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JOÃO MANUEL NABEIRO, 
ADMINISTRADOR DO 
GRUPO NABEIRO/DELTA CAFÉS, 
destaca o papel do grupo na 
criação contínua de valor 
acrescentado nos diversos 
mercados onde se faz 
representar

Esta edição narra momentos de verdadeira felicidade, que refletem emoções, expectativas, ocasiões em que 
demos e recebemos, numa relação entre as pessoas, a natureza e a terra. 

Encontramos na origem a fórmula perfeita para prepararmos o futuro. Sem qualquer pretensão ou nostalgia 
do passado, acreditamos no valor das coisas simples, das relações, da importância das histórias e do 
conhecimento alcançado.

Somos uma empresa que concretiza. E, ao longo dos 58 anos de atividade comercial em que servimos os 
mercados nacionais e internacionais, temos deixado a marca da nossa portugalidade em todas as áreas de 
negócios que cobrimos. 

Somos, com orgulho, um grupo empresarial 100% português, nascido em Campo Maior. Sempre apontámos 
além-fronteiras. Sempre sonhámos em deixar o nosso testemunho e comercializar as nossas marcas no 
mundo.

Fomentamos sinergias, geramos mais-valias, somos, e seremos, um grupo que sempre apostou na criação 
de valor. E é, justamente, o valor acrescentado que destacamos neste número da Delta Magazine. 

Um facto incontornável desde a hotelaria aos produtos de grande consumo, onde, com as nossas empresas 
e marcas, temos vindo a desenhar um percurso consolidado em valores sólidos e com obras de referência 
que visam aprofundar o conhecimento para poderem ser partilhadas com a sociedade, deixando ao serviço 
de todos a nossa obra, fazendo de cada cliente um amigo. 

Somos irreverentes por natureza, sonhadores por defeito e é a persecução da excelência que nos move. 
Ambicionar, empreender, concretizar faz parte do nosso ADN. E continuará a fazer no futuro. “Somos o que 
pensamos. Tudo o que somos surge com os nossos pensamentos. Com os nossos pensamentos, fazemos o 
nosso mundo”, disse, sabiamente, Siddhartha Gautama. E é com a matéria dos sonhos que vamos continuar 
a gerar valor acrescentado. Se sonharmos conseguiremos, seguramente, concretizá-lo. 

VALOR ACRESCENTADO



DELTA MAGAZINE
ABRIL/MAIO/JUNHO’19 4

3  EDITORIAL

5  MENSAGEM

6  INFO DELTA

8    “POR UM PAÍS COM BOM AR”

9  HOMENAGEM PUPILOS EXÉRCITO

10  PRÉMIOS MARKETEER

11  ESTUDO HAPPINESS WORKS

12   MARCAS DE CONFIANÇA

14   SUSTENTABILIDADE GRUPO NABEIRO

20   ENCONTRO ÚNICO

26   JANTAR DO ANO

28   LANÇAMENTO ENTRE TANTOS

32   DESTAQUE

35   CCC

36   CAFÉ COM – MARTIM SOUSA TAVARES

39   QAFÉ BAR KIDZANIA

42   UM CLIENTE, UM AMIGO

44   ENTREVISTA - JOSÉ PEDRO COBRA

48   CHEF

50   RECEITAS

52   CORAÇÃO DELTA

54   UM CLIENTE, UM AMIGO

56   DELTA MUNDO - POLÓNIA

58   SOMOS DELTA - MIND

62   ROTEIRO – THE HOUSE OF SANDEMAN

66   A FECHAR
FICHA TÉCNICA

PRODUÇÃO
LISGRÁFICA, S.A. 

CONTACTOS EDITORIAIS
BEYONDMERIDIAN, LDA.
AVENIDA DO PARQUE N.º 65 A
2635-609 RIO DE MOURO
GERAL@GRANDECONSUMO.COM TELEFONE: 218 208 793  

PROPRIEDADE
NABEIROGEST
SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A.

Avenida Calouste Gulbenkian
7370-025 CAMPO MAIOR
TELEFONE: 268 699 200

REGISTO NO ICS
124488/04

DIRETOR
JOÃO MANUEL NABEIRO

DIRETOR-ADJUNTO
RUI MIGUEL NABEIRO

SUB-DIRETOR
MARCO NANITA

COORDENAÇÃO
ANA PINTO VON GILSA
SUSANA ALMAS

E-MAIL GERAL
DMAGAZINE@DELTA-CAFES.PT

REVISTA TRIMESTRAL
N.º 78
 ABRIL / MAIO / JUNHO '19
GRATUITO
25.000 EXEMPLARES

O BARISTA PERFECIONISTA

REVISTA TRIMESTRAL
N.º 78
 ABRIL / MAIO / JUNHO '19
GRATUITO
25.000 EXEMPLARES

O BARISTA PERFECIONISTA



DELTA MAGAZINE
ABRIL/MAIO/JUNHO’19 5

A nossa empresa tem quase 60 anos. E foi, justamente, nessa altura que lançámos as primeiras sementes 
à terra, lá, bem longe, na fronteira com Espanha, bem distante do litoral. Na altura, podia parecer estranho, 
arriscado; hoje, mais do que nunca, a nossa localização geográfica faz todo o sentido, a terra continua a 
dar frutos.

Numa sala cheia de amigos, clientes e parceiros, demos  a conhecer a nossa estratégia de sustentabilidade 
até 2025. Sinal da nossa convicção, visão de futuro, mas, acima de tudo, da nossa vontade em fazer 
melhor. Todos os dias. A sustentabilidade assenta na vontade premente em criar dinâmica, acrescentar 
valor, dar vida, criar raízes, meios que tragam dias melhores para todos. Não vamos parar.

O meu sonho é o sonho de há 58 anos. Criamos, damos vida à vida, geramos condições para continuarmos 
a ser quem somos, ajudando o país a sonhar e a seguir em frente. Em momentos difíceis, em momentos 
mais favoráveis, um objetivo comum: sonhar. Com a ajuda da família, é isso que temos vindo a fazer, um 
exemplo entre outros, um exemplo que o país precisa. O exemplo do crer, o exemplo dos homens, o exemplo 
da amizade e é daí que vem a sustentabilidade. Temos que deitar sementes todos os dias à terra. Vivemos 
para nós, mas também vivemos para os outros. Sempre deitei sementes à terra e ela foi respondendo.

A mensagem que vos deixo é tão somente o reforço do sonho, da ambição, da dedicação e do trabalho. A 
nossa empresa não leva para fora, traz para dentro e reforça, todos os dias, essa ambição de fazer melhor.

Razão pela qual partilhámos com todos vós a visão que temos do futuro, onde a revalorização dos nossos 
produtos nos levou a apresentar uma cápsula biodegradável, a demonstrar como a biomassa decorrente 
da extração do nosso café pode ter um valor acrescentado. Como, não longe daqui, nos Açores, podemos 
ajudar com o nosso conhecimento e capacidade de desenvolvimento a criar algo de verdadeiramente 
único. 

Somos guiados pelo sonho, o mesmo faz parte da nossa vida. Sempre fez. Mas queremos mais. 

COMENDADOR 
RUI NABEIRO 
destaca o caminho feito 
pelo grupo no que à 
sustentabilidade concerne

SEMPRE DEITEI SEMENTES À TERRA
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INFO DELTA

Campo Pequeno recordou Joaquim 
Bastinhas em homenagem inesquecível

Um dos maiores nomes da tauromaquia nacional foi consagrado na praça 
do Campo Pequeno, com uma homenagem à vida e carreira desta figura 
ímpar nas lides nacionais e que para a posteridade será, sempre, recordado 
como o “toureiro do povo”. “O Nosso Joaquim Bastinhas”, pois claro, nome 
pelo qual se deu a conhecer a todos os interessados a exposição organizada 
pela esposa, Helena Nabeiro, e que recuperou alguns dos momentos altos 
da carreira de Joaquim Manuel Tenório, conhecido por todos como Joaquim 
Bastinhas.
A exposição contou com objetos pessoais, casacas de toureio, arreios de cor-
tesias, prémios, fotografias, cartazes e outros documentos e pretendeu dar 
a conhecer a figura ímpar que foi o cavaleiro natural de Elvas e que deixou 
uma marca incontornável em todos os amantes da tauromaquia e não só. 
Além da mostra, que esteve patente ao público desde o dia 4 de junho, o 
ponto alto do tributo aconteceu com a corrida de touros realizada na noite 
de 6 de junho, na qual triunfou Marcos Tenório Bastinhas, seu filho, com 
saída em ombros pela Porta Grande do redondel lisboeta num momento de 
grande emoção, significado e simbolismo.

Na presença de Helena Nabeiro e respetiva família, foi descerrada uma pla-
ca que fica a perpetuar a memória do homenageado na mais emblemática 
praça portuguesa. Durante esta homenagem em Lisboa, foi anunciado, ain-
da, que Elvas vai prestar tributo Joaquim Bastinhas, em setembro, com duas 
corridas de touros por ocasião da Feira de São Mateus.
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INFO DELTA

O fundador e carismático líder da Web Summit, 
Paddy Cosgrove, visitou Campo Maior de modo a 
conhecer melhor algumas unidades produtivas do 
Grupo Nabeiro/Delta Cafés. Acompanhado pela 
administração do grupo, o criador da maior cimei-
ra mundial sobre empreendedorismo e inovação 
visitou a unidade fabril Novadelta, o Centro de 
Ciência do Café e a Adega Mayor.
Segundo Paddy Cosgrave, esta visita a Campo 
Maior “foi fantástica. Quantas companhias no mun-
do são como a Delta? É um verdadeiro unicórnio. A 
visão do fundador, o sentido de família, a dedicação 
à comunidade. Foi inspirador”.
Delta Cafés e Delta Q são as marcas oficiais de 
café da Web Summit, desde a vinda da conferência 
para Portugal, em 2016. O evento vai continuar a 
realizar-se anualmente no nosso país, pelo menos 
até 2028.

Paddy Cosgrave visita 
Grupo Nabeiro

PUB
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Portugal foi o primeiro país a adotar o Dia Nacional do Ar, que se assinalou a 12 de abril, 
instituído pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 64/2019. Esta iniciativa, apresentada pela 
Agência Portuguesa do Ambiente, marca o arranque da campanha nacional “Por um país 
com bom ar”. Trata-se de uma resposta ao interesse crescente que as questões da 
poluição do ar têm vindo a assumir e que o Grupo Nabeiro vem apoiar, contando-se o 
comendador Rui Nabeiro entre as individualidades que se associam a esta campanha. 

Comendador Rui Nabeiro apoia 
iniciativa “Por um país com bom ar”

“Por um país com bom ar” é a campanha nacional que pretende tratar de 
questões da poluição do ar, sendo mais um passo em frente na estratégia 
de combate à poluição causada pelos fumos dos escapes dos automóveis. 
A apresentação da campanha e a comemoração do Dia Nacional do Ar ti-
veram lugar a 12 de abril, no Castelo de São Jorge, em Lisboa, ocasião em 
que se conheceram os embaixadores da ação. O comendador Rui Nabeiro, 
Cuca Roseta, Rui Veloso, Naíde Gomes, Joaquim de Almeida e André Sardet 
são algumas das individualidades que se associam à campanha de sensibi-

lização para a qualidade do ar e que defende o uso de mobilidade elétrica 
ou não poluente, o alargamento das restrições à circulação de carros po-
luentes e mais antigos e a criação de “zonas de zero emissões”, onde só se 
possa andar a pé ou com veículos elétricos. 
Nesse sentido, assumiram-se protocolos de parceria com municípios e en-
tidades, na presença do ministro do Ambiente e da Transição Energética, 
João Pedro Matos Fernandes. Afinal, o bom ar depende de como se anda 
nas cidades, defende a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). “Não há 
dúvida nenhuma que Portugal tem bom ar”, afirma o presidente da APA, 
Nuno Lacasta. “Portugal está entre os dez países europeus com melhor quali-
dade do ar. Isso deve-se, obviamente, a condições atmosféricas particulares e 
à nossa localização, mas sobretudo ao facto de que temos tido capacidade de 
vir melhorando a qualidade do ar no nosso país. Nas fábricas, nos automó-
veis e na forma como nos vamos organizando no território e isso deve-se ao 
papel dos municípios na gestão do espaço urbano. Mas temos, ainda assim, 
alguns desafios pela frente”.
Além de definir protocolos de colaboração, no sentido de vir responder 
ao interesse crescente que estas questões têm vindo a assumir junto dos 
cidadãos, a campanha reconhece como fundamental alertar, sensibilizar 
e envolver a sociedade no fomento da responsabilidade pessoal e maior 
motivação e compromisso com a proteção da qualidade do ar. 
Assim, apresenta um conjunto de informações e de dicas, entre as quais 
se destacam o uso de transportes coletivos, fazer as pequenas deslocações 
a pé ou de bicicleta, efetuar as revisões periódicas do veículo e manter 
os pneus calibrados, diminuir a emissão dos poluentes, limitar o uso do 
automóvel ao estritamente necessário, abastecer o veículo fora das horas 
de maior calor, moderar a utilização do ar condicionado no veículo, apostar 
na mobilidade partilhada e fazer uma condução eficiente (arrancar suave-
mente, reduzir a velocidade, utilizar o travão do motor, evitar acelerações 
e travagens bruscas).
Uma sugestão entre muitas outras e que concorrem para “um país com bom ar”.

REPORTAGEM
texto BÁRBARA SOUSA fotos RAQUEL WISE
CAMPANHA

O comendador Rui Nabeiro é uma das muitas individualidades que se associaram a esta iniciativa da APA.
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A Associação dos Pupilos do Exército, no âmbito da comemoração do seu 87.º aniversário, 
convidou e homenageou o comendador Rui Nabeiro. Uma ocasião solene para consagrar 
o líder da Delta Cafés como cidadão solidário e empresário, mas também como símbolo do 
lema do Instituto dos Pupilos do Exército: “Querer é Poder”.

Rui Nabeiro homenageado 
pelos Pupilos do Exército

REPORTAGEM
texto BÁRBARA SOUSA fotos HUGO GAMBOA

HOMENAGEM  

A Associação dos Pupilos do Exército (APE), fundada por um grupo de 
antigos alunos do Instituto dos Pupilos do Exército a 1 de junho de 1932, 
celebrou o seu 87.º aniversário.
“É uma data especial, para nós, antigos alunos do Instituto dos Pupilos do 
Exército, em que lembramos todos aqueles que idealizaram e concretizaram 
a vontade e criaram uma associação que defende, intransigentemente, os in-
teresses de toda a comunidade e a casa onde fomos preparados para a vida”, 
afirmou o presidente da direção da APE, Fernando Batista Pires.
No âmbito desta sessão solene, que se realizou na sede da APE, em São 
Domingos de Benfica, em Lisboa, foi convidado de honra o comendador 
Rui Nabeiro por tão bem protagonizar o lema do Instituto dos Pupilos do 

Exército e pelo facto do seu percurso de vida ser um 
exemplo da máxima deste estabelecimento: “Querer 
é Poder”.
“O momento que vivemos hoje, com a presença de 
uma ilustre figura nacional, um exemplo de cidada-
nia e empreendedorismo e humanista solidário, ficará 
perpetuado nas nossas memórias e na história desta 
associação”, continuou o presidente da APE.
A homenagem realça como, nascido no seio de uma 
família humilde, o comendador Rui Nabeiro começou 
a trabalhar por volta dos 12 anos, ajudando a mãe 
numa pequena mercearia e o pai e os tios na tor-
ra do café, numa época em que se sentiam os efei-
tos da guerra civil em Espanha e a zona raiana era 
lugar de contrabando. Para, aos 17 anos, assumir 
os destinos da pequena torrefação familiar e fazer 
crescer a empresa, fomentando a venda de café em 
Espanha, constituindo, depois, em sociedade com os 
seus tios, a Torrefação Camelo. Venderia mais tarde 
a sua participação aos familiares, criando em 1961 a 
sua própria empresa, a Delta Cafés, que, além dum 
pequeno armazém de mercearias, logo se iniciou na 
torra do café.

Hoje, mais de meio século após a fundação da Delta Cafés, o grupo empre-
sarial emprega cerca de 3.500 colaboradores e os seus negócios estendem-
-se por vários pontos do mundo.
Na comemoração, estiveram presentes várias individualidades, nomeada-
mente o diretor de Educação do Comando da Instrução e Doutrina, o ma-
jor general Aguiar Santos, o diretor dos Pupilos do Exército, coronel João 
Augusto de Miranda Soares, o presidente da Câmara Municipal de Campo 
Maior, Ricardo Pinheiro, para além de uma sala cheia de antigos e atuais 
alunos.
O comendador Rui Nabeiro assinou o livro de honra da APE e, seguida-
mente, foi revelada uma placa em sua homenagem na sede da associação.
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A Delta Cafés foi um dos grandes vencedores da 11.ª edição dos Prémios Marketeer. A 
empresa portuguesa especialista em café subiu ao palco para receber um galardão que reconhece 
o seu trabalho, realizado ao longo do ano passado, no âmbito da responsabilidade 
social e ambiental.

Delta Cafés premiada pela 
responsabilidade social e ambiental

O trabalho do Grupo Nabeiro nas áreas da responsabilidade social e am-
biental obteve mais um importante reconhecimento. Desta vez, foi nos Pré-
mios Marketeer 2019, em cuja gala foi anunciada a atribuição à Delta Cafés 
do troféu correspondente àquela categoria.
O Convento do Beato, em Lisboa, foi o local escolhido para reconhecer, uma 
vez mais, as marcas que fazem a diferença em Portugal, acolhendo o even-
to promovido pelo 11.º ano consecutivo pela revista Marketeer, organiza-

do em parceria com a Desafio Global. As marcas, agências e profissionais 
mais votados subiram ao palco, no dia 30 de maio, para receber o galardão 
que reconhece o trabalho realizado no ano de 2018. 
Cerca de 1.200 pessoas passaram pelo Convento do Beato para assistir à 
cerimónia conduzida por Pedro Fernandes e Filomena Cautela. Ao todo, 
foram 34 as categorias que estiveram a voto, cada uma delas com oito no-
meados. Os vencedores foram eleitos com a contribuição dos leitores da 

Marketeer, num total que ultrapassa as 60 
mil pessoas. 
Automóvel, eletrónica de consumo, bebi-
das, moda e acessórios, projetos de res-
tauração, seguros e companhias aéreas 
são apenas algumas das áreas abrangidas 
pela edição deste ano dos prémios. Adicio-
nalmente, além do trabalho desenvolvido 
pelas marcas, os Prémios Marketeer reco-
nheceram as melhores agências de comu-
nicação, meios e branding e publicidade. 
Existiram ainda dois prémios de atribui-
ção direta: Marketeer do Ano e Big Fish.
A Delta Cafés, novamente entre os gran-
des vencedores, está a tornar-se, assim, 
numa presença habitual nos Prémios Mar-
keteer, que distinguem anualmente quem 
faz a diferença em Portugal em áreas 
como grande consumo, turismo ou arte e 
cultura. Sagrando-se a grande vencedora 
na categoria de responsabilidade social e 
ambiental, a empresa do Grupo Nabeiro, 
que partilhou a lista de finalistas com a 
Fundação EDP e a Missão Continente, vê 
premiada a sua contínua aposta no equi-
líbrio entre as áreas económica, social e 
ambiental.

DISTINÇÃO
texto BÁRBARA SOUSA fotos D.R. 
PRÉMIOS MARKETEER
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O estudo Happiness Works elegeu o comendador Rui Nabeiro como o Happy Boss da edição de 
2019 deste diagnóstico de felicidade das empresas, criado em 2012. Estudo que conta com a 
participação de mais de cinco mil profissionais e 200 empresas, que cooperam na 
aferição do nível de felicidade organizacional dentro das suas estruturas, avaliando o 
ambiente e o envolvimento dos colaboradores na sua função.

Rui Nabeiro é o 
Happy Boss de 2019

O arranque do estudo remonta a 2012, sendo promovido pela Lukkap Portugal, 
pela Universidade Atlântica e pela revista Exame, enquanto o prémio integra, 
ainda, como parceiros a APG (Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas), 
a ACEGE (Associação Cristã de Empresários e Gestores), bem como a Happy 
Brands, a B2Run e a WIF Partners.
As capacidades de liderança e a inspiração de Rui Nabeiro valeram ao fundador 
e figura histórica da Delta Cafés o título de Happy Boss de 2019, com o comen-
dador a ser o mais votado pelos participantes. Recorde-se que, já este ano, a 
Novadelta foi a primeira empresa portuguesa a receber o diploma Gestão da 
Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal, atribuído pela Bureau 
Veritas à unidade produtiva de Campo Maior.
O reconhecido gestor, que sempre baseou a sua atividade comercial na máxima 
“um cliente, um amigo”, sucede, assim, nesta posição, ao Presidente da Repú-
blica, Marcelo Rebelo de Sousa, presença constante entre os líderes políticos 
mais populares no país e que foi considerado o melhor “patrão” em 2018. De 
acordo com a Exame, “as capacidades de liderança e a inspiração de Rui Nabeiro 
valeram ao fundador e figura histórica da Delta Cafés o título de Happy Boss de 
2019”. 
O mesmo estudo avança, ainda, que mais de metade (71%) dos trabalhadores 
portugueses são mais felizes nas funções que desempenham do que na orga-
nização onde trabalham. Segundo o estudo, dois em cada três portugueses são 
felizes na organização onde trabalham. No entanto, a felicidade é maior no 
desempenho da sua função, mas assumem-se mais felizes como pessoas, com 
83% dos inquiridos a destacar este item. O inquérito foi realizado a 810 profis-
sionais portugueses, entre março e julho deste ano, e tem uma margem de erro 
de 3,4%, com um nível de confiança de 95%.
Do universo em análise, 27% dos inquiridos eram diretores. Mais de metade 
(59%) dos 810 profissionais contactados era do sexo feminino.
“Os portugueses são mais felizes como pessoas do que como profissionais, são 
mais felizes com a função que desempenham do que na organização”, conclui 
o relatório, adiantando que estudos realizados a nível internacional “demons-
tram que as organizações com colaboradores mais felizes são mais sustentáveis”.

ESTUDO
texto BRUNO FARIAS fotos D.R.

HAPPINESS WORKS



DELTA MAGAZINE
ABRIL/MAIO/JUNHO’19 12

Apesar das mudanças de hábitos dos consumidores, da dinâmica do mercado ou da 
era digital, há marcas que, desde sempre, são reconhecidas pela confiança que geram. É o caso 
da Delta Cafés, uma vez mais, a Marca de Confiança dos Portugueses, assim como do 
seu líder: o comendador Rui Nabeiro.

Sinónimo de Confiança
há 18 anos consecutivos

texto BRUNO FARIAS  fotos SARA MATOS
MARCAS DE CONFIANÇA
REPORTAGEM
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Este estudo é, também, um barómetro socioeconómico da realidade 
portuguesa. Nele se revela que os atributos que os portugueses mais 
valorizam são o facto de serem marcas nacionais (7,5 numa escala de 1 
a 10) e a preocupação social (7) por elas demonstrada. Ainda segundo o 
estudo, o fator preço continua a ser motivo para levar à experimentação de 
outra marca (7), logo seguido da relação com o cliente e o ser uma marca 
inovadora (6,5).

Para Maria do Carmo Diniz, responsável do estudo em Portugal, “o selo 
Marcas de Confiança das Selecções do Reader´s Digest conquistou, ao longo 
destes 19 anos, um lugar de destaque no nosso país, sendo utilizado pelas 
marcas vencedoras como símbolo de confiança e qualidade e reconhecido 
pelos consumidores pela sua idoneidade”.
O estudo Marcas de Confiança analisa os níveis de confiança dos 
consumidores, através de 60 categorias de produtos, junto dos assinantes 
portugueses da revista. O estudo foi realizado entre setembro e novembro 
de 2018 e as respostas foram enviadas através de um questionário postal 
e um questionário online. Para além de não votarem os mesmos leitores 
todos os anos, ou seja, haver um painel rotativo, a nomeação é feita pelos 
inquiridos de forma espontânea, não havendo, assim, referência ou 
sugestão a qualquer marca.
Com uma pontuação de 70%, a Delta Cafés voltou a ser reconhecida como a 
Marca de Confiança dos Portugueses na categoria de Cafés. Um caso único, 
uma distinção repetida ano após ano ao longo de 18 anos consecutivos, e 
que espelha bem a sua liderança do mercado nacional. Tal como o comen-
dador Rui Nabeiro voltou a ser eleito, pela sétima vez, Personalidade de 
Confiança na categoria empresarial. “Estou muito satisfeito e orgulhoso por 
poder receber este prémio em nome do meu pai, Rui Nabeiro. E, em segundo 
lugar, quero dizer que a nossa responsabilidade aumenta com mais esta dis-
tinção das Selecções do Reader’s Digest e, acima de tudo, agradecer a todos 
os leitores que em si votaram”, aponta João Manuel Nabeiro, administrador 
do Grupo Nabeiro/Delta Cafés.
Uma nota de constância num ano em que a iniciativa das Selecções do 
Reader’s Digest dá conta de como as preferências dos consumidores 
portugueses se têm vindo a alterar. 
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Maria do Carmo Diniz, responsável pelo estudo Marcas de Confiança.

João Manuel e Amélia Nabeiro, administradores do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, marcaram presença no evento que distinguiu, uma vez mais, a Delta Cafés e o comendador Rui Nabeiro.
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O Grupo Nabeiro partilhou a sua estratégia de sustentabilidade até 2025, na qual 
figuram vários compromissos nas vertentes económica, social e ambiental. Desde a primeira 
cápsula Delta Q totalmente biodegradável, ao apoio à produção de café nos Açores, 
sem esquecer o reabilitar do desperdício das borras de café através da iniciativa NÃM. Uma visão 
integrada de uma empresa que, nas suas ações quotidianas, aponta sempre ao futuro. Saiba como 
o Grupo Nabeiro/Delta Cafés se encontra a preparar um amanhã mais sustentável.

Visão sustentável 
rumo ao futuro

REPORTAGEM
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
SUSTENTABILIDADE 
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O Grupo Nabeiro partilhou a sua estratégia de sustentabilidade até 
2025, na qual figuram vários compromissos nas vertentes económica, 
social e ambiental. Numa apresentação que contou com a presença do 
primeiro-ministro, António Costa, e do ministro Adjunto e da Economia, 
Pedro Siza Vieira, o grupo deu a conhecer aquilo que foi o trabalho dos 
últimos anos no que à sustentabilidade diz respeito, assim como assumiu 
algumas importantes metas que visam catapultá-lo para a vanguarda 
da sustentabilidade empresarial, parte integrante da conduta da Delta 
Cafés. “Pessoas, comunidade e planeta? O que é que estas palavras têm em 
comum?” lançou Rui Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/
Delta Cafés. Estava dado o mote para as novidades que viriam a ser 
apresentadas, que fazem parte de “um futuro que tem de ser absolutamente 
sustentável”, acrescenta.
“Um fenómeno que não é uma moda para nós, que faz parte da nossa 
organização” e, nesse âmbito, como uma das principais novidades 
apresentadas, surge a nova cápsula de café Delta Q, 100% orgânica e 
biodegradável. Uma nova cápsula com 0% de plásticos, 0% de micro-
plásticos e 0% de alumínio, de origem orgânica e biodegradável, feita de 
BioPBS, ou seja, um material de base biológica e vegetal, constituído por 
cana-de-açúcar, mandioca e milho.
Desenvolvida pelo Centro de Inovação do Grupo Nabeiro, a Diverge, em 
conjunto com parceiros externos e centros de investigação nacionais, o 
primeiro “blend” da marca com esta cápsula 100% orgânica, o Delta Q 
eQo, será lançado no segundo semestre e possui uma tripla certificação 
de sustentabilidade. Nomeadamente, certificação Rainforest Alliance, que 
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trabalha para conservar a biodiversidade e garantir meios de subsistência 
sustentáveis através da transformação de práticas de uso do solo, 
práticas comerciais e comportamento do consumidor, certificação UTZ, 
representativa de uma agricultura sustentável e melhores oportunidades 
para agricultores, as suas famílias e o planeta, e, por último, certificação 
biológica, cujo método combina as práticas ambientais que contribuem 
para um aumento de biodiversidade e preservação dos recursos naturais.
A embalagem do novo Delta Q eQo é produzida, ainda, em cartão 
totalmente reciclável, com certificação FSC (Forest Stewardship Council), 
que assegura que o produto provém de uma floresta gerida de forma 
sustentável, assim como impressa com tintas biológicas.
Rui Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, 
sublinha que “o caminho de sustentabilidade é prioritário para o grupo 
e para todas as suas marcas. Com estas iniciativas, damos continuidade 
ao trabalho que desenvolvemos na área social e em prol da comunidade. 
Pretendemos continuar com um papel ativo na construção de valor 
para a sociedade, contribuindo para a adoção de comportamentos mais 
responsáveis, acrescentando simultaneamente valor aos vários momentos 
de consumo e de partilha proporcionados pelo café”.
Dois anos e meio de trabalho ficaram para trás, mas o “investimento 
ainda não terminou”, designadamente porque a empresa encontra-se 
apostada em fomentar a utilização de outros materiais biodegradáveis 
que permitam uma maior longevidade de comercialização às cápsulas 
Delta Q. Até porque se pretende que, até 2025, “100% das suas cápsulas 
sejam neste formato”.
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da APAC em todas as fases de produção de café: desde a introdução de novas 
variedades de café competitivas e economicamente viáveis, passando pelo 
aconselhamento técnico e pelo apoio na comercialização, até à elaboração 
de um plano estratégico para toda a cadeia produtiva do café, promovendo 
um sector socioeconómico rentável e produzindo com sucesso o único café 
da Europa. Neste momento, a produção de café nos Açores é de cerca de 
nove toneladas, mas Rui Miguel Nabeiro acredita que este volume poderá 
aumentar significativamente, com a Delta Cafés a assumir a compra da 
produção local. A confiança na comercialização de café “100% português” 
existe, sem data para o efeito, mas sem perder o seu cariz de “o único café 
originário da Europa”.
A mesma consciencialização da necessidade de preservação do meio 
ambiente, e com base nos princípios da economia circular, levou a empresa 
campomaiorense a desenvolver uma parceria com a startup NÃM, num 
processo inovador de transformação de borras de café em alimento, 

REPORTAGEM

Promoção do café dos Açores
Uma imensa ambição em fazer mais e melhor, com o Grupo Nabeiro a 
anunciar um protocolo de cooperação com a Associação de Produtores 
Açorianos de Café – APAC, com vista ao apoio em todas as etapas da 
produção, preparação e comercialização do café dos Açores durante 
os próximos 15 anos. Visão de longo prazo que demonstra a convicção 
em conseguir produzir algo de único, distinto, aqui mesmo, na costa 
portuguesa, na pérola do Atlântico. Após duas missões conjuntas no 
terreno, realizadas no decorrer de 2018 e em abril passado, foi possível 
aferir que, dadas as características únicas do território do arquipélago 
dos Açores, é viável o cultivo com sucesso de café de especialidade, 
trazendo, assim, valor económico para as comunidades locais e ajudando 
na diversificação das culturas, que ainda se mantêm muito dependentes da 
exploração bovina (carne e leite).
Com a celebração do presente protocolo, a Delta Cafés irá apoiar os associados 

O primeiro-ministro, António Costa, marcou presença no evento . Rui Miguel Nabeiro, administrador do grupo, detalhou as metas sustentáveis a atingir até 2025.

José Bernardo, presidente da APAC, e Rui Miguel Nabeiro, pela Delta Cafés, assinaram a parceria que une as partes. O evento contou ainda com a presença dos edis de Campo Maior e Lisboa: Ricardo Pinheiro e Fernando Medina.
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nomeadamente, em cogumelos frescos.
O conceito “From Waste to Taste”, criado, em 2018, por Natan Jacquemin, 
fundador da startup, tem um método de aproveitamento simples e inicia-se 
quando a água quente, na extração de uma bica, passa pelo café, limpando 
dessa forma a borra. O processo de preparação de um café só utiliza 1% 
da sua biomassa, sendo os restantes 99% considerados desperdício. Esta 
borra representa um substrato limpo e rico em nutrientes, um excelente 
alimento para os cogumelos. “A minha inspiração vem da natureza, aqui não 
há ineficiências. Há milhares de anos que o sistema funciona e é perfeito. Na 
natureza não há desperdícios, tudo se reutiliza e revaloriza. Um sonho? Que 
cada bica Delta se transforme em cogumelos!”, graceja Natan Jacquemin.
A Delta Cafés irá recolher as borras de café nos seus clientes através de 
recipientes próprios, maximizando a eficiência operacional através de uma 
produção mais sustentável. Afinal, não há um Planeta B, pelo que o negócio 
tem que ser, necessariamente, sustentável. 

Metas até 2025
Desde 1994 que a Delta Cafés é uma empresa fortemente comprometida 
com práticas empresariais ambientalmente sustentáveis. Uma questão 
estrutrural para o grupo que definiu, até 2025, um conjunto de novas 
metas em diversas áreas do desenvolvimento sustentável, que fazem parte 
da estratégia de crescimento do Grupo Nabeiro/Delta Cafés. As medidas 
agora apresentadas são parte integrante de uma visão global que expressa, 
assim, a preocupação do grupo com a preservação do planeta. Como parte 
integrante da visão sustentável da empresa, 20% da frota comercial já é 
totalmente elétrica, o que, no caso da região de Lisboa, sobe para 100%, 
com a totalidade da frota comercial que circula na capital a recorrer a 
este tipo de energia para a sua mobilização quotidiana. “São 101 viaturas 
elétricas em todo o país e, também neste capítulo, assumimos o compromisso 
de, também em 2025, termos 100% da nossa frota comercial elétrica”, 
assume Rui Miguel Nabeiro.

Natan Jacquemin, fundador do conceito “From Waste to Taste”, explicou a parceria estabelecida com a Delta. Rui Miguel Nabeiro assumiu o compromisso de, até 2025, 100% das cápsulas Delta Q serem biodegradáveis.

Pedro Siza Vieira, ministro Adjunto e da Economia, destacou o impacto da atividade do Grupo Nabeiro na economia. O primeiro-ministro, António Costa, recebeu a primeira cápsula eQo, totalmente biodegradável.
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Quando se tem um Nabeiro...         
      
“Quando temos um Nabeiro, não precisamos de nenhum Clooney”. A expressão 
é do primeiro-ministro, António Costa, numa clara alusão ao protagonista 
de uma campanha publicitária de uma marca concorrente, e foi proferida no 
evento de apresentação da estratégia de sustentabilidade do Grupo Nabeiro/
Delta Cafés. O líder do Executivo destacou o papel do grupo na dinamização da 
economia nacional, ao mesmo tempo que anunciava a aceleração da mesma, 
que no primeiro trimestre voltou a crescer acima da média da zona Euro da 
União Europeia. Impulsionado pela procura interna, o PIB nacional cresceu 1,8% 
em termos homólogos. “O que permitiu a economia portuguesa acelerar é o 
investimento que as empresas estão a fazer. Felizmente, a Delta Cafés não está 
só. Neste país, há outras empresas que também acreditam, confiam no futuro 
e estão a investir”, afirmou o primeiro-ministro, que considerou, ainda, como 
condição essencial para o investimento empresarial, a confiança existente no 
momento presente, assim como as “boas perspetivas de confiança no futuro”.
António Costa destacou, ainda, o papel do Grupo Nabeiro na dinamização da 
economia portuguesa. “Se por cada 8.500 habitantes portugueses houver um 
Nabeiro, basta-nos 1.200 Nabeiros para termos 1.200 grupos como a Delta”, 
começou por dizer.
“Se tivermos 1.200 grupos como a Delta, a nossa economia não crescerá só 
acima da média europeia, a nossa economia transformará mesmo este país em 
algo que é fundamental, extraordinário e sustentável” para a atual geração e 
futuras, concluiu o primeiro-ministro, António Costa.

Em suma, uma ambiciosa meta a atingir, já que a frota comercial é 
composta por mais de 500 veículos. Também para a mesma data, 2025, 
a Delta Cafés tem como objetivo que todos os departamentos comerciais 
em Portugal sejam autossuficientes em consumo de eletricidade, ao abrigo 
da instalação de painéis solares em diversos pontos do país. A aplicação 
de painéis solares para autoconsumo é outra medida prática desta visão 
sustentável, com quatro departamentos, de norte a sul, a serem capazes 
de gerar a sua energia. “Estamos, neste momento, a instalar painéis solares 
na nossa unidade produtiva em Campo Maior. E queremos assumir o 
compromisso de, igualmente em 2025, todas as nossas delegações comerciais 
estarem equipadas com painéis solares para o seu autoconsumo”, avança o 
gestor. “Todos os compromissos assumidos permitem-nos continuar a sonhar. 
Que o futuro terá que ser melhor, para todos nós”, conclui. 
Após o lançamento de Delta Q eQo no mercado, a empresa garante que 
continuará a investir na pesquisa e desenvolvimento de melhores soluções 
técnicas e na procura dos mais inovadores materiais para que, até 2025, 
toda a gama de “blends” Delta Q possa ser sustentável, isto além de garantir 
o apoio a 500 cafeicultores em todas as ilhas do arquipélago dos Açores, ao 
abrigo do protocolo estabelecido com a APAC.
Os próximos seis anos serão entusiasmantes. Venham eles!
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Um “Encontro Único” para
assinalar um dia memorável

texto BRUNO FARIAS fotos ENRIC VIVES-RUBIO
INAUGURAÇÃO
REPORTAGEM

A Herdade dos Adaens, em Campo Maior, o mais recente empreendimento do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés, foi dada a conhecer ao mundo num encontro, verdadeiramente, único. 
Repleto de emoções e muitas recordações, que envolveu ex-jogadores e treinadores do 
Sporting Clube Campomaiorense, clientes, parceiros de negócio, família e amigos. Reunidos 
em pleno convívio para celebrar mais um dia feliz na vida do grupo, que viu, ainda, João 
Manuel Nabeiro, ser reconhecido pela Federação Portuguesa de Futebol pelas três 
décadas ao serviço do clube e, consequentemente, do desporto nacional.

UM ENCONTRO ÚNICO 
E PARA MAIS TARDE 
RECORDAR. Resumo 
simples de um dia 
especial e que viu a 
Herdade dos Adaens abrir 
portas, num momento 
de salutar convívio, 
onde os ex-jogadores e 
treinadores do Sporting 
Clube Campomaiorense 
marcaram presença 
na homenagem ao seu 
presidente, João Manuel 
Nabeiro
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“Deus quer, o homem sonha, a obra nasce”. 
As palavras são do poeta errante, Fernando 
Pessoa, mas podem ser aplicadas ao em-
preendimento que nasceu da quimera do 
sonho e que o esforço fez com que brotasse 
da terra despida e agreste como algo perfei-
tamente integrado na paisagem circundan-
te. Ali respira-se paz, ouve-se o canto dos 
pássaros de forma constante e damos por 
nós com a mente bem longe, entre a frontei-
ra física e a imaterial que separa Portugal e 
Espanha, na linha ténue dos hábitos e cos-
tumes das gentes raianas. 
Idiomas à parte, na Herdade dos Adaens, 
agora oficialmente dada a conhecer a ami-
gos de mais longa ou menor data, celebra-se 
o sonho, a obra nascida do mesmo, a visão, 
o percurso que vai da insatisfação ao con-
tentamento, o abrir de portas à família. A 
mesma, construída ao longo de três déca-
das e que, ao apelo do presidente do Spor-
ting Clube Campomaiorense, João Manuel 
Nabeiro, disse, unanimemente, “presentes, 
presidente. Aqui estamos!”. 
E assim foi. De forma simples, descomplicada, tal como se apresenta este 
espaço de lazer e turismo de natureza, que inaugurou oficialmente a 25 de 
maio, com a presença de ex-jogadores, antigos atletas e treinadores que 
ajudaram a construir parte da história do clube campomaiorense a contri-
buir, de forma ativa, para assinalar, com especial carinho, um dia tão espe-
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cial. Um “Encontro Único”, como o próprio se intitulou, e com bons motivos 
para o mesmo, já que, além do salutar convívio humano, o espaço em si 
oferece muitos e bons motivos para celebrar a vida, a natureza e o ócio. 
Situada bem perto da Adega Mayor, a Herdade dos Adaens abre-se ao mun-
do como um projeto de autor, onde as barreiras do sonho e da imaginação se 
encontram diluídas e aplicadas de forma prática, desde o conforto dos seus 

quartos individuais à atração incontornável 
de dormir numa autocaravana, num barco, 
numa carruagem ou num bungalow. Quem 
diria que tal pudesse ser possível? Pois 
bem, é e de forma muito simples, tal como o 
é dar um belo mergulho para ajudar a com-
portar o calor de um dia soalheiro como o 
Alentejo frequentemente proporciona. Na 
piscina biológica ou na interior, o visitante 
escolhe, antes ou depois de almoçar no res-
taurante de apoio. Simples, não é?
Saiba ainda que pode trazer a autocaravana 
e que o espaço proporciona todas as como-
didades a quem, qual caracol com a casa 
às costas, faz da estrada o seu lar e aqui 
encontra o local indicado para descansar o 
corpo e a alma. Afinal, a quinta pedagógi-
ca tem muitos animais para conhecer e o 
Centro de Interpretação da Natureza, Mel 
e Biodiversidade apresenta tudo o que ne-
cessita para compreender, na extensão, a 
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maravilhosa realidade envolvente. E se já está a pensar no regresso a casa, 
há algumas recordações e produtos locais que pode encontrar na loja, para 
levar consigo algo mais do que as recordações que este espaço irá, segura-
mente, imprimir na memória de todos os que o visitam.
Um espaço assim só poderia ser dado a conhecer em ambiente familiar, 

REPORTAGEM

com o “Encontro Único” a potenciar muitos sorrisos, bastantes recorda-
ções, sentimentos que vão muito além dos derivados do fervoroso e apaixo-
nante jogo do “pontapé na bola”. Ali estiveram muitos do que ajudaram a 
fazer história e a voltar a colocar uma equipa do interior alentejano na elite 
do futebol português. Um sentimento impagável para todos aqueles que 
ajudaram a escrever essas páginas douradas da história do clube raiano, 
que evoluiu de leão para galgo ao peito. Recordações que perduram, tal 
foi o silêncio enquanto as fotos de momentos altos se sucediam em passo 
não muito rápido, ou os sorrisos quando o nome de alguns dos craques de 
então surgiram na grande tela do recinto. Denominador comum, o presi-
dente do Sporting Clube Campomaiorense, o homem que ousou sonhar em 
fazer um clube da raia portuguesa pisar os mesmos relvados que Sporting 
Clube de Portugal, Sport Lisboa e Benfica e Futebol Clube do Porto, entre 
muitos outros, levando no brasão de uma camisola de futebol o nome da 
terra que o viu nascer e que tem servido com o seu saber e esforço. Ao so-
nho de João Manuel Nabeiro de colocar o Sporting Clube Campomaiorense 
na primeira divisão do futebol nacional seguiu-se outro sonho, igualmente 
concretizado. Comum a ambos, a obra feita, plena de alma e personalidade. 
Não poderia ser de outra forma. “Estou feliz de encontrar aqueles que nem 
sempre é hábito encontrarmos. O mundo é feito de estarmos em sociedade, 
em linha com as nossas perceções, por um lado, mas as necessidades são so-
ciais. Neste momento, não posso deixar de agradecer à professora Fernanda 
Rolo, por dar continuidade a este projeto que já vinha a caminhar há algum 

A professora universitária e historiadora, Fernanda Rollo, foi a madrinha da Herdade dos Adaens.

Foram vários os ex-jogadores presentes neste Encontro Único.
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tempo. Mas a professora foi uma verdadeira bênção que surgiu na melhor 
altura e que deu ainda mais motivação e força, a mim e à família, para ir à 
procura do que é a oferta do nosso montado, do nosso espaço, assim como 
para passar essa mensagem de forma diferenciada, através de elementos que 
não são habituais. E foi essa filosofia que fomos praticando e que hoje é 
consumada neste encontro com todos aqueles que, durante muitos anos, par-
tilharam connosco a ilusão do mundo do futebol, que é também um universo 
de emoções muito fortes”, introduz João Manuel Nabeiro.

REPORTAGEM

Homenagem da Federação Portuguesa de Futebol   

Rui Malhoa, diretor da Federação Portuguesa de Futebol, em nome do organismo que 
tutela o futebol nacional, entregou a João Manuel Nabeiro, presidente do Sporting 
Clube Campomaiorense, uma distinção que assinala os 30 anos de serviço ao clube. 
No seu discurso, e em representação do presidente do organismo, Fernando 
Gomes, o responsável enalteceu o inestimável contributo da família Nabeiro para 
o desenvolvimento económico do Alentejo e do país, assim como destacou a ação 
de João Nabeiro, “uma das figuras incontornáveis da história do Sporting Clube 
Campomaiorense, do futebol e do desporto português”. Um clube eclético que con-
tinua a apostar nos escalões de formação, “o Sporting Clube Campomaiorense pode 
orgulhar-se do seu dirigente máximo, que continua a deixar a sua marca em todos 
os projetos que abraça”.
Ao longo de três décadas ao serviço do clube, o trabalho desenvolvido pelo líder do 
último clube alentejano a militar no principal escalão do futebol nacional foi, assim, 
homenageado pelo organismo que tutela o futebol nacional.

Ao homem, ao presidente, ao amigo, a homenagem em dia de festa. Pelo 
percurso feito ao serviço do desporto português e que motivou a vinda a 
Campo Maior de muitos que, desde então, não realizaram o caminho in-
verso, o da volta, com outros tantos a deixar uma mensagem a justificar a 
sua sentida ausência, assim como a tristeza em não poder estar presentes. 
Recuou-se no tempo, revisitaram-se memórias, falou-se do passado, recu-
perou-se o que se viveu e, acima de tudo, celebrou-se o que há de vir, com 
a Herdade dos Adaens a apresentar-se como o mais recente empreendi-

Há 30 anos na liderança do Sporting Clube Campomaiorense, o presidente João Manuel Nabeiro recordou o percurso feito, assim como a ilusão e as emoções fortes associadas ao desporto-rei.
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João Manuel Nabeiro, administrador do grupo, celebrou um dia especialmente feliz entre amigos.

Lito Vidigal (ao centro), treinador do Boavista Futebol Clube, foi um dos craques que passaram  pelo Campomaiorense.

REPORTAGEM

mento do Grupo Nabeiro, mais um “projeto da família”, como João Manuel 
Nabeiro não se cansou de expressar. Qual timoneiro de nau que navega 
na orla branca que foi de “ilha em continente, Clareou, correndo, até ao 
fim do mundo, E viu-se a terra inteira de repente, Surgir, redonda, do azul 
profundo”. Ver mais além, do montado vazio, despovoado e virgem, para 
hoje dar alma e corpo a um projeto que manifesta o carinho e a dedicação 
deste grupo empresarial à comunidade envolvente.
“É um prazer muito grande e um orgulho enorme ver um núcleo tão grande 
de pessoas em nosso redor, às quais envio um abraço forte e muito amigo”, 
reforçou João Manuel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta Ca-
fés. 

Para, de seguida, recordar o percurso feito, do sonho à concretização, da 
chegada à final histórica do Jamor de 1998/1999, da troca do símbolo do 
clube do leão para o galgo, e cujo símbolo atual foi entregue à madrinha 
da Herdade dos Adaens, Fernanda Rolo, professora universitária e histo-
riadora.
Um sinal de afeto, de amizade, uma forma responsável de olhar para o 
futuro deste projeto de natureza e para a natureza. Ou a melhor forma 
de apresentar a Herdade dos Adaens, um espaço de lazer único no nosso 
país e que pode, desde já, ser visitado. Ali mesmo, no conforto da raia, um 
empreendimento que se apresenta como mais um valor acrescentado para 
a pacata vila de Campo Maior.
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Adega Mayor apresenta 
selva de imprevistos e sabores
em mais um Jantar do Ano
Após três anos a realizar-se no Convento do Beato, o Jantar do Ano, o evento que na edição 
de 2019 se reinventou, com o objetivo de se reafirmar como um dos maiores espetáculos 
gastronómicos a nível nacional, deu-se a conhecer com as respetivas novidades no 
Armazém 16, em Marvila. Com o mote “Selva de Imprevisto”, as mais de mil pessoas que 
passaram por este espaço no coração de Marvila puderam ter acesso a muitas e boas 
iguarias, acompanhadas pelas novidades vínicas que a Adega Mayor deu a conhecer 
em mais uma edição inusitada do Jantar do Ano.

JANTAR DO ANO
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

O CARISMÁTICO 
CHEF VÍTOR SOBRAL 
associou-se, uma vez 
mais, ao Jantar do 
Ano e potenciou o que 
de melhor a cozinha 
portuguesa pode 
oferecer, devidamente 
acompanhada pelos 
vinhos da Adega Mayor
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Aos chefs originais Justa Nobre e Vitor Sobral juntaram-se, 
este ano, João Rodrigues e Henrique Sá Pessoa, além de duas 
participações internacionais que vieram do outro lado do 
Atlântico. Os chefs Henrique Fogaça e Thiago Castanho trouxeram 
consigo o calor e exotismo do Brasil e conferiram, assim, um 
toque especial a esta grande manifestação gastronómica.
Evento que arrancou com toda a exuberância, com a embaixadora 
da noite, a atriz Cláudia Vieira, a ser transportada por homens 
em vestes tribais, recebendo os convidados e apresentando os 
chefs que iriam dar a conhecer o que tinham reservado para 
todos os presentes. Estava dado o início para uma noite em pleno. 
E a festa começou em grande estilo com um “couvert” que 
contou com o contributo de todos os chefs nacionais a abrir 
as “hostilidades”. Ou o preâmbulo para a entrada em cena de 
João Rodrigues e Thiago Castanho, os chefs responsáveis pela 
entrada, a saber um prato de atum marinado, tomate e calda de 
tucupi, devidamente acompanhado pelo Adega Mayor Espumante 
Bruto 2017. Seguiram-se, então, os pratos de peixe, em concreto, 
camarão na abóbora, cuscos transmontanos e castanhas de 
caju com muita alma transmontana, ou não fosse um prato 
assinado por Justa Nobre, elegantemente harmonizado com 
a novidade Adega Mayor Dizeres Branco 2018, com o jovem 
blend de Arinto e Antão Vaz a dar-se a conhecer ao mercado. Já 
Vítor Sobral apostou numa moqueca de polvo, molho pimenta e 
migas soltas de coentros que fez sobressair uma das propostas 
mais reconhecidas da Adega Mayor, o Seleção Branco, agora na 
colheita de 2018, e onde o Arinto, o Viognier e o Verdelho deram 
mais requinte ao prato do conceituado chef português.

Por sua vez, Henrique Fogaça e Sá Pessoa 
chamaram a si a responsabilidade de 
apresentar o prato de carne e dar assim 
continuidade ao festim de sabores 
iniciado pelos outros chef’s.
Um fecho de festa com paladares muito 
intensos e teve continuidade com o sorbet 
de tangerina, toucinho do céu e amêndoa 
torrada desenvolvido por Henrique Sá 
Pessoa, e um creme de ovos, morangos 
em três versões e infusão de menta, por 
Vitor Sobral. Diferentes interpretações 
que uniram a gastronomia nacional 
e a brasileira, onde os sabores bem 
presentes e o exotismo das propostas 
a demonstrarem porque é que se trata 
do Jantar do Ano, com a experiência 
comum vivida por mais de mil comensais 
a ir muito além da mera manifestação 
gastronómica.

O espumante Bruto 2017 da Adega Mayor acompanhou a entrada de João Rodrigues e Thiago Castanho.

A apresentadora e atriz Cláudia Vieira foi a embaixadora do Jantar do Ano 2019.

Rita Nabeiro com o jornalista Paulo Salvador, a chef Justa Nobre e o apresentador Pedro Fernandes.
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dos outros” se torna percetível à medida que se avança no corredor que 
conduz à sala das barricas. Escuta-se a guitarra portuguesa à medida que 
se avança para a sala mais nobre da Adega Mayor. Lá dentro, onde o cheiro 
a barricas de madeira se manifesta à medida que se evolui no espaço, a 
mesa encontra-se posta para mais um jantar em família. “A Páginas Tan-
tas” lê-se por cima do palco que encabeça a mesa, a data 9.5.2019 reforça 
a mensagem associada a mais uma efeméride feliz que assinala mais um 

Há coisas que demoram tempo a nascer. Existem colheitas que a natureza 
demora a conceber. Há néctares que a mestria dos homens demora a aper-
feiçoar. A Adega Mayor testemunhou mais um final de tarde inesquecível, 
com o tempo mais tristonho a não tirar esplendor a um novo capítulo no 
imenso livro que tem vindo a escrever no universo vinícola. 
“Vale a lutar, vale a pena sonhar”, ouve-se na voz do comendador Rui Na-
beiro, enquanto a frase “sou um homem sonhador do bem-estar, do meu e 

Entre Tantos, o vinho de 
homenagem a um homem ímpar
“Um livro em aberto, com um caminho em aberto” recebeu mais uma página dourada com 
o lançamento do vinho Entre Tantos, com que a Adega Mayor homenageia o fundador do 
Grupo Nabeiro/Delta Cafés. Um monovarietal Alicante Bouschet, da colheita de 2013, e que tem 
tanto de especial com as suas 2.800 garrafas como o homem que lhe serviu de inspiração. “E, por 
isso, nos entretantos da sua vida, a família sonhou uma entre tantas homenagens, 
que nunca serão demasiadas”. Nasceu um vinho maior.

A PÁGINAS TANTAS
nasceu um vinho maior que 
homenageia a visão, o empenho, 
o sonho e o trabalho. A Adega 
Mayor apresenta o seu vinho de 
homenagem ao comendador Rui 
Nabeiro, numa edição limitada 
que traz consigo a biografia 
“Entre Tantos”. Um produto 
único, como o homem que lhe 
serviu de inspiração
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dia único. O ambiente acolhedor assim o confirma, o sorriso genuíno dese-
nhado no rosto de quem recebe, e gosta de receber, em sua casa não deixa 
dúvidas.  São recordados os 20 anos desde a plantação das vinhas, o sonho 
de alguém, os 12 anos da Adega Mayor, o “espaço onde andava de bicicleta”, 
confidencia Rita Nabeiro, administradora da Adega Mayor. 
“A Páginas Tantas, num livro maior” viveu-se um momento pleno de sim-
bolismo e de afetos que procurou ser, acima de tudo, uma homenagem sen-
tida de quem se sentiu inspirado, àquele que sempre os inspira e inspirou: 
o comendador Rui Nabeiro. Uma homenagem em forma de vinho, único, 
claro está, tal como cada uma das 2.800 garrafas numeradas e cuidadosa-
mente rotuladas à mão e apresentadas numa peça de cortiça que represen-
ta a simplicidade e a nobreza, testemunhadas num livro que acompanha 
esta edição especial.
Mais uma página dourada entre tantos outros capítulos escritos no livro de 
quem sonha todos os dias, ou não fosse o livro “uma extensão da memória”. 
“O caminho está em aberto. Temos feito muito em conjunto, mas há ainda 
muito para fazer”, reforça Rita Nabeiro.
E foi em família que o livro Mayor ganhou “mais uma página para o futuro” 
e uma nova expressão com a introdução do Entre Tantos. Um vinho que 
homenageia o sonho, o trabalho, a persistência, a coragem, entre outros 
atributos reconhecidos e associados a uma figura ímpar que tantos ins-
pira das mais distintas formas. O vinho de homenagem ao comendador 
Rui Nabeiro foi apresentado em família, à mesa, com o fruto das vinhas 
que acompanham a família há várias gerações a ser combinado num vinho 
singular, pleno de personalidade e carácter. De aspeto denso, apresenta 
uma cor granada profunda. O nariz é sedutor e complexo, sugerindo notas 
de cereja preta, ginja e ameixa madura, complementadas com um toque de 
balsâmico, fumado e subtis apontamentos terciários de amêndoa e choco-
late negro. Na boca há um jogo de elegância, volume e estrutura, é concen-
trado na fruta e na especiaria e termina longo e arrebatador, mostrando 
um excelente potencial de evolução.
Evolução, o desenvolvimento natural do sonho e 
da vida, um vinho de homenagem a quem “soube 
seguir o seu caminho, soube ao que ia, mas soube, 
sobretudo, fazê-lo com valores. Este livro tem um ca-
minho definido porque relata um passado, mas não 
o faz de forma normal. O livro envolve eventos e ima-
gens que valem mil palavras. Que não são filmadas, 
mas que ganham vida para representar em três o 
tributo prestado a um homem: através da terra, da 
adega e do vinho”, explica, por sua vez, José Pedro 
Cobra, o apresentador do evento.
O preâmbulo para que muitas outras histórias fos-
sem relembradas no rico percurso contado ao longo 
de mais de 50 anos de trabalho, nas mais diversas 
áreas de intervenção, que vão desde a indústria ao 
ensino, sempre com a comunidade no pensamento 
e com a intenção de deixar obra feita para as gera-
ções vindouras. Oportunidade e responsabilidade, 

duas expressões que marcam o caminho feito, entre tantos caminhos pre-
destinados e em aberto, à vida, à conquista do amanhã. Impossível surge 
como uma palavra que o comendador Rui Nabeiro não usa, assim como 
não deixou que a estaca que caracterizava a sua circunstância manietasse 
e condicionasse o tempo e espaço da sua existência. “Assumiu a paisagem 
da vida como incólume e não aquela predestinada. Percebeu que essa pai-
sagem pode, e deve, ser bela, porque a vida é uma oportunidade. Assumiu 
a responsabilidade por si e pelos seus, pelos muitos seus”, prossegue José 
Pedro Cobra.
Uma vontade vincada de fazer a diferença e, assim, depois da primeira 
plantação, em 1997, e da pri-
meira vindima, em 2003, sur-
giram entre tantos arquitetos 
a assinatura diferenciada 
de Siza Vieira. “Não é fácil 
encontrar uma oportunidade 
de construir dentro de uma 
paisagem bela e incólume. É 
também uma enorme respon-
sabilidade”, disse, perante o 
desafio proposto de erguer na 
paisagem despida, o arquiteto 
Siza Vieira. Convite feito, cla-
ro está, à mesa, com um sin-
gelo guardanapo a acolher os 
primeiros traços do que viria 
a ser a Adega Mayor.
Da massa bruta às arestas 
limadas, o tempo e engenho 
encarregaram-se de apresen-

O orador José Pedro Cobra e Rita Nabeiro, administradora da Adega Mayor, conduziram a narrativa do evento de lançamento do Entre Tantos.
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seleção e colheita manual, respetivo critério e trabalho na adega a ser uma 
assinatura daquilo que é habitual da Adega Mayor. Este monovarietal Ali-
cante Bouschet, da safra de 2013, que estagiou três anos em barrica e três 
anos em garrafa, é apresentado com “um produto de excelência, um vinho 
especial”, com o respetivo processo seleção e de vinificação a ser feito de 
acordo com a expectativa com que se partiu para a produção deste néctar 
que agora chega ao mercado numa edição limitada. Um vinho para a mesa, 
para a gastronomia, de uma complexidade tremenda, feito de detalhe e 
pormenor.
Recordam-se mais pormenores do percurso feito entre tantos. Dos pais do 
homenageado, Maria de Jesus e Manuel, ao saudoso tio Joaquim, dos tem-
pos difíceis, dos 100 mil quilómetros feitos por ano, dos beijos às sauda-
ções. “Os sucessos no café não apagam a vontade de fazer vinho”, pode-se 
ler no livro que é folheado no palco. “A vida feita lado a lado”, como explica 
José Pedro Cobra, ao recordar os 65 anos de união de Rui e Alice Nabeiro.  
Constrói um império com os sentidos no mundo que lhe falta abraçar e a 
certeza de que “quem só mantém não cresce, decresce sempre um bocadi-
nho”. Havia de chegar o dia de crescer para lá do café. Soma negócios em 
muitas áreas, o desejo da adega a marinar. Teresa Anastácio, a secretária 
que lhe organiza os dias há quase três décadas, sabe bem quanto o comen-
dador suspirava “por ter o seu vinho”. Nos entretantos do negócio, vai dan-
do chão ao sonho. O tempo é espaço para descobrir a alquimia. Aproveita 
as viagens, as idas a restaurantes conhecidos para atentar nas cartas de 
vinho, provar um e outro, descobrir castas. Teresa chega a passar horas ao 
telefone para conseguir encomendar uma caixa de vinho. O patrão viera de 
uma convenção de armazenistas em França, com a cabeça no rótulo que 
por lá haviam servido e não descansa enquanto ela não garante a chegada 
das garrafas a tempo da consoada. “Queria dar aquele vinho a provar à 
família”, recorda-se. 
“A construção da adega, a dois passos da fábrica, enche-o de alegrias. Não 
é mais um negócio, é um sonho. A Delta é só outro filho, a Adega Mayor só 
outro neto.  À rotina diária somou um novo destino, a adega. Quando a bu-
rocracia o prende ao escritório, reclama. O que mais gosta é de andar pelos 
seus domínios, sempre um beijo às senhoras, um aperto-de-mão aos homens”. 
Um homem ímpar, nascido entre tantos, mas que como poucos marcou os 
nossos dias.

ADEGA MAYOR

tar ao mundo a primeira adega de autor que agora celebra o percurso de 
vida do seu mentor e impulsionador. Uma força de inspiração para todos 
os que consigo convivem ou, tão somente, para todos aqueles que, sem ter 
a oportunidade de o conhecer, enaltecem a sua obra e o espírito empreen-
dedor, apenas por de si ouvir falar. Respeito pelo que foi criado do labor e 
do empenho, qual árvore que cria raízes e dá frutos, do sonho à realidade, 
um de cada vez.
“Verdes Anos”, tema do mestre Carlos Paredes, ecoa pela sala das barri-
cas da Adega Mayor, silenciando o ambiente enquanto se visualiza mais 
um vídeo que ajuda a perceber o que vai sendo narrado. Recorda-se o ano 
de 2007 e o saber do arquiteto apresentava-se ao mundo: nascia a Adega 
Mayor. 
O momento alto da noite chega e o Entre Tantos, o vinho criado com cari-
nho e saber, é apresentado pelos seus obreiros. Sobem ao palco os enólogos 
Carlos Rodrigues e Rui Reguinga, que recordam as parcelas que acolheram 
e nutriram “estas uvas especiais, nascidas de um ano excecional”, com a 
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Aos 46 anos, José Guerreiro prepara-se para representar Portugal no Campeonato do Mundo 
de Baristas - World Barista Championship 2020, que terá lugar, entre 4 e 7 de maio, na cidade de 
Melbourne, na Austrália. Um regresso à adrenalina das grandes competições, de que tanto 
gosta e que tanto o fazem mover, ou não estivéssemos perante alguém que até já foi duas 
vezes Campeão do Mundo de Barman (Bordéus e Taiwan) e uma vez Campeão do Mundo de 
Decoração de Cocktails (China). Agora, como barista, está há cinco anos no Grupo Nabeiro/
Delta Cafés a desenvolver a sua paixão pelo café. 

José Guerreiro: o barista que
quer fazer melhor, todos os dias

PERFECIONISTA POR 
NATUREZA, José Guerreiro 
tem uma personalidade 
competitiva e quer, 
sempre, fazer melhor 
em tudo aquilo a que se 
dedica. Foi assim na sua 
antiga profissão, é assim, 
presentemente, enquanto 
barista, onde pode dar azo 
à sua paixão pelo café

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
CENTRO DE CIÊNCIA DO CAFÉ
DESTAQUE
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Expressa-se com um entusiasmo inigualável e, mesmo quando não arti-
cula o que está a sentir, percebe-se que se está perante um homem e um 
profissional realizado. De uma boa disposição contagiante, José Guerreiro 
é natural do Alentejo, mais concretamente do concelho de Odemira, mas 
é no Algarve que vive há, quase, 30 anos. Região onde, bastante jovem, 
começou a trabalhar na área da hotelaria, o que o levou, mais tarde, a 
apostar na formação profissional e a tirar o curso de bartender na Escola 
de Hotelaria de Portimão. Desde então, sempre trabalhou atrás do bar e 
com o café, mas sem que lhe passasse pela cabeça ser barista. Hoje, apre-
senta-se como Campeão Nacional Barista, mais um vencedor “nascido” no 
Centro de Ciência do Café, em Campo Maior, onde se respira, vive e sente 
a cultura do café.
Mas como chegou até aqui? Como tantas coisas fortuitas que, de tão certas, 
parecem destinadas a ser sem os seus protagonistas assim o saberem. Quis 
a fortuna que, num determinado verão, de trabalho como sempre, conhe-
cesse Luís Vilhalva, um dos baristas da “casa”, que lhe falou desta arte, 

do que a mesma representava e do valor acrescentado que a mesma podia 
gerar ao negócio da restauração. “Estava-se no início da implementação da 
Academia de Baristas da Delta Cafés. E foi, assim, que descobri o que é ser 
barista. Mais tarde, fiz um workshop de café, que me despertou a vontade 
de querer saber mais e levou-me a fazer uma formação inicial de barista, em 
Campo Maior”, recorda José Guerreiro.
Quando abriu a academia no Algarve, em Faro, decidiu deixar o trabalho 
na hotelaria para ingressar as fileiras da Delta Cafés. Foi aí que, com a 
aposta em mais formação adicional, se tornou no que chama de “um barista 
a sério”. 
Hoje, com 46 anos, está há cinco no Grupo Nabeiro a desenvolver a sua 
paixão pelo café. Sempre muito atento aos pormenores, não gosta de deixar 
nada ao acaso naquilo que faz, com a pesquisa a ser uma condição essen-
cial até conseguir obter a resposta do que necessita. 
O seu percurso profissional, respetiva experiência na participação em com-
petições nacionais e internacionais, fazem com que encare a competição 
como “algo natural”, assumindo-se, ainda, como um profissional competi-
tivo por natureza. Foi com o devido entusiasmo que acolheu o desafio da 

administradora Helena Nabeiro para participar na competição nacional, de 
modo a mostrar toda a excelência da formação de baristas da Delta Cafés.
José Guerreiro não deixou os seus créditos por mãos alheias e repetiu, en-
quanto barista, o que já havia alcançado, nada mais, nada menos, do que 
por três vezes, enquanto bartender, tendo mesmo chegado a campeão do 
mundo. “Ser campeão nacional barista é uma sensação estranha, apesar de 
não ser nova. Mais do que o mesmo representa ao nível individual, é, acima 
de tudo, o privilégio de representar o meu país e isso tem um significado dife-
rente pelo facto de estar a representar a Delta Cafés”, detalha.

Preparação
Habituado a estas lides, José Guerreiro assume que preparou a prova que 
lhe haveria de dar o título nacional em condições ímpares, “de excelência”, 
porque a Delta Cafés proporciona o acesso a tudo o que é necessário. “Mas 
tudo ganha uma proporção diferente quando se está em frente ao público”, 
comenta. Onde os sons exteriores, a natural agitação que surge do entu-

DESTAQUE
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siasmo perante tal prova, entre outros fatores, se apresentam como moti-
vos de distração. É por isso que a preparação para o campeonato do mundo 
será feita com treino ao vivo.
Quando se fala de origens, Etiópia é a sua favorita, apesar de, na prova, 
ter utilizado Tipica, da Colômbia. Já a bebida preferida são os cappuccinos 
com sabores. “As pessoas estão à espera de uma bebida e, quando provam, 
são surpreendidas”, explica José Guerreiro.
Com experiência feita e saber desenvolvido, José Guerreiro não tem dúvi-
das em afirmar que a formação barista aporta valor acrescentado a quem 
trabalha na área da hotelaria. “Apesar de haver ainda um caminho a per-
correr no sentido de uma maior divulgação da arte barista, a sua presença 
é sempre recebida com entusiasmo. Hoje, a máquina de café está à vista de 
todos e a preparação das bebidas é feita a descoberto”, recorda o campeão 
nacional barista. 

Percurso
Igual a si mesmo, José Guerreiro nem hesita quando confrontado com a 
ideia de poder, eventualmente, voltar atrás no tempo. Se tal ideia mirabo-
lante fosse possível, faria algo de diferente? “Olhando para trás, faria tudo 

igual, sem dúvida. Não me arrependo de nada”, valida, convicto.
Sente que, na Delta Cafés, os profissionais são valorizados e é com esse 
capital de confiança que parte para o campeonato do mundo, em 2020, em 
Melbourne, na Austrália. Com objetivos pessoais e coletivos, próprios de 
um profissional ambicioso e para quem competir está no sangue e no espí-
rito. A título individual, ambiciona melhorar a classificação registada por 
Pedro Marmelo, o representante nacional na última edição da competição. 
“Se ficar no top 20, é excelente”, assume ambiciosamente quem não equa-
ciona ficar-se pela busca dos mínimos e considera que é possível chegar 
aos 12 primeiros. “É tudo uma questão de treino, de dedicação, do café, que 
é o que na verdade importa. Deem-me o melhor café e até ganho asas para 
voar”, graceja igual a si. 
Para a prova que se vai realizar no outro lado do mundo, em maio de 2020, 
irá treinar exaustivamente. “Só para se ter noção, um dos últimos seis fi-
nalistas confessou ter treinado a sua prova 1.800 vezes. Foram seis meses a 
treinar”, contextualiza José Guerreiro.
Mas se a competição mundial é o resultado de um “blend” de excelência, 
gestão do tempo, disciplina e traquejo do barista em frente ao júri, essa 
etapa final é tão somente a consolidação do trabalho de equipa. Aquela 
que o acompanha nesse objetivo é “tão ou mais importante para que a prova 
corra como o ambicionado”. 
Curiosamente, quis a fortuna, uma vez mais, que, de todos os continentes 
visitados ao longo da sua vida, a Oceânia se encontrasse como o único onde 
ainda não esteve presente, precisamente o palco da próxima competição 
mundial. Mais uma coincidência, espera-se que das felizes, que a vida tem 
reservado para José Guerreiro, que já competiu em quase todas as áreas da 
sua anterior profissão. Como barista, já foi júri sensorial, hoje em dia ,dá 
formação e irá agora estrear-se na competição ao mais alto nível.
Sente-se um profissional realizado, já se percebeu, embora confesse que 
lhe falta ainda mais uma ou outra pequena formação. Mas isso, agora, “é, 
como diz o comendador Rui Nabeiro, seguir em frente, andar para a frente”. 

José Guerreiro e Paulo Grifo são dois dos muitos profissionais formados na Academia Barista Delta.

Helena Nabeiro, administradora do grupo, incentivou a participação no Campeonato Nacional Barista.  
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É mais um livro desta escritora que se apresenta “como uma pessoa 
simples”. Gosta de escrever, ler, viajar, rir, nadar, ir ao cinema e ouvir 
música. Assim como aprecia muito conversar, ama a natureza e os animais. 
É deste modo que se dá a conhecer Isabel Ricardo, a autora do livro “O 
Segredo do Ouro Negro”, que foi apresentado no palco que lhe serviu de 
imaginário: o Centro de Ciência do Café (CCC), em Campo Maior.
“Tenho pouca formação académica, mas leio muito. E gostava que as pessoas 
lessem. As crianças são o futuro. Sejam aplicados e, sem dúvida, teremos 
aqui grandes mulheres e grandes homens para o dia de amanhã”, destacou 
o comendador Rui Nabeiro, numa intervenção igual a si mesmo e que 
serviu de preâmbulo para a apresentação do livro pelas crianças do Centro 

Educativo Alice Nabeiro.
Ou não fosse “O Segredo do Ouro Negro” um livro com crianças e para 
crianças, que narra a história de quatro meninos e um corvo que repete 
tudo o que ouve. Convidados pela madrinha a descobrir a região do 
Alentejo, partiram à descoberta de Elvas e, sobretudo, de Campo Maior. 
Foi uma aventura muito enriquecedora, pois visitaram vários sítios da 
vila. Toda a localidade agradou bastante, mas o CCC foi o ponto mais 
interessante. Ouviram as orientações da Cecília que os guiou ao longo de 
toda a visita. Beberam cappuccino e café expresso. Conheceram Helena 
Nabeiro e o comendador Rui Nabeiro. Conversaram com as pessoas que 
ali trabalham, aprenderam a desenhar no café com o Pedro Marmelo e 
souberam da história de Campo Maior com o Pedro Romão. 
Foi o corvo que desvendou uma peripécia. Um grupo de pessoas queria 
assaltar o CCC e os meninos, desconfiados, decidiram ali passar a noite. 
Como cúmplices, tinham os filhos de Cecília, a Eva e o Martim, que também 
estavam em alerta. Foram eles que avisaram a Cecília que rapidamente fez 
chegar uma equipa ao espaço para apanhar e castigar os ladrões. Tudo isto 
por causa do ouro negro, o café, o segundo produto mais comercializado no 
mundo e que nesta história tem um papel principal. 
Uma intrépida aventura que tem como pano de fundo um espaço de 
excelência e de aprendizagem. Razão pela qual, Isabel Ricardo estendeu 
os seus agradecimentos a Helena Nabeiro “pela gentileza e generosidade 
com que me acolheu no espaço do CCC. Ao comendador Rui Nabeiro e à 
esposa, Alice, pela sua presença, que muito me honra. Ao presidente da 
Câmara Municipal de Campo Maior. À vereadora da cultura, Vanda Alegria. 
Aos alunos do Centro Educativo Alice Nabeiro pela apresentação espetacular 
deste livro. À equipa do CCC pela amizade, entusiasmo e apoio com que me 
receberam quando estive a escrever este livro”, conclui, grata.
O CCC marcou presença na 89.ª edição da feira do livro de Lisboa, onde 
divulgou a mais recente obra de Isabel Ricardo.

CCC
APRESENTAÇÃO

texto BRUNO FARIAS  fotos SARA MATOS

CCC protagoniza
conto infantil

“O Segredo do Ouro Negro”, o mais recente livro de Isabel Ricardo, foi apresentado no Centro 
de Ciência do Café, em Campo Maior. Um conto que retrata uma aventura enriquecedora 
de quatro meninos e um corvo muito hábil a desvendar mistérios e que embarcam pelos 
cantos e recantos do maior espaço da cultura do café da Europa. Onde as personagens 
fictícias se assemelham ao mundo real e dão a conhecer o que o maravilhoso Alentejo pode 
proporcionar a quem o visita.
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MARTIM SOUSA TAVARES 
percebeu aos 18 anos 
que ia ser músico e 
tem a ambição de ser 
maestro. Hoje, dirige a 
Associação Orquestra 
Sem Fronteiras, que 
existe para apoiar e 
fixar o talento jovem 
no interior do país, ao 
mesmo tempo que 
contribui, de forma ativa, 
para potenciar o acesso 
à cultura através de 
concertos gratuitos
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CAFÉ COM

“A minha abordagem é enriquecida
por outras áreas, outras artes, outras 

formas de pensar”

Com um piano em casa desde os sete anos de idade, Martim Sousa Tavares confessa que 
houve uma altura em que se desligou um bocadinho da música para se dedicar a 
outras artes. Essas mesmas artes que o enriquecem e acabam por ser degraus no caminho do 
que queria verdadeiramente seguir: ser maestro. Hoje, além de dirigir a Orquestra Sem Fronteiras, 
que existe para apoiar e fixar o talento jovem no interior do país, dedica-se à educação 
musical com o grande objetivo de democratizar e desmistificar a música clássica 
para todos os públicos. Fomos conhecer o pensamento subjacente a todo este trabalho.

MARTIM SOUSA TAVARES, ORQUESTRA SEM FRONTEIRAS
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS

Delta Magazine – Como é que começou este trajeto na música, que 
dura até aos dias de hoje?
Martim Sousa Tavares – Fui seduzido pela música numa altura em que 
gostava de fazer muitas outras coisas, das quais não abdiquei por causa da 
música. Tinha um piano em casa, desde os sete anos, mas houve uma altura 
que me desliguei um bocadinho. Gostava de desenhar, de ler, de escrever e de 
muita coisa artística e andava à procura do que gostava mais. Digamos que, 
nesta balança, que tinha muitos pratos, a música foi sempre pesando mais, 
limpando o espaço das outras coisas. Dei por mim, aos 18 anos, a perceber 
que ia mesmo querer ser músico. 
Os músicos que chegam à fase em que estou agora – de ter feito um percurso 
de estudos e de estar a começar a profissão – são todos pessoas que come-
çaram muito cedo a tocar um instrumento. Ser pianista ou violinista é como 
ser atleta de alta competição, não se pode estar parado seis anos e, depois, 
voltar. No meu caso, como há uma componente mais intelectual, julgo que 
essa formação mais ampla que tive me fortaleceu mais, do que propriamente 
só estar fechado na música, só saber música e só estudar música. Hoje em 
dia, a minha abordagem é enriquecida por outras áreas, outras artes, outras 
formas de pensar que não estão encapsuladas na música. 

DM – Quando descobriu que queria ser maestro e não pianista?
MST – Sempre soube que não queria ser pianista. Mas o piano era uma 
forma muito gira de estar em contacto com a música. Dá para uma pessoa 
escrever umas coisas e tocá-las. No piano, dá para tocar quase toda a música 
que existe, ou tirando de ouvido, ou experimentando. E fui tentando perceber 
o que gosto mais na música clássica, se é a composição, se é uma perspetiva 

mais analítica, por exemplo, a história da música, se é a interpretação. Fui-
-me apaixonando pelo som da orquestra e pensei que o gostava mesmo era 
tocar a orquestra inteira e só podia fazer isso sendo maestro. 

DM – Gosta de estar no palco? De ter apenas uma tentativa para 
entusiasmar e encantar o público?
MST – Adoro. Adoro a sensação de adrenalina e de perigo e de ser um artis-
ta de trapézio sem rede por baixo, mas em que sei que essa rede existe e que 
é o trabalho que construímos – eu e a orquestra –, pois há ali uma base de 
entendimento e de confiança. Mas temos um momento só e aos espetadores 
não lhes interessa saber se ensaiámos muito ou pouco. Interessa-lhes como é 
que aquele momento corre.
Isso é muito interessante por duas razões. Primeiro, porque temos essa pres-
são de só termos uma tentativa, e um concerto podem ser duas horas, o que 
requer muita concentração. Depois, esta noção de que estamos a fazer um 
momento apenas. As pessoas vão para casa e o dia delas continua. Visto que 
estamos a dar tudo por um momento, então, temos que fazer desse momento 
algo mesmo especial.

DM – Organiza sessões musicais, levando o público à descoberta 
da música clássica. Como é que nasceu este projeto?
MST – São chamadas sessões de apreciação musical, que tem a ver com 
uma componente não tanto enquanto maestro, embora em algumas destas 
sessões tenhamos uma orquestra que dirijo, mas de divulgação pura. Sou um 
comunicador que está ali para ajudar as pessoas a ouvir melhor a música. 
Há muita gente que até gosta de música clássica, mas sente que não tem fer-
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ramentas para descodificar aquilo enquanto forma de arte. Vou desmistificar 
conceitos com uma abordagem muito simples e acessível. Vou, por exemplo, 
explicar o que é uma valsa, o que são as danças, o que é o ritmo, enquanto 
toco Billie Jean do Michael Jackson, para perceberem o que são as síncopas, 
por exemplo. As pessoas, depois, são capazes de identificar isto na música 
clássica e isto enriquece imenso a sua escuta. Vou dando várias chaves de es-
cuta, o que faz com que uma pessoa, ao fim de uma sessão, esteja muito mais 
preparada para ouvir não só música clássica, como qualquer outra música. 

DM – Porque é tão importante para o Martim descomplicar a mú-
sica e mostrar que deve fazer parte do dia-a-dia, seja clássica ou 
não?
MST – Penso que é importante porque temos, neste momento, um paradoxo 
que é a música clássica estar a viver o seu melhor e pior momentos, ao mes-
mo tempo. Porque nunca tivemos tão bons músicos, como temos hoje em dia, 
jovens músicos em Portugal que são absolutamente excelentes para dar car-

tas no mundo inteiro, fruto de um investimento continuado na educação 
que vem sendo feito desde os anos a seguir ao 25 de abril. Temos, de facto, 
a matéria-prima, mas não temos quem a consuma. Não temos público. 
Nós, músicos da música clássica, estamos habituados a tocar para um 
público muito repetido, um bocado envelhecido, que não tem renovação. 
Não estamos habituados a tocar para jovens, por exemplo, e isso custa-me 
bastante. Se não há um desenvolvimento sustentável do público da música 
clássica, a certa altura, vai desaparecer porque já não há quem queira 
ouvir. É uma pena porque há muitos jovens a querer tocar. Penso que, em 
primeiro lugar, é urgente trazer pessoas à música clássica. E, depois, julgo 
que a cultura tem que estar acessível a todos. 

DM – Dedica-se muito à educação musical, sobretudo trabalhan-
do junto dos mais jovens. Porquê? 
MST – As pessoas entendem educação musical como saber tocar um ins-
trumento, saber ler uma partitura ou o solfejo. Isso é a chamada formação 
musical. Eu não ensino a ninguém o solfejo, nem ninguém sai de lá a ler 
uma nota. Eu ajudo a um contacto com a música. Não vou ensinar as 
pessoas a ler, vou ensinar como se lê. Ou seja, o que é que há aqui para 
ler, onde é que se começa, a que é que prestamos atenção quando estamos 
a ler. Está aqui uma forma de arte que nós todos somos capazes de ouvir. 
Todos temos bom ouvido, senão não éramos capaz de distinguir a nossa 
voz da voz de outras pessoas ou sotaques ou línguas. É uma questão de o 
habituar à música clássica e de saber ouvir. 

DM – Como maestro, qual é o grande sonho, a grande meta que 
gostava de atingir?
MST – Conseguir levar a música clássica ao máximo número de pessoas 
e que isso faça sentido para elas. Portanto, que seja a primeira vez que 
vêm ver um concerto, mas que voltem e que se agarrem. Ou, então, que 
tenham na experiência da música clássica uma experiência de encontro 
com a beleza sob a forma de arte e, mesmo que depois escolham que não 
adoram a música clássica, que esse encontro com a beleza as tenha marca-
do e que procurem outras formas de beleza. Livros, pintura, teatro, filmes, 

seja o que for. Mas este contacto com a beleza melhora a nossa qualidade 
de vida, a nossa forma de pensar, reposiciona-nos enquanto pessoas face à 
sociedade, ajuda-nos a raciocinar. O mecanismo de estar em contacto com a 
arte é muito positivo.

DM – Tal como a música enche salas, o café junta amigos à volta 
da mesa. O Martim tem este hábito? É um apreciador de café?
MST – Gosto, mas não bebo expressos. Na verdade, não preciso de café, 
tenho toda a energia de que preciso. Itália e Portugal são, talvez, os dois 
países por onde eu tenha passado com maior cultura e mais qualidade de 
café, com a diferença que os italianos inventaram o cappuccino, o macchiato 
e o caffe latte. Quando vivi em Itália quatro anos, apanhei o hábito de, no 
final da tarde, beber um cappuccino com os meus colegas e comecei a gostar 
muito do aroma do café. Por isso, quando bebo, é mesmo pelo prazer, não é 
pela cafeína. E, agora, vivendo em Portugal, é sempre um prazer porque nós, 
de facto, temos café muito bom e sabemos prepará-lo.
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Delta Q reforça o espírito de partilha ao envolver os mais pequenos com a sua mais 
recente proposta dirigida a esse público alvo. Na sequência do lançamento do Delta Q 
Qids, o primeiro “café” pensado para o universo infantil, a marca líder no mercado de café em 
cápsulas inaugura, no Kidzania, o Qafé Bar. Um espaço pioneiro, inovador e que promete 
trazer, de forma lúdica e interativa, os mais pequenos para o maravilhoso mundo do café.

Qafé Bar Delta Q 
abre no Kidzania

REPORTAGEM
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

DELTA Q  

Reconhecido como um exemplo de inovação e pioneirismo há mais de 50 
anos, o Grupo Nabeiro/Delta Cafés tem vindo a desenvolver novos concei-
tos para diferentes ocasiões de consumo, na procura constante de chegar 
a novos consumidores, em diferentes canais de comercialização. Com a 
assinatura Delta Q, o espírito de partilha em torno do café sai reforçado, 
desta vez, com o contributo dos mais pequenos que, além de serem envol-
vidos no ritual dos adultos associado ao ato de beber café, assumem ainda 
a profissão de barista e abraçam a cultura do café.
Não há limites para a imaginação das crianças e, na sequência do lança-
mento do Qids, o primeiro produto da Delta Q dirigido ao mercado infantil, 
para que possam acompanhar os adultos com uma bebida especificamente 
concebida para eles, a marca inaugura agora um novo espaço na KidZania. 
Trata-se do Qafé Bar e tem a assinatura da Delta Q, 
com o mais recente espaço, no Dolce Vita Tejo, a 
prometer ensinar, de forma divertida, os mais pe-
quenos sobre os segredos e a arte do maravilhoso 
mundo do café.
O Qafé Bar by Delta Q é um espaço pensado para as 
crianças brincarem aos adultos, ao poderem assu-
mir a profissão de barista Delta Q. Com uma carta 
de Qocktails, onde a estrela é o Delta Q Qids, a mar-
ca remete para o mundo imaginário dos contos in-
fantis, com destaque para o Cappuccino Vermelho, 
Chávena enQantada e Alice no País de Chocolate. 
Mais adequado não poderia ser! 
Mas para se poder ser um barista Delta Q, os mais 
pequenos terão de passar a fase de recrutamento, 
onde serão feitas três simples perguntas sobre o 
mundo do café. Após passarem o teste, recebem o 
certificado e um pin de Barista Oficial da Delta Q 
e estão prontos para preparar os seus Qocktails à 
base de Qids.

Com uma decoração inspirada no “look & feel” da marca, o Qafé Bar é um 
espaço moderno e inspirador, que faz valer a sua interatividade para apro-
ximar a marca de um novo nicho de consumidores. “O Qafé Bar é o mais 
recente projeto de Delta Q, desenvolvido para os pequenos consumidores, 
que vem reforçar o posicionamento da marca em estar presente no dia-a-dia 
das famílias. Assim, vemos neste espaço uma oportunidade para partilhar 
pequenos grandes momentos e dar a conhecer, de forma interativa, o nosso 
trabalho diário, mostrando simultaneamente como é divertido trabalhar na 
Delta Q”, afirma Rui Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/
Delta Cafés.
Este novo espaço com assinatura Delta Q estará a funcionar todos os dias, 
com o mesmo horário da KidZania, no Dolce Vita Tejo, na Amadora.

João Luca Nabeiro chamou a si a responsabilidade de apresentar os novos Qoctails à base de Delta Q Qids.
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A Queijada de Pereira remonta a tempos ancestrais e a sua comercialização está 
associada ao Real Colégio das Ursulinas, mas, durante muito tempo, este maravilhoso doce 
conventual em tudo se parecia com um mito: toda a gente sabia o que era, mas ninguém a tinha 
visto. Ora, a fama precedia e, muito, as famosas Queijadas de Pereira, mas eram inexistentes as 
casas que as comercializavam de porta aberta. Foi, precisamente, este o ponto de partida 
de Liliana Ramos e Miguel Costa, sócios na vida e no trabalho, que deitaram mãos à 
obra e abriram, na vila de Pereira, lar das famosas queijadas, um local de venda ao público. 

Queijadinha de Pereira,
um espaço de tradição

Quando abriram o primeiro estabelecimento de venda ao público de Quei-
jada de Pereira, a produção rondava os sete quilogramas de queijo a cada 
dois dias. Hoje, são 80 quilogramas diários, o que atesta bem o sucesso 
deste projeto que já leva 16 anos. A Queijadinha, assim foi chamado, por 
causa da Queijada de Pereira, um doce conventual local cuja confeção era 
já tão escassa que se arriscava a desaparecer se não houvesse alguém que 

lhe quisesse dar nova vida. “Chamávamos-lhe um fantasma, porque, até na 
própria vila de Pereira, de onde é originária, toda a gente sabia que existia 
a Queijada de Pereira, mas quase ninguém a via”, graceja Miguel Costa, 
proprietário do espaço. 
Hoje, não só a Queijada de Pereira ganhou nova vida, como este casal en-
controu a sua verdadeira paixão. “Tudo cresceu muito rápido. Quando de-

A QUEIJADINHA é 
sinónimo de qualidade 
em tudo aquilo que 
faz. Desde o doce 
conventual que lhe dá 
nome, ao fabrico próprio 
de padaria e pastelaria. 
Um projeto que conta 
com 16 anos a promover 
o que de melhor a 
vila de Pereira pode 
proporcionar: deliciosas 
queijadas, feitas por 
mãos experientes e que 
se dedicaram a esta casa 
e a esta tradição
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comer a queijada. 
A empresária não teme a concorrência e até a acolheria de bom grado, de 
modo a que a Queijada de Pereira, a verdadeira, como faz questão de subli-
nhar, ganhasse ainda mais referências e, deste modo, pudesse atrair ainda 
mais pessoas a Pereira para a provar. A opção, diz, por sua vez, Miguel, foi 
fazer concorrência a si próprio. Em vários pontos estratégicos de Coimbra 
e arredores, há uma loja da Queijadinha. Espaços que, no entender de Li-
liana, se complementam, quer em termos de localização, quer de clientela. 
“Por isso é que também existe esta sintonia entre os estabelecimentos”. 
O cliente é fiel, sobretudo, à marca e ao que, ao longo destes 16 anos, esta 
soube envolver. Não é só a Queijada de Pereira que atrai pessoas às lojas 
da Queijadinha. São todos os bolos e pão. Tudo de fabrico próprio, exceto o 
queijo fresco, um dos “best-sellers” da casa que, não obstante, é produzido 
propositadamente para estas lojas, numa parceria com uma queijaria local. 
Uma grande aposta na qualidade e na tradição transversal a toda a oferta. 
A expansão da Queijadinha faz parte dos planos deste casal, mas só quan-
do todos os espaços em funcionamento estiverem bem consolidados. Re-
centemente, abriram duas lojas com oito dias de diferença uma da outra e o 
sucesso é medido, como diz Liliana, “quando estas já funcionarem sozinhas, 
tal como as outras o fazem”. Mas a ambi-
ção está lá, até porque o sonho de Lilia-
na era poder atender a todos os pedidos 
de fornecimento de Queijada de Pereira 
que recebe. “Todos os dias, recebo pedi-
dos para vender queijadas. Ter que dizer 
que não custa-me muito. Mas não temos 
capacidade atual para mais”, conclui.

UM CLIENTE, UM AMIGO
QUEIJADINHA

Onde fica? 
            
Queijadinha
Rua Nossa Senhora do Pranto, N.º 5
3140-304 - Pereira
2.ª feira a domingo: 
06 às 22h
Telefone: 239 645 901

mos por ela, estávamos envolvidas numa dinâmica muito grande, a que 
já não podíamos, nem queríamos, escapar”, afirma, por sua vez, Liliana 
Ramos.
Em 2012, a Queijadinha somou um segundo espaço na estação de com-
boios de Coimbra, numa homenagem àquela que era, na época, a grande 
forma de divulgação da Queijada de Pereira e que era feita na CP. E, 
desde então, o projeto nunca mais parou de crescer. “Temos, também, 
que agradecer muito aos parceiros com que sempre trabalhámos e temos 
vários que se mantém desde o primeiro dia. Essas parcerias de longa data 
são também a chave do sucesso da Queijadinha”, defende a proprietária 
do espaço. 
Mas não só. O segredo deste projeto está também na grande dedicação 
de Liliana e Miguel ao mesmo. “Conseguimos estar sempre presentes, é 
uma das nossas grandes virtudes”, reforça a empresária. “O que faz com 
que tudo vá caminhando”.
O que torna a Queijadinha tão especial é que todas as queijadas são fei-
tas à moda antiga, com todo o preceito do trabalho manual. E, uma vez 
que não existem formas neste processo, não há duas queijadas iguais.  
“As nossas queijadas têm muito carinho e atenção. Passámos a mecanizar 
a trituração do queijo, que antigamente era feita com um passe-vite, o que 
simplifica um pouco mais o processo, mas o resto é feito inteiramente à 
mão, por mulheres da vila de Pereira, que assim aprenderam a fazer a 
queijadinha com as suas mães e avós”, sublinha Liliana Ramos. A empre-
sária faz questão de salientar o desgaste físico a que estas doceiras estão 
sujeitas na sua profissão. “Não é fácil estar sentado tantas horas, seis dias 
por semana, a repetir gestos tão rotineiros. Há que dar o devido valor ao 
trabalho que elas fazem”.
De repente, o doce-fantasma ganhou uma aparência bem material. Hoje, 
são sete as lojas onde é possível comprar a deliciosa Queijada de Pereira. 
Mais recentemente, surgiu também a oportunidade de colaborar com o 
Santander para exploração da cafetaria do espaço de co-work que o grupo 
bancário abriu em Coimbra. No total, a Queijadinha dá já emprego a 50 
pessoas. 
Quem prova a Queijada de Pereira aprova todo o seu sabor e amor colocado 
na sua confeção e é com o mesmo afeto que retribui trazendo amigos, para 
também eles, a provarem. “O cliente é o nosso maior aliado. O boca-a-boca 
funciona muito bem. Tomar um café com a queijada é valorizado e divulgado 
em todo o lado”, afirma a proprietária. Até porque a vila de Pereira não é 
um local de passagem, ao contrário, por exemplo, de Tentúgal, terra do 
famoso pastel, situada não muito longe dali. Quem ali vai, vai mesmo para 

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
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JOSÉ PEDRO COBRA, 
ORADOR E VOLUNTÁRIO, 
fala da disponibilidade 
para a vida e da motivação 
que sente em poder 
retribuir, diariamente, 
o que a mesma lhe tem 
proporcionado. Uma 
procura das “coisas” 
que vai  muito além das 
circunstâncias individuais 
e que resulta num “ser à 
procura de sê-lo“
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“Sou um ser à 
procura de sê-lo”

Um ser simples à procura de sê-lo. É com uma estranha humildade e uma leveza incomparável 

que José Pedro Cobra sorri para a vida e fala do que faz, porque o faz e como o 

faz. Sempre com um sorriso nos lábios, que parece não desapegar do pai, advogado, orador, 

humorista, contador de histórias e voluntário, que se move pelo querer prestar serviço e 

poder viver essa possibilidade de retribuir. A mesma que renasce a cada dia.

ENTREVISTA
JOSÉ PEDRO COBRA, ORADOR

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

Delta Magazine - Quem é o José Pedro Cobra? Advogado, orador, 
humorista, contador de histórias... sempre com um sorriso nos 
lábios?
José Pedro Cobra – Costumo definir-me como um ser à procura de sê-lo. 

Ou seja, um ser, porque quero muito viver o ser e não o ter. Havia um padre 

jesuíta, chamado António de Melo, que tinha um conceito muito giro: “ser é a 

relação que eu tenho com aquilo que tenho”. Ou seja, independentemente do 

que temos, seja mais pessoas, mais alegria, mais saúde, mais amigos, mais 

condições, é a forma como lidamos com isso. É uma procura das coisas um 

bocadinho para lá daquilo que é a nossa circunstância. 

Posso dizer que sou alguém cheio de sorte. Tenho saúde, amigos e uma histó-

ria cheia e para encher com muito mais, porque sinto, ao mesmo tempo, uma 

enorme gratidão. Agradeço, todos os dias, a vida, o milagre de estar vivo, e 

sinto sempre um dever, cada vez maior, de retribuir. Portanto, move-me muito 

o querer prestar serviço, de poder viver essa possibilidade de retribuir. 

Daí que me defina pelo ser à procura de sê-lo. Vivo essa procura com uma cer-

ta constância e alguma profundidade. Aquilo que faço, depois, nos eventos 

a que sou convidado, é uma partilha de um desafio de consciência. Porque 

eu também o vivo. É, de facto, desafiar-nos a nós próprios a conhecer o tal 

ser, não deixar de fazer a pergunta que nos move, ter essa disponibilidade 

para a vida. 

DM – E qual é essa pergunta que nos move?
JPC – É um pouco tudo isto: o que somos? O que estamos aqui a fazer? Que 

caminho nos trouxe aqui? Há perguntas que são uma constante. Sentimo-

-nos, muitas vezes, num momento em que tudo está perfeito e que fazemos 

o que faz sentido, mas, passam dois dias, e, se calhar, já deveria ter virado 

mais à esquerda ou ajustado o leme mais à direita. E o problema é quando 

“nos deixamos dormir um bocadinho na forma”, mantemos um modelo que 

foi ganhador até uma certa altura e que, a dado momento, já não o é. A bitola 

é a paz de espírito, que é completamente diferente de estar em paz. Não há 

receitas, devemos encontrar-nos a nós próprios, daí a procura de sê-lo. 

DM - Como é que tudo isto surge na sua vida? 
JPC - Tenho tido a grata oportunidade, ao longo destes anos de vida, de 

encontrar circunstâncias para poder ser. E, depois, fui sentido esse impulso 

para partilhar. Gosto muito de humor, gosto de rir. Acredito na frase dos 

Monty Phyton de que “rir é a melhor maneira de levar a vida a sério”. 

Quando, a certa altura, comecei a contar histórias na pediatria do Hospital 

de Santa Maria, eram todas inventadas. Foram histórias que comecei por 

contar à minha filha, com uma mensagem de consciência e desafio, de fa-

zermos por nós próprios e pelo próximo. Foi dos projetos mais gratificantes. 

Chamava-se “Troco uma história por um sorriso” e trouxe de lá muitos mais 

sorrisos e muito mais valiosos que qualquer história. 

No Centro de Apoio aos Sem-Abrigo, fui voluntário durante vários anos e 

fazia uma coisa a que não chamava de “stand-up comedy”, mas, sim, para 

ser à portuguesa, de “Comédia em Pézinhos de Coentrada”, que é para não 

ser possível de traduzir para inglês.

Sou muito português. Gosto muito de Portugal. Temos uma capacidade no-

tável. Temos outra crença. Viu-se muito isso no último Euro. Temos algumas 

características muito próprias que me apaixonam. Daí outro dos projetos que 

também abracei, e que tenho feito com os miúdos, chamado “Os Amigos da 

Madalena”, que é o nome da minha filha, sobre a história de Portugal. Neste 

projeto, viajamos pelo país a conhecer a história. 

DM - O que é o projeto A.Poiares? 
JPC - O projeto “A.Poiares” é o que me leva às empresas para falar dos de-

safios que estão a passar. Gosto de fazer uma mensagem muito idiossincrá-
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ENTREVISTA

tica, de pessoa para pessoas. Não estou lá para falar da conjuntura, nem do 

mercado, nem da área jurídica, que é a minha de formação, mas para falar 

para e com as pessoas sobre o desafio que se está a viver e em que partilho 

o que sinto, vejo e leio. A partilha aberta, com alguma profundidade, faz-nos 

muita falta. 

Como aquilo que me move são as pessoas, 100% da verba resultante destas 

intervenções reverte para projetos de solidariedade. O projeto “A.Poiares” é 

uma homenagem ao meu avô, que se chamava Augusto Poiares. 

DM - Como é que o seu avô marcou a sua vida?
JPC – O meu avô era casapiano. Foi um homem que passou dificuldades, até 

fome em miúdo, mas viveu a Casa Pia com uma paixão enorme às pessoas. 

Organizou, na Casa Pia, os jantares, fundou o Voz da Casa Pia, um programa 

de rádio que durou muitos anos, fez o jornal O Casapiano. Era uma pessoa 

nitidamente ligada à comunidade, ao próximo. Ele era informador bancário, 

de profissão, mas já o conheci reformado. E ele adorava ser reformado. Tinha 

uma alegria enorme, sempre com amigos, a viver num convencimento alegre.

Lembro-me perfeitamente de, a certa altura, tinha por volta de 16 ou 17 anos, 

naquela idade em que julgamos saber tudo da vida, pensar que o meu avô 

era um bocadinho ingénuo. Depois, percebi que ele até tinha alguma razão 

e, mais tarde, que ele tinha a razão toda do mundo em agradecer a vida. Ele 

vivia grato ao pouco que tinha, uma vida modesta, mas sempre cheia, com 

uma alegria como se fosse o homem mais rico do mundo. 

O meu avô marcou-me muito por essa alegria e por se dar com as pessoas, 

algo de que gosto muito. Gosto de me envolver e ver o lado bom das pessoas. 

Tem sido um privilégio. Sinto, muitas vezes, nestes projetos, que existe um 

mundo paralelo, que não é notícia, mas que é tanto mais, do bem que se faz. 

DM - Como é que consegue conciliar tudo isto, tendo em conta 
todas as responsabilidades lhe são reconhecidas?
JPC – Quando procuramos aquilo que somos, acabamos por ir atrás do que 

verdadeiramente queremos. O meu trajeto profissional foi muito trabalhado, 

de “dar muito o litro”, em alguns aspetos quase demasiado, não com o fito de 

uma carreira ou estatuto, mas para um caminho, de querer saber, de poder 

ter uma posição que me permita desempenhar as funções com sabedoria, 

com condições financeiras muito razoáveis. Tive muita sorte nisso.

A verdade é que, nesse caminho, numa determinada fase de trabalho, tive 

um princípio de esgotamento. E reforçou muito a pergunta do que estava 

aqui a fazer. Qual a lógica disto tudo? Foi nessas perguntas e no caminho 

das respostas para as mesmas que acabei por criar a tempestade perfeita: ter 

um trajeto profissional que me permite desempenhar as minhas funções bem, 

mesmo que sejam intensas; o sentido de humor que herdei da minha avó, que 

se chamava Esperança e adorava filmes portugueses antigos; e, ao mesmo 

tempo, esta espiritualidade que o caminho me trouxe. Não é uma coisa do 

agora, que encontrei aqui na esquina. É nitidamente uma construção. Não 

conseguiria fazer todos os donativos se vivesse disso. 

DM - Com uma vida tão agitada, onde é que encontra paz de espí-
rito e busca inspiração para as suas intervenções? Na sua filha, na 
sua avó Esperança, na vida? 
JPC – É um bocadinho na vida, porque é tudo isso. Há uma expressão em 

inglês que costumo usar que é a de “awareness”, a da consciência plena da 

presença. Se estivermos atentos, a vida fala tanto connosco. Olhamos para 

uma folha e aprendemos uma lição de uma árvore. 

A Madalena é, obviamente, uma inspiração enorme. Claro que sou suspeito 

por dizê-lo, mas ela é um ser especial. Tem um enorme sentido de espiritua-

lidade, uma inteligência emocional muito forte. Principalmente, trouxe-me 

um sentido de responsabilidade de perceber o que quero partilhar com ela. O 

segundo maior desafio que podemos ter na vida é educar alguém, sendo que 

o primeiro é vivê-la. 

Quando temos coisas que nos entusiasmam e dão gosto, de repente, surge a 

criatividade para outras. O que faz a diferença é o entusiasmo, é o que nos 

faz percorrer o quilómetro extra. E são esses extras que nos permitem fazer 

melhor os outros. 

DM – Então, o John Cleese e a sua “turma”, os Monty Phyton, 
tinham razão? “Rir é a melhor maneira de levar a vida a sério”?
JPC – É sim. Não é gozar com as coisas, mas gozar da vida com as coisas. 

DM - Conseguia ver todas estas ações que realiza sem o fim solidá-
rio, mas com um destino económico? Dar-lhe-ia a mesma satisfa-
ção e respetiva concretização pessoal?
JPC – Dar-me-ia o mesmo gozo preparar os temas, porque é uma questão de 

paixão e vontade. O que me move, em primeira linha, são as pessoas a quem 

vou falar, são as partilhas que faço. Mas não viveria sem ter preenchido esta 

vertente solidária. Ver-me-ia profissionalmente a fazer isto, mas uma parte 

teria de reverter para projetos de solidariedade ou, então, teria eu que abra-

çar outro modelo de solidariedade, regressando ao apoio aos sem-abrigo, às 

histórias no hospital, etc. 

Neste momento, é esta complementaridade. Gosto da minha vida profissio-

nal, ter emprego é, por si só, uma bênção. O que faço como extra é retribuir. 

No modelo que vivo a minha vida, é isto que faz sentido. 

DM - “A felicidade não é um destino, mas uma consequência!”. A 
frase é sua. Continua a fazer sentido na sua vida?
JPC – Totalmente. A felicidade é uma consequência de uma forma de estar 

na vida. Eu não procuro ser feliz, tenho uma forma de estar na vida que é 

a procura da minha espiritualidade, do meu ser, de onde está a minha paz 

de espírito, onde me encaixo como peça neste puzzle. Esse é o meu objetivo. 

Se estiver no sítio certo, a felicidade é uma consequência. A pessoa que vive 

ansiosa, até sem saber o que procura, não é feliz. 

O conceito é concentrar-nos no que estamos a fazer. Estamos a construir um 

muro e precisamos de 100 tijolos. Temos de nos concentrar nos dois a dois, 
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nos procurarmos, de nos encontrarmos. Qual é a nossa missão? Nesta busca 

constante, andamos aqui para evoluir, para servir as pessoas e o mundo. 

DM - Diz o poeta e pensador Khalil Gibran “a vida pode ser, de 
facto, escuridão se não houver vontade, mas a vontade é cega se 
não houver sabedoria, a sabedoria é vã se não houver trabalho 
e o trabalho é vazio se não houver amor”. Esta é uma boa forma 
de definir aquilo que tem feito nos últimos anos da sua vida, na 
sua vida extraprofissional? A sua dedicação ao próximo pode ser, 
resumidamente, assim definida?
JPC – Pode, deve, mas transcende a minha vida não profissional. Também 

vivo isso na minha vida profissional. Vivo isso no meu todo. É possível ter 

amor ao trabalho. Amor no sentido de, posso fazer o que gosto e, por vezes, o 

que não gosto, mas o que interessa não é o que eu tenho, mas a relação que 

tenho com aquilo que tenho. E que essa seja sempre uma relação de amor. 

ENTREVISTA

de cada vez. Não é pensar nos 100. A maior parte das pessoas tem dois tijo-

los e só pensa nos 98 que faltam. O passo a seguir é roubar um do lado e, 

depois, queixar-se que ninguém dá tijolos. E até dizer mal do Governo porque 

não apoia a construção do muro. Isto faz com que nos concentremos no que 

temos e não no que somos. No fora e não no dentro. É isto que cria ansiedade. 

Não nos devemos preocupar com o que vamos ter. Mas com aquilo que somos. 

E a felicidade vai surgir até de maneiras muito inusitadas e improváveis. “Olha, 

afinal, até gosto disto”. Porque a vida também se nos revela com surpresas. 

Existem quatro vertentes diferentes da felicidade. Existe a alegria, a euforia. 

Existe a satisfação, quando cumprimos aquilo que a vida nos pede, e existe 

também a realização, quando sentimos que damos qualquer coisa para o 

lado de fora. É um espaço que somos nós que marcamos e não qualquer 

coisa que a vida nos pede. E, por fim, há a evolução. Em que medida é que 

eu, como ser, estou a evoluir? Que disponibilidade tenho para ser mais e 

melhor? Passo pela vida ou a vida passa por mim? A evolução é um dever de 
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LEONEL PEREIRA CONDUZ 
A COZINHA DO SÃO GABRIEL 
desde há sete anos. Um projeto 
que tem vindo a cimentar o seu 
espaço na Quinta do Lago, com 
uma cozinha criativa, onde o 
sabor é um predicado sempre 
presente. Com uma forte 
ligação ao mar, o experiente 
chef desenvolve, ainda, alguns 
projetos de investigação com a 
Universidade do Algarve
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texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
LEONEL PEREIRA, CHEF EXECUTIVO RESTAURANTE SÃO GABRIEL

GASTRONOMIA

Inquietude, ambição, mas também criatividade e movimento. É assim que se define Leonel 
Pereira, o chef que trocou Lisboa pelo Algarve e que, há sete anos, lidera o São Gabriel, 
na Quinta do Lago, em Almancil. Igual a si mesmo, continua apostado em desbravar novos 
caminhos para a gastronomia nacional. Apaixonado pelo mar, tem enverado por projetos 
com a Universidade do Algarve, de modo a perceber os fenómenos dos oceanos e como 
isso pode aportar valor ao São Gabriel e não só.

Gastronomia e ciência 
juntas no São Gabriel

Fala com a tranquilidade de quem sabe o que diz. Conhecimento feito de 
experiência de quem, há três décadas, está ao serviço da restauração e da 
hotelaria. Ao fim de 17 anos fora, Leonel Pereira voltou a casa, nomeada-
mente ao “seu” Algarve, para onde nutria uma grande vontade de regres-
sar. “Um restaurante com a dimensão e nome do São Gabriel, com uma es-
trela Michelin associada, não aparece sempre e estava ciente dos desafios”, 
introduz o chef executivo do São Gabriel, na Quinta do Lago, em Almancil.
Mas quis o destino que a afamada estrela não fosse renovada pelo São 
Gabriel, “por um erro nosso. Foi o que de melhor nos podia ter acontecido”, 
diz, satisfeito, Leonel Pereira. Com a nova gerência, os novos proprietários 
e mudança de rumo, não foi dado a conhecer ao guia que o São Gabriel 
iria continuar de portas abertas, tendo, por isso, sido retirado do mesmo.
Estava-se em 2012 e, desde então, Leonel Pereira, o seu sócio Delfim João 
e a respetiva brigada têm vindo a colocar o São Gabriel no trilho onde 
tem que estar. Seguiu-se o ano de 2013, o ano zero, e, ao fim de pouco 
tempo, a desejada estrela regressou ao São Gabriel. “Não foi renovada, 
foi conquistada. Uma surpresa boa, um desafio superado em apenas oito 
meses”. Desde então, Leonel Pereira tem sido aquilo que sabe ser. Igual 
a si mesmo, destaca o foco no produto, na qualidade, na criatividade, na 
investigação, em suma, a “criative cuisine” com que quis brindar a região 
que o viu nascer.
Com empenho profundo e investimentos regulares, o chef empresário des-
taca o trabalho coletivo “na recuperação do São Gabriel ao longo destes sete 
anos”. Secundado pelo Tai Garden, o São Gabriel tem vindo a recuperar 
o prestígio que lhe é reconhecido, sem pensar muito na segunda estrela 
Michelin, mas com uma filosofia e um compromisso que visa, antes, con-
solidar o trabalho feito. “Tenho a sorte de ter uma equipa fantástica a meu 
lado. 95% deles são os mesmos de há sete anos atrás. É o sonho de qualquer 
chef”, comenta Leonel Pereira.
Entre os muitos desafios que têm vindo a ser superados, seguiu-se um 
novo com a ligação ao mundo científico e da investigação e, sobretudo, 
ao mar, algo muito representativo para Leonel Pereira, bem expresso nas 
tatuagens desenhadas nos braços e que remetem para alguns exemplares 
existentes na costa portuguesa. Um desejo antigo entretanto concretizado, 
com a ligação ao CCMar, da Universidade do Algarve, com a pesquisa e 

estudo dos “porquês das coisas” a ser uma constante na sua vida, “sobre-
tudo, no que à ligação com o mar diz respeito”. E que, ao longo dos últimos 
três anos, o levou a debruçar-se particularmente sobre três temas: a Ria 
Formosa, nomeadamente, as talófitas e todas as ervas marinhas, um pro-
jeto sobre espécies invasoras no Rio Guadiana e, ainda, outro ao nível 
das microalgas, do respetivo potencial de utilização e isolamento do tetra-
selmis CTP4, uma microalga comestível que “em pequenas quantidades, 
representa, na minha boca, o maior oceano existente”.
Uma descoberta a que se seguem tantas outras, num patamar onde a gas-
tronomia e a ciência se fundem e que encontram no São Gabriel um palco 
privilegiado para a sua aplicação. Caminho que tem sido feito, a que se 
juntam outros produtores locais, mas onde o Algarve, como um todo, per-
mite ter “o melhor peixe, todos os dias”.
Para o presente fica a experiência do passado, a ambição de fazer melhor, 
todos os dias, e a certeza da decisão tomada, algo sempre muito planeado 
a cada etapa da sua vida profissional, o que faz com que “não retire uma 
vírgula ao caminho traçado”. E se os clientes, antes, procuravam o São 
Gabriel pelo seu prestígio incontornável, como referência da Quinta do 
Lago, hoje, procuram-no pela criatividade e assinatura do seu proprietá-
rio. Resultado do caminho feito, da convicção de procurar novos percursos 
na cozinha e que representou, em termos práticos, “perder clientes que 
vinham cá há 20 anos, por exemplo. Ao fim de três anos, tínhamos uma 
taxa de 35% de novos clientes. Começámos em pleno período de crise e, 
naturalmente, fomos fazendo o nosso caminho”.
A conjuntura internacional, em particular o impacto económico do Brexit, 
ganha especial contorno no triângulo dourado do Algarve, o que tem leva-
do a que a mais exclusiva área da região sinta os efeitos da menor procura 
do perfil tipo do cliente que a elegia para os seus momentos de lazer. Mas, 
mesmo nesse contexto, não tão distante quanto parece, “reduzir qualidade 
é, simplesmente, impensável. O São Gabriel aqui está, é aquilo que eu e o 
meu sócio sonhámos”, acrescenta.
Uma assinatura bem definida em termos de conceito, em que “duas pes-
soas remam para o mesmo sítio”, com a notoriedade de Leonel Pereira a 
trazer para o São Gabriel um número crescente de clientes portugueses. 
Ou o reconhecimento da boa gastronomia, em qualquer parte de Portugal.
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A cozinha criativa
do São Gabriel
A “creative cuisine” do Restaurante São Gabriel caracteriza-se por uma forte tendência de 
mar, onde grande parte das criações do chef executivo Leonel Pereira incluem aquilo que 
de melhor o Oceano Atlântico pode proporcionar. Pratos tradicionais interpretados de forma 
criativa, com a ousadia a aliar-se ao sabor. Sabores autênticos que concorrem para uma 
experiência única, de modo a, mais tarde, recuperar-se na memória os paladares típicos da 
gastronomia nacional, interpretados pela mão conhecedora de quem sempre deu a 
conhecer o seu país.

GASTRONOMIA

A CALMA DO SÃO GABRIEL 
estende-se desde a esplanada 
até ao seu interior. Um menu 
com assinatura do conceito chef 
Leonel Pereira que, apesar do 
seu vasto currículo, formação 
e experiência internacional, 
não esqueceu os paladares de 
onde nasceu. Diz-se “um eterno 
aprendiz e experimentalista na 
evolução dos sabores”, um dos 
pilares do seu trabalho
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FILETE DE CAVALA MATURADO, GEL 
DE LIMÃO, BRÓCOLOS FUMADOS, 
MAÇÃ DESIDRATADA E MOLHO DE 
AZEDAS                    

Ingredientes (4 pax)
Cavala
Brócolos
Maçã Granny Smith 
Limão sumo
Limão zeste 
Iuzu zeste 
Iuzu seco
Agar
Azedas 
Azeite
Flor de sal
Pimenta preta
Funcho
Queijo da Ilha (24 meses)

Preparação 
Filetar a cavala e limpar de espinhas.
Temperar de sal, pimenta, azeite, sumo limão e iuzu seco 
em pó.
Colocar os filetes um sobre o outro em sentidos inversos, 
enrolar em película, seguido de vacum. Levar a cozinhar em 
BT 12m 60 C. Reservar. 
Levar os brócolos a fumar a frio, levemente, para que não 
percam a cor.
Com os restantes brócolos, fazer um puré temperado.
Com as azedas, fazer uma clorofila e texturizar. 
Laminar a maçã e desidratar sem que tome cor.

POMBO ROYAL, QUINOA, 
BETERRABAS, CHOCOLATE NEGRO 
E MENTA 

Ingredientes (4 pax) 
Pombo Royal 
Quinoa preta
Beterrabas baby
Cerejas
Menta marroquina
Couscous 
Amêndoa
Chocolate negro 
Açúcar pó 
Pimenta Jamaica 
Água de laranjeira
Massa brick  

Preparação
Retirar os peitos do pombo com a pele, temperar 
ligeiramente de sal e pimenta da Jamaica. Meter em saco 
próprio e cozinhar a BT 20m a 58 C. 
Retirar a perna inteira com a pata, desossar, temperar de sal 
e levar a confitar em gordura de ganso com especiarias (ao 
gosto) e casca de laranja.
Cozinhar 18m a 110C.
Cozer o couscous com menta e fazer uns “canelonnis” com 
massa brick e levar ao forno. 
Descaroçar as cerejas e colocar em pickles. 
Com as carcaças dos pombos, fazer um molho ao qual 
juntamos o chocolate. 
Cozer e desidratar a quinoa.
Servir conforme foto.

BRANCO & PRETO

Ingredientes (4 pax)
Limão Bergamota
Coco fresco
Água coco
Ananás 
Lima kafir
Iogurte natural
Leite 
Agar agar 
Açúcar pó 
Açúcar normal 
Malibu
Natas
Gelatina
Claras de ovo

Preparação    
Molho:  misturar o iogurte natural com o leite de coco, açúcar 
em pó e o Malibu.
Cremoso frio de ananás: natas, açúcar, gelatina, carvão 
vegetal. 
Mousse de bergamota: bergamotas curadas em açúcar, leite, 
agar, natas, água de coco e carvão vegetal.
Secar o coco e desidratar toda a parte branca.

GASTRONOMIA
SÃO GABRIEL

fotos SARA MATOS

Onde fica? 
            
Restaurante São Gabriel
Avenida Almirante Cabeçadas
8135-106 Almancil - Portugal

Tel:+(351) 289 394 521
E-mail: info@sao-gabriel.com
Website: www.sao-gabriel.com
Aberto de terça-feira a domingos (jantares apenas)
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Solidariedade e amizade
no Encontro Único
O Encontro Único, realizado na Herdade dos Adaens, foi um dia de emoções fortes, muitas 
memórias e, sobretudo, diversos reencontros. Para a memória futura, fica o convívio de 
dirigentes do Sporting Clube Campomaiorense, que, através dos seus Veteranos, tem 
procurado ajudar a mitigar o infortúnio do vice-presidente do clube e que marcou presença neste 
convívio da grande família campomaiorense.

CORAÇÃO DELTA
ENCONTRO ÚNICO
texto BRUNO FARIAS fotos ENRIC VIVES-RUBIO

JOÂO MANUEL NABEIRO, 
PRESIDENTE DO 
SPORTING CLUBE 
CAMPOMAIORENSE,  é 
acompanhado na direção 
do clube por Paulo Dias 
(ao centro) e Nuno 
Travassos. Diferentes 
gerações de dirigentes do 
clube unidas pela paixão 
comum pelo desporto e 
pelo futebol, em concreto
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“Mais do que um clube, uma paixão”. É este o lema do Sporting Clube Cam-
pomaiorense (SCC), instituição que conta há 30 anos com uma liderança 
determinada do seu presidente, João Manuel Nabeiro. Nas fileiras do clube, 
que nas suas páginas douradas voltou a colocar o interior alentejano na elite 
do futebol nacional, é possível encontrar, também, Paulo Dias, vice-presiden-
te, que presta, ainda, auxílio na coordenação do Clube de Saúde da mesma 
agremiação, assim como Nuno Travassos, presidente adjunto do emblema 
dos galgos de Campo Maior.
Com uma paixão assumida pelo clube, Paulo Dias teve um infortúnio de 
saúde que o impediu de colocar em prática uma das suas maiores paixões: 
o desporto e o futebol, em concreto. Quem conhece Paulo Dias sabe a faci-
lidade com que sorri para a vida e o “bichinho” pela bola, pelo desporto, 
continua a fazer parte das suas motivações individuais. Contam os amigos 
que foram muitas e boas as vezes que “jogámos juntos em equipas federadas, 
nos veteranos do Sporting Clube Campomaiorense”, assim como, claro está, 
entre amigos. 
Amizade, altruísmo, partilha, auxílio, atributos que estiveram presentes no 
Encontro Único que se realizou na Herdade dos Adaens e que reuniu diferen-
tes gerações de ex-atletas, dirigentes, parceiros e amigos numa manifestação 
única em torno do desporto e não só. Um Encontro, verdadeiramente, Único, 
tal como se deu a conhecer, e que contou, claro está, com a presença do 
núcleo acima identificado. 
Como em qualquer família, a família campomaiorense uniu-se em torno do 
infortúnio de Paulo Dias, demonstrando que a solidariedade, o respeito, mas, 
acima de tudo, a amizade continuam a ser valores fundamentais na relação 
humana e pilares estruturais da sociedade moderna. Assim, quando o azar 
bateu à porta do vice-presidente, logo a família do SCC, representada pelos 
veteranos do clube, organizou um evento no pavilhão para angariar fundos, 
os mesmo que servem para ajudar, de alguma forma, a minimizar os custos 
da recuperação de Paulo Dias. 
Um contributo, mas, mais do que isso, um sinal de altruísmo e de pertença, 
pois, afinal, é em cenários desfavoráveis que a solidariedade, proveniente de 
que origem for, se sente de forma especial por quem mais dela necessita. À 
resiliência de Paulo Dias, notória força de vontade e capacidade de combater 
a adversidade, junta-se a ligação afetiva dos amigos, alguns deles de infân-
cia, outros conquistados no percurso da vida e cuja ligação afetiva perdura, e 
perdurará, acredita-se, ao longo de muitos anos. A estes importantes valores 
associa-se o desporto e as instituições sem fins lucrativos, veículos estrutu-
rantes para se fomentar questão essenciais da nossa existência.

CORAÇÃO DELTA

Testemunho Voluntário Coração Delta

Nome: Carla Maria Hilário Gonçalves 
Naturalidade: Campo Maior
Na Delta Cafés desde: 1993
Área Profissional: Técnica Administrativa
.... e voluntária desde: Outubro 2015

O que representa ser voluntária? 
Para mim, quando me convidaram para fazer voluntariado, 
foi sentir-me útil, numa relação solidária e participando, 
de forma livre, na ajuda o próximo, ou seja, aos que mais 
precisam. É gratificante.

Qual o momento/ação que mais a marcou? 
Nenhuma em especial. Todas elas têm-me dado lições de vida. Uma das ações em que 
participei foi a angariação de produtos de primeira necessidade de higiene para os idosos. 
Este tema sensibiliza-nos muito, pois todos lá chegaremos e, quem sabe, podemos vir a 
precisar! Este é o meu lema, nas ações em que costumo fazer voluntariado. Quem mais 
precisa sempre dá mais.

Uma mensagem para aqueles que não são, ainda, voluntários? 
A minha mensagem é que todos podemos, de qualquer forma, dar um bocadinho do nosso 
tempo, em prol da sociedade em geral.

DELTA SAÚDE
Depressão no trabalho
 
A depressão é uma perturbação mental 
comum que afeta pessoas de todas as 
idades, em todas as áreas da vida, em todos os países.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), este transtorno surge associado 
a pensamentos negativos, perda de interesse pelas atividades de que se gosta, 
ansiedade, incapacidade de superar as emoções negativas e isolamento. Para 
além dos sinais emocionais, podem também surgir consequências físicas, como 
mal-estar, dores de cabeça, dores de costas ou dores abdominais, perda de apetite, 
fadiga, alterações e perturbação do sono (insónia ou sonolência) e dificuldade de 
concentração. 
A depressão provoca angústia e pode afetar a capacidade das pessoas realizarem 
até mesmo as tarefas diárias mais simples, com consequências às vezes 
devastadoras para o relacionamento com a família e os amigos. A depressão não 
tratada pode impedir que as pessoas trabalhem e participem na vida familiar e 
comunitária.
De acordo com a OMS, a depressão é a primeira causa de incapacidade no trabalho, 
afetando a produtividade e originando absentismo recorrente. Uma situação 
económica adversa, as alterações e a insegurança em manter o emprego, o conflito 
com chefias ou o mau ambiente entre colegas podem ser fatores de risco. As causas 
podem ser variadas, mas a ansiedade e o stress causados pelo trabalho são muitas 
vezes razões que levam a este diagnóstico.
A depressão pode ser eficazmente prevenida e tratada. O tratamento envolve, 
geralmente, psicoterapia, medicação com antidepressivos ou a associação de 
ambos, tendo por objetivo principal atingir um estilo de vida saudável que inclua a 
satisfação no trabalho.
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Com uma história para contar, o Vermelhudo de Moura é um espaço de família. Uma casa com 
alma que resume o projeto de vida de Maria Fernanda e Fernanda Vermelhudo e 
onde tudo é feito com coração. Da ementa regional aos pratos comuns a outras localidades, 
um espaço de paragem obrigatória na região do maior lago artificial da Europa: o Alqueva.

Vermelhudo de Moura: um espaço 
com alma e identidade

MÃE E FILHA (AO CENTRO) 
PARTILHAM O NOME 
e muito mais neste projeto 
de vida que trouxe o 
Vermelhudo, o restaurante 
e a família com o mesmo 
nome, até à cidade de 
Moura onde têm ocupado o 
seu espaço na restauração 
local

Fernanda e Joaquim, tinham o seu ganha-pão, o restaurante Vermelhudo. 
Com o desaparecimento repentino do pai Joaquim, em 2008, mãe e filha 
propuseram-se a reabrir o estabelecimento, em 2010, na mesma localidade 
onde sempre se situou: Pedrogão do Alentejo.
Mas a maior oferta hoteleira da cidade vizinha de Moura e, acima de tudo, 
a ambição e empreendedorismo de Fernanda Vermelhudo levaram-na a 
equacionar outras possibilidades, já que, no seu íntimo, queria algo mais. 
Em concreto, deixar a sua marca na restauração local. Do sonho à prática 

Ouve-se fado no Vermelhudo de Moura. Ao transpor a porta exterior, que 
não faz jus ao que o espaço interior reserva a quem o visita, entra-se num 
local onde o apelido de família dá corpo ao restaurante cujo prestígio e 
reconhecimento transcende as fronteiras físicas desta cidade do interior 
alentejano. 
Para trás, na memória do tempo, fica o restaurante aberto pelos pais de 
Fernanda Vermelhudo, que, tal como as suas irmãs, foi criada “atrás de 
um balcão”. Em concreto, em Pedrogão do Alentejo, onde os pais, Maria 



DELTA MAGAZINE
ABRIL/MAIO/JUNHO’19 55

UM CLIENTE, UM AMIGO
VERMELHUDO

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

foi um passo rápido, com a mão-cheia para a cozinha da mãe Maria Fer-
nanda a ser a pedra de toque necessária para o sucesso presente da casa. 
O resto resume-se a trabalho e empenho. “Tínhamos tudo para dar certo em 
Moura e connosco trouxemos a história da nossa família. Demorámos, mais 
ou menos, dois anos a afinar casa, mas, hoje, somos uma referência, aqui, 
em Moura”, assume Fernanda Vermelhudo, proprietária do restaurante 
Vermelhudo.
Carne de alguidar com migas, açorda de bacalhau, caldo de peixe do rio ou 
ensopado de borrego são propostas da ementa variada que tem por base 
a cozinha regional, mas que não esquece todos aqueles que vêm de fora e 
que pedem “um naco na pedra ou um prato vegetariano”.
Das gentes aos produtos, o Vermelhudo adaptou-se bem ao mercado local 
e é hoje uma referência de Moura, não só pelo bem servir e atender, mas 
também pelo facto de, sempre que possível, comprar produtos locais, além 
de empregar gentes da terra. Parte visível do “coração grande” de Fernanda 
Vermelhudo e que se expressa naquilo que faz, onde a família está sempre 
presente. São dela as fotos de família a preto e branco que ajudam a compor 
o espaço e a si dedicados os poemas que tornam o Vermelhudo num espaço 
onde apetece estar e voltar. Empresária realizada, Fernanda Vermelhudo 
destaca a energia de estar próxima das pessoas, com o espaço nascido da 
sua vontade a expressar o equilíbrio entre o contributo tácito de mãe e 
filha. “Lá dentro, mãe, é o teu espaço. Cá fora, é o meu. E eu gosto de traba-
lhar com pessoas, gosto de sentir a energia que emana delas, isso faz parte 
deste espaço nascido da minha cabeça e que, também ele, conta histórias da 
minha família. Aqui, sinto-me em casa”, aponta.
Anos volvidos sobre a decisão que viria a marcar a sua vida, Fernanda 

Vermelhudo é uma em-
presária realizada, mas 
ainda com projetos por 
concretizar. “Mudo sem-
pre qualquer coisinha, 
nunca estou totalmente 
satisfeita com nada. 
Quem nos visita diz que 
este espaço tem alma 
e isso deixa-nos muito 
felizes”. Clientes que 
chegam aconselhados 
pelos diversos espaços 
de turismo rural da re-
gião, portugueses ou 
estrangeiros, e que não 
dão o seu tempo por mal 
empregue neste espaço. 
Projeto de vida que uniu 
mãe e filha, com Fer-
nanda Vermelhudo a 
fazer um balanço positivo desta nova vida do restaurante de família, com 
a força de espírito de Maria Fernanda a ser um dos pilares deste restau-
rante com alma e que, aquando da sua abertura, em Moura, não deixou de 
prestar homenagem a Joaquim Vermelhudo. “Prestei homenagem ao meu 
pai aquando da abertura da casa. Fi-la porque perder um pilar da nossa 

vida não deixa ninguém indiferente e quis 
que a sua memória perdurasse no tempo, 
como ele realmente era: bonito e jovem. E 
se dúvidas houvesse no passado, este é o 
meu mundo”, conclui.
Denominador comum, no passado e no 
presente, o café Delta, com a família Ver-
melhudo a trabalhar com a Delta Cafés 
por mais de duas décadas, algo que nesta 
nova etapa do restaurante não se alterou. 
“No fundo, eu continuei o trabalho dos 
meus pais. As receitas são as da minha 
avó, no modo de tratar os fornecedores, no 
fundo, dei continuidade ao que foi o traba-
lho deles”, afirma, sorridente. Um espaço 
a descobrir, na calma da cidade raiana.

Onde fica? 
Restaurante Vermelhudo
Rua da Latoa, N.º 1 • 7860-136 Moura
2.ª feira a sábado: 
12 às 15h; 19h às 23h
Encerra ao domingo
Telefone: 96 848 30 23
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Witaj! O mesmo que dizer, em polaco, bem-vinda Delta Q. A marca do Grupo Nabeiro/
Delta Cafés reforçou, recentemente, um dos seus pilares estratégicos de crescimento, a 
internacionalização, com a chegada à Polónia. Um dos mais interessantes mercados da 
Europa Central e de Leste, onde entra através de um acordo de distribuição com a Biedronka, 
a cadeia de retalho com que a portuguesa Jerónimo Martins lidera naquela geografia. 
A Delta Q passa, assim, a estar disponível em mais de 2.900 pontos de venda, distribuídos 
por 1.100 localidades.

Witaj Delta Q!
Bem-vinda Delta Q!

para o ritual diário do café, e a Milk Qool Evolution, com um depósito extra 
de leite que permite preparar todas as bebidas com qualquer tipo de leite 
fresco (como, por exemplo, galões ou cappuccinos). São também introduzi-
das no mercado polaco cinco variedades de cápsulas: Qalidus, Qharacter, 
aQtivus, Qonvictus e, ainda, a Origem Malay, um “blend” especial com ori-
gem em Timor Leste. “Estamos muito satisfeitos por disponibilizar o sistema 
de cápsulas da Delta Q na oferta exclusiva da Biedronka. A oferta Delta Q es-
tará disponível em todas as nossas lojas distribuídas por 1.100 cidades e vilas 
polacas, permitindo uma grande rede de distribuição do produto”, confirma 
Michal Gontarz, diretor de vendas da Jerónimo Martins Polska.

Mercado em crescimento
O acordo com a Biedronka vem permitir à Delta Q chegar a um mercado de 
retalho que, desde 2015, só conhece o caminho do crescimento. Com quase 
40 milhões de habitantes, quase quatro vezes mais que a vizinha República 
Checa e oito vezes mais que a também vizinha Eslováquia, a Polónia é de 
todos os países que formalizaram a sua adesão à União Europeia, em 2004, 
o que tem a maior população. E uma população relativamente jovem, com 
uma idade média de 37 anos, embora também aqui se comecem a sentir os 
efeitos do envelhecimento. 
O potencial do crescimento polaco pode ser verificado pelo facto de ter sido 
a única economia da Europa Central e de Leste que não entrou em reces-
são aquando da grande crise mundial de 2010. O Produto Interno Bruto 
continua a evoluir a bom ritmo, com um crescimento estimado de 3,8% em 
2019. Boas perspetivas, então, para que a Delta Q continue a crescer nos 
mercados internacionais e a reforçar o pilar da exportação, levando, por 
esse mundo fora, o melhor café de Portugal. 

Não há polaco que não conheça a Biedronka e a sua popular imagem da 
joaninha. Detida pelo grupo de retalho português Jerónimo Martins, esta é 
a maior cadeia de lojas de retalho na Polónia, visitada de forma regular por 
55% dos consumidores polacos.
Com lojas estrategicamente localizadas em povoações com mais de 20 mil 
habitantes, a Biedronka recebe diariamente mais de 2,5 milhões de clientes. 
Clientes estes que, a partir de agora, podem passar a desfrutar do melhor 
café, com a disponibilização do sistema Delta Q nestes espaços. “É com mui-
ta satisfação que entramos no mercado polaco, em parceria com a Biedronka, 
líder no retalho na Polónia. O acordo estabelecido prevê a entrada das marcas 
Delta Cafés e Delta Q, mas outras oportunidades estão a ser avaliadas de 
acordo com as nossas prioridades estratégicas e potencial de mercado. Esta 
entrada vem confirmar a importância e o peso das exportações no grupo, 
que já representam mais de 30% da faturação”, afirma Rui Miguel Nabeiro, 
administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés.
Para já, a Delta Q passa a estar disponível em mais de 2.900 lojas, mas é 
expectável que este número aumente dada a aposta estratégica que o Grupo 
Jerónimo Martins tem vindo a fazer na Polónia. Este ano, o também dono do 
Pingo Doce e do Recheio prevê investir entre 700 e 750 milhões de euros e 
estima terminar com mais de três mil lojas Biedronka. 
Apesar da oferta desta insígnia assentar muito nas suas marcas próprias 
e nos produtos locais, é um facto que tem também potenciado a chegada 
de produtos nacionais aos consumidores polacos, que provam e aprovam a 
sua inegável qualidade. O portfólio é agora enriquecido com o melhor café 
português.
O sistema Delta Q, lançado pela Delta Cafés em 2007, entra neste novo mer-
cado com duas máquinas: a Qool Evolution, uma máquina fácil e intuitiva 

DELTA MUNDO
BIEDRONKA
texto CARINA RODRIGUES fotos D.R.
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QOOL
EVOLUTION

MILK
QOOL

Najwyższa jakość
kawy wreszcie

w Biedronka

• System kapsułek ze 100% naturalną kawą
• Zawsze szybkie i proste przygotowanie
• Espresso, Cappuccino lub Latte
• Wybór 5 mieszanek
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Delta Cafés reforça inovação 
no Grupo Nabeiro com a 
3.ª edição do Delta MIND LAB

SOMOS DELTA 
MIND

A Delta Cafés volta a promover o espírito de empreendedorismo e inovação que vive 
em cada um dos seus colaboradores, com a terceira edição do Delta MIND LAB, o programa 
que valida as ideias inovadoras provenientes da respetiva plataforma de gestão de inovação. Este 
ano, mais oito equipas, com colaboradores de diversos departamentos e geografias, 
viajaram a Lisboa para apresentar os seus projetos e tentarem ser proclamados “King of the Ring”.

texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS

NA EDIÇÃO DE 2019 DO 
DELTA MIND LAB, 
oito equipas, com colaboradores 
de diversos departamentos, deram 
o seu contributo para acrescentar 
valor ao negócio do grupo
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SOMOS DELTA

A terceira edição do Delta MIND LAB, o programa de validação de ideias que 
permite aos colaboradores do Grupo Nabeiro/Delta Cafés desenvolverem o 
modelo de negócio de uma ideia inovadora, já tem vencedor. No total, foram 
oito equipas multidisciplinares e de várias partes do país que apresentaram 
as suas ideias aos jurados e à plateia que se reuniu no Amazém 16, em Braço 
de Prata, Lisboa, mas apenas uma saiu vencedora, numa decisão que não 
se revelou fácil. Sob o mote “King of the Ring”, as oito equipas subiram ao 
ringue da inovação e apresentaram as suas ideias de negócio nesta iniciativa 
que se apresenta como um dos pilares de inovação do Grupo Nabeiro.
De volta da edição do ano passado, e antes do primeiro “assalto”, o 

apresentador Pedro Fernandes foi o primeiro a subir ao “ringue” para dirigir 
o evento e dar as honras de abertura a Rui Miguel Nabeiro, administrador 
do Grupo Nabeiro/Delta Cafés. O responsável ofereceu as boas-vindas aos 
presentes antes de se iniciarem as várias rondas de apresentações. “Hoje, é 
o culminar de uma sequência de eventos que nos trouxe até aqui, que começa 
desde as ideias colocadas na plataforma MIND por todos nós até à escolha das 
melhores para poderem participar no Delta MIND LAB. E, finalmente, temos 
a possibilidade de assistir ao ‘pitch’ dessas oito ideias selecionadas. As oito 
equipas percorreram cinco ‘bootcamps’ para se poderem preparar devidamente 
para este dia. São 60 colaboradores que vão apresentar as suas ideias, todos de 
20 áreas de negócio diferentes. Colaboradores que partilham ideias e formas 
de ver as coisas distintas e que, em conjunto, fazem uma equipa ainda mais 
forte. Destes 60, 49 são novatos, portanto, vão-se estrear neste ‘pitch’”, afirmou 
o gestor sob o olhar atento da plateia. “Aquilo que quisemos, para este ano, 
foi trazer ideias um bocadinho fora do ‘core’ do nosso negócio. Um desafio 
seguramente difícil para todos, mais ainda para as equipas que aqui vão 
estar a apresentar. Pois, falar de algo que não está tão ligado ao nosso dia-a-
dia, ao café, àquilo que é o nosso negócio, não é fácil. A palavra inovação é 
importantíssima. É um pilar crítico ao crescimento do nosso negócio, por isso, 
é uma aposta séria que a empresa vai fazendo todos os dias. Este é já o terceiro 

ano de Delta MIND LAB e acredito que todos os anos vamos melhorando”.
Aos desafios estratégicos lançados na plataforma MIND, a comunidade 
respondeu com ideias que foram comentadas e valorizadas. De um 
universo de 750, foram selecionadas oito ideias para serem trabalhadas 
e validadas para o Delta MIND LAB. Neste programa, foi posto à prova 
o espírito empreendedor do Grupo Nabeiro. Ao longo de seis intensos 
meses, cinco “bootcamps”, sessões de trabalho e incontáveis horas de 
dedicação, as equipas estruturaram e desenharam o modelo de negócio 
de cada oportunidade, validando com clientes e consumidores o potencial 
de cada um.  Durante este desafiante processo, cada equipa pode contar 
com a orientação de seis mentores internos.
No dia final, e este ano sob um conceito diferente, King of the Ring, 
cada uma das oito equipas dispunha de sete minutos para fazer a sua 
apresentação, o seu “pitch” num ringue. “São sete minutos para mostrarem 
a vossa chama, sete minutos para mostrarem a vossa garra e sete minutos 
para mostrarem aquilo que é o nosso futuro”, disse Rui Miguel Nabeiro. 
Acima de tudo, sete minutos para mostrar a sua ideia original aos jurados, 
passando, depois, algum tempo a responder às inúmeras perguntas 
destes cinco convidados que estavam, fora do “ringue”, a avaliar cada 
ideia. Ana Paula Reis, administradora executiva da Busy Angels, Rui 
Paiva, CEO da WeDo Technologies, Nuno Ferreira Pires, CEO da SportTV, 
Fátima Barros, ex-presidente da Anacom e professora associada de 
Economia na Lisbon School of Business & Economics da Universidade 
Católica de Lisboa, e Pedro Pinto, jornalista, compunham o painel a quem 
coube avaliar e pontuar a proposta vencedora.
Este ano, a equipa vencedora será premiada com uma viagem à nova 
capital europeia da inovação e do empreendedorismo: Berlim. Onde terá 
a oportunidade de visitar startups, incubadoras e hubs de inovação. 
Terminada a edição de 2019, caberá ao Comité de Inovação, composto 
pela administração e a Diverge - Centro de Inovação do Grupo Nabeiro, 
selecionar as ideias a serem aceleradas. Uma vez mais, o Delta MIND 
LAB vem antecipar o futuro, criar valor e estimular a inovação. Para o 
próximo ano, espera-se uma nova edição onde os colaboradores do Grupo 
Nabeiro podem apresentar as suas ideias e ver o seu projeto reconhecido.

O painel de jurados do pitch King of the Ring voltou a contar com um leque diversificado de profissionais.
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SOMOS DELTA 
DISRUPTION - PROGRAMA DE OPEN INNOVATION
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS

O Grupo Nabeiro dá continuidade à sua aposta na inovação com o programa disrUPtion. 
Trata-se de uma iniciativa de inovação aberta criada pela Diverge, centro de inovação 
do grupo, em parceria com a imatch - Consultora em Inovação Colaborativa, que pretende 
reafirmar o compromisso no desenvolvimento de projetos inovadores, que ajudem 
ao crescimento e à sustentabilidade da empresa. Criado para impulsionar a adoção de 
soluções disruptivas, o programa tem foco em quatro áreas: produto, impacto responsável, 
interação com o consumidor e novas experiências. São 24 as startups que fizeram o 
seu “pitch” perante o júri, mas apenas seis serão selecionadas para trabalhar de perto com 
mentores do Grupo Nabeiro e adaptar os seus projetos a esta realidade.

Grupo Nabeiro antecipa o futuro 
com o programa disrUPtion 

A iniciativa disrUPtion 
apresenta-se como 
a primeira ação de 
inovação aberta 
do Grupo Nabeiro e 
desafia startups já com 
alguma maturidade a 
desenvolverem novos 
projetos com o grupo
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O Grupo Nabeiro, através do seu centro de inovação, a Diverge, e em par-
ceria com a imatch, lançou uma nova iniciativa: o programa de inovação 
aberta disrUPtion, que pretende promover o empreendedorismo além-
-fronteiras. “Encaramos o futuro com um espírito empreendedor, procuran-
do ser um agente ativo enquanto impulsionador de ideias a nível nacional 
e internacional, fomentando a inovação em diferentes áreas de negócio e 
concretizando as próprias ideias das startups, que acreditamos poderem ser 
importantes para o desenvolvimento económico do nosso negócio”, introduz 
Rui Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés.
“O objetivo é desafiar startups nacionais e internacionais que estejam a de-
senvolver projetos de futuro em diferentes áreas estratégicas de negócio e em 
ambiente real. As startups com soluções que se adaptem à cadeia de valor 
do Grupo Nabeiro têm oportunidade de trabalhar em parceria com as suas 
empresas”, explica, por sua vez, Cláudia Grazina Figueira, Innovation Ma-
nager no Grupo Nabeiro.
No programa disrUPtion, a disrupção poderá advir da forte diferenciação 
da solução ou de novos negócios que o grupo poderá vir a abraçar.
O programa tem como foco quatro áreas distintas: “Produto”, conhecendo 
novos e entusiasmantes produtos, formas de produção, confeção e con-
sumo; “Impacto responsável”, com soluções e formas de trabalhar que 
unifiquem neste tempo de mudança sustentável, construindo um mundo 
melhor; “Interação com o consumidor”, acelerando soluções que ajudem a 
escutar, entender e comunicar com os vários tipos de consumidor; e “No-
vas experiências”, potenciando soluções que tornem toda a experiência, 
desde o primeiro contacto até ao estabelecer de uma relação que, espera-
mos, duradoura, à imagem dos valores do Grupo Nabeiro. Não obstante, 
e sem barreiras à inovação, o grupo desafiou ainda todos os que tenham 
uma boa ideia, mesmo que não integre uma das quatro áreas, a partilhá-la.
Em termos gerais, o programa está dividido em diversas fases. A primeira 
fase é o período de dois meses de candidaturas das startups no site www.
disruption.pt, que decorreu até 29 de maio. Depois, o pitchUp, altura em 
que as 24 startups selecionadas apresentaram o seu “pitch” ao Grupo Na-

beiro, durante quatro sessões no mês de junho. Seis destas startups se-
guem para a fase seguinte, o matchUP, o momento em que se fará o “speed 
dating” entre mentores e startups para dar continuidade aos projetos.
Feito o matchUP, começa o trabalho de campo. É feita a integração das 
startups, durante os meses de setembro e outubro, em três “sprints” nos 
quais aquelas emergem a fundo na cultura, valores e objetivos do Gru-
po Nabeiro. Durante a fase UPsideDown, as startups aprofundam o seu 
conhecimento sobre as insígnias que compõem o grupo, os sucessos al-
cançados, os desafios do futuro e a cultura e valores de base que nunca 
podem ser esquecidos. 
De seguida, com base nas informações recolhidas e aprendizagens feitas 
no UPsideDown, cada equipa irá ter a oportunidade de fazer UPgrade à 
solução, adaptando-a ao portfólio do Grupo Nabeiro. Finalmente, em ou-
tubro, é a altura de testar o trabalho desenvolvido com diferentes “fo-
cus groups” e ajustar as soluções com base no feedback recolhido. “As 
startups trabalharão sobre os seus produtos e serviços em conjunto com os 
mentores do Grupo Nabeiro, adaptando-os especificamente a esta realidade, 
e terão oportunidade de validar as soluções em ambiente real, com parcei-
ros e clientes, para que, de forma interativa, cheguem a um resultado que 
possa ser implementado no grupo e que crie valor para o mercado”, diz a 
responsável. 
O Grupo Nabeiro tem vindo a afirmar-se no ecossistema de inovação na-
cional e internacional, pelo que cada vez existe um maior número de opor-
tunidades de partilhar conhecimento, gerar valor e criar disrupção com 
outros agentes, quer sejam eles clientes, consumidores, fornecedores ou 
startups. “Sendo esta a primeira iniciativa de inovação aberta do Grupo 
Nabeiro, estamos muito satisfeitos com a adesão ao programa por parte 
do ecossistema de startups, na medida em que mais que quadruplicámos 
a possibilidade de seleção de projetos. As candidaturas internacionais re-
presentaram 49% da totalidade, o que demostra o interesse internacional 
no projeto e no nosso mercado”, conclui a Innovation Manager do Grupo 
Nabeiro.

Rui Miguel Nabeiro, administrador do grupo, destacou a fonte de ideias que é o disrUPtion.
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ROTEIRO DELTA
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
THE HOUSE OF SANDEMAN

The House of Sandeman, o primeiro 
“branded hostel” do mundo  
The House of Sandeman Hostel & Suites, o primeiro “branded hostel” do mundo, celebra uma 
das mais relevantes marcas de vinho Porto: a Sandeman, pois claro. O empreendimento 
hoteleiro associado à marca que o icónico Don tem transportado para todo o mundo, surge 

mesmo junto ao rio Douro num dos edifícios mais icónicos da zona ribeirinha de Gaia, 
o das Caves Sandeman. Aqui, poderá descobrir uma nova forma de viver uma cidade, com 

uma experiência autêntica e local, desenhada ao pormenor.

NASCIDO NUM DOS 
MAIS ICÓNICOS 
EDIFÍCIOS ASSOCIADOS 
AO VINHO DO PORTO, 
o The House of 
Sandeman - Hostel & 
Suites é um convite 
aberto a emergir na 
cultura e espírito 
desta marca secular, 
num espaço que 
proporciona uma 
experiência completa a 
quem o visita
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A pequena varanda da sala de convívio permite ver a Ponte D. Luís e, com 
ela, ter um vislumbre do quão maravilho se apresenta o Porto visto da 
zona ribeirinha de Gaia. Entre vários idiomas, descortinam-se sorrisos, são 
tiradas “selfies”, o Sandeman Tonic sai na esplanada do The House of San-
deman. Hoje, o edifício do final do século XIX acolhe o primeiro “branded 
hostel” do mundo, uma parceria entra a empresa detentora do edifício e 
da marca Sandeman com o grupo hoteleiro The Independente Collective. 
Aos 225 anos da marca do icónico Don somam-se outras tantas histórias 
do edifício onde funcionavam as caves originais, que continuam a ser uma 
zona de trabalho e onde o vinho é envelhecido do mesmo modo que o era 
há muitos anos atrás, o que concorre para esta experiência de marca.
Quando se tomou a opção de transformar o espaço num hostel, houve 
todo um trabalho de descoberta. Arcos, janelas e clarabóias antigas são 
foram colocados a descoberto, assim como um sem número de objetos 
e outros pormenores que contam a história da marca e convidam a via-
jar no tempo, desde a receção aos quartos, muitos delas provenientes 
do espólio original da própria marca.
Um disruptivo conceito de hotelaria criativa, com as barricas a darem 
lugar a camaratas, os elementos antigos a conviverem com os moder-
nos em franca harmonia, onde se vive e respira a cultura da marca e, 
com ela, do vinho do Porto, mas sobretudo onde impera o bom gosto 
e o convite a desfrutar de uma experiência única. Tudo faz sentido do 
ponto de vista do produto e do conceito no primeiro hostel do mundo 
associado a uma marca e que vem contribuir para um importante re-
posicionamento da Sandeman junto de um público-alvo mais jovem. 
O espaço oferece quatro camaratas e 43 camas no total (30% maiores 
que o praticado) e existem também 12 quartos privados, elevando a 
capacidade para 63 hóspedes. “Não existe uma tipologia ou segmento 
a que tenhamos que responder. Depende muito do desafio e do destino. 
Aqui, o mote foi dar a conhecer ‘o outro lado do Porto’ e mostrar que 
Gaia também pode ser ‘cool’”, explica Bernardo d’Eça Leal, founder & 
partner do The Independente Collective.
Para tal, o hostel tem uma parceria com a histórica empresa de bici-
cletas Órbita, de modo a promover junto dos seus hóspedes uma mo-
bilidade mais sustentável e convidá-los a descobrir a margem sul do 
Douro. Uma das propostas é o caminho até à foz, pelo lado de Gaia, pas-
sando pelas muitas praias e pela Afurada, uma aldeia piscatória a três 
quilómetros do Porto onde ainda se vive de um modo muito pitoresco. 
Quem quiser, pode, a dada altura, passar de barco, com a própria bi-
cicleta, para o lado de lá, e ir descobrir o fado vadio que se escuta em 
algumas adegas do Porto. Mas se preferir continuar deste lado, pode 
ir mais para sul, pela ciclovia até Espinho, 22 quilómetros sempre a 
pedalar, para descobrir “o melhor surf desta região” e onde a The House 
of Sandeman tem também algumas parcerias com escolas de surf. 
Muitas destas propostas podem ser encontradas no Almanaque, uma 
espécie de jornal que apenas pode ser consultado no hostel e onde este 
dá a conhecer a sua visão de Gaia e do Porto. Uma estratégia, também, 
para promover uma outra forma de comunicação com os hóspedes, 
desligada da tecnologia, para mostrar que é possível, precisamente, 

Bernardo d’Eça Leal, founder & managing partner do The Independente Collective.

desligar. 
Já o restaurante The George presta tributo ao fundador da marca, George 
Sandeman. Conhecido pela sua excentricidade, tem aqui a sua devida ho-
menagem não só pelo nome, mas pela própria decoração, onde imperam as 
cores mais claras e a decoração foge ao que é mais tradicional do vinho do 
Porto. Até para reforçar o posicionamento da marca junto do público mais 
jovem. “A ideia, transversal a todo o projeto, é tirar o vinho do Porto da gar-
rafa e levar as pessoas a consumi-lo de outra forma”, reforça o responsável.
As propostas gastronómicas pretendem ser o mais locais possível e, ao 
mesmo tempo, contar a história do rio Douro, desde a sua entrada em Por-
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tugal, vindo de Espanha, até 
à foz. “Os pratos interpretam 
este mesmo percurso, sem com-
plicar muito”. Uma linha que 
se estende desde a esplanada 
até ao restaurante, onde a 
ideia deste espaço é promo-
ver, ao máximo, a experiência 
de vinho do Porto. Daí que na 
esplanada não seja servida 
cerveja. Em vez disso, e para 
se refrescar num dia mais 
quente, enquanto aprecia a 
vista do Douro, o visitante 
pode optar por uma sangria 
de espumante com vinho do 

Porto branco ou por um Sandeman Tonic, onde ao vinho do Porto fresco se 
junta a água tónica, a rodela de limão e a folha de manjericão. 
De facto, qualquer uma destas opções é boa para levar o visitante, sobre-
tudo o estrangeiro, a se iniciar e ficar a conhecer mais sobre o vinho do 
Porto, que neste espaço com esta localização privilegiada mostra toda a 
sua versatilidade, ao ser usado em diferentes cocktails. Todos propostas de 
autor, criadas pela equipa residente.
E quem ainda quiser ficar a saber mais sobre o vinho do Porto, e como é 
feito, pode ter a experiência nas caves Sandeman. As remodeladas caves 
compreendem agora o The Sandeman Hall, que integra um espaço museo-
lógico, de acesso livre, e que permite conhecer grande parte do património 
histórico e cultural da marca, bem como uma exposição sobre a mesma. 
Entre o desafio lançado pela Sandeman e este resultado final demorou-se 
cinco anos, mas o retorno tem sido grande, quer por parte do turista es-
trangeiro, quer do nacional, porque cada vez mais os portugueses também 
valorizam conceitos diferenciadores. Com apenas um ano em funciona-
mento, as avaliações rondam os 96% na parte do alojamento e os 87% na 
restauração e bar, valores que ponderam a média de satisfação em todas 
as plataformas. 
O grupo hoteleiro está apostado na sua expansão: Tavira, Comporta, Lis-
boa, Évora e Porto estão nos planos do The Independente Collective. “Te-
mos muita ambição de fazer diferente. Não tentamos que os destinos se adap-
tem a nós, somos nós a adaptarmo-nos a eles. Tentamos trazer modernidade 
a esses mesmos destinos, com um novo olhar sobre os mesmos, numa relação 
simbiótica e de cumplicidade. O que mais nos deixa orgulhosos, por exemplo, 
no projeto The House of Sandeman é que as pessoas sentem que trouxe valor. 

É provocador, faz as pessoas 
pensar, sai do status quo. 
Não é meramente mais um 
projeto de vinhos. Pretende-
mos continuar a fazer isso e 
a ser vistos como uma marca 
criativa e inovadora”. 

Onde fica? 
            
The House of Sandeman - Hostel & Suites
Largo Miguel Bombarda, N.º 3
4404-507 Vila Nova de Gaia
T: +351 213 461 381
http://thehouseofsandeman.pt/
reservations@thehouseofsandeman.pt
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www.aguadovimeiro.pt

HIDRATE 
O SEU 
BEM-ESTAR
Da conhecida e recomendada família 
Vimeiro nasceu a água Vimeiro Lisa, de 
sabor leve e fresco, perfeita para todas as 
ocasiões. Às refeições é leve e fora delas 
é fresca, ideal para quem cultiva o gosto 
pela água e a quer apreciar em todos os 
momentos do dia. 
A começar por este.

AF_VimeiroLISA_DELTA_2018mira.indd   1 10/05/18   15:53
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Delta Cafés associa-se à 
iniciativa Portugal Chama

Delta Cafés, EDP, Altice, Galp, BP, Prio, Brisa, Ascendi, Jerónimo Martins, Sonae e CTT são as 

empresas que aceitaram o desafio do Ministério da Economia e se associaram à 
campanha governamental “Portugal Chama”. Uma iniciativa lançada este ano para 

reduzir os comportamentos de riscos que, na esmagadora maioria, estão na origem dos 
incêndios florestais.

A campanha é da autoria da AGIF – Agência para a Gestão Integrada de 
Fogos Rurais e, apesar de ter sido lançada no início do ano, ganha agora 
um novo fôlego com a segunda vaga de comunicação que irá envolver todos 
estes parceiros, que irão veicular a mensagem nos seus próprios canais de 
comunicação, pontos de venda ou de contacto com o consumidor.  
Esta parceria público-privada tem como objetivo fazer chegar a mensagem 
de sensibilização ao maior número de cidadãos possível, já que, e de acordo 
com Tiago Oliveira, presidente da AGIF, “98% dos incêndios começam em atos 
humanos, muitas das vezes irrefletidos e baseados na experiência de quem fa-
zia fogo para queimar mato e lixo ou para renovar pastagens. Mas a paisagem 
rural mudou muito nos últimos anos e este tipo de práticas, hoje, representa 
60% dos fogos que temos de combater. Isto significa que, na maioria dos ca-
sos, temos a oportunidade de mobilizar os portugueses a terem uma atitude 
diferente”.
Também o ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, alinha pelo 
mesmo diapasão, ao relembrar a necessidade de ignição para que os incên-
dios tenham lugar. “E essa ignição tem origem humana. É importante que 
haja uma mudança de comportamentos, sobretudo nestas alturas de maior 
risco”, reforça.

Para o representante do Executivo, a campanha da AGIF é uma peça impor-
tante que integra o esforço maior do Estado nos últimos dois anos, ou seja, 
desde os incêndios ocorridos em Pedrógão Grande e em consonância com 
as recomendações da comissão técnica criada em 2017, pela Assembleia da 
República, para avaliar os melhores procedimentos e medidas de combate 
e prevenção ao flagelo do fogo. Desde então, e segundo Pedro Siza Vieira, 
foram implementadas um total de 58 medidas, em áreas tão distintas como a 
prevenção de fogos rurais, a qualificação dos agentes de combate, a limpeza 
dos terrenos, entre outras.
De acordo com a AGIF, no ano de 2017 registaram-se 20 mil fogos rurais (cál-
culo feito tendo por base as ocorrências registadas em mais de um hectare 
de área), enquanto em 2018 este indicador baixou para 13 mil. Até à data, 
no presente ano, o registo encontra-se com cerca de quatro mil ocorrências 
abaixo da média do ano passado, detalha o presidente da AGIF.

portugalchama.pt

PORTUGAL CHAMA:
NÃO USE 
MAQUINARIA 
NOS DIAS 
DE MAIOR 
RISCO DE 
INCÊNDIO.

Todos sabemos que um grande incêndio começa, muitas vezes, com uma pequena 
faísca. Por isso é essencial ter o máximo de cuidado ao trabalhar com máquinas, 
tanto no mato como na floresta – desde logo ter sempre consigo um telemóvel 
e um extintor. É muito importante também consultar o risco diário de incêndio 
já que, nos dias em que este é máximo, é expressamente proibido o uso 
de motorroçadoras, corta-matos e destroçadores. De resto, nunca é demais 
relembrar, em caso de suspeita de perigo ou emergência não hesite e ligue 112. 
Por si, por todos.
 
Saiba mais na sua Junta de Freguesia, Câmara Municipal, 
pelo 808 200 520 ou em portugalchama.pt.

AFm_AGIF_Maquinaria_Ctz_420x594.ai   1   11/06/2019   15:36
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B R O N Z E  À  C C C .

P A R A  O S  A M A N T E S  D E  T O R R A S  P E R F E I T A S

M É D I A I N T E N S AL I G E I R A

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

39.041791 N, 7.098402 W

www.centrocienciacafe.com
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