EXECUTIVO FIFTY SECONDS

GASTRONOMIA

Martín Berasategui chega a Lisboa com um legado de peso e com a expectativa de poder 
repetir no Fifty Seconds, no topo da Torre Vasco da Gama, aquilo que de bom tem feito 
no país vizinho. A 120 metros do chão, um percurso ascendente que demora, exatamente, 50 
segundos até ao restaurante, o chef basco e a sua brigada conduzem-nos numa viagem aos 
sentidos num espaço que concilia uma beleza única com uma cozinha de eleição. 
Uma viagem constante cujos méritos Martín Berasategui partilha com a equipa e na qual assume, 
sem receios, ser hoje ainda mais aprendiz do que há 44 anos. 

“44 anos mais tarde, sou mais 
aprendiz do que no passado”

Há 44 anos ligado ao universo da gastronomia, distante já vai no tempo o 
ano de 1975, mas é a ligação à origem, à família, que ainda ecoa na mente 
do chef que veio trazer ainda mais brilho e renovada atenção ao protago-
nismo que Portugal se encontra a ter nos mercados externos.
Considerado, unanimemente, como um dos melhores cozinheiros do mun-
do, é na simplicidade com que se expressa que reside parte da sua gran-
deza. Não se consegue separar da(s) sua(s) brigada(s) e, nas suas palavras, 
a constante homenagem às origens, à humildade que só engradece o que, 
por mérito próprio, tem vindo a conquistar. Mas quem é, afinal, por detrás 
da jaleca, o homem que conta, ao dia de hoje, com 10 estrelas Michelin? 
“O Martín vem de uma família com uma casa popular de comidas, muito 
modesta, na parte velha de San Sebastián, ao lado do mercado de La Bretxa. 
E aí comecei, com 15 anos, como aprendiz de cozinha. 44 anos mais tarde, 
sou mais aprendiz do que no passado. Tive a sorte e o privilégio de ser o cozi-
nheiro eleito pelo senhor Nazir Din e pelo Grupo Sana para abrir este projeto 
e ao qual não pude dizer que não”, introduz, tranquilamente, o chef basco.
Projeto gastronómico que diz ter abraçado com “muito orgulho” e é com 
igual entusiasmo que quer “levar esse grande projeto gastronómico para 
a frente. Com o meu amigo Filipe Carvalho, com a Maria João Gonçalves, 
com toda essa equipa fantástica do Fifty Seconds, pois o Martín Berasategui 
não sou só eu, somos todos nós. Eu apenas sou as velas que fazem girar o 
moinho”, reforça categoricamente.
Restaurante, o primeiro com a sua assinatura em Portugal, onde a natureza 
é homenageada de forma constante. O grande livro da natureza, para o chef 
basco, “o livro mais importante da história da cozinha, em cada país onde 
estamos presentes, seja em Portugal, em Espanha ou outro. Não entendo ne-
nhum grande cozinheiro do mundo que não conte com a natureza. É ela que 
nos dá essa grande cesta de compras que temos para trabalhar. A excelência 
na cozinha consegue-se a partir de grandes produtos. Quando tomo um café 
Delta, desperta-me o paladar e o coração”, acrescenta.

Mas, apesar do reconhecimento internacional, Martín Berasategui não 
cede na tentação de puxar os créditos todos para si, que partilha com as 
equipas que o secundam nos diversos restaurantes que tem em funciona-
mento com a sua chancela. “Quando digo que não sou eu, somos todos, esta-
mos todos aqueles que fazem esta minha viagem comigo enquanto cozinhei-
ro. Martín Berasategui, mais do que uma viagem, é um sonho. As equipas, 
os parceiros, os fornecedores, todos fazem-me viver um sonho. E uma parte 
desse sonho é o café Delta”.
Adepto confesso da disciplina do trabalho, pensa, procura e ambiciona 
sempre a arte na cozinha. Assim é desde tenra idade, onde muito cedo 
percebeu o que o fazia feliz. “Sou um louco da cozinha. Hoje, menos do que 
amanhã, penso e procuro a arte na cozinha. A vanguarda é o que procuro, 
sem deixar esquecer a tradição que um dia foi inovação. Tenho um grande 
respeito pela cozinha e pela herança que recebi. Sou filho de grandes mes-
tres, começando pelos meus pais e pela minha tia, que dedicaram a sua 
vida à cozinha. Considero-me um afortunado porque, muito jovem, elegi uma 
profissão que me faz feliz. E, 44 anos depois, abrimos, há algumas semanas, 
o Fifty Seconds, em Lisboa”, recupera. 
O sonho de Portugal tornado realidade, um convite que não se cansa de 
agradecer, com o carinho com o que país vizinho o recebeu a não ser, igual-
mente, esquecido. Mas como se chega até aqui, com um caminho repleto de 
sucesso? Mais importante ainda, o que lhe falta ainda atingir, quando pa-
rece ter atingido o olimpo da gastronomia? Resposta simples e fácil, como 
tudo o resto, aliás. “Continuo a desfrutar da vida segundo a segundo. Foi o 
que me fez chegar aqui. Continuo a acreditar no êxito através do trabalho 
de equipa. E, sobretudo, nem medo, nem pressa, nem vergonha em ensinar 
aquilo que sei saber fazer. Estou muito contente por estar em Lisboa e de ter 
sido o eleito para este projeto”, conclui sorridente.
Continue a brindar-nos com o seu espírito, chef!
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Fifty Seconds para chegar 
ao topo de Lisboa
50 segundos para subir 120 metros de altura. No topo de Lisboa, muitas possibilidades para 
desafiar o paladar naquela é uma das experiências gastronómicas mais entusiasmantes da capital. 
No Fity Seconds, restaurante do Myriad by Sana Hotels, no Parque das Nações, o chef 
basco 10 estrelas Michelin, Martín Berasategui, convida-nos a atingir o topo com uma 
vista deslumbrante. Uma experiência gastronómica, e não só, a descobrir e a repetir.

GASTRONOMIA

UMA GARRAFEIRA DE 
LUXO ajuda a compor o 
serviço de um espaço 
de eleição onde se 
propõe fazer uma viagem 
ao limiar do paladar e 
dos sentidos. Martín 
Berasategui e a sua 
equipa sugerem dois 
menus de degustação e/
ou um serviço à carta. Ao 
almoço e ao jantar, numa 
sala com capacidade 
para 35 pessoas e uma 
vista que fica na retina
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SALADA DE VERDURAS, ERVAS E 
PÉTALA, BROTES COM PURÉ DE 
ALFACE E CARANGUEJO REAL                   

Ingredientes
Tomate
Caranguejo real
Abacate
Cenoura
Alface cogolho
Rábano
Pétalas de flores
Rebentos
Mini alfaces
Tomate cherry confitado
Azeite
Estragão
Manjericão
Pinhões ou fruto seco da temporada

Preparação 
Fazer a água de tomate e passar de forma a ficar limpa 
(para cada litro de água de tomate duas gramas de 
ágar ágar). Adicionar folhas de gelatina. Fazer o puré de 
cenoura e o de alface e colocar ambos em biberon. De 
seguida, fazer a pasta de abacate e preparar os tomates 
confitados. Tirar os corações do tomate, reservar, fazer 
o molho iodado (base de chalotas, vinho branco, créme 
fraiche e caldo de mexilhão). Fazer um azeite de estragão, 
um azeite de manjericão e um vinagrete de alho. Com as 
aparas do caranguejo real, juntar com o molho iodado e 
cebolinho picado para se fazer um tártaro de caranguejo 
real. Selecionar as diferentes folhas de rebentos de alface 
e pétalas de flores. Montar de forma harmionosa com 
abacate e rábano. Ao momento, saltear os legumes de 
tempurada e finalizar.

PÁ DE BORREGO DE LEITE 
COM SORO DE PARMESÃO E 
COGUMELOS SILVESTRES                   

Ingredientes 
Pá de borrego de leite
Molejas de borrego
Espargos verdes
Limão confitado em sal
Parmesão
Sumo de trufa
Brie
Natas
Tâmaras
Vinagre Xerez
Açúcar
Foie Gras
Vinho do Porto
Vinagre balsâmico de Modena
Chalotas
Rebentos de mostarda

Preparação
Limpar a pá de borrego, colocar numa salmoura líquida 
e deixar na mesma 45 minutos. Cozinhar a vácuo. Fazer 
tártaro de espargos verdes e limão confitado. Fazer o 
chutney de tâmaras, arranjar e bringir todos os mini 
legumes. De seguida, glacear os legumes e saltear as 
molejas em manteiga noisette. Colocar em cima de cada 
moleja um pouco do tártaro e cinco pontos do chutney 
em cada prato. Finalizar o prato com o molho de borrego, 
o creme de parmesão e trufa e o borrego corado. Finalizar 
com os rebentos e servir.

TXAKOLI COM LARANJA, GELADO 
DE CASCA DE LIMÃO E GRANIZADO 
DE LARANJA SANGUÍNEA                  

Ingredientes
Txakoli
Jurançon
Folhas de gelatina
Grand Marnié
Sumo de laranja sanguínea
Maçã Granny Smith
Nitrógeneo líquido
Glucose
Leite
Nata

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

Cremoso de mascarpone 
Preparação
Fazer o gel de laranja (Txakoli, Jurançon e Grand Marnié). 
De seguida, fazer o granizado de laranja sanguínea, o 
gelado de pele de limão, a espuma de maçã granny Smith. 
Colocar em sifão a espuma nitro da maçã Granny Smith. 
Uma vez colocada em sifão, retirar em pequenas porções 
e colocar no nitrogénio líquido de forma a poder ficar 
congelado, quebrar-se e realizar o pó do mesmo. Finalizar 
com rebentos de cidreira ou manjericão. Servir.

GASTRONOMIA
FIFTY SECONDS

fotos D.R.

Onde fica? 
            
Restaurante Fifty Seconds Martín Berasategui

Myriad by SANA 
Cais das Naus, Lote 2.21.01 Parque das Nações 
1990-173 Lisboa – Portugal
Tel: (+351) 211 525 380
E-mail : info@fiftyseconds.pt
Aberto de terça-feira a sábado
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UM CLIENTE, UM AMIGO
PAU DE CANELA
texto BRUNO FARIAS  fotos SARA MATOS

Pau de Canela: ser feliz 
a fazer aquilo que se gosta
David Ferreira é um empresário autodidata e um homem de experiência feita no mundo 
da padaria e da pastelaria. O proprietário do Pau de Canela confessa-se “apenas” um membro da 
equipa, parte essencial do sucesso do estabelecimento por si liderado. Afinal, são eles que levam 
um sorriso, todos os dias, a quem visita o espaço, certo de ali encontrar padaria e pastelaria de 
eleição com fabrico próprio. O mundo onde David Ferreira gosta de estar, com a qualidade 
da produção a ser um dos grandes atrativos deste espaço de referência de Esposende.

DAVID FERREIRA 
É O ORGULHOSO 
PROPRIETÁRIO do Pau de 
Canela, em Esposende. 
Um espaço de referência 
desta cidade do distrito de 
Braga, onde a pastelaria e 
a padaria de excelência se 
combinam com o melhor 
café. Já o serviço fica 
entregue a uma equipa 
dedicada e que atende o 
cliente como se de família 
se tratasse
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UM CLIENTE, UM AMIGO

A história do Pau de Canela, em Esposende, é, em parte, a do seu 

proprietário, David Ferreira. Empresário natural de Castelo do Neiva, em 

Viana do Castelo, e que desde sempre se encontra ligado à indústria da 

panificação e da pastelaria. Um autodidata, como o próprio se confessa, é 

junto da sua equipa de produção que se sente realizado. “Literalmente com 

a mão na massa”, graceja o proprietário do Pau de Canela. Já foi padeiro 

e hoje é responsável por toda a produção do Pau de Canela. Não sabe ser 

de outra forma.

E tudo começou há anos, em Castelo de Neiva, a que, rapidamente se seguiu 

outro balcão, apenas três depois, não muito longe dali, em Fão. A chegada 

a Esposende registou-se em 2011, após um período de empreendedorismo 

e de aprendizagem na Córsega, em França, durante três anos. Um convite 

que não poderia declinar e que abraçou com todo o entusiasmo com que 

exprime quando conta a história do Pau de Canela, que, necessariamente, se 

cruza com a sua própria história. “Uma portuguesa tinha um supermercado 

de produtos nacionais e convidou-me a abrir uma padaria/pastelaria de 

produtos portugueses”, comenta. De França trouxe a experiência de viver 

no estrangeiro, mas, acima de tudo, a vontade de fazer ainda melhor no 

seu país de origem. “A diferença e o sucesso do Pau de Canela explicam-se 

pelo trabalho árduo, ambição e persistência. Aqui trabalham 17 pessoas, 

que contribuem para que esta casa se mantenha no caminho certo. Daí a 

preocupação em dar condições de trabalho boas, mas sobretudo, assegurar 

que consigam fazer uma boa gestão da sua vida profissional e familiar”, 

assume David Ferreira.

Empresário que tem vida a cruzar a gestão quotidiana daquele que 

é, seguramente, um dos espaços mais conhecidos, e concorridos, de 

Esposende, com a produção da vasta e requintada oferta que ali se pode 

encontrar.  “Quem me quer ver feliz é de jaleca vestida. Adoro o que faço. O 

Pau de Canela é como um filho”, considera, sem hesitar.

A aposta na qualidade é evidente, com tudo o que é comercializado no 

Pau de Canela a ser produzido localmente. Um dos diversos argumentos 

do Pau de Canela, com o seu proprietário a enaltecer o trabalho da equipa 

para a construção da notoriedade do estabelecimento. Percurso ao longo 

do qual muito se viajou, viu-se, e vê-se, o que de melhor se faz neste 

universo, sempre com o objetivo de acompanhar as tendências e avaliar, 

dentro das mesmas, quais se ajustam ao perfil do consumidor nacional. 

“Sou muito feliz a fazer o que gosto e creio que isso se nota. Queremos sempre 

surpreender e servir bem o cliente e, para tal, necessitamos de ter uma equipa 

motivada e atenta aos detalhes. É por isso que procuramos premiar a equipa 

pelos objetivos atingidos e que conciliem a vida profissional com a pessoal. 

Para que, a cada dia, venham para aqui, como eu, felizes!”, aponta.

Um negócio dinâmico, mas igualmente exigente, e no qual o proprietário 

do Pau de Canela quer contar sempre os melhores parceiros, com o 

Ruby a ser o lote eleito para acompanhar a diversificada padaria (ao 

todo, disponibiliza 28 referências de pão) e a requintada pastelaria que, 

diariamente, é preferida pelos muitos clientes. “Em termos de pastelaria 

fazemos tudo, mas os donuts são uma referência”, acrescenta David Ferreira. 

Empresário que acalenta, ainda, a ambição de abrir outra casa. Um plano 

que está nas suas cogitações 

desde há algum tempo, mas 

para o qual apenas avança “se 

conseguir encontrar, noutro 

local, uma equipa tão boa como 

a de Esposende”. Está tudo dito.

Onde fica? 
            
Pau de Canela
R. Adriano Vieira 5, 
4740-230 Esposende
Telefone: 253 964 136
Horário: 7h às 20h de domingo a domingo
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MÁRIO PARRA DA SILVA,
PRESIDENTE DA DIREÇÃO 
DA APEE e representante 
da rede portuguesa 
do UN Global Compact, 
considera que as 
empresas portuguesas 
têm participado de forma 
ativa no esforço de criar 
um mundo melhor, apesar 
de haver, ainda, algumas 
áreas onde existe “um 
longo caminho a percorrer”

“Uma grande empresa tem um efeito 
benéfico, ou maléfico, 

muito grande”
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“Uma grande empresa tem um efeito 
benéfico, ou maléfico, 

muito grande”
As empresas portuguesas têm participado no esforço global de criar um mundo melhor. Assim o 

afirma Mário Parra da Silva, presidente da direção da APEE - Associação Portuguesa 

de Ética Empresarial e representante da rede portuguesa do UN Global Compact, à 

Delta Magazine. Nas suas práticas, serviços e produtos, as empresas portuguesas abraçam este 

novo desafio global, avançando a integração da Agenda 2030 da ONU nos negócios. Mas ainda 

há um longo caminho a percorrer, particularmente no combate à corrupção. 

ENTREVISTA
MÁRIO PARRA DA SILVA, APEE 

texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS

Delta Magazine - O que é o Global Compact?
Mário Parra da Silva - É uma entidade das Nações Unidas, chamado Uni-
ted Nations Global Compact (UNGC), que propõe 10 princípios, divididos en-
tre direitos humanos, práticas laborais, proteção ambiental e anticorrupção. 
As empresas que aderem a estes princípios consideram-nos como parte da 
sua estratégia e passam a pertencer à organização mundial chamada Global 
Compact. 
Depois, as empresas que têm sede num determinado país, formam uma rede 
nacional. No caso de Portugal, a Global Compact Network Portugal (GCNP) é 
a rede das empresas que, tendo sede no país, subscreveram os princípios do 
Global Compact. Para a rede portuguesa também podem entrar as filiais de 
multinacionais que têm sede noutros países, pois as filiais querem pertencer 
à rede em Portugal. Há casos em que isso acontece. 
O Global Compact foi, originalmente, criado por Kofi Annan, em 2000. A 
rede em Portugal começou em 2004, sendo a Delta Cafés uma das cinco pri-
meiras subscritoras. A rede é uma organização dedicada à sustentabilidade, 
à responsabilidade social e à ética.

DM - Porque é a responsabilidade social importante? 
MPS – As empresas devem ser responsáveis porque afetam a vida de muita 
gente e a economia local. Ninguém sabe melhor isso do que a Delta Cafés. 
Portanto, se não forem responsáveis, prejudicam muita gente à sua volta. Se, 
pelo contrário, se preocuparem com tudo envolvente, ou seja, como chegam 
ao trabalho, onde é que vivem, onde deixam as crianças e até pagar a tempo 
e horas aos fornecedores, procurar comprar nacionalmente e ajudar a econo-

mia local, isso chama-se responsabilidade social.
Internacionalmente, a responsabilidade social tem um quadro académico, 
normativo e legislativo. Há uma diretiva europeia sobre responsabilidade so-
cial, há uma norma internacional sobre a responsabilidade social, há muita 
coisa escrita e académica sobre este tópico.

DM - O UNGC está totalmente empenhado na Agenda 2030 e na 
concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). Em relação aos ODS, como têm cumprido as empresas por-
tuguesas?
MPS – Portugal está muito bem. De forma geral, as empresas portuguesas 
estão a incorporar muito bem os conceitos e a procurar pô-los em prática, 
assim como a administração pública. 
Alguns princípios têm mais a ver connosco, outros menos. Portugal não é um 
país onde haja pobreza e fome como acontece em alguns países. Há fome e 
pobreza “à portuguesa”. Estes dois são objetivos mais sérios dos países que 
têm um nível de vida muitíssimo mais baixo. Na saúde, temos também um 
sistema muito bom e tomara muitos países terem educação como Portugal 
tem. Ainda há algum trabalho a fazer na igualdade de género. Mas, quando 
se chega à água potável e saneamento, não fica assim tão fácil e nas energias 
renováveis e acessíveis ainda temos um longo caminho a percorrer.
Penso que as empresas portuguesas estão bem, principalmente porque estão 
a tentar transformar esta Agenda 2030 nos negócios do futuro. Isso é o mais 
importante. Ou seja, designam o que devem fazer no futuro, de modo a ir ao 
encontro da agenda e manter o seu negócio. No fundo, mais uma vez, algo 
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que a Delta Cafés já faz há muitos anos. Como é que se vende café e, simul-
taneamente, se faz aquilo que é bom para as pessoas? Compra-se café em 
sítios onde não haja ofensa aos direitos humanos, onde haja renovação dos 
stocks, onde se respeite a natureza, onde seja sustentável. No fundo, é fazer o 
negócio de acordo com as regras que o mundo pretende e, nisso, julgo que as 
empresas portuguesas estão a alinhar com muita força.

DM - Como é importante a responsabilidade social para o desen-
volvimento da economia?
MPS – Antigamente, havia quem considerasse que uma empresa era uma 
questão do patrão ter dinheiro, o patrão queria e o patrão fazia. Era assim 
a empresa. E, depois, a empresa desaparecia e ninguém percebia muito bem 
porquê. 
Aquilo que faz com que uma empresa exista é ter clientes. Também é muito 
importante para que uma empresa exista, mesmo tendo clientes, que haja 
alguém que pegue no produto à saída da fábrica e o ponha no cliente. Isto é, 
pensando em cafés, é preciso ter quem produza o café, depois ter quem dis-
tribua o café, ter o cliente que é o proprietário de uma loja e ter quem queira 
comprar o café. O que faz o sucesso de uma empresa é haver isto tudo. Se 
falha algo, a empresa não tem hipótese. 
Aquilo que se percebeu, ao nível do marketing, há muitos anos, era que as 
empresas precisavam de satisfazer os seus públicos e esta noção demorou a 
sair da área do marketing. A responsabilidade social é passar estas noções 
para a gestão. É perceber que, se não cuidarmos das pessoas, as pessoas 
também não cuidam de nós. Se não ajudarmos as pessoas a ter mais poder 
de compra e a serem mais bem-sucedidas, não vendemos o produto em lado 
nenhum. E perceber que é preciso cuidar das pessoas, porque é isso que, 

depois, também faz com que a minha empresa esteja bem. A responsabili-
dade social é a consciência das empresas de que existem num ambiente que 
necessita delas. Mas elas também necessitam do ambiente.

DM - Que iniciativas têm decorrido para sensibilizar o tecido em-
presarial português dos 10 Princípios do Global Compact?
MPS – Temos feito muita divulgação pública, mas principalmente eventos 
e publicações. Comunicamos de todas as formas ao nosso alcance. Digamos 
que, nas empresas de grande dimensão, não há ninguém que desconheça o 
Global Compact. É diferente com as PME, porque estas não criam o ambiente, 
são antes criadas pelo ambiente.
As PME fazem aquilo que as grandes lhes exigirem. Se às grandes empre-
sas não interessar onde a PME vai buscar o que quer vender, e só quiser o 
mais barato possível, a PME ajusta-se para fornecer o mais barato possível. 
Mas se a grande empresa exigir certos comportamentos – não usar certos 
ingredientes, não utilizar trabalho infantil – a PME vai tentar corresponder 
à expectativa.
As PME não são donas do que decidem ou não decidem fazer. As PME deci-
dem aquilo que o ambiente as obriga. Por isso, é que a nossa ação é, acima 
de tudo, sobre as grandes empresas, porque temos consciência que uma gran-
de empresa tem um efeito benéfico, ou maléfico, muito grande.
A primeira comissão técnica de normalização de responsabilidade social que 
fizemos, aqui na APEE, em 2004, já tinha uma pessoa da Delta Cafés. A Del-
ta Cafés foi das primeiras a associar-se. Ora, isto faz com que muita empresa 
nesta área tenha procurado seguir a Delta Cafés, porque se não ficava fora 
do mercado. É aí que as empresas como a Delta Cafés têm um papel tremen-
damente forte, porque provocam imitação. As PME ajustam-se. 
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ENTREVISTA

DM - Na sua opinião, qual dos 10 princípios nomearia 
como o de mais difícil implementação em Portugal?
MPS – O combate à corrupção, sem discussão. Os restantes não 
têm dificuldade nenhuma. Somos uma sociedade que respeita os 
direitos humanos. Quanto aos direitos laborais, temos sindicatos fe-
rozes e bons que fazem tudo o que está ao seu alcance para manter 
boas práticas. Na proteção ambiental, somos muitos bons e temos 
ótimas organizações. O próprio Ministério do Ambiente preocupa-
-se, mas também temos a DECO, a Quercus, a Zero, que são organi-
zações não governamentais muito boas. Temos bons engenheiros e 
muitas empresas certificadas com a norma ISO 14000. 
Mas o princípio 10 – Anti-corrupção – é medonho e começa no 
povo. O povo não castiga os corruptos e não acha que o corrupto 
mereça castigo. Isto começa logo quando nasce, porque, no povo 
português, a ideia que o Governo é “cada um meter ao bolso o má-
ximo que pode” é uma ideia que não sai. Na minha aldeia dizia-se 
“cada um governa-se” ou “o fulano, esse governou-se muito bem”. 
A palavra governo associada à expressão “meter ao bolso” é parte 
integrante da língua portuguesa. Foram muitos anos assim, portan-
to, não é considerado uma coisa muito má. Uma pessoa pode estar 
na cadeia uns anos por corrupção e voltar a ser eleito presidente 
da câmara. 
O que se sucede é que, se houver um ou dois, o país pode sobreviver 
com isso. Ou se for em escala menor, também sobrevive. A questão é 
que é generalizado e com valores bem altos. Depois, há uma forma 
de corrupção que é ainda mais medonha, que é aquela em que se 
compra mil, para deixar 900 fora e ficar com 10% de comissão. Mas 
os 900 são totalmente lixo, que é o que se faz no Estado: comprar 
coisas que são completamente inúteis, que nunca vão servir rigo-
rosamente para nada, mas são boas para ganhar a comissão. É o 
grande flagelo de Portugal.

DM - Com quantos membros contam atualmente? Este nú-
mero está a crescer todos os anos?
MPS – Contamos com cerca de 70 membros, mas o número não é 
significativo porque as empresas que têm a sede no estrangeiro e 
que trabalham cá também estão no Global Comapct, mas não apa-
recem na contagem para a rede portuguesa. Não há praticamente 
nenhuma multinacional que não faça parte do Global Compact. 
Por exemplo, Siemens, Auchan, L’Oréal, entre outras, estão inscri-
tas nos respetivos países. 
Em países que tenham poucas filiais e muitas empresas, o Global 
Comapct aparece com grande número. Mas países que tenham mui-
tas filiais e poucas empresas, como é o nosso caso, onde a maioria 
das grandes empresas são estrangeiras, aparece um número peque-
no, porque só figura na nossa lista quem tem sede cá. Há algumas 
empresas multinacionais, que têm filial em Portugal, que também 
inscreveram a filial na rede portuguesa, mas é um número peque-
no, porque duplicam os custos de estar na Global Compact.
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Delta Cafés e SIC Esperança
premeiam inovação social
“Vale a pena acreditar” é o lema do projeto SIC Esperança que, no seu 15.º aniversário, 
se associou à Delta Cafés para premiar três projetos inovadores, com o objetivo de melhorar 
a qualidade de vida das pessoas socialmente desfavorecidas. Crescer – Associação e 
Intervenção Comunitária, Unitate – Associação de Desenvolvimento da Economia 
Social e Santa Casa da Misericórdia de Mirandela foram as instituições agraciadas. 
Os prémios foram entregues por Mercedes Balsemão, presidente da SIC Esperança, e Rita Nabeiro, 
em representação da administração do Grupo Nabeiro/Delta Cafés. 

CORAÇÃO DELTA
PROJETO SIC ESPERANÇA
texto CARINA RODRIGUES fotos D.R.

MERCEDES BALSEMÃO, 
PRESIDENTE DA SIC 
ESPERANÇA E RITA 
NABEIRO, ADMINISTRADORA 
DO GRUPO NABEIRO/
DELTA CAFÉS (à esquerda 
e à direita), entregaram os 
prémios alusivos ao projeto 
“Vale a pena acreditar” e 
que têm como objetivo 
melhorar a qualidade 
de vida das pessoas 
socialmente desfavorecidas
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O Prémio Especial 15 Anos SIC Esperança – Delta destinou-se exclusiva-

mente a Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) ou equi-

paradas, legalmente constituídas, que apresentassem projetos concretos 

no valor máximo de 15 mil euros. Com esta iniciativa, a SIC Esperança e a 

Delta Cafés mostraram a sua atenção às grandes questões com as quais a 

sociedade portuguesa contemporânea se debate, identificando e analisan-

do as mais importantes necessidades e carências inerentes às populações 

e propondo soluções e apoios à realização de projetos que visem minimizar 

esses problemas.

Os prémios foram entregues à Crescer – Associação e Intervenção Comuni-

tária, de Lisboa (15.000 euros), à Unitate – Associação de Desenvolvimento 

da Economia Social, de Vila Viçosa (14.990 euros), e à Santa Casa da Mise-

ricórdia de Mirandela (6.600 euros), pelos seus projetos. 

“É um restaurante”, assim se chama o projeto da Crescer, que consiste na 

criação de um restaurante, em Lisboa, onde só irão trabalhar pessoas que 

estiveram em situação de sem abrigo. O objetivo é melhorar a qualidade 

de vida das pessoas que vivem ou viveram numa situação crónica de sem 

abrigo e dar uma resposta adaptada e inovadora para a sua integração no 

mercado do trabalho e inclusão na comunidade. O prémio irá permitir a 

aquisição do equipamento da cozinha.

Já a iniciativa proposta pela Unitate, chamada de i.Care, consiste no de-

senvolvimento de uma app para colmatar as necessidades das IPSS e dos 

seus profissionais ao nível da prestação de cuidados. O objetivo é facilitar 

a gestão de dados dos utentes, melhorando a eficácia do trabalho. O projeto 

irá dotar as instituições e os seus profissionais de uma ferramenta simples, 

intuitiva e ajustada às especificidades da intervenção desenvolvida.

Foi ainda premiado o projeto ILLUMNIART da Santa Casa da Misericórdia 

de Mirandela. O projeto consiste na implementação na instituição daquele 

programa francês para os doentes que se encontram na Unidade de Cui-

dados Continuados. Este programa é uma resposta multissensorial para 

humanizar os espaços hospitalares, através da projeção de imagens em 

3D nas paredes. Não existe em Portugal nenhuma unidade de cuidados 

continuados ou instituição que tenha implementado esta metodologia. O 

objetivo é contribuir para o bem-estar emocional dos doentes, que nestes 

contextos apresentam comportamentos de ansiedade e sofrimento.

Além destes três prémios, foi também atribuída uma menção honrosa ao 

projeto SOS Rio Tinto do Centro Social do Soutelo, que visa promover a 

qualidade de vida dos idosos de Rio Tinto, em situação de isolamento ou ca-

rência económica, através da realização de pequenas reparações nas suas 

habitações. O projeto prevê a constituição de uma bolsa de voluntários que, 

sob orientação de uma equipa técnica, irão levar a cabo as remodelações. 

Será ainda criada uma bolsa de materiais de construção para garantir a 

sustentabilidade do projeto.

Quatro prémios para quatro projetos. Quatro iniciativas que comprovam 

que “vale a pena acreditar”.  

CORAÇÃO DELTA

DELTA SAÚDE
A importância do sono     

Segundo o serviço Nacional de 
Saúde (SNS), o sono preenche 
aproximadamente um terço das nossas vidas e é fundamental para a 
recuperação física e mental do indivíduo. “É um mecanismo biológico básico, 
como comer, beber e respirar, fundamental para a nossa sobrevivência”.
A maioria dos distúrbios do sono são evitáveis ou tratáveis, mas menos 
de um terço dos doentes procura ajuda profissional. Os problemas 
do sono constituem uma epidemia global que ameaça a saúde e 
qualidade de vida de 45% da população mundial. “A falta de sono de 
qualidade diminui a concentração, reduz a produtividade académica 
e profissional, altera estados de humor e é uma das principais 
causas de acidentes rodoviários e de trabalho”, revela ainda o SNS.
O Serviço Nacional de Saúde alerta para os três fatores importantes 
para um sono de qualidade: duração, ciclos e profundidade do sono. A 
duração do sono deve ser suficiente para repousar e estar alerta no dia 
seguinte. Já os ciclos de sono devem ser contínuos, sem interrupção. 
Finalmente, o sono deve ser profundo e suficiente para ser reparador.

Testemunho Voluntário 
Coração Delta

Nome: Emília Maria Silvestre 
Ferreira
Naturalidade: Faro
Na Delta Cafés desde: 2007
Área Profissional: Técnica de 
limpeza 
.... e voluntária desde: 2008

O que representa ser voluntária? 
Para mim, ser voluntária significa 
dar aquilo que tenho de melhor, 
com carinho e afeto.

Qual o momento/ação que mais a marcou? 
Todos os dias são marcantes, pois sinto-me útil e prestável naquilo que, para mim, 
é o mais essencial na vida: fazer tudo com amor.

Uma mensagem para aqueles que não são, ainda, voluntários? 
Ser voluntário é algo que me tem enriquecido como pessoa, ao longo destes 
anos. O voluntariado é algo que me faz feliz. O pouco que se pode fazer pelo outro 
significa muito e só nos torna cada vez melhores.
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“O CCC veio revolucionar o 
tradicional conceito de museu”

Ao fim de cinco anos de portas abertas, o Centro de Ciência do Café veio confirmar, e 
reforçar, a preponderância de Campo Maior como Capital do Café. Um espaço de 

excelência, de aprendizagem e promoção da cultura desta bebida milenar, que já 

acolheu mais de 100 mil visitantes. Os primeiros passos na promoção de um futuro repleto 
de conhecimento, inovação e partilha. Helena Nabeiro, administradora do Grupo Nabeiro/

Delta Cafés, explica as razões do sucesso do espaço que veio revolucionar a visão 
tradicional de museu em Portugal.

CCC
ENTREVISTA
texto BRUNO FARIAS fotos D.R.

Delta Magazine - Ao fim de cinco anos de portas abertas pode-se 
afirmar, com certeza, que o Centro de Ciência do Café é uma re-
ferência cultural, histórica e científica? Que balanço pode fazer 
deste primeiro lustro em funcionamento? 
Helena Nabeiro - O Centro de Ciência do Café (CCC) é um espaço de 
aprendizagem, para os que nos visitam e para os que aqui trabalham. É 
um espaço aberto a todos, em constante evolução, porque todos os dias se 
sabe, se partilha e se aprende o conhecimento do café. A história é a nossa 
herança, o presente é a nossa responsabilidade de perpetuar e melhorar 
essa herança, mas é no futuro que nos focamos, porque é no futuro que 
está o nosso desafio diário. Um futuro de mais conhecimento, de inovação 
e de partilha.
                                                                                                                    
DM - Conseguiu-se materializar, através deste espaço, todo o 
legado, material e imaterial, intelectual ou físico, que a Delta 
Cafés conseguiu reunir ao longo das suas mais de cinco décadas 
de atividade comercial? 
HN - Ao fim de cinco anos, pode-se afirmar que se conseguiu mais do que 
isso. Para além do “know how” de mais de 50 anos na indústria e comércio 
do café, que se refletem nas mais de mil peças do espólio que temos em 
acervo, em conteúdos consistentes na área da transformação, no trabalho 
e conhecimento de várias gerações, que já se encontravam refletidas no 
Museu do Café que tivemos aberto durante 18 anos, o CCC permite um 
conhecimento mais vasto, resultante das parcerias estratégicas que temos 
feito com várias entidades, nas mais variadas áreas, e que enriquecem a ex-
periência que os visitantes podem ter durante o tempo que estão connosco.

DM - O que é que, no seu entender, este espaço veio trazer à 
oferta museológica nacional e quais são os principais pontos de 
atração? 
HN - O CCC veio revolucionar o tradicional conceito de museu. É um espaço 
onde se destaca a interatividade constante do visitante com os conteúdos de 
carácter informativo, didático, cultural e científico, permitindo encontrar 
respostas às mais diversas questões relacionadas com o café, de uma forma 
dinâmica e inovadora. Cada pormenor foi pensado e criado para promover 
e valorizar esse grande património que é o café. São 3.500 metros quadra-
dos de estímulo dos sentidos, despertando novas formas de aprendizagem 
para todas as idades.

DM - O que é que a nomeação, em 2015, de Museu Português do 
Ano contribuiu para o desenvolvimento do CCC, enquanto uni-
dade cultural e museológica?
HN - O reconhecimento público é, essencialmente, um momento de gra-
tidão da nossa parte para com aqueles que reconhecem o valor do nosso 
trabalho. O prémio do Museu Português do Ano foi um passo importante 
para o CCC ser conhecido para além das fronteiras da nossa região e até 
do país. Tornou-se, ao mesmo tempo, um momento de viragem para os que 
aqui trabalham, porque acrescentou responsabilidade à nossa missão diá-
ria de partilha e difusão do património cultural português, em geral, e do 
acervo relacionado com o café, em particular.

DM - O tema do café, sua cultura, respetiva tradição e origens, é 
hoje mais universal e do interesse de todos? 
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HN - O café é a segunda bebida mais consumida diariamente em todo o 
mundo e é, possivelmente, a bebida mais universal e popular, porque todos 
os dias, em todo o mundo, milhares de pessoas bebem café, de formas dis-
tintas, que se prendem com hábitos culturais e sociais.
Paralelamente a isso, têm sido publicados com frequência artigos científi-
cos sobre os benefícios do café para a saúde e a generalidade das pessoas 
está cada vez mais desperta para esta temática da saúde e do bem-estar.

DM - A participação em feiras temáticas, como, por exemplo, a 
BTL, é uma ferramenta importante para ajudar a divulgar este 
espaço? Qual a importância da divulgação neste tipo de espaços 
e quais os resultados obtidos até à data?
HN - A participação do CCC em certames e eventos, como a BTL, por 
exemplo, permite-nos, acima de tudo, o contacto direto com profissionais 

da área da cultura e do turismo, possíveis clientes e parceiros de negócio, 
com quem construímos sinergias para um desenvolvimento sustentável da 
nossa atividade a médio e longo prazo. Por outro lado, permite-nos chegar 
a um número significativo de pessoas, ou seja, num curto espaço de tempo, 
chegamos a muitas pessoas, que de outra forma nos levaria mais tempo ou 
mais recursos.
Os resultados surgem ano após ano, no número crescente de visitantes que 
o CCC tem tido, resultantes muitos deles de contactos prévios com promoto-
res turísticos, agentes de viagens, animação, lazer, universidades seniores, 
autarquias e juntas de freguesia.

DM - Sente que o CCC contribuiu, de forma efetiva, para aproxi-
mar, ainda mais, as pessoas de uma forma geral deste universo?
HN - O café faz parte do nosso ADN, há mais de 500 anos, mas a maior 

Helena Nabeiro, administradora do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, analisa o percurso de cinco anos em funcionamento do Centro de Ciência do Café, em Campo Maior.

CCC
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CCC

parte das pessoas ainda tem pouca cultura de café. Há cinco anos, 
nasceu no coração daquela que é considerada a Capital do Café, Cam-
po Maior, um espaço totalmente dedicado ao café e, a partir daqui, o 
caminho ficou aberto para a curiosidade e interesse dos portugueses 
e não só. Somos visitados por inúmeros espanhóis, pela proximidade 
com o país vizinho, pelos laços históricos e culturais que nos ligam e 
que remontam à vida das gentes da raia, onde se fazia do contraban-
do do café uma “profissão” de sobrevivência. Para além de visitantes 
espanhóis, contamos nestes cinco anos com visitantes de mais de 50 
países de todo o mundo, num total de mais de 100 mil visitantes.

DM - Quem visita o espaço torna-se parte integrante de uma 
experiência, verdadeiramente, imersiva? 
HN - Completamente imersiva no sentido que o visitante pode ver, 
tocar, cheirar, experimentar, permitindo uma experiência 360 graus 
ao mundo do café, desde a planta até à chávena.

DM - A participação dos baristas é um aspeto fundamental 
para concluir essa experiência? Após a visita, segue-se a de-
gustação... 
HN - Os baristas são a demonstração prática de todo o conhecimento 
adquirido durante a visita. É o culminar de uma série de experiências 
que são proporcionadas desde o momento que o visitante entra no 
centro. O objetivo é que cada pessoa que por aqui passa se torne num 
embaixador deste espaço, divulgando na primeira pessoa o centro e 
a cultura do café.

DM - O que é o que os vários títulos conquistados pelos ba-
ristas, Pedro Marmelo (Campeão Nacional 2017), Vanessa 
Almeida (Campeã do Barista Open 2018) e José Guerreiro 
(Campeão Nacional 2019), trouxeram ao CCC?
HN - Vieram trazer o reconhecimento nacional de todo o trabalho, 
investigação e conhecimento aqui desenvolvidos.

DM - O que falta ainda atingir ao CCC? Quais são os princi-
pais desafios para os próximos cinco anos?
HN - O CCC ainda se encontra numa fase de crescimento e evolução. 
Pretendemos ser uma referência na área do conhecimento do café, ao 
nível nacional e internacional. 

DM - Em que medida o CCC, como se apresenta hoje a quem 
o visita, representa a extensão natural do seu pensamento? 
Era assim que via nascer este espaço? O que é o mesmo re-
presenta para si?
HN - O CCC representa, para mim, a continuação de um trabalho 
começado há mais de 58 anos pelo fundador da nossa empresa, a 
Delta Cafés, o comendador Rui Nabeiro, assim como uma homenagem 
a esta personagem única que tem levado o conhecimento sobre o café 
desde então adquirido aos quatro cantos do mundo.
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MORADA: Herdade das Argamassas (Junto à Fábrica da Novadelta, direção Campo Maior - Portalegre) 7370-171 Campo Maior | T. +351 268 009 630
geral@centrocienciacafe.com HORÁRIO: 3ªFeira a 6ªFeira: 10h00–17h00 (Inverno) 10h00–18h00 (Verão) | Sábado e Domingo: 10h00–14h00 | Encerrado: 2ªFeira e Feriados
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O amor pelo café português 
celebrado no Lisbon Coffee Fest

Nos dias 22, 23 e 24 de março, o LX Factory encheu para receber a primeira edição do 
Lisbon Coffee Fest, o primeiro evento em Portugal dedicado a celebrar o amor dos portugueses 
pelo café. Além do cheirinho característico, o festival teve várias atividades, desde palestras, 
degustações, workshops, concurso de baristas e ainda muita música e animação. Um 
programa perfeito para os amantes desta bebida, que atraiu seis mil pessoas e onde a Delta 
Cafés não podia deixar de marcar presença. 

O CONCEITO  UNBOXING 
FOI UMA DAS PROPOSTAS 
DA DELTA CAFÉS no Lisbon 
Coffee Fest, onde deu a 
conhecer novos sabores, 
aromas e formatos, assim 
como novas formas de 
desfrutar do seu café

REPORTAGEM
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“Bica”, “cimbalino” ou “expresso”. Já são 
poucos os portugueses que passam o seu dia 
a dia sem ele. Evidência disso mesmo são os 
dados divulgados pela Associação Industrial e 
Comercial do Café (AICC), que mostram que, em 
Portugal, se consomem cerca de 5,5 quilogramas 
de café per capita ao ano.
Efetivamente, Portugal não pode ser 
desassociado da história nem do mercado do 
café, não só por ter desempenhado um papel 
importantíssimo na sua difusão pelo mundo, 
mas porque tem registado uma evolução muito 
positiva, quer ao nível das exportações, tanto 
em quantidade como em valor, quer no mercado 
interno. Facto notado por Rui Miguel Nabeiro, 
presidente da AICC e administrador do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés, para quem o “boom” 
do turismo tem também contribuído para o 
aumento deste consumo, levando o mercado 
internacional a prestar mais atenção ao café 
português. “Prova disso é o contributo deste 
sector para as exportações, que desde 2006, 
gradualmente, têm conhecido uma evolução 
positiva, tanto em quantidade como em valor”, 
defende. 
E é esta paixão pelo café português que a AICC 
quis celebrar com a realização do Lisbon Coffee 
Fest, um evento dedicado inteiramente ao café, 
que proporcionou diferentes experiências 
a profissionais da área e aos consumidores 
apreciadores, promovendo, assim, a cultura 
do café em Portugal. Café que é um universo 
imenso, pelo que neste evento ficou bem patente 
a versatilidade deste produto, que não só serve 
para fazer a bebida, como é usado em produtos 
de cosmética e dietética. Mas também em 
artesanato, como ficou demonstrado pelas peças 
apresentadas pela Universidade do Minho, onde 
a borra é utilizada para criar bijutaria.
Com um programa repleto de muitas atividades, 
o Lisbon Coffee Fest atraiu, durante os três dias, 
seis mil visitantes. Ao longo de todo o festival, 
foram gastos cerca de 300 quilogramas de café, 
resultando em mais de 27 mil cafés tirados. “O 
Lisbon Coffee Fest superou as nossas expectativas 
e a adesão foi imensa, o que prova que fazia todo 
o sentido organizar um festival que promovesse o 
café e que juntasse tanto aqueles que trabalham 
com café, como aqueles que o adoram e não 
vivem sem ele. Dado o sucesso desta primeira 
edição, em breve iremos apresentar as datas para 
a segunda, que se prevê ainda mais dinâmica 
e surpreendente”, afirma Cláudia Pimentel, 
secretária-geral da AICC. 

Rui Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, na qualidade de presidente da AICC.

REPORTAGEM
LISBON COFFEE FEST

texto CARINA RODRIGUES  fotos SARA MATOS
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A presença da Delta 
Num evento dedicado ao café, a Delta Cafés não podia deixar de participar, 
com quatro espaços distintos: o stand Unboxing, onde desafiou os 
visitantes a desvendarem diferentes experiências ligadas ao café, os 
espaços Drip Coffee e Croffee e o do Centro de Ciência do Café (CCC), onde, 
durante os três dias do Lisbon Coffee Fest, os visitantes puderam ficar a 
conhecer um pouco mais desta que é uma das bebidas mais consumidas no 
mundo, a sua história, as suas origens, de que modo o grão de Arábica se 
diferencia do Robusta, os processos de torra e o modo como promovem as 
características do café, ou as várias possibilidades de extração, para além 
de serem convidados a fazer um cupping com os baristas.
Para além de proporcionar diferentes desafios, surpresas e brindes a 
todos os apreciadores desta bebida, a Delta Cafés deu a provar os novos 
sabores, aromas e formatos, assim como as novas formas de desfrutar do 
seu café, como o Drip Coffee e o Croffee. O primeiro é um café de filtro 
descartável, servido em doses individuais, que tem vindo a revelar-se um 
sucesso em alguns países asiáticos, principalmente no Japão e Coreia. 
Para o consumidor, que terá naturalmente de ser apreciador de bom 
café, o formato é direcionado a determinados momentos de consumo, nos 
quais nem sempre existem equipamentos de café ou, a existir, não vão ao 

encontro das expectativas. Já o Croffee é uma barra de cereais saudável, 
saciante e estimulante, desenvolvida a pensar em todos os que têm uma 
vida preenchida, ativa e equilibrada. Croffee é uma barra de cereais com a 
cafeína de um expresso, fonte de fibra, com 85 quilocalorias e 3,8 gramas 
de açúcar. 
Com novidades para todos, aos consumidores de produtos biológicos foi 
dado a provar o Delta Bio Coffee, ao mesmo tempo que a gama Origens levou 
os vários visitantes a viajar pelo mundo imaginário do café, sem terem 
de sair do lugar. Houve ainda um novo café desenvolvido especialmente 
para o Lisbon Coffee Fest e uma bebida exclusiva aromatizada com licor 
de pipoca. 
Missão cumprida num evento que pretendeu valorizar o café enquanto 
produto e celebrar o amor pelo café português. E Rui Miguel Nabeiro 
faz questão de sublinhar a importância desta que é a segunda bebida 
mais consumida no mundo, logo a seguir à água. “Dados recentes da 
International Coffee Organization demonstram que o consumo de café, a 
nível global, continua a aumentar de ano para ano. Segundo este organismo, 
calcula-se que, em 2018, o consumo mundial tenha sido de 165 milhões de 
sacas, o que é equivalente a 9.900 milhões de quilogramas, mais 2,1% do que 
foi consumido em 2017. E nós, portugueses, não somos exceção neste apetite 

REPORTAGEM
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pelo café, da bica ao cimbalino, curto ou cheio, escaldado ou pingado. O 
consumo de café, no nosso país, continua a aumentar e conquista cada vez 
mais novos apreciadores e desafia até novos momentos de consumo”.
Neste que é um momento de viragem para o café em Portugal, a Delta 
Cafés continua a posicionar-se para responder a todas as novas 
expectativas. Apesar de vivermos no mundo cada vez mais global e em 
constante mudança, o café português continua a caracterizar-se pela 
excelência, mas não pode esquecer que o consumidor quer novidades e 
variedade de produtos. “As novas gerações, a influência das redes sociais e 
o acesso a mais informação, assim como a crescente consciência ambiental e 
constante preocupação com a saúde e bem-estar, estão a criar tendências de 
consumo que influenciam a decisão de compra do cliente, que cada vez mais 
procura produtos saudáveis, exclusivos, inovadores e autênticos”, conclui o 
administrador da Delta Cafés.  
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José Guerreiro campeão nacional barista

Os baristas da Academia Barista Delta estiveram em destaque nesta primeira 
edição do Lisbon Coffee Fest, que acolheu o 5.º Concurso Nacional de Baristas. 
José Guerreiro, em representação do Centro de Ciência do Café, sagrou-se 
campeão nacional barista, sucedendo a Vanessa de Almeida, igualmente barista 
do Centro de Ciência do Café, em Campo Maior.
O barista ficou à frente de Catarina Esteves e Hugo Ferraz que encerraram o pódio 
e foi, assim, eleito para representar Portugal na final internacional, que irá decorrer 
em Melbourne, na Austrália, no próximo ano. 

REPORTAGEM
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Novadelta acolhe filmagens da
primeira curta-metragem Fifty Seconds

Martín Berasategui, o chef que reúne hoje 10 estrelas Michelin nos seus cinco 
restaurantes no país vizinho, visitou o Centro de Ciência do Café e a Novadelta onde pôde 
conhecer, em detalhe, a dimensão e universalidade da cultura e o preceito da produção do café. 
Sempre sorridente e disponível, juntamente com o chef executivo Filipe Carvalho, 
Martín Berasetegui veio até Campo Maior rodar a primeira curta-metragem Fifty Seconds, onde 
se explica o potencial e excelência do produto português associado a um dos melhores 
chefs de cozinha do mundo.
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Não se ouviu o famoso “luzes, câmara, ação”, mas pouco faltou para 
que de uma película se tratasse. O chef 10 estrelas Michelin, Martín 
Berasategui, visitou a Novadelta onde foi conhecer, em primeira mão, todo 
o detalhe e cuidado associados ao processo industrial com que a marca 
líder de cafés no mercado nacional prepara os seus diversos blends. 
Acompanhado pelo chef executivo Filipe Carvalho, os dois profissionais 
puderam ficar a conhecer, em detalhe, o que torna os cafés Delta tão 
especiais, ao mesmo tempo que as câmaras registavam todo o processo. 
Em causa está a primeira curta metragem Fifty Seconds, que pretende 
dar a conhecer a excelência do produto português associada a um dos 
melhores chefs de cozinha do mundo. E quando de excelência de produto 
se trata, a Delta Cafés é um nome incontornável, ou não fosse da autoria 
da marca de Campo Maior o blend exclusivo com que se encerra a viagem 
aos sentidos que o Fifty Seconds proporciona a todos os que o visitam.

Com uma simplicidade tremenda, Martín Berasategui e Filipe Carvalho 
puderam viajar pelo imenso mundo do café, num percurso que iniciou 
no Centro de Ciência do Café, berço da cultura do café em Portugal, e 
terminou na Novadelta, onde desde o armazenamento do café, diferentes 
tipos de grão, respetiva evolução de verde a torrado, aromas, texturas e 
perfis puderem ser experienciados. Daí à prova aberta de café foi um 
ápice, com a viagem pelos sentidos a ser possível graças às diferentes 
origens que são provadas diariamente no laboratório da unidade 
produtiva.
Sempre com tempo para distribuir sorrisos sem hesitar, e cumprimentar 
todos os que se lhe dirigiam, Martín Beresategui e Filipe Carvalho 
partiram, seguramente, mais ricos do que chegaram. Afinal, não é todos 
os dias que se pode conhecer, em detalhe, o ritual que traz, diariamente, 
o melhor café à mesa dos portugueses e não só.

DELTA MUNDO
VISITA

texto BRUNO FARIAS  fotos SARA MATOS
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ROTEIRO DELTA
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
STAR INN PENICHE

Star Inn Peniche: sentido de pertença
na Capital da Onda 
Localizado em frente à praia da Cova da Alfarroba, e a escassos metros do centro de 

Peniche, o Star Inn Peniche apresenta-se ao mercado como uma unidade hoteleira 
de referência na capital da onda. Ao conjugar conforto e qualidade com um ambiente 
informal, o Star Inn Peniche é o porto de abrigo indicado para todos aqueles que procuram 

o contacto com a natureza e as atividades ao ar livre.

COM UMA FORTE 
LIGAÇÃO À LOCALIDADE,
o Star Inn Peniche 
aposta numa linha 
de comunicação 
próxima e é um espaço 
adequado para receber 
os amantes do surf. 
Apesar da sua oferta 
não se esgotar neste 
segmento de mercado
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ROTEIRO DELTA

Que Peniche é a capital nacional da onda ninguém duvida. De que esta 
cidade piscatória tem algumas das melhores praias para a prática deste 
desporto também ninguém questionará. A pensar neste enorme patrimó-
nio natural, e não só, o Grupo Hoti Hotels reconverteu, em parceria com 
a entidade proprietária, mais uma unidade hoteleira com grande sucesso. 
Trata-se do Star Inn Peniche, uma das mais recentes propostas de alojamen-
to da Costa de Prata e que trouxe consigo um sentido de pertença a todos 
aqueles que se dirijam a esta cidade costeira. Seja para desfrutar do surf, 
da envolvente natural, da boa restauração local, ou por qualquer motivo tão 
bom como os anteriores.
Com a missão bem clara de continuar a ser um hotel generalista, e com isso 
atrair todo o tipo de visitantes, provenientes dos mais distintos segmentos 
de mercado, o Star Inn Peniche procurou aproximar a sua linguagem visual 
ao local onde se encontra: de frente para a Praia da Cova da Alfarroba. Se-
gundo os locais, o melhor “spot” para se aprender a praticar o desporto rei 
das ondas, mas que, curiosamente, mais longe no areal, também oferece 
excelentes condições para a prática por atletas mais experientes.
E o Star Inn Peniche é uma unidade que se apresenta ao mercado em plena 
comunhão com o local que a acolheu. Um hotel de três estrelas, remodelado 
para servir com qualidade todos os segmentos de mercado, mas com um 
profundo sentido de pertença com a localidade que o alberga. Desde a deco-
ração exterior, fruto de um concurso que visou promover a cultura local (e 
que poderá ter continuidade no futuro), ao código cromático interior, onde 
a luz, as cores quentes, a associação à natureza e à sustentabilidade, sem 
esquecer, uma vez mais, a ligação ao sítio onde se encontra, são aspetos 
que potenciam, em muito, este hotel explorado pelo grupo empresarial por-
tuguês. “O hotel iniciou a sua exploração em 1998 e ficou sempre muito iden-
tificado como um hotel generalista. Esta continua a ser a sua essência, mas 
apostado em devolver o que está lá fora. Uma zona com uma energia muito 
boa e com um ambiente informal. A primeira associação, de forma imediata, 
foi trabalhar com uma escola de surf. Uma das diversas relações criadas com 
os pequenos negócios da zona, que foram sendo integrados dentro do hotel, 
e que tem corrido muito bem. O objetivo mantém-se: ser um hotel. Mas, nesse 
processo, ser também um veículo de divulgação e de desenvolvimento de mui-
tos outros negócios da zona. O hotel não se esgota em si e na sua função de 
alojamento e pode crescer para muitas outras coisas, principalmente num des-
tino como Peniche, que cresce há relativamente pouco tempo. Fazer do hotel 
uma árvore, fixando raízes no destino e dele tirar benefícios ao mesmo tempo 

que a ele se trazem outros benefícios. É esse o nosso grande objetivo”, partilha, 
Miguel Caldeira Proença, administrador do Grupo Hoti Hotéis.
E muito há para descobrir e usufruir. Devido à sua ligação à zona envol-
vente, o Star Inn Peniche disponibiliza um conjunto de serviços que visam 
potenciar a cultura do desporto, através da promoção do descanso mental e 
físico. Valências que passam pelo usufruto das piscinas interior e exterior, 
com jacuzzi e serviço de massagens. “Cada vez mais, o espírito de surf é 
descansar para, no dia seguinte, ir fazer surf novamente. Somos um hotel 
que potencia essa vertente. Pode-se relaxar na piscina a seguir ao surf, ou no 

jacuzzi. Para além de que, muitas vezes, o surfista viaja acompanhado, daí o 
hotel oferecer mais valências. Temos, ainda, uma entrada dedicada no hotel 
para estes atletas, onde existe toda uma estrutura de apoio para este despor-
to. Desde os cacifos, aos duches, ao espaço exterior para lavar as pranchas, 
disponibilizamos um serviço muito completo, nesse sentido”, reforça do admi-
nistrador o Grupo Hoti Hoteis.
E se o surf é uma modalidade transversal a todas as idades e espetros so-

ciais quem, vem para Peniche para fazer surf não sai de-
fraudado. A ligação à escola Special Surf 78, enquanto em-
presa, dá um grande contributo ao hotel. “A escola surgiu 
de uma paixão muito grande. Desde cedo que percebemos o 
potencial da zona para o surf, uma vez que somos praticantes 
e habitantes locais. Potencial peculiar porque não é apenas 
para surfistas de alto nível. É uma zona que também dá para 
iniciantes e intermédios. Como projeto, a Special Surf iniciou 
em 2011 com a missão das populações especiais”, introduz 
Nuno Batalha, proprietário da escola Special Surf 78. Além 
da paixão pelo surf, e de ambos serem treinadores, os ir-
mãos Batalha são professores de educação física e pratican-

Miguel Caldeira Proença, administrador do Grupo Hoti Hotéis, (ao centro) com Edgar e Nuno Batalha 
da escola Special Surf 78.
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tes de surf há vários anos. Edgar Batalha, por sua vez, é ainda pós-graduado 
em ensino especial. “A parceria com o Star Inn Peniche foi uma oportunidade 
de ouro para a vertente do alojamento. Sendo Peniche a capital da onda, o 
hotel tem a melhor localização do país para quem quer fa-
zer surf. Pela proximidade com a praia com características 
para uma prática em segurança, o hotel tem também uma 
imagem ligada ao surf e está bem equipado. Condições na-
turais únicas. É o melhor sítio de Peniche para dar aulas 
de surf, modalidade que mais do que uma aposta regional 
é uma aposta nacional. Não se pode esquecer que Peniche 
recebe uma etapa da World Surf League que traz pessoas 
do mundo inteiro”, destaca, por sua vez, Nuno Batalha.

Comunidade local
Um dos muitos aspetos onde o Star Inn Peniche se desta-
ca ao promover outras ligações bem sucedidas, como são 
o exemplo a desenvolvida com o artista plástico Antero 
Anastácio, o pintor mais reconhecido de Peniche, e com 
Wilson Alexandre, que ganhou notoriedade quando, em 
conjunto com a autarquia, foi um dos pintores da onda 
gigante de 30 metros no molhe leste de Supertubos. “Foi 
ele que pintou o mural no lado oeste do hotel. Uma obra 
de arte dedicada a Peniche, mais do que um instrumento 

de sinalização do hotel”, explica 
Miguel Proença Caldeira.
Pequenos “nadas” que podem 
ser “tudo”, num hotel que quer 
tratar o espaço de uma forma 
contemporânea, mas associan-
do-se sempre ao que faz sentido 

Onde fica? 
            
Star Inn Peniche
Estrada do Baleal,
2520-206 Peniche, Portugal
T:  262 780 400
https://www.hotelstarinn.com/peniche/

na zona. “Daí também a ligação à Vulture, uma conhecida marca de pranchas 
de surf e que é Peniche, com a produção das pranchas”, recorda, sorridente, 
o responsável. Que como fatores essenciais para a boa aceitação que o Star 
Inn Peniche está a ter junto da comunidade local, e não só, aponta o tra-
balho feito pela equipa de gestão, além de uma entidade proprietária que 
acreditou no projeto desde o início. “É uma proposta que continua a dirigir-se 
a um cliente generalista, mas com algo que tem a ver com o local onde está. 
Entendemos que, naquilo que era a linguagem da globalidade do hotel, fazia 
sentido que uma parte da comunicação também estivesse ligada ao grande 
tema do surf. O hotel tinha muito espaço disponível, mas que não estava a ser 
aproveitado. Os quartos de grande dimensão foram aproveitados para se fazer 
um hotel que consegue servir praticamente todos os segmentos de mercado. 
As grandes zonas comuns no piso 0 foram aproveitadas para ter zonas aber-
tas, embora sem se perder alguns cantos onde os hóspedes se possam sentir 
mais aconchegados, assim como trabalhar a área de wellness e também as 
conferências”, assume.
Uma grande ligação ao sítio onde está, onde a área da hospitalidade, mais 
do que um produto de qualidade, exige qualidade de atendimento. O hotel 
iniciou os trabalhos de remodelação com uma classificação de 8.0 na Boo-
king, neste momento está com 8.6 “e o objetivo é chegar rapidamente a 8.8”.
Para tal, apostam na ligação ao mar, à natureza envolvente, à sustentabi-
lidade, sendo evidente o recurso e proliferação de diversos materiais de 

suporte que têm como base materiais reciclados e que conferem uma visão 
sustentável a toda a operação. Um cuidado especial por quem trata bem o 
tema do mar e que, sem querer ser um eco-resort, sabe que quando tanto 
se fala no tema da sustentabilidade, o mesmo não é um tema do futuro, mas 
do presente imediato. Onde o Star Inn Peniche quer ser uma referência 
para todos aqueles que procuram ficar alojados num local que promove um 
verdadeiro sentido de pertença.

ROTEIRO DELTA
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“O Jantar do Ano” chega a 
Lisboa a 4 de maio

A Adega Mayor apresenta o grande espetáculo da gastronomia que vai contar com 
os chefs Justa Nobre, Vítor Sobral, João Rodrigues e Henrique Sá Pessoa, numa noite 

que promete ser inesquecível. A atriz Cláudia Vieira é a embaixadora do evento.

“O Jantar do Ano” está de volta a Lisboa a 4 de maio, para uma 
noite memorável, repleta de surpresas. Num lugar também ele 
inesperado, o espetáculo gastronómico vai reunir quatro dos 
maiores nomes nacionais da gastronomia: Justa Nobre, Vítor So-
bral, João Rodrigues e Henrique Sá Pessoa, a que se juntam estre-
las (gastronómicas) internacionais cujos nomes se mantêm ainda 
em segredo. “É com grande entusiasmo que a Adega Mayor volta a 
apresentar ‘O Jantar do Ano’, um evento de sucesso e em tudo dife-
renciador. São as paixões que nos movem e somos apaixonados por 
criar momentos e experiências marcantes, seja quando criamos um 
vinho, seja quando convidamos a abrir os sentidos em eventos como 
este. Queremos proporcionar a todos os convidados uma experiência 
inesquecível, num espetáculo único, que reúne todos os ingredientes 
para apreciar os nossos vinhos: o convívio, a arte e o melhor da gas-
tronomia nacional”, sublinha Rita Nabeiro, CEO da Adega Mayor.
O espaço vai também dar vida às marcas Carte D’Or, Delta Q, Es-

trella Damm e Oliveira da Serra. “Trans-
formar ‘O Jantar do Ano’ numa experiên-
cia inédita é um objetivo cada vez mais 
importante. Converter este evento num 
mega show de entretenimento em que 
chefs assumem papel de atores e em que 
a alta gastronomia é saboreada em torno 
de uma grande encenação é, sem dúvida, 
um grande motivo para estarmos conten-
tes com o projeto que hoje apresentamos. 
Aguçar a curiosidade dos portugueses 
sem destapar o véu do que acontecerá na 
noite de 4 de maio é o grande desafio”, 
refere Charlotte Jardim Seabra, diretora 
de marketing d’ “O Jantar do Ano”.
Os bilhetes estão à venda na página  
www.jantardoano.pt e apenas mil 
convidados vão ter a oportunidade 
única de viver esta experiência.
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