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RUI MIGUEL NABEIRO, 
ADMINISTRADOR DO 
GRUPO NABEIRO/DELTA CAFÉS, 
assinala a importância 
da inovação para o grupo, 
materializada em alguns 
projetos recentes e não só

As melhores coisas da vida são para ser partilhadas. Com este pensamento em mente, temos evoluído 
e percorrido um caminho disruptivo e gerador de valor acrescentado, o que tem permitido ao Grupo 
Nabeiro estar na vanguarda da inovação.
 
Responsabilidade partilhada por todos, levou a que o nosso modelo de inovação, o MIND, fosse reconhecido 
internacionalmente na categoria principal dos Impact Awards 2019. Reconhecimento que muito nos honra, 
ao mesmo tempo que nos motiva a fazer ainda melhor, sempre conscientes do valor, capacidade técnica e 
operacional do nosso grupo, sem descurar o talento “made in Portugal”.
 
Com as nossas marcas e projetos, temos pautado a atualidade nacional e internacional, num 
compromisso constante com os nossos consumidores e que nos leva, ainda nesta edição, a anunciar 
um dos mais míticos lançamentos da nossa marca Delta Q. Com o número 15 de intensidade, o mythiQ 
desafia todos os consumidores a entrarem numa viagem que tem início nas origens, nas plantações 
remotas dos Camarões e Angola, e que prossegue através do processo de torra, onde os mestres 
cafeeiros, com toda a sua arte, realçam o sabor, aroma e acidez que tornam cada café único.

 

Criamos e gerimos marcas que fazem sonhar todos os que nos preferem, capital de confiança do 
qual não abdicamos e que, como é sabido, faz parte do nosso ADN, desde sempre. Socialmente 
responsáveis, acompanhamos com atenção as incessantes alterações do mundo e avançamos, com 
entusiasmo, no desenvolvimento de um terreno quase virgem no que diz respeito à produção de café. 
Parte integrante da nossa estratégia de sustentabilidade, o café dos Açores é o mais recente dos 
muitos projetos que desenvolvemos. O mesmo constitui uma visão de longo prazo, com o protocolo 
estabelecido que prevê apoiar os agricultores e produtores de café locais em todas as etapas da 
produção, preparação e comercialização do café dos Açores durante os próximos 15 anos.
 
Apoio inequívoco às comunidades, com esta aposta, que será feita de forma crescente, a ter como 
finalidade a produção regular de café de qualidade reconhecida, aqui mesmo, em solo nacional.
Apostamos em casa, através da disseminação de conhecimento e criação de valor acrescentado, num 
projeto onde os valores da marca estão bem vincados, ao contribuir de forma ativa para melhorar as 
condições de vida da comunidade local.
 
Somos uma empresa de rosto humano, aliamos a técnica ao conhecimento e colocamos ao serviço 
do mercado e dos consumidores o que de melhor podemos proporcionar. Somos uma empresa na 
vanguarda da inovação, mas sem esquecer os mais profundos valores humanos. 
Uma assinatura que transportamos connosco desde 1961.

NA VANGUARDA DA INOVAÇÃO
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Sempre deitámos sementes à terra com o futuro em mente. Conscientes de que os alicerces de amanhã 
se baseiam nos pequenos gestos do presente, traçámos um caminho que seguimos com confiança, 
promovendo o desenvolvimento social, económico e humano.

Saber escutar é uma virtude, compreender também. E é de mente aberta, como sempre, que escutámos o 
apelo para levar a nossa experiência e conhecimento a locais onde é necessário desenvolver um trabalho 
útil para a sociedade e com importância para o crescimento da economia local.

A terra pode ser fértil, mas a vontade tem de ser decisiva. O projeto dos Açores, é exemplo disso mesmo. 
Acarinhar, mais um, desafio desde a raiz é algo que nos move, enche de orgulho e motiva a trabalhar em 
prol de algo verdadeiramente único no nosso país.

Acarinhados por todos, mobilizámos os meios técnicos e humanos para compreender a natureza em 
nosso redor, entender o seu potencial, desenhar, em conjunto, possíveis caminhos para que este projeto 
não seja de hoje, mas de amanhã, de sempre, de todos. É o nosso grande objetivo.

Ambicionámos, e desejamos sempre, levar o melhor que sabemos fazer a todos os pontos do mundo, 
cientes da especificidade do que temos em mãos e dos desafios que tal empreitada encerra.

Somos movidos pelo sonho, pela obra, pelo fazer, pelo criar de condições para que os sonhos de hoje sejam 
a realidade de amanhã.

Sempre deitei sementes à terra e ela, generosa, foi respondendo. 

COMENDADOR 
RUI NABEIRO 
destaca a vontade e empenho 
com que o grupo abraçou o 
projeto dos Açores

MOVIDOS PELO SONHO
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INFO DELTA

A cidade de Viseu acolhe, em cada ano, a tradicional Feira de S. Mateus. 
Instituído pelo Rei D. Manuel I, por carta datada de 10 de janeiro de 1392, o 
S. Mateus de Viseu é uma das mais antigas feiras francas do país.
O certame estende-se sempre por mais de um mês, tendo neste ano decorri-
do entre 8 de agosto e 15 de setembro. Pelo terceiro ano consecutivo, Delta 
foi o café oficial.
Tal como nas edições precedentes, o S. Mateus viseense teve um dia espe-
cialmente dedicado à Delta Cafés. Foi sábado, 7 de setembro, que a marca 
juntou, ao final da tarde, os clientes do canal Horeca naquela região, repre-
sentantes do município de Viseu, associações locais e outros convidados.
Além do convívio, a iniciativa teve uma componente solidária, revertendo 
para uma instituição de âmbito social o valor das receitas obtidas com a 
venda de produtos Delta Cafés na viatura Flor de Lis, que esteve estacionada 
durante o certame junto ao Bairro da Restauração. Desta vez, foi contempla-
da a Associação Viseense de Santa Teresinha, a cujo lar para acolhimento 
de crianças e jovens se destinou o montante angariado pelos voluntários do 
Coração Delta. Presente no ato, o comendador Rui Nabeiro fez entrega do 
cheque simbólico à instituição.
Outro momento já habitual no evento foi o sorteio do concurso destinado a 
premiar a fidelidade dos clientes da marca naquela zona do país. A iniciativa 
contemplava cinco prémios, o primeiro dos quais um cruzeiro pelo Mediter-

râneo, atribuído ao cliente More Flavour, de Viseu.

A feirar no 
S. Mateus de Viseu

Novo Curso Profissional 
no CIPGCRN

Dezena e meia de jovens iniciaram, a 23 de outubro, no Centro Internacio-

nal de Pós-Graduação Comendador Rui Nabeiro (CIPGCRN) a frequência 

de um novo curso profissional. Desta feita, são contempladas as áreas da 

Manutenção Industrial, Metalurgia e Metalomecânica.

O curso é ministrado no CIPGCRN, através da empresa Delta Serviços en-

quanto formadora externa, em parceria com o Instituto do Emprego e For-

mação Profissional (IEFP) e, para além da certificação profissional, confere 

a quem o concluir com aproveitamento a equivalência ao 12.º ano de esco-

laridade.

Esta nova etapa formativa no Centro Internacional de Pós-Graduação Co-

mendador Rui Nabeiro irá estender-se por três períodos letivos. Como tal, 

os alunos irão concluir a sua formação em junho de 2020, no final do ano 

escolar 2019/20.

No ato oficial de abertura do curso para Técnico, marcaram presença o 

presidente do Conselho de Administração do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, 

comendador Rui Nabeiro, o delegado regional do Instituto de Emprego e 

Formação Profissional no Alentejo, Arnaldo Frade, e o vice-presidente da 

Câmara Municipal de Campo Maior, João Muacho.

Depois das boas-vindas aos novos formandos, a cargo de dois alunos do 

CIPGCRN, João Muacho, Arnaldo Frade e Rui Nabeiro falaram sobre o papel 

que o centro tem vindo a desempenhar na atribuição e validação de com-

petências a jovens e adultos da região. Os oradores destacaram também 

o contributo do Centro Internacional de Pós-Graduação Comendador Rui 

Nabeiro em dotar os formandos de ferramentas que os ajudam a entrar no 

mercado laboral.
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INFO DELTA

CDAT divulga Ténis Adaptado

A promoção do desporto junto das crianças e jovens é o principal objetivo 
do clube Coração Delta Academia de Ténis (CDAT), uma das mais recentes 
apostas da associação Coração Delta. Além das aulas e da participação re-
gular em torneios da modalidade, o CDAT inclui uma vertente social que, re-
centemente, se traduziu na realização de uma ação de divulgação do Ténis 
Adaptado, variante destinada a jogadores em cadeira de rodas.
Em parceria com a Federação Portuguesa de Ténis, Instituto Português do 
Desporto e Juventude, Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Expectação 
e Grupo Nabeiro/Delta Cafés, o Coração Delta Academia de Ténis promo-
veu a presença, em Campo Maior, do coordenador do Desporto Adaptado 
na Federação, Joaquim Nunes. Acompanhado pelo atleta paralímpico João 
Sanona e pelo diretor técnico da Associação de Ténis do Alentejo, Gonçalo 
Marques, aquele dirigente participou num conjunto de ações realizadas na 
manhã e tarde de 30 de outubro.
O primeiro momento da iniciativa aconteceu nas instalações da Escola Se-
cundária de Campo Maior, com duas dezenas de utentes da Associação Por-
tuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de El-
vas. Algumas horas mais tarde, nos campos de ténis da Junta de Freguesia 
de Nossa Senhora da Expectação, a ação destinou-se às crianças do Centro 

PUB

Educativo Alice Nabeiro e à comunidade em geral.
No âmbito do plano de atividades para 2019, o CDAT agendou para no-
vembro a realização, em Campo Maior, de um torneio do circuito nacional 
Smashtour no escalão sub 10 e um workshop para treinadores de ténis e 
professores de Educação Física. 
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Os pacotes de açúcar vão ter agora mensagens para prevenir e combater a violência doméstica. 
Numa iniciativa promovida pela Delta Cafés e pela Guarda Nacional Republicana 
(GNR), que pretende sensibilizar para esta problemática, vários provérbios populares da cultura 
portuguesa vão ser adaptados a este importante tema. Assim, “Não deixes para amanhã a 
denúncia que podes fazer hoje” ou “Entre marido e mulher mete a colher” são algumas 
das mensagens que visam combater a violência doméstica e que vão estar inscritas 
nos pacotes de açúcar da Delta Cafés.

Delta Cafés e GNR lançam campanha 
contra a violência doméstica

REPORTAGEM
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
CAMPANHA

A DELTA CAFÉS E A GNR deram 
as mãos para promover uma 
campanha de sensibilização 
para o flagelo da violência 
doméstica. A administradora 
Rita Nabeiro marcou presença 
no evento, que contou 
igualmente com a presença 
do ministro da Administração 
Interna, Eduardo Cabrita
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REPORTAGEM

A Delta Cafés e a Guarda Nacional Republicana (GNR) promoveram, no dia 
5 de setembro, no Quartel do Carmo, em Lisboa, o lançamento de uma cam-
panha de sensibilização com o nome #AmorAssimNão, a nível nacional, 
contra a violência doméstica.
A campanha será materializada na difusão de diversas mensagens impres-
sas em cinco milhões de pacotes de açúcar da Delta Cafés, onde vai ser feita 
uma adaptação de provérbios populares portugueses ao tema da violência 
doméstica. Mensagens como “Violência com denúncia se paga”, “Bater e 
desculpar, o mal é começar” e “Cá se fazem, cá se denunciam” podem ler-se 
nos pacotes de açúcar.
Para além de ser um crime, tantas vezes com 
consequências fatais, a violência doméstica 
constitui uma preocupação prioritária para 
a GNR, à qual a Delta Cafés se quis associar. 
Neste sentido, a campanha #AmorAssimNão é 
uma iniciativa que se enquadra numa estraté-
gia de consciencialização, que visa contribuir 
para a mudança de comportamentos da socie-
dade e para a progressiva intolerância social 
face à violência doméstica. Ao mesmo tempo, 
tem como objetivo desconstruir o preconceito 
em torno deste flagelo, que resulta, frequente-
mente, numa escassez de denúncias.
O lançamento da campanha foi presidido pelo 
ministro da Administração Interna, Eduardo 
Cabrita, contando ainda com a presença do 
comandante-geral da GNR, tenente-general 
Luís Francisco Botelho Miguel, e da admi-

nistradora executiva do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, 
Rita Nabeiro. “Parabéns por esta iniciativa, porque é 
mais um passo para poder contribuir para o combate 
a este crime e para a disseminação desta mensagem 
que sensibiliza para esta temática. É, de facto, um pro-
blema social grave, que deve merecer a atenção de to-
dos para que, em conjunto, possamos contribuir para 
a mudança de comportamentos na nossa sociedade”, 
afirma Rita Nabeiro.
O apoio e divulgação de iniciativas de responsabili-
dade social fazem parte da forma de estar do Grupo 
Nabeiro. Segundo a administradora, apoiar a realiza-
ção destas iniciativas é o dever da Delta Cafés como 
empresa, mas também enquanto cidadãos. “Mas não 
devemos ficar por aqui”, continua. “Hoje, o tema da 
violência doméstica é uma questão global que afeta 
todos os géneros, faixas etárias e condições sociais. É 
um tema transversal e sensível, mas que deve ser abor-
dado, pois é determinante que faça parte da agenda 
de todos. Continuamos, por isso, diariamente a apoiar 

diversos projetos que contribuam positivamente para uma sociedade cada 
vez mais equilibrada. E é também na amplificação desta mensagem que aju-
damos a desmistificar, a consciencializar e também a sensibilizar. Saber res-
peitar o próximo é, hoje, mais importante do que nunca. É urgente promover 
e realizar iniciativas que incentivem a sociedade, assim como agir e prevenir, 
pois acredito que o respeito faz mover as sociedades modernas”.
Durante o lançamento da campanha, foi ainda anunciada a criação da co-
missão para a igualdade de género e não discriminação na GNR, a qual é 
presidida pela tenente-coronel Maria Cristina Pereira, e que vai fazer um 
levantamento de possíveis situações a corrigir em todo o país, nomeada-
mente na conciliação entre a vida profissional e familiar.

O ministro Eduardo Cabrita, Rita Nabeiro e o tenente-coronel Luís Francisco Botelho Miguel.
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Programa de inovação 
do Grupo Nabeiro distinguido 
internacionalmente
A Innovation Leader, instituição que atribui o mais prestigiado prémio de inovação a 
empresas que conseguem resultados de alto impacto com os seus programas de inovação, acaba 
de distinguir, e pela primeira vez, o MIND, o modelo de inovação do Grupo Nabeiro/Delta 
Cafés, com o Innovation Leader Impact Award 2019, destacando-se entre as empresas mais 
inovadoras.

OS IMPACT AWARDS 2019
distinguiram o que 
de melhor se faz 
em Portugal, com o 
programa de inovação 
do Grupo Nabeiro a ser 
premiado na categoria 
principal desta iniciativa 
internacional
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DISTINÇÃO
REPORTAGEM

A Delta Cafés foi reconhecida internacionalmente na principal categoria 
da iniciativa Impact Awards 2019, a par de outras empresas de dimensão 
mundial, com destaque para a Bosch, Citigroup, Johns Hopkins University 
Applied Physics Lab, Duke Energy, Houston Methodist, Merchants Fleet, 
Adtalem Global Education e Vertex Pharmaceuticals, o que vem comprovar 
que a inovação também se faz de Portugal para o mundo e com o devido 
impacto. 
Recorde-se que, nas edições passadas dos Impact Awards, foram 
reconhecidas iniciativas de empresas como a Johnson & Johnson, Cisco, 
Airbus, Unicef e DBS Bank. Apenas são reconhecidas com os Impact 
Awards, na categoria principal, empresas cujas iniciativas se destacam 
pelo impacto e criação de valor para a 
organização e mercado.
De acordo com Robert Urban, júri do Impact 
Award 2019 e ex-diretor global de inovação da 
Johnson & Johnson, a Delta Cafés “construiu 
uma plataforma de inovação multidimensional 
com elevada participação, que se foca tanto 
na importância do envolvimento e cultura dos 
seus colaboradores como na necessidade de 
gerar resultados inovadores”.
A Innovation Leader reconhece, assim, o 
impacto do modelo de inovação do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés, o MIND, na validação 
das ideias, desenvolvimento de novos 
modelos de negócio e criação de valor. 
Para Rui Miguel Nabeiro, administrador do 
Grupo Nabeiro/Delta Cafés, “esta distinção 
é um reconhecimento da nossa forte aposta 
em inovação e na criação de ideias de 
negócio competitivas que se traduzem na 
melhor experiência de consumo e de partilha 
proporcionada pelo café. É um enorme orgulho 
receber o Impact Award na categoria principal 
e ter sido nomeado, conjuntamente, com 
algumas das empresas mais inovadoras do 
mundo. Projetando o futuro, acreditamos que 
a inovação é, e será, sempre a maior vantagem 
competitiva das organizações”.
Recorde-se que, ainda recentemente, teve 
lugar a terceira edição do Delta MIND LAB, 
que se revestiu, uma vez mais, de sucesso, não 
só pela qualidade das ideias apresentadas, 
como pela forte adesão registada. Neste 
programa, onde foi posto à prova o espírito 
empreendedor do Grupo Nabeiro/Delta 
Cafés, ao longo de seis intensos meses, cinco 
“bootcamps”, múltiplas sessões de trabalho e 
incontáveis horas de dedicação, as equipas 

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

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 pôde contar com a orientação de 
seis mentores internos. No dia final, cada uma das oito equipas dispunha 
de sete minutos para fazer a sua apresentação. Uns intensos sete minutos 
para mostrar a sua ideia original aos jurados, passando, depois, algum 
tempo a responder às inúmeras perguntas destes cinco convidados que 
avaliaram cada ideia.
Como resultado do modelo implementado na organização desde 2015, e do 
Programa Delta MIND LAB nasceram produtos que já estão no mercado, 
como, por exemplo, Croffee e Go Chill.
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do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, Rui Nabeiro, pela assinalável carreira e 
inegável contributo para o desenvolvimento da economia nacional, assim 
como da sociedade portuguesa, ao criar uma das marcas nacionais mais 
emblemáticas, inovadoras e bem-sucedidas de sempre. O amplo percurso 
profissional, ao longo de mais de cinco décadas de atividade, destaca-se 
igualmente pelo perfil humanitário e extensa intervenção social, tendo 
sido um dos pioneiros do movimento de responsabilidade social no nosso 

país, trabalho reconhecido com a classificação de “Empresa de Ros-
to-Humano”. Empreendedor nato, por diversas vezes premiado pelo 
seu trabalho empresarial, social e filantrópico, chegou a vez da ACEPI 
homenagear Rui Nabeiro com a atribuição do Prémio Carreira Nave-
gantes XXI 2019. 
João Manuel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, 
manifestou-se “sensibilizado e honrado” em receber, em nome do seu 
pai, este Prémio Carreira atribuído pela ACEPI. “Este Prémio Carreira 
ocupará, seguramente, um lugar especial entre as muitas distinções e 
prémios de natureza diversa que, felizmente, recebeu ao longo da sua 
carreira enquanto empresário. É, acima de tudo, um momento de muita 
emoção, mas de muita gratidão pelo reconhecimento feito a um percurso 
que começou há muitos anos, o qual tive a sorte de poder acompanhar 
no dia-a-dia. E o privilégio de, na primeira pessoa, entre outras 3.300 
pessoas, poder acompanhá-lo no caminho que é o despertar a sociedade 
portuguesa para as carências do Alentejo, terra onde as pessoas nascem 
com vontade de fazer acontecer e que, no caso do meu pai, foi sempre 
uma constante na sua vida. O meu público agradecimento a todos pelo 
reconhecimento hoje aqui feito”, acrescentou João Manuel Nabeiro.
Momento alto desta noite de entrega de prémios, e atribuídos desde 
2006, os Prémios Carreira Navegantes XXI da ACEPI já homenagea-
ram José Mariano Gago, Francisco Murteira Nabo, António Carrapato-
so, Roberto Carneiro, Isabel Ferreira, Belmiro de Azevedo, Fernando 
Pinto, Francisco Pinto Balsemão, Leonor Beleza, Dionísio Pestana e 
Alexandre Soares dos Santos.

A ACEPI - Associação da Economia Digital decidiu, por unanimidade, atribuir o Prémio 
Carreira ACEPI Navegantes XXI 2019 ao comendador Rui Nabeiro, pela assinalável 
carreira e inegável contributo para o desenvolvimento da economia nacional e da 
sociedade portuguesa, ao criar uma das marcas nacionais mais emblemáticas, 
inovadoras e bem-sucedidas de sempre.

Rui Nabeiro homenageado com 
Prémio Carreira ACEPI Navegantes XXI

REPORTAGEM
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
NAVEGANTES XXI

A ACEPI entregou, em Lisboa, num jantar que contou com a presença do 
secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João 
Torres, em representação do ministro de Estado, Economia e da Transição 
Digital, e mais de 300 convidados, os Prémios Navegantes XXI que englo-
baram, este ano, um total de 23 distinções, 20 nas categorias a concurso, 
dois na categoria de Prémios Especiais e um Prémio Carreira. 
O Prémio Carreira ACEPI Navegantes XXI 2019 foi atribuído ao fundador 
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A loja Delta Q Saldanha reabriu com um novo conceito que reforça o espírito de 
partilha e de proximidade, mais alinhado com os valores da marca. Este novo espaço convida 
a viver uma experiência sensorial única proporcionada pelo café e adaptada a diferentes 
momentos de consumo.

Loja Delta Q Saldanha 
reabre com um novo conceito 

texto BRUNO FARIAS  fotos SARA MATOS
INAUGURAÇÃO
REPORTAGEM

A LOJA DELTA Q DO 
SALDANHA  apresenta-se 
com um novo conceito, 
mais próximo dos valores 
da marca e que convida à 
partilha e ao lazer. Atributos 
reforçados com a nova 
carta com assinatura do 
chef Vítor Sobral
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com a família, ou, tão simplesmente, fazer uma pausa e apreciar, com 

descontração, um expresso Delta Q. 

A abertura da nova loja Delta Q Saldanha foi acompanhada por uma nova 

carta com a assinatura do chef Vítor Sobral. Do pequeno-almoço ao brunch, 

das refeições ligeiras ao lanche, há propostas variadas, irresistíveis e com 

a qualidade a que o conceituado chef português já habituou o mercado, 

onde os ingredientes de origem nacional ganham especial protagonismo e 

ligam, na perfeição, com o expresso tão ao gosto dos portugueses.

Da ementa, destacam-se a carta de ovos, os iogurtes caseiros, as granolas, 

as saladas, as tostas e as tábuas especiais de queijos e enchidos, enquanto 

a Oficina do Café, onde brilham as criações dos baristas Delta Q com 

bebidas à base de café, é outro dos motivos que justificam uma visita.

A pensar na promoção de uma mentalidade mais sustentável, a nova loja 

Delta Q Saldanha dispõe no seu espaço de um ponto reciQla, onde todos 

os consumidores podem deixar as suas cápsulas Delta Q usadas. Com esta 

iniciativa, os consumidores podem, mediante a entrega das suas cápsulas 

usadas, ter acesso a condições especiais na aquisição de novos produtos 

da marca.

Localizada em pleno coração de Lisboa, e aberta todos os dias, entre as 8 e 

as 22 horas, a loja Delta Q é um espaço privilegiado para uma experiência 

sensorial.

A loja Delta Q no centro de Lisboa abriu portas com um novo conceito e 

com uma oferta renovada no que às refeições diz respeito. Mais alinhada 

com os valores da marca, a loja Delta Q Saldanha, a primeira loja da marca 

a abrir portas em território nacional, reabriu com um novo conceito onde 

o espírito de partilha e de proximidade estão mais vincados, traduzidos 

num espaço moderno e acolhedor, que convida a uma pausa na azáfama 

do dia-a-dia.

Com uma decoração totalmente renovada, a nova loja Delta Q Saldanha foi 

concebida com materiais orgânicos inteiramente produzidos em Portugal, 

como a madeira e a cortiça, e que lhe conferem uma identidade única. 

Mais envolvente e próxima, reapresenta-se como um lugar que desafia a 

passar tempo de qualidade e a viver momentos de partilha com os amigos, 

REPORTAGEM
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O DELTA Q WALQ 
foi uma das grandes 
atrações da mais recente 
edição do festival NOS Alive. 
Graças à sua tecnologia de 
vanguarda, foi possível a 
todos os festivaleiros beber 
um café sem sair do local 
onde se encontravam. O 
primeiro expresso móvel 
foi apenas uma das muitas 
ativações que a marca 
promoveu
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O Delta Q walQ foi o nome mais sonante que marcou presença no festival 

NOS Alive que, uma vez mais, encheu por completo o passeio marítimo 

de Algés. Num cartaz repleto de estrelas, o destaque foi para o primeiro 

café expresso móvel, que combina a tecnologia e a inovação e levou ainda 

mais longe a experiência de tomar um expresso perfeito Delta Q. Uma 

experiência de consumo única, que permitiu não sair do lugar enquanto 

a sua banda preferida atuava e, assim, não perder pitada do maior 

festival de música que se realiza na Europa, sendo já uma referência 

internacional. 

O inovador sistema Delta Q walQ é um dispositivo móvel ultracompacto 

de extração de cápsulas com total autonomia energética, combinado com 

um avançado sistema hidráulico desenvolvido pelo Centro de Inovação do 

Grupo Nabeiro, a Diverge, em parceria com a empresa 2EAST. Graças à 

sua tecnologia de vanguarda, este sistema permite extrair todos os blends 

do sistema Delta Q, com a qualidade e consistência a que a marca sempre 

habituou os seus consumidores, independentemente do local onde se 

encontram, elevando, assim, a experiência de consumo para todos os 

seus seguidores. “A nossa aposta no território da música é estratégica e 

reforça a nossa premissa de sermos uma marca jovem e transversal aos 

vários momentos de partilha. Pretendemos, através da nossa presença 

neste festival de referência, apresentar uma verdadeira experiência que 

prima pela novidade, inovação e pela qualidade ímpar”, destaca Rui 

Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés.

Dando corpo ao conceito A Minha Intensidade, a marca de café líder deu 

música e intensidade a todos os que passaram pelo seu espaço no NOS 

Alive ’19. Assumindo-se como parte da experiência global do festival, a 

música foi, naturalmente, a grande protagonista. Com um palco central 

no seu espaço, a Delta Q elevou a experiência de ouvir música e, através 

do ritmo, desafiou todos os que passaram pelo festival a descobrir 

Com forte ligação à música, a Delta Q registou uma presença ativa e envolvente 
junto do público mais jovem, ao promover uma experiência de consumo verdadeiramente 
memorável. Café oficial do NOS Alive pelo segundo ano consecutivo, Delta Q permitiu beber 
um expresso perfeito sem sair do lugar graças ao novo sistema de extração da marca. 
Uma experiência única, que conciliou dois universos tão sensoriais como o café e a música.

Delta Q walQ foi 
a estrela do NOS Alive

a sua intensidade e a partilhá-la nas redes sociais com a hashtag 

#AMinhaIntensidade. Com uma decoração alinhada com os valores da 

marca, e vista privilegiada para o palco, a presença de Delta Q no NOS 

Alive permitiu partilhar novos momentos com o expresso perfeito e a 

viver ao máximo as emoções de um festival musical sempre repleto de 

muitos motivos de interesse. O NOS Alive teve mais ritmo com a Delta Q.

ATIVAÇÃO
REPORTAGEM

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
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texto BRUNO FARIAS  fotos SARA MATOS
DELTA Q MYTHIQ
LANÇAMENTO

COM O NOVO MYTHIQ,  
a Delta Q proporciona 
uma nova dimensão de 
intensidade. Fruto das 
plantações remotas dos 
Camarões e de Angola e da 
mestria e arte dos mestres 
cafeeiros, nasce uma nova 
experiência sensorial, como 
somente Delta Q poderia 
proporcionar
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LANÇAMENTO

Das melhores origens, à mestria da torra, a Delta 
Q apresenta o blend de maior intensidade: o 
mythiQ. Uma experiência mítica de intensidade 15 e que 

leva todos os consumidores até aos destinos onde são 

selecionados os melhores grãos de café.

Delta Q apresenta 
uma nova escala 
de intensidade

Habituada a surpreender o mercado, a Delta Q anuncia o lançamento de uma nova 

intensidade no seu já vasto e diversificado portfólio multibebidas. E se, quando anunciou 

um blend de intensidade 14, a marca já colocava a fasquia bem elevada, certo é que, desde 

então, essa fasquia tem vindo a ser progressivamente superada. Com o 14 apresentou-

se ao mercado o Delta Q epiQ, uma referência verdadeiramente épica de consumo e 

preâmbulo para aquela que é, até à data, a referência mais intensa da gama Delta Q. 

Com o número 15 de intensidade, o mythiQ desafia todos os consumidores a entrarem 

numa viagem que tem início nas plantações remotas dos Camarões e Angola, onde se 

procede a uma rigorosa seleção dos melhores grãos de café. Viagem que prossegue através 

do processo de torra, onde os mestres cafeeiros, com toda a sua arte, realçam o sabor, 

aroma e acidez que tornam cada café único. Predicados de uma experiência que termina 

no processo de conciliação das suas diferentes origens, que resultam no mais mítico dos 

cafés: o blend de maior intensidade da Delta Q. E que dá origem a um expresso encorpado 

com notas de aroma de cacau, chocolate e nozes torradas e nuances de framboesa, um 

expresso equilibrado pensado para os verdadeiros apreciadores de café.

Com a promessa de oferecer um expresso sempre perfeito da forma mais simples, todos 

os dias e em todos os lugares, a marca especialista em café apresenta, agora, ao mercado 

o Delta Q mythiQ. 

Prepare-se para embarcar numa experiência sensorial única com um café mítico.
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A Delta Cafés aposta forte na rentrée de 2019 com o alargamento da gama de solúveis 
com duas novas propostas, o Solúvel Creme e o Solúvel Intenso, a que se junta o 
“rebranding” do Gran Café, que se apresenta ao mercado com a denominação Gran Café Gold. 
Diferentes propostas para paladares distintos, como só a Delta Cafés sabe fazer.

Gama de solúveis 
reforça oferta

Os dias só começam com um café Delta. Este é um pensamento colocado 
em prática por muitos portugueses, que elegem a Delta Cafés como o café 
da sua vida, nos vários momentos do seu quotidiano. A pensar em todos os 
consumidores que não dispensam o melhor Delta Solúvel, a marca alargou 
o seu portfólio com duas novas propostas e o “rebranding” do Gran Café, 
que agora se apresenta ao mercado como Gran Café Gold. Disponível na 
distribuição moderna (hipers e supermercados), o Gran Café Gold entrega 
a qualidade de sempre com uma nova roupagem. Sem açúcares adiciona-
dos, e em frasco de 100 gramas, apresenta uma elegante combinação do 
que de melhor as origens selecionadas da Ásia, África e Américas podem 
oferecer. Um café elaborado para conferir a cada chávena um sabor intenso 

LANÇAMENTO
SOLÚVEIS
texto BRUNO FARIAS fotos D.R.

e aroma subtil, envolto em notas de caramelo e frutos secos que tornam o 
seu consumo num momento de puro prazer.
Já a pensar naqueles que não dispensam o sabor único e a energia do seu 
Delta, mas apreciam o creme numa bebida instantânea, Delta Creme é a 
mais recente resposta da marca a essas pretensões. Sem açúcares adicio-
nados e mais cremoso, o novo Café Creme Solúvel chega ao mercado em 
frasco de 80 gramas.
Por último, e dirigido a todos aqueles que pretendem um despertar intenso, 
só há um café que acorda para o melhor da vida. O sabor único do seu Delta 
encontra-se no novo Solúvel Intenso, com toda a energia de que necessi-
ta para o seu dia a estar disponível numa bebida instantânea. Disponível 

em frasco de 100 gramas, 
sem açúcares adicionados 
e mais intenso no sabor, 
esta é outra das novida-
des com que Delta Cafés 
irá trabalhar este segmen-
to de mercado neste canal 
de comercialização. 
Composta pelas referên-
cias Cappuccino, Cereais 
+ Fibra, Café Solúvel, 
Decaf Solúvel, Cereais 
+ Café Solúvel e Cevada 
Solúvel, com a chegada 
das novidades Gran Café 
Gold, Solúvel Creme e 
Solúvel Intenso, a Delta 
Cafés alarga os motivos 
de atração desta gama, ao 
reforçar o leque de oferta 
com novos e saborosos 
produtos.
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Tetley revela o Momento Tetley
na 3.ª edição do Wanderlust 108

texto BRUNO FARIAS fotos RAQUEL WISE
WANDERLUST
REPORTAGEM

O Wanderlust 108, o maior evento de “mindfulness” e “lifestyle” do mundo, regressou a 
Lisboa, com muitos, e renovados, motivos de atração. Na sua terceira edição, contou, uma vez 
mais, com o apoio da Tetley que, para além das várias ativações com que surpreendeu todos 
os participantes, assumiu ainda o papel de “co-presenter” do Wanderlust 108. Iniciativa 
que voltou a animar os jardins da Fundação EDP, em Belém.

A TETLEY FOI 
“CO-PRESENTER” da edição 
de 2019 do Wanderlust 
108, o maior evento de 
“mindfulness” e “lifestyle” 
do mundo e que, uma 
vez mais, passou por 
Lisboa. As várias ativações 
promovidas pela Tetley 
foram um dos motivos 
de destaque
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REPORTAGEM

Tendo como palco já habitual os jardins da Fundação EDP, em Belém, a 
Tetley convidou todos os participantes do Wanderlust 108 a descobrir o seu 
Momento Tetley Mindful, assim como a fazer uma pausa no Retiro Tetley, 
um espaço acolhedor que convidava a relaxar, inspirar e a ganhar energia, 
enquanto se desfrutava do sabor inigualável dos diversos chás Tetley. 
A par das diferentes atividades programadas, este retiro urbano Tetley 
desafiava a “desligar” do stress e da azáfama do dia-a-dia, a fazer uma 
pausa e a viver momentos especiais, aproveitando para saborear, ainda, 
a gama Tetley Cold, Super Frutos, SuperTeas e Tetley Mood Infusions. 
Diferentes chás para todos os gostos, com múltiplas funcionalidades e 
benefícios para todos os que procuram uma alternativa saudável e de bem-
estar, em que o equilíbrio é a palavra-chave. 
Mas se os chás Tetley ajudaram a mente e o corpo a um momento 
de descontração e tranquilidade, já o Retiro Tetley contou com uma 
programação intensa, num espaço que, uma vez mais, se apresentou 
acolhedor e harmonioso. Ali, foi possível, além das já habituais degustações 
de chá, participar em desafios Tetley ou ter uma experiência de massagem 

integrada com reiki. O espaço contou ainda com os Círculos Tetley, onde 
foi possível acompanhar diversos debates alusivos a temas do interesse 
dos participantes de forma guiada, assim como os Workshops Tetley sobre 
a importância do equilíbrio entre a mente, corpo e alma nas atividades 
do dia-a-dia, com um painel de especialistas. A nutricionista Mariana 
Abecasis, a psicóloga clínica e psicoterapeuta Rosa Pires e a professora 
de meditação, instrutora de ioga e mestre em reiki Rute Caldeira 
surpreenderam e inspiraram os muitos “wanderlusters” que encheram, 
por completo, a capacidade do Retiro Tetley. Entre as várias temáticas 
debatidas, destacaram-se perspetivas como a questão da importância de 
sentir equilíbrio, o que podemos fazer para o conquistar e por onde é que 
se começa para o encontrar. 
Estes Tetley Moments, um dos momentos altos do Wanderlust 108, 
foram uma das muitas propostas que a Tetley apresentou no único 

triatlo “mindful” do mundo 
e que voltou a eleger Lisboa 
como uma das 60 cidades 
selecionadas para integrar 
a tour mundial de 2019. 
Ao todo, uma comunidade 
significativa de mais de 3.500 
participantes, de todas as 
faixas etárias, que aceitaram 
este convite da Tetley para 
fugir à rotina e embarcar 
neste verdadeiro escape 
urbano, onde se pôde viver 
novos momentos com energia 
positiva, numa descoberta 
consciente da sua experiência 
a cada momento, numa 
manifestação de partilha de 
conhecimento e de promoção 
do bem-estar.
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Budweiser traz Tomorrowland 
para Portugal 

texto BRUNO FARIAS fotos MIGUEL PROENÇA
ATIVAÇÃO
REPORTAGEM

A Budweiser, a marca de cerveja mais valiosa do mundo, marcou a sua posição como 
“king of beers” ao ser, pela primeira vez, o principal patrocinador de um evento musical no  
país. Nomeadamente, o Tomorrowland, festival de música eletrónica que se realizou, este verão, 
no Porto, e onde o rei das cervejas promoveu a ação de ativação “Be a King”, tornando 
qualquer consumidor num verdadeiro rei.

A BUDWEISER FOI, PELA 
PRIMEIRA VEZ,  
“main sponsor” de um 
evento musical em 
Portugal. O Tomorrowland, 
no Porto, foi o palco para o 
“rei das cervejas” reforçar 
a ligação com os muitos 
consumidores que por lá 
passaram, num evento 
que contou com um 
cartaz de luxo
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Marca centenária distribuída em Portugal pelo Grupo Nabeiro, a Budwei-
ser, a “King of Beers” como é conhecida a “loira” norte-americana do estilo 
lager, criada, em 1876, pela Carl Conrad & Co., em St. Louis, no estado do 
Missouri, foi, pela primeira vez, “main sponsor” de um dos maiores festi-
vais de música eletrónica do mundo: o Tomorrowland. 
Realizado na cidade Invicta, este festival acolheu uma enorme ação de ati-
vação de marca que levou o imaginário da marca de cerveja mais valiosa 
do mundo, segundo o ranking BrandZ (elaborado pela Kantar e pela WPP), 
a uma das maiores manifestações musicais que este ano passaram por 
Portugal.
A Bud, como é conhecida por todos os portugueses, encontra-se, agora, 
numa fase de consolidação no mercado nacional, com a sua estratégia de 
ativação de marca e de reforço da proximidade com os consumidores a pas-
sar pela associação a grandes eventos. Com histórico de patrocínio de even-
tos desportivos, como é exemplo recente o Mundial de Futebol de 2018, a 
marca assumiu, este ano, e pela primeira vez, o papel de “main sponsor” 
de um evento musical realizado no país. 
Posicionando-se como uma cerveja de espírito livre, muito direcionada 
para os jovens e convidando a experienciar momentos de liberdade e de 
conquista de sonhos, a marca pretende ser o “buddy” (amigo) que está pre-
sente nos melhores momentos. Este posicionamento encaixa na perfeição 
com o conceito de misticidade e fantasia vivido no Tomorrowland, levando 
a marca a associar-se à estreia do evento no país, entrando, assim, no terri-
tório música após uma aposta de sucesso no campo desportivo.
No dia do evento, que decorreu em julho último, na cidade do Porto, a Bud 
e a CP - Comboios de Portugal realizaram uma ação conjunta nos comboios 
urbanos da Invicta que permitiu a todos os passageiros terem uma viagem 
mais divertida, assim como a possibilidade de viverem o espírito do festi-
val. A música eletrónica que animou estas viagens foi “powered by” ProDJ 
Academy, Escola de Djing e Produção.
Uma das muitas iniciativas que tiveram lugar ao abrigo desta grande ma-
nifestação de música eletrónica e que “trouxe” até Portugal - através da 
transmissão em ecrã gigante do festival homónimo a decorrer na Bélgica 
- nomes como Martin Solveig, Robin Schulz, David Guetta. Ao vivo, pelo 

REPORTAGEM

Porto, passaram DJs nacionais de referência, como Diego Miranda e Miguel 
Rendeiro. No recinto do festival, e bem ao jeito do “king of beers”, estava 
a decorrer um sorteio para eleger os reis do Tomorrowland, que tiveram a 
oportunidade de ver os concertos num trono gigante com vista privilegia-
da, qual reis do festival, bem ao jeito do imaginário único da Budweiser. 
Além do sorteio, a marca desfilou, ainda, pelo recinto com uma trupe de 
figuras míticas e muita animação. Com quatro frentes em simultâneo, a 

“parade” mobilizou todos os festivaleiros com música, fogo e algumas sur-
presas. 
Esta grande iniciativa foi um passo no caminho de consolidação da Bud em 
Portugal. A aposta na concretização de ações e promoção de eventos conti-
nuará a fazer parte da estratégia de penetração no mercado e de aumento 
de notoriedade, para que, cada vez mais, veja reforçada a sua posição de 
cerveja presente nos momentos de descontração e felicidade.
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A EXPLORAÇÃO DE CAFÉ 
NOS AÇORES ainda se 
encontra numa fase 
muito embrionária, 
mas o potencial é lhe 
reconhecido. Consciente 
disso mesmo, a Delta 
Cafés apostou no 
desenvolvimento 
da região através 
de um protocolo de 
cooperação para os 
próximos 15 anos
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DESTAQUE

Café dos Açores: 
potenciar a economia local

A parceria assinada com a APAC – Associação de Produtores Açorianos de Café irá permitir à 

Delta Cafés criar o primeiro café 100% português e o primeiro produzido na Europa. 
Parte integrante da estratégia de sustentabilidade do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, o vínculo 

estabelecido tem como objetivo dar apoio às comunidades e aos produtores de café, ou 

não fosse este um dos eixos que sempre balizaram a estratégia de sustentabilidade da empresa. 

Visão de longo prazo, já que o protocolo estabelecido prevê apoiar os agricultores 
e produtores de café açorianos em todas as etapas da produção, preparação e 
comercialização do café dos Açores durante os próximos 15 anos. 

PROJETO AÇORES
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

De ilha em ilha, à procura de perceber o que de melhor 
se poderia extrair desta natureza ainda por explorar 
no que à produção, torrefação e comercialização de 
café diz respeito. De forma singela, é assim que se 
resume um dos mais impactantes projetos anunciados 
recentemente pelo Grupo Nabeiro/Delta Cafés. Não 
tanto pelas eventuais vantagens competitivas que este 
projeto embrionário ainda poderá vir a trazer, mas, 
sobretudo, pela inclusão de um produto diferenciador 
na oferta do grupo, que sempre se pautou, na sua 
atividade económica, por potenciar as economias locais, 
visando a criação de riqueza e a geração de emprego 
nas comunidades autóctones, numa perspetiva de 
futuro e que contribui para a visão sustentável do 
negócio que desenvolve, e promove, há mais de cinco 
décadas.
Em suma, uma imensa ambição em fazer mais e 
melhor, com o Grupo Nabeiro a anunciar, no passado 
mês de maio, 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 
ao longo dos próximos 15 anos. Com a Delta Cafés a 
assumir a responsabilidade de adquirir todo café ali 
produzido. Aposta que encerra em si a firme convicção em conseguir gerar 
algo de verdadeiramente distintivo e único, em território português, em 
pleno Atlântico. Um processo que arrancou com duas missões conjuntas 

no terreno, realizadas ao longo do ano de 2018 e em abril último, onde foi 
possível aferir que, em função das características únicas do território do 
arquipélago dos Açores, o cultivo com sucesso do café de especialidade 

Rita Tomé Duarte, gestora da unidade de negócio da Delta Q, foi conhecer, junto de produtores açorianos, as características do café local.
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Pelo que houve que começar a construir a casa pelos pilares. Reconhecido 
o terreno, chegava a hora de detalhar o que se havia encontrado, de modo 
a definir possíveis caminhos. Questões como “quantos cafeeiros existem?”, 
“que variedades estão disponíveis?”, “qual a antiguidade de cada planta?”, 
“quais as características físico-químicas dos solos?”, “que tipo de ajustes 
têm que ser feitos ao nível dos micro-nutrientes?”, entre outras perguntas 
a que obrigava ter resposta perante o admirável mundo novo com que se 
deparavam.
Uma análise exaustiva e que visava compreender, e conhecer, todo o 
processo produtivo, desde a plantação até à recolha das cerejas do café, 
sem esquecer a apanha, despolpagem, torra, etc. E se o que foi observado 
pelas equipas locais já era suficiente para animar o espírito, todo o 
entusiasmo sentido por parte dos cafeicultores locais sobre o potencial 
descoberto foi um verdadeiro valor acrescentado para todo o processo. 
“Pareceu-nos óbvio poder contribuir com o nosso conhecimento detido neste 
universo para a melhoria das condições das comunidades locais. Se sempre 
apoiámos as comunidades locais, nesta situação, sendo em Portugal, ainda 
faz mais sentido. E se os Açores são conhecidos pelo seu chá, o café pode ser 
algo de único, verdadeiramente diferenciador. Apesar de não estar ainda na 

apresenta-se como viável. Por outras palavras, com a experiência do grupo, 
é possível ajudar a trazer valor económico para as comunidades locais, 
através da diversificação das culturas, ainda hoje muito dependentes da 
exploração bovina, com vista à produção cárnica ou de leite e derivados, 
que tanta fama trazem até ao arquipélago.
A tomada de conhecimento de explorações, ou plantações de café, não 
potenciadas no arquipélago conduziu ao arranque do projeto e a um 
périplo, in loco, na ilha de São Jorge e que rapidamente levou as equipas 
no terreno a percorrer outras ilhas, nomeadamente Terceira e São Miguel. 
“Foi muito interessante verificar que existem condições atmosféricas muito 
específicas nos Açores, que permitem um desenvolvimento muito bom dos 
cafés. Humidade, água e as condições físico-químicas dos solos são muito 
favoráveis ao desenvolvimento do café naquelas latitudes”, introduz Rita 
Tomé Duarte, gestora de unidade de negócio Delta Q.
A presença no terreno permitiu verificar, ainda, a existência de um leque 
alargado de cafeeiros, assim como concretizar a ideia de que a falta de 
conhecimento prático sobre o tema, em conjunto com a inexistência de 
mercado local para o desenvolvimento, são aspetos que, até aqui, não 
conduziram à sua exploração e crescimento.

DESTAQUE
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plenitude do seu potencial, o facto é que o futuro é risonho”, reforça Rita 
Tomé Duarte.
Em termos práticos, dar tempo ao tempo, com o plano de atuação delineado 
conjuntamente com a APAC a ser concebido de modo a que, num período 
compreendido entre cinco a dez anos, o café possa ser uma categoria 
importante localmente. “Está na nossa génese poder partilhar conhecimento 
com a comunidade, enche-nos de orgulho poder acompanhar, desde o início, 
um projeto cujo interesse e pertinência falam por si”.

Açores, terra de arábica
Se os cafés Delta são conhecidos em toda a parte pela elegância e equilíbrio 
derivados do casamento entre as arábicas e as robustas, uma certeza 
surge, desde logo, do tempo que se leva a melhorar o projeto dos Açores: o 
arquipélago é uma terra de arábicas. Certeza que não limita, naturalmente, 
o contínuo estudo e conhecimento sobre o terroir local, a produção de 
arábica apresenta-se como certa na pérola do Atlântico, reunindo todas as 
condições para a sua disseminação.
Uma das dúvidas que gravitam em torno do projeto, com o seu resultado 
final, eventualmente caminho comercial e forma de apresentação ao 
mercado a serem, ainda, aspetos desconhecidos. Não só pela juventude do 
mesmo, como pelo facto de as respostas a essas questões representarem, 
na prática, o saltar de diversas, e importantes, etapas com vista à sua 
concretização final. Nomeadamente, ao nível dos processos, respetiva 
consistência de procedimentos ao nível da cadeia de valor e que permita 
obter um bom produto como resultado final. “As ideias existem, mas ainda 
estão a ser trabalhadas juntamente com a APAC”, afirma Rita Tomé Duarte.
Certo é que a visão prática desta aposta visa trazer ao mercado um produto 
acabado que se apresente como diferenciado, inovador e que gere valor 
acrescentado para as economias locais, ajudando o café a colocar os Açores 
no mapa do cultivo mundial e, consequentemente, dar a conhecer aos 
consumidores o potencial que esta parcela do território nacional encerra 
neste capítulo.
“Estamos conscientes das dificuldades que certamente encontraremos pelo 
caminho. Mas isso não é nada a que não estejamos já habituados! Como 
diz a máxima, ‘o caminho faz-se caminhando’. Apoiados pela experiência 
e conhecimento da Delta Cafés, confiamos que tudo se tornará mais fácil 
no nosso percurso”, contrapõe, por sua vez, José Bernardo, presidente da 
APAC.

Potencial de crescimento
E se dúvidas restassem do entusiasmo contagiante que o anúncio de que, 
com celebração do presente protocolo, a Delta Cafés iria apoiar os associados 
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, a verdade é que a adesão de novos cafeicultores à 
APAC tem sido galopante, com a associação a registar inúmeros pedidos 
de novos associados. “A nossa expectativa é que, efetivamente, até 2022, 
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um produto significativo na economia do arquipélago”, antecipa José 
Bernardo, da APAC. “Esta associação tem na sua génese a promoção e o 
desenvolvimento da cafeicultura nos Açores. O nosso será o único café 
produzido no espaço europeu. Sentimo-nos orgulhosos e encorajados por 
entendermos que ele poderá ser representativo do espírito aventureiro e 
empreendedor que caracteriza o nosso povo. Aliados à experiência da Delta 
Cafés, queremos, a curto prazo, incrementar este nicho de mercado no âmbito 
do agroturismo”, acrescenta.
Uma aposta crescente com vista à produção de um café de qualidade, mas 
onde o desenvolvimento da economia local (através da disseminação de 
conhecimento, o que em alguns casos irá levar à reconversão de empregos) 
se insere na visão estratégica de um grupo empresarial que sempre 
apontou à promoção da sustentabilidade social e ambiental do negócio. 
Mais do que o interesse económico, a dimensão e a envolvência social e 
económica tornam o projeto dos Açores um desafio a acompanhar com 
interesse ao longo dos próximos tempos. 
Um desafio entusiasmante, por tudo o que representa, com o grupo a ter 
a honra de desenvolver, de raiz, um projeto numa área que lhe é muito 
querida, como o café, numa região de Portugal, onde foi possível levar os 
valores da marca que, em qualquer parte do globo, procura contribuir de 
forma ativa para melhorar as condições de vida das comunidades locais. O 
projeto do café dos Açores não é exceção.

DESTAQUE

500 cafeicultores em todas as ilhas possam implementar o projeto definido”.
Após o levantamento de campo, segue-se agora a segunda fase de 
implementação do plano estratégico e que passa pelas “mudas de café e 
trazer as variedades adequadas a este terroir, de modo a tirar todo potencial 
desta importante conjugação entre os solos e o clima”. Decisão que visa não 
só ter maior rentabilidade por cafeeiro, mas, sobretudo, uma maturação 
mais homogénea, ciclos produtivos idênticos, paralelamente, à renovação 
de alguns estruturantes na atividade produtiva e que procuram servir as 
necessidades da maior parte dos cafeicultores envolvidos.

Aprender, conhecer, experimentar
Com vista à criação de um futuro melhor, não há pressa em anunciar ao 
mercado “o único café originário da Europa”, café “100% português”. Até 
porque há, sobretudo, um entusiasmo latente em aderir a esta iniciativa, 
o que se traduz no aumento da área disponível para plantio, seja pela 
disseminação de conhecimento e que leva à adesão de novos sócios à 
APAC, ou por intermédio da reconversão de terrenos até aqui utilizados 
para fins agrícolas. “Numa época em que o paradigma da agricultura 
açoriana está a ser alterado em direção à diversificação, será o papel que 
nos cabe, o de promover um sector socioeconómico rentável, aproveitando 
as características dos nossos solos vulcânicos e condições edafoclimáticas 
específicas. Tentaremos, pois, que, a longo prazo, o café açoriano se torne 

No arquipélago dos Açores, existe um leque alargado de cafeeiros, predominantemente de espécie arábica, com boa expectativa de crescimento.
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MAIS DO QUE UM CAFÉ
UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA.
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texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
TEAM BUILDING
ADEGA MAYOR

A ADEGA MAYOR VOLTOU 
a promover uma ação de team 
building com colaboradores do 
Grupo Nabeiro/Delta Cafés. Um 
dia diferente, onde puderam fazer 
parte do criterioso processo de 
seleção manual das uvas. Etapa 
que contribui, de forma ativa, 
para a excelência dos vinhos 
aqui produzidos
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Adega Mayor volta a abrir 
portas aos colaboradores 
do Grupo Nabeiro/Delta Cafés

A vindima no Alentejo já estava a chegar à sua 

reta final quando, pelo segundo ano, chegou 

o grupo de colaboradores do Grupo Nabeiro à 

Adega Mayor, pronto para aprender mais sobre 

esta atividade. As uvas brancas já tinham sido 

apanhadas pela equipa, e por um reforço ex-

terno, precioso durante este período de tempo, 

que se inicia em princípios de agosto, e que 

ajuda em tudo o que é trabalho exterior e den-

tro da adega. Assim, a manhã desde grupo de-

dicou-se às vinhas com uvas tintas que, como 

precisam de mais maturação, permanecem 

mais tempo na vinha, o que vai ser benéfico 

para se conseguir a concentração desejada dos 

açúcares, entre diversos outros parâmetros. 

“Às vezes, as uvas ficam todas prontas em simul-

tâneo e nem sempre conseguimos apanhar tudo 

ao mesmo tempo. A vindima manual é algo de 

muito romântico, mas, ao mesmo tempo, difícil. 

Basta imaginar o que vão fazer hoje, replicado 

ao longo de mais de um mês, para percebemos 

como é. O trabalho das pessoas que fazem parte 

Os colaboradores do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, de todo o território nacional, 

voltaram a aceitar o desafio de vindimar na planície alentejana. Um grupo animado 

que chegou à Herdade das Argamassas pronto para aprender mais sobre 

o trabalho na vinha e sobre o dia-a-dia da Adega Mayor e desta equipa 

que, embora pequena, prima pela grande diversidade, que vai desde a área agrícola 

à produtiva, turismo, logística, comercial e marketing. E que, nas palavras de Rita 

Nabeiro, administradora da empresa de vinhos do Grupo Nabeiro, seja 

primavera, verão, outono ou inverno, tem o seu escritório na rua.
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vel de qualidade da uva. E, posteriormente, é feita uma segunda seleção 

dos cachos já dentro da adega.

Entre brancas e tintas, o número de castas que existem a nível nacional 

totaliza 250 identificadas. Hoje em dia, nem todas estas castas estão a ser 

utilizadas, o que em nada diminui a riqueza que o país já tem. Já a casta 

que os colaboradores se prepararam para apanhar foi a Alicante Bouschet, 

uma das mais nobres. Uma casta tinta e de origem francesa, que está pre-

sente nos vinhos de gamas mais superiores da Adega Mayor, tal como, por 

exemplo, o Reserva do Comendador Tinto.

De acordo com Francisco Ferreira, coordenador da equipa de enoturismo 

desta equipa tem muito valor e, seja primavera, verão, inverno ou outono, o 

escritório delas é na rua”, explica Rita Nabeiro, administradora da Adega 

Mayor. “É muito importante não esquecer que, para podermos produzir o 

vinho, é essencial a uva e todo o trabalho que é feito, ao longo do ano, na 

vinha revela-se fundamental. Existe todo o desafio que é a gestão dos solos, 

da água e da própria planta, como é feita a poda que vai dar origem a um 

certo número de bagos”.

No vinho, o processamento tem que ser feito o mais rápido possível, mes-

mo quando é feito à mão. Ainda assim, a vindima manual acaba por ser 

uma seleção muito mais criteriosa, possibilitando mais cuidado com o ní-
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da Adega Mayor, as castas tintas são das mais versáteis que temos, porque 

a polpa é branca e a película é escura. “Ou seja, um vinho tinto tem aquela 

cor porque vai fermentar todo o tempo em contacto com a película escura e 

vermelha e vai extrair daí a sua cor. Os rosés, por exemplo, são feitos com 

castas tintas, embora com menos tempo de maceração com película, daí ex-

traírem menos cor. Mas também é possível fazer-se um vinho branco. Com a 

ajuda da prensa, se prensarmos o sumo e extrairmos o mosto, fermentamos 

e temos um vinho branco”. 

Dentro das castas tintas, há uma variante, as tintureiras, da qual a Alicante 

Bouschet faz parte. Trata-se de uma variedade onde não só a película da 

uva é escura, mas também a polpa é de cor vermelha, escura e profunda, 

pelo que o próprio sumo já conta com alguma cor, resultando num vinho 

bastante intenso e concentrado.

A vinha
Em 1997, no início do projeto da Adega Mayor, contava-se com cerca de 

10 hectares de vinha, na Herdade da Godinha. Mais de 20 anos depois, 

adicionaram-se 70 hectares na Herdade das Argamassas e ainda mais 10 

hectares numa outra herdade propriedade do administrador do Grupo Na-

beiro/Delta Cafés, João Manuel Nabeiro. “Depois, temos outras vinhas que 
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ventivo, e tem a ver com todo o ecossistema 

que vamos tendo aqui. A vinha acaba por 

fazer parte do ecossistema da região e, às 

vezes, a única coisa que acaba por condi-

cionar é que os pássaros comem as uvas 

antes de nós as vindimarmos”, comenta 

Rita Nabeiro.

Trata-se uma combinação de fatores que 

inclui, além do mais, a monitorização dos 

solos e o controlo da produção, com ativi-

dades como a poda verde. Uma poda que 

se faz durante o período ativo da videira 

para evitar que gere cachos pequenos e 

pouco sumarentos. Deste modo, garante-

-se que a produção é regular e de qualida-

de. “Se deixássemos a planta crescer, dava 

muito mais fruto. Não quer dizer que não 

haja fruta ótima, mas é sempre um desafio 

maior e é preciso haver condições especiais. 

Por isso, se queremos ter concentração e 

‘alugamos’ a outros produtores e compramos também alguma uva. No total, 

perfaz cerca de 200 hectares de vinha”, acrescenta Francisco Ferreira. Em 

termos de quilogramas, no ano passado, a Adega Mayor vindimou mais um 

milhão e 500 mil quilos de uva.

Com diferentes orientações, por causa da exposição solar, as vinhas preen-

chem esta planície alentejana com castas como Touriga Nacional, Trinca-

deira e Alicante Bouschet. “Quem tem mais à vontade no campo consegue 

diferenciar as castas pela folha. Cada folha tem um recorte diferente. Temos 

um consultor na área da vinha, o engenheiro Torres que, até no inverno, 

quando as vinhas não têm folha, consegue só pelo lenho identificar as cas-

tas”, comenta o coordenador da equipa de enoturismo.

O modelo de produção da Adega Mayor é um modelo de produção integra-

da. “Temos uma outra vinha, a primeira e mais antiga, a ser convertida para 

um modo de produção biológico. A produção integrada acaba por ser quase 

que um passo intermédio, com intervenção mínima e um trabalho mais pre-
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Mas a questão da falta de água permanece um dos principais desafios para 

a área agrícola. “Ainda hoje saiu o relatório da ONU por causa do desenvol-

vimento sustentável, em que identificam para Portugal a questão da falta de 

água”, refere Rita Nabeiro. Trabalhar na agricultura é trabalhar, maiorita-

riamente, com fatores fora do controlo e, hoje em dia, em especial com a 

evolução das condições climáticas e com as dificuldades da gestão de água, 

o contexto não tem melhorado para esta indústria. “Uma coisa é certa, não 

tem chovido muito. As reservas de água no solo são baixas. Mesmo com a 

rega, as reservas que estão no solo nunca são suficientes. É um tema que é 

importante discutir-se. E é importante ter consciência que a agricultura, em 

primeiro lugar, sente este impacto”, conclui.

Programa Vindima Mayor

 
A vindima é apenas um dos muitos pretextos para desfrutar da tranquilidade da 
cultura alentejana. Num enquadramento ímpar sobre a planície de Campo Maior, o 
programa Vindima Mayor foi cuidadosamente desenhado para proporcionar uma 
experiência única onde se partilham os segredos da vindima e da vinificação que 
originam os vinhos da Adega Mayor.
Ano após ano, na altura mais nobre do ano para o sector vitivinícola, a Adega 
Mayor convida a desfrutar de um programa de enoturismo, em família ou entre 
amigos, e a descobrir os sabores e aromas dos vinhos, assim como a apreciar 
mais do que os olhos veem, as mãos tocam, o nariz sente, a boca prova e os 
ouvidos interpretam.
Na sua edição de 2019, o programa Vindima Mayor 2019 inicia-se com um 
passeio pelas vinhas, dando a conhecer as particularidades do terroir e de todo o 
ciclo de cultivo das castas utilizadas, suscitando uma experiência real de vindima 
manual como a que é praticada na Adega Mayor. Segue-se uma visita guiada à 
adega desenhada pelo arquiteto Siza Vieira, passando pelas zonas de vinificação 
e pela imponente sala de barricas, com a possibilidade de fazer uma prova do 
mosto e degustação dos vinhos.
A visita continua com um workshop vínico, onde são revelados os sabores e 
aromas do Alentejo, com o enquadramento do Espelho de Água, que se eleva 
sobre a planície alentejana com a Serra de São Mamede em pano de fundo.
Terminada a visita, é tempo de fruir da gastronomia alentejana e saborear 
um almoço regional feito de tradições no restaurante Cozinha do Mercado, 
na Herdade dos Adaens. Pela mão da reconhecida chef de cozinha alentejana 
com duas estrelas Michelin, Ilda Vinagre, o almoço é confecionado com os 
ingredientes locais, em perfeita harmonia com uma seleção de vinhos Adega 
Mayor.

qualidade, muitas vezes temos que sacrificar a quantidade”, sublinha a ad-

ministradora da Adega Mayor.

Além disso, também se inclui uma gestão eficiente da rega, com gota-a-go-

ta. Na verdade, as vinhas precisam do chamado stress hídrico, que acaba 

por ser não dar água a mais, o que não é positivo, porque os cachos ficam 

mais diluídos, mas também não dar água a menos, porque podem secar. 
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O CANOISTA FERNANDO 
PIMENTA é um verdadeiro 
ícone do desporto nacional, 
ao ter já conquistado mais de 
90 medalhas em diferentes 
competições nacionais e 
internacionais. Recorda com 
especial carinho, a medalha 
conquistada nos Jogos 
Olímpicos, mas até as vezes 
que ficou arredado do pódio 
ajudaram a moldar o homem 
e o atleta na caminhada rumo 
ao sucesso
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CAFÉ COM
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS

FERNANDO PIMENTA, CANOISTA

“O importante é manter o foco e 
saber aquilo que queremos conquistar”

Natural de Ponte de Lima, vila mais antiga de Portugal, onde vive até hoje, Fernando Pimenta 
continua a fazer o país subir bem alto nas competições a nível internacional, somando 
mais de 90 medalhas. Canoísta desde os 11 anos, o português é hoje um dos atletas que mais 
se destacam na modalidade e já garantiu o apuramento para os Jogos Olímpicos de 
2020, em Tóquio. O segredo para este sucesso é uma rotina diária que Fernando Pimenta não 
se importa de partilhar: muito treino, uma sesta depois do almoço e dois cafés Delta.

Delta Magazine - Quando iniciou a prática de canoagem?
Fernando Pimenta - A canoagem surgiu para ocupação do tempo livre du-
rante as férias escolares. Aqueles dois meses de verão, normalmente, ocupava 
em ATL’s. Mas, houve um ano em que o campo de férias que frequentava não 
abriu. No ano anterior, já tinha visto os meus colegas a fazer canoagem e pedi 
ao meu pai para ver o que era necessário para começar a praticar também. 
Por isso, em 2001, mal terminaram as aulas, o meu pai falou com o meu atual 
treinador para me inscrever e comecei na canoagem. Foi, simplesmente, uma 
forma de me manter ativo.

DM - A canoagem é muito popular em Ponte de Lima?
FP - Na altura em que entrei, eramos muito poucos atletas. Recordo-me de ir 
às primeiras competições numa carrinha de nove lugares, porque não havia 
muitos atletas. Depois de um projeto que o meu treinador começou a desenvol-
ver, para levar a canoagem às escolas, começámos a ganhar mais atletas. Os 
mais novos começaram a experimentar canoagem como parte do currículo na 
escola, na educação física, e muitos acabaram por ficar. Na altura, nos vários 
escalões, eram 30 atletas e, neste momento, ronda os 200 atletas.
Hoje em dia, o Clube Náutico de Ponte de Lima é o mais numeroso do país. É 
o clube que, pelo segundo ano consecutivo, venceu o título de campeão nacio-
nal. E esta é a modalidade que, provavelmente, mais bem representa Ponte de 
Lima, porque, onde quer que vamos, deixamos sempre uma excelente imagem 
e divulgamos muito bem a vila. 

DM - Com quem treina?
FP - O meu único parceiro de treino fixo é o meu treinador, é mesmo ele que 
me acompanha, no barco a motor e na bicicleta. E o relógio, que me vai dando 
algumas informações, durante o treino, quando o faço sozinho. 
Vou tendo alguns colegas de treino, mesmo de outros países. Na canoagem 

temos essa forma de trabalhar, de não nos escondermos à procura do segredo 
ou de uma forma de ganhar para sermos os melhores. Temos, sim, uma forma 
de trabalho, que é tentar treinar e fazer estágio com outros atletas de renome 
internacional para conseguirmos todos melhorar e, depois, nas competições, é 
que vemos quem é o mais forte.
Nesta fase, há alguns atletas que vêm cá, porque Portugal também é muito pro-
curado para a prática da canoagem. Vêm cá procurar o nosso clima, o apoio 
da Nelo Caiaques - o fabricante português e número 1 a nível mundial -, a 
excelente gastronomia que nós temos e a acomodação, que é muito boa em 
comparação com outros países.

DM - Abdicou do curso universitário em prol do treino de elite. Qual 
foi o momento em que decidiu dedicar-se exclusivamente à canoa-
gem?
FP - Não há um momento exato em que tenha dito “vou-me dedicar exclusi-
vamente à canoagem”. Foi algo que começou aos poucos. Comecei a sentir 
que havia essa necessidade, visto que faço de dois a quatro treinos por dia. 
A certa altura, até professores me aconselharam a abdicar do curso, porque 
já tinham passado pela alta competição em algumas modalidades e porque 
julgaram que o momento certo para eu fazer o máximo no desporto era agora. 
Aproveitar a fase em que ainda sou novo para conseguir esses resultados. Ouvi 
esses conselhos, porque gosto de ouvir os conselhos dos mais velhos e mais 
experientes, e penso que foi uma decisão acertada, porque, neste momento, o 
foco é totalmente virado para o treino. 

DM - Como é um dia normal de estágio? Quantas vezes treina por 
dia?
FP - Acordo por volta das 7 da manhã, ou seja, apesar de ter o dia todo para 
treinar, acordo relativamente cedo para poder fazer o treino por volta das 9 da 
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manhã. Depois, faço um segundo treino às 11 da manhã, que dura uma hora 
ou 90 minutos, e segue-se o almoço. A seguir ao almoço, tento recuperar o mais 
possível com uma sesta e, à tarde, depois do lanche, volto ao trabalho com mais 
uma ou duas sessões de treino.
Normalmente, no período da manhã, faço um treino de canoagem e depois faço 
outras modalidades. Há dias em que faço corrida, bicicleta (BTT ou ciclismo) e 
sessões de ginásio que acontecem três a quatro vezes por semana. No início da 
pré-época, faço bastante natação para ajudar a preparar de uma forma geral. 
Ou seja, faço várias modalidades para ter um melhor desempenho quando se 
fala de canoagem.

DM - Que outros fatores são importantes para que o treino seja um 
sucesso?
FP - Todos os atletas e todos os treinadores já têm um plano de treino ideal. 
Depois, existem outras formas de tentar melhorar e o descanso é uma delas. 
Cada vez dou mais valor ao descanso, porque, se não conseguir descansar, 
quando voltar ao treino, vou estar fatigado e posso até criar algum tipo de lesão 
e isso pode arruinar a época toda. A própria alimentação também tem que ser 
bastante regrada e muito cuidada, porque nós, na canoagem, apesar de não 
termos escalões por peso, sabemos que não podemos ir com muita massa gorda 
para uma competição. E, claro, o importante é manter o foco e saber aquilo que 
queremos conquistar.

DM - Já conta com mais de 90 medalhas internacionais. Se pudesse 
escolher uma, qual seria? De qual mais se orgulha? 
FP - A dos Jogos Olímpicos, mas é difícil eleger as minhas favoritas. Não só por-
que são tantas, mas também porque mesmo resultados que sejam um quarto 
ou um quinto lugar, em que não consigo um pódio, têm valor para mim. Fazem 
parte de um processo de evolução e de aprendizagem. Mesmo nas competições 
em que ganho, trago sempre algo de novo. Há medalhas que não são um Cam-

peonato da Europa ou do Mundo, mas que são de grande valor porque me 
deram uma motivação extra para continuar o trabalho.

DM – O Fernando conquistou prata nos Jogos Olímpicos de Lon-
dres, agora a próxima etapa é Tóquio. Quais são os desafios das 
competições internacionais em termos de manter o regime de trei-
no, alimentação e descanso? 
FP - Nas grandes competições, o problema é manter o foco. Existem sempre 
distrações, sempre muita gente à nossa procura para tirar fotografias e darmos 
autógrafos. Tudo isto tira-nos aquele sossego que precisamos para estarmos 
concentrados na competição. 
Com os atletas estreantes, que ficam em hotéis ou na vila olímpica, acontece 
terem uma variedade de pequenos-almoços maior do que estão habituados a 
ver no centro de estágio ou em casa. E existe o problema de experimentar e 
cometer algum excesso, ou comer algo a que não estão habituados e correr 
mal. Isso prejudica o desempenho na competição.  No meu caso, sei que isso 
não pode acontecer. Tenho que manter a rotina que tenho de treino, tomar um 
bom pequeno-almoço, bem cedo antes da competição, e fazer o aquecimento 
atempadamente. O fundamental é manter o foco e a disciplina. 

DM - O café entra na dieta diária?
FP - Sem dúvida e é Delta. Já era e, agora, no último ano, acabei por conseguir 
uma importante parceria para mim, porque, e é aquilo que sempre defendo, 
vou dar muito mais primazia e mais enfoque a uma marca portuguesa. Além 
de representar Portugal lá fora, a própria marca também é representada e co-
meça a ganhar cada vez mais força e mais expressão.
E, claro, que o café está na minha rotina diária. Sempre da parte da manhã 
ao pequeno-almoço e depois, novamente, no lanche, antes do treino da tarde. 
Dois cafés durante o dia para dar energia e ajudar a acordar. É um estímulo 
importante que vem de um produto natural.
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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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O Castiço: uma aposta na 
promoção e na qualidade

É DESDE 1975 
QUE O CASTIÇO faz as 
delícias de todos os que 
o visitam. Com gerência 
de Carla Carvalheira, O 
Castiço já foi distinguido 
com a marca “4 
Maravilhas da Mesa da 
Mealhada”, que distingue 
a qualidade dos mais 
notáveis produtos da 
região: água, pão, vinho 
e leitão

Mais do que um restaurante mealhadense, onde o prato imprescindível é o bom 
leitão, O Castiço é um espaço onde impera o atendimento familiar e a grande qualidade do que 

servem à mesa. Não fosse este um dos primeiros estabelecimentos a poder ostentar 
e a ser distinguido com a marca “4 Maravilhas da Mesa da Mealhada: Água, Pão, 

Vinho e Leitão”, que reconhece a qualidade e autenticidade dos mais notáveis produtos da 

gastronomia bairradina. Além da qualidade, para Carla Carvalheira, atual proprietária 
do restaurante, “a aposta está na promoção”. E já faz parte do espírito d’O Castiço espalhar a 

palavra do que de melhor se faz na Bairrada e na Mealhada.   
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pão, o leitão, o vinho ou a água e ainda o pastel Casticito”, diz a proprietária. 
Um pastel de uva criado, em 2013, pelo restaurante na sequência do desafio 
lançado pela associação das 4 Maravilhas. “A associação queria ter um doce 
com duas das maravilhas. As maravilhas que pusemos foram a água e o vinho. 
Foi uma brincadeira, mas o pastel saiu muito bem. Ganhámos o concurso, algo 
com que não estava a contar”.
Ainda no âmbito da associação das 4 Maravilhas, O Castiço e os proprietários 
têm feito vários eventos em representação do município da Mealhada. Pois, 
para Carla Carvalheira, lado a lado com a qualidade do produto que servem 
à mesa, a promoção do restaurante e da gastronomia mealhadense é uma 

aposta fundamental. “Já fomos duas vezes à Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL). 
Há seis anos que fazemos a Feira Ibérica de Turismo (FIT) e tem sido O Castiço 
que vai sempre em representação do município. E também já fui, por minha 
conta e risco, para a Feira Internacional de Artesanato (FIA)”, refere. “Desde 
início que vou numa de promover. Não me interessa se vou ganhar ou não, 
até porque, mesmo com o apoio do município, são grandes os gastos para se 
manter a qualidade do leitão”.
É graças a este esforço que o restauran-
te, ainda que pequeno, com cerca de oito 
funcionários, já é um nome sonante den-
tro da gastronomia tradicional bairradi-
na e portuguesa. “É um restaurante que, 
apesar de ser pequeno, é uma referência 
na Mealhada. As pessoas já procuram O 
Castiço”, conclui.

UM CLIENTE, UM AMIGO
O CASTIÇO

Onde fica? 
            
O Castiço
Av. Cidade de Coimbra, 93/5
3050-374 Mealhada
2.ª feira a domingo: 
10 às 23h
Telefone: 231 202 941

O restaurante O Castiço nasceu em 1975, à entrada da cidade da Mealhada, 
com objetivo de apresentar a todos a gastronomia bairradina. César Borges 
Carvalheira e Maria Adelaide Seabra fundaram esta casa onde nunca falta 
o bom leitão. Mas a tradição de restauração familiar tem uma história mais 
longa e não surge aqui, nem nesta altura. Os pais de Maria Adelaide Seabra, 
Manuel e Piedade Maia, há muito que promoviam a gastronomia bairradina 
no seu próprio restaurante, que ficava “mesmo ali ao lado” d’O Castiço. “O 
meu avô começou com um restaurante que fica mesmo aqui ao lado. Três dos 
quatro filhos, cada um tem um restaurante, todos aqui nesta zona. A minha 
mãe e o meu pai construíram O Castiço neste local. O meu tio construiu ao lado 
o seu restaurante. Depois, os meus avós faleceram e o 
meu outro tio ficou com o restaurante deles. E em fren-
te temos o espaço que é de um primo. Isto aqui é tudo 
família”, explica Carla Carvalheira, atual proprietária 
d’O Castiço.
Hoje, Carla Carvalheira já faz parte da segunda gera-
ção que toma as rédeas do estabelecimento. Com Car-
los Castela, também ele neto e filho de uma notável 
família da restauração tradicional mealhadense, per-
petua o atendimento familiar e a história e a tradição 
da restauração na Bairrada e na Mealhada, com um 
serviço mais modernizado. “Estamos cá desde que nos 
casámos, há 24 anos. A minha mãe esteve à frente do 
restaurante, entretanto, fez um interregno durante cerca 
de 10 anos e ficou aqui um funcionário a tomar conta 
do espaço. Durante este tempo, julgo que não se vendia 
café da Delta Cafés, mas com a minha mãe e connosco 
sempre foi café Delta”, conta Carla Carvalheira. “Na al-
tura, o restaurante estava a precisar de obras e estava 
um caos. Afinal, era um restaurante de 1975. A única 
coisa que ficou foi a marquise, que era em inox. Há um 
ano atrás, resolvemos fazer mais obras e, aí sim, retirá-
mos toda a marquise e mudámos tudo. A única coisa 
que se mantém do registo antigo é o azulejo que deixá-
mos da parte de dentro, que era de origem”.
O menu também tem evoluído. Hoje, O Castiço serve à mesa variados pratos 
de carne e de peixe, que vão desde o Cabrito Assado no forno, à Chanfana 
à Bairrada, o Bacalhau à Castiço e o Polvo à Lagareiro. Ainda assim, quem 
visita rende-se à iguaria da gastronomia bairradina. “95% do que vendemos é 
leitão. É óbvio que se faz outro tipo de serviço, mas é pontual”, explica.

4 Maravilhas
Em 2008, O Castiço foi dos primeiros restaurantes a poder ostentar e ser 
distinguido com a marca “4 Maravilhas da Mesa da Mealhada: Água, Pão, 
Vinho e Leitão”. Este é um galardão promovido pela Câmara Municipal da 
Mealhada, com o patrocínio da Escola Superior de Turismo de Coimbra, 
que distingue a qualidade e autenticidade dos mais notáveis produtos da 
gastronomia bairradina. “Por fazermos parte da associação, que promove os 
produtos mealhadenses, resolvemos fazer um Menu 4 Maravilhas que inclui o 

texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
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“Os nossos participantes gostaram 
de vir até Lisboa e os nossos 
parceiros na cidade querem-nos aqui” 

ENTREVISTA
PADDY COSGRAVE
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS

PADDY COSGRAVE, 
FUNDADOR DA WEB SUMMIT,  
explica como a mudança 
para Lisboa potenciou os 
resultados do maior evento 
de tecnologia que tem 
lugar no espaço europeu. 
O contínuo apoio das 
autoridades nacionais, assim 
como algumas parcerias, 
como a estabelecida com 
a Delta Cafés, são alguns 
dos fatores que explicam o 
crescimento
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A mudança para Lisboa tem, definitivamente, potenciado os resultados da Web 

Summit, o maior evento de tecnologia da Europa. Originalmente uma pequena conferência 

que nasceu e se realizava em Dublin, na Irlanda, o primeiro ano em Lisboa conseguiu multiplicar 

por 16 vezes os resultados líquidos. No segundo ano, aumentou ainda mais. O continuado apoio 

das autoridades nacionais, a infraestrutura da capital portuguesa, a parceria com 

empresas locais, como a Delta Cafés, e o incrível clima soalheiro têm sido, segundo 

Paddy Cosgrave, fundador do evento, os ingredientes fundamentais para este 

sucesso. Assim, não é de admirar que a Web Summit esteja para ficar. Em 2019, 

Lisboa foi, pelo quarto ano, o palco deste evento, que vai encontrar na 

capital a sua “casa” por mais uma década. E o empreendedor irlandês, 

assumidamente apaixonado pela cidade, está também determinado, através 

de uma das conferências mais respeitadas e populares a nível mundial, a “dar a 

Portugal uma plataforma para se mostrar ao mundo”. 

ENTREVISTA

Delta Magazine – A Web Summit é, hoje, a 
grande cimeira de tecnologia, empreende-
dorismo e inovação da Europa. Poderia, al-
guma vez, imaginar o crescimento que teve 
desde o seu primeiro encontro, em 2010? O 
que tem atraído tanto as pessoas?
Paddy Cosgrave – Tem sido, realmente, uma via-
gem emocionante. Pensar em como começou, em 
2010, e ver onde estamos, agora, diz-nos, mais do 
que tudo, que estávamos certos quando imaginá-
mos um evento como a Web Summit. O que é único 
no nosso evento - e acredito que é por isso que atrai 
as pessoas - é que não temos medo de correr riscos. 
Temos uma equipa muito talentosa de programado-
res, que se concentra no uso dos dados para melho-
rar a experiência dos participantes da Web Summit. 
O nosso software não é apenas a chave para criar 
e dimensionar os vários eventos; permite escalá-los 
mais rapidamente do que nunca na longa história 
de eventos de negócios.

DM – A cimeira tecnológica chegou da Ir-
landa com a promessa de ficar durante três 
anos, mas, em 2018, foi anunciado que a ca-
pital portuguesa iria acolher a Web Summit 

até 2028. O que motivou a mudança permanente para Lisboa?
PC - Foi uma combinação de fatores, mas principalmente a constatação de 
que os nossos participantes gostaram de vir até Lisboa e de que os nossos par-
ceiros na cidade nos queriam aqui. Quando existem autoridades dispostas a 
apoiar, a nível nacional e local, tudo isto permite que se explorem diferentes 
áreas, o que trará um valor agregado aos nossos participantes. Além disso, 
Lisboa oferece condições únicas, desde o clima incrível até à infraestrutura 
de primeira linha, como hotéis, locais ou até a conveniência da proximidade 
do aeroporto da Portela.

DM - A parceria com empresas portuguesas, como a Delta Cafés, é 
fundamental para o sucesso deste evento?
PC - O nosso evento acontece em Lisboa, mas é essencialmente um evento 
global. Esta é uma característica que queremos preservar e que é importante 
para todos os nossos participantes. 
Dito isto, estamos muito interessados em partilhar os grandes exemplos vin-
dos de Portugal e também queremos dar a Portugal uma plataforma para se 
mostrar ao mundo. 
Nesse sentido, a Delta Cafés é um parceiro óbvio, pelo espaço que ocupa na 
cultura e na economia portuguesas, mas também pelas suas boas práticas, 
que devem ser partilhadas com um público mundial.

DM – Visitou recentemente a fábrica da Delta em Campo Maior. O 
que pode ser aprendido de uma empresa familiar como a Delta Cafés?
PC – O aspeto interessante e excitante de uma empresa como a Delta Cafés é 
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ENTREVISTA

a sua capacidade de fundir tradição com inovação. Quando se pensa numa 
empresa familiar, que tem a sua sede no interior do país, vendendo o mesmo 
produto durante quase 60 anos, seria perdoado por associar à empresa uma 
atitude avessa a riscos. No entanto, a Delta Cafés continua a explorar dife-
rentes oportunidades, concentrando-se em manter a qualidade do produto 
e, ao mesmo tempo, melhorar a sustentabilidade dos seus processos e isso é 
algo digno de admiração.

DM - O vinho português é altamente reconhecido no exterior e um 
motivo de orgulho para o país. Ainda está a considerar uma Wine 
Summit?
PC - Estamos sempre à procura de novas ideias para tornar a Web Summit 
uma proposta ainda mais atraente para os nossos participantes. Mas, neste 
momento, não há planos para organizar nada com esses contornos.

DM – Falou recentemente sobre mudar-se para Lisboa a tempo 
inteiro. Também está nos planos mudar a sede da Web Summit 
para Lisboa?

PC - Atualmente, estamos a aumentar a nossa presença em Lisboa. Temos 
um escritório multinacional aqui, com cerca de 12 pessoas, e estamos em pro-
cesso de contratação de mais 16. Estamos à procura de perfis muito diferen-
tes, desde suporte ao evento até ao desenvolvimento de software. Anunciamos 
sempre as posições que temos em aberto no nosso site, pelo que aconselho as 
pessoas a verificá-lo regularmente.

DM - O que considera serem as grandes tendências nas startups 
no momento? Tem algum conselho sobre o que os investidores de-
vem procurar? De que forma significativa é que a tecnologia está, 
nos dias de hoje, a influenciar os negócios?
PC - O papel da tecnologia mudou as nossas vidas e acredito que o próximo 
grande avanço vai ser na forma como aproveitamos esse poder e o usamos 
para bons propósitos, para criar um impacto positivo no mundo. 
À medida que os consumidores são capacitados, as empresas que têm um 
impacto positivo e preocupações sociais serão as que terão sucesso no futuro. 
A Web Summit é uma plataforma incrível para testemunhar essas tendências 
e ver o futuro a acontecer hoje.
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FOI NO RESTAURANTE 
COVA DA BEIRA, do Luna 
Hotel dos Carquejais, que 
Edmilson Andrade encontrou 
o maior desafio da sua carreira 
profissional. Nascido em 
Cabo Verde, foi em Portugal 
que decidiu dar continuidade 
à sua formação académica. 
Entre imprevistos e decisões 
ponderadas, quis a fortuna 
que fosse na cozinha que 
encontrasse a sua vocação
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texto CARINA RODRIGUES fotos SARA MATOS
EDMILSON ANDRADE, CHEF LUNA HOTEL DOS CARQUEJAIS

GASTRONOMIA

A força da juventude expressa no brilho do olhar diz muito sobre a forma como Edmilson 
Andrade, chef do Luna Hotel dos Carquejais, encara aquele que é, até à data, o maior desafio 
da sua, ainda, curta carreira profissional. Da intenção de estudar Gestão de Empresas, à alternativa 
pela via do desporto, demorou apenas quatro meses a retificar a matrícula e tentar a 
sorte na vida com a formação em cozinha. Menino nascido em Cabo Verde, é no reputado 
hotel com uma deslumbrante vista sobre a Cova da Beira que se sente concretizado. Mas sempre 
com um sonho em mente: ter uma estrela Michelin.

Do calor de Cabo Verde 
ao frio da serra

Ser cozinheiro era, talvez, das últimas coisas que passavam na cabeça de 
Edmilson Andrade quando deixou Cabo Verde, a sua terra natal, e rumou 
a Portugal, mais precisamente a Moimenta da Beira, no distrito de Viseu, 
para prosseguir os estudos. Na bagagem, trazia ambição e vontade de estu-
dar Gestão de Empresas.
O destino tem destes caprichos e quis a fortuna que, cá chegado, não ti-
vesse já vagas para prosseguir com a formação académica na área empre-
sarial. E aí teve de fazer uma opção: ou enveredava pela área de Gestão de 
Desporto ou aventurava-se na cozinha. O desporto pareceu-lhe uma opção 
mais natural. “Cozinha não, pensei logo”, recorda o chef do Luna Hotel dos 
Carquejais.
Pensou mal. Não foram precisos mais de quatro meses para se dirigir no-
vamente à secretaria da escola a pedir para mudar a sua opção académi-
ca para a área da cozinha. “Comecei a sentir que o desporto não me daria 
grande futuro em termos de progressão da carreira”. O gosto pela cozinha 
aconteceu quase de imediato. Após o término dos três anos de formação, 
começou a trabalhar no Hotel Amigo, em Lamego. Rumou depois ao Pu-
ralã, na Covilhã. Duas experiências enriquecedoras que o prepararam, e 
motivaram, para o grande desafio agora enfrentado: aos 24 anos, assumir 
a cozinha do restaurante Cova da Beira, no Luna Hotel dos Carquejais, 
em pleno coração da Serra da Estrela. “É um desafio grande, mas também 
prazeroso”, diz Edmilson Andrade. 
Na cozinha, gosta de apresentar propostas que sigam um estilo tradicional, 
mas acrescentando-lhes um toque de muita criatividade. É esta a identida-
de do jovem chef, espelhada em toda a plenitude na nova carta de inverno 
do Cova da Beira. “Concordo plenamente com o ditado popular que diz que 
os olhos também comem. Aliás, são os primeiros a provar e a aprovar os 
nossos pratos. Pelo que na nova carta, e aliás em todas as minhas criações, 
o objetivo é que, antes mesmo de saborear, as pessoas gostem tanto do prato 
que tiram logo uma foto para mais tarde recordar”.
Ao leme da cozinha do Cova da Beira, Edmilson Andrade valoriza muito os 
produtos da região, como o javali, a truta e as papas de carolo. A inspiração 

não vem tanto das suas raízes cabo-verdianas, mas sim da cozinha tradi-
cional portuguesa, que tenta transformar com um toque de criatividade. 
O que requer muita pesquisa, experimentar sabores e arriscar. O objetivo 
é colocar o Cova da Beira como referência inquestionável no roteiro da 
culinária serrana. “Deram-me esta oportunidade e quero aproveitá-la ao má-
ximo. Temos um potencial tremendo, uma equipa jovem e cheia de vontade 
e ambição”. Gostarem dos seus pratos é o maior elogio que podem fazer a 
Edmilson Andrade enquanto chef. 
Aos 24 anos, a ambição continua a fazer parte da bagagem do chef Edmil-
son Andrade. E o sonho, alimentado em cada prato que cria. “Como qual-
quer chef, sonho em conquistar uma estrela Michelin. Seria atingir o topo”, 
confessa com um sorriso envergonhado e o brilho no olhar.
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Sabores serranos reinterpretados 
à mesa do Cova da Beira
Os sabores serranos protagonizam a nova carta do restaurante Cova da Beira, no Luna 
Hotel dos Carquejais, da qual o chef Edmilson Andrade selecionou estas três propostas. O espaço 
acolhedor é o local ideal para degustar do que melhor a região tem para oferecer, 
complementando toda a experiência proporcionada por este hotel de charme, rodeado pelos 
amplos horizontes da encosta da Serra da Estrela.

GASTRONOMIA
EDMILSON ANDRADE, CHEF LUNA HOTEL DOS CARQUEJAIS
fotos SARA MATOS

A VISTA ÚNICA DO LUNA HOTEL 
DOS CARQUEJAIS é um dos 
atributos que faz merecer uma 
visita a este hotel referência 
da Serra da Estrela. Com vista 
para a piscina do hotel e com 
um panorama único de fundo, 
o restaurante Cova da Beira é o 
condimento que casa com aquilo 
que de melhor esta unidade 
hoteleira tem para oferecer 
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CARPACCIO DE TRUTA DEFUMADA 
COM ESTALADIÇO DE PRESUNTO                    

Ingredientes
Filete de truta
Presunto
Azeitonas
Vinagre 
Azeite
Molho pesto 
Sal
Pimenta
Micro ervas

Preparação 
Laminar o filete de truta já defumada e as azeitonas.
Misturar o azeite, vinagre e molho pesto e retificar os 
temperos, sal e pimenta.
Levar o presunto já fatiado ao forno por cerca de 10 minutos 
a 180ºC.
Num prato, espalhar bem a truta laminada, as azeitonas e o 
presunto estaladiço.
Por fim, regar com a mistura de vinagre, azeite, molho pesto 
e micro ervas.

LOMBINHO DE JAVALI NA CAMA DE 
BRÁS DE ALHEIRA E REDUÇÃO DE 
VINHO DO PORTO 

Ingredientes 
Lombinho de javali
Alheira
Batata palha
Vinho do Porto
Açúcar
Natas
Tomilho fresco
Sal
Alho
Azeite
Pimenta
Salsa

Preparação
Numa frigideira, adicionar o azeite e o alho e deixar alourar.
Adicionar a alheira, a batata palha e a salsa e retificar os 
temperos.
Numa frigideira com azeite e alho laminado, marcar o 
lombinho.
Levar ao forno por 10 minutos, a 160ºC.
Na mesma frigideira, adicionar o vinho do Porto, as natas, o 
tomilho e retificar o tempero.
Empratar.

PETIT GATEAU DE ABÓBORA COM 
GELADO DE ARROZ DOCE

Ingredientes
Leite
Açúcar
Natas
Farinha
Laranja
Canela
Abóbora
Manteiga
Ovos
Hortelã
Arroz
Água
Limão
Sal

Preparação    
Descascar, cortar e cozer a abóbora.
Bater os ovos com o açúcar até esbranquiçar.
Juntar a abóbora em forma de pasta com a farinha e 
misturar. Colocar esta massa em forminhas.
Num tacho, levar ao lume a água, o arroz, a manteiga, uma 
pitada de sal, o vidrado do limão, canela e deixar fever até o 
arroz abrir. Juntar o leite, que já deverá estar a ferver.
Separar as gemas das claras, juntar as natas às gemas, 
misturar bem e passar num passador de rede fino. 
Com o arroz bem cozido, juntar o açúcar.
Adicionar o preparado anterior, deixar arrefecer e transferir 
para uma sorveteira até obter a consistência de um gelado.

GASTRONOMIA

Onde fica?             
Restaurante Cova da Beira
Luna Hotel dos Carqueijais
Estrada Nacional 339, 
Covilhã 6200-324

Tel:+(351) 275 319 120
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Uma experiência 
única e exclusiva
Quando os visitantes chegam à nossa cafetaria e nos apresentamos como baristas, 
algumas pessoas colocam logo a questão: “o que é um barista?”. Saiba mais sobre a nossa 
nobre profissão e sobre as demonstrações e degustações que estão à sua espera no único 
Centro de Ciência do Café da Europa.

CCC
DEMONSTRAÇÕES
texto D.R. fotos D.R.

A CAFETARIA DO CENTRO 
DE CIÊNCIA DO CAFÉ 
(CCC)  é um local de 
descoberta e de contacto 
privilegiado com a cultura 
do café. Deixe-se levar 
pela arte barista no único 
Centro de Ciência do Café 
da Europa
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ingrediente principal o café, 
utilizando xaropes, licores, cre-
mes, leite, bebidas alcoólicas, 
entre outras. 
Nestas demonstrações, damos 
ainda a conhecer outros proces-
sos de extração de um café, que 
vão de encontro aos diferentes 
hábitos culturais dos inúmeros 
visitantes de várias partes do 
mundo que nos visitam: Che-
mex, V60, Syphon, entre outros.
O visitante pode ainda fazer a 
sua própria seleção de origens, 
criar o seu blend e personalizar 
a sua embalagem: “O café da 
Maria” ou o “Café dos auda-
zes” são só alguns exemplos da 
imaginação de cada um quando 
chega ao nosso “Mercado do 
Café”.
Todos querem participar, os 

aromas que se libertam durante uma torra provocam no visitante uma sen-
sação nostálgica que atinge a maioria das pessoas, mesmo aquelas que, 
não gostando do sabor do café, têm uma memória afetiva em relação ao 
aroma. 
É uma cafetaria que se transforma num laboratório de alquimia. Para o ba-
rista, é uma paixão que se transforma numa vontade de educar o visitante, 
um momento simples de “tomar café” que se converte numa das melhores 
experiências, que nos retribui com um sorriso, um obrigada e a promessa 
de voltar em breve.
Curiosos? Porque não? Visite-nos e arrisque esta experiência.

Um barista é um profissional apaixonado por café, que estuda as diferentes 
origens e a sua história. Trabalha e desenvolve esta matéria-prima para 
oferecer ao visitante uma experiência única e exclusiva. Desde a origem à 
escolha dos grãos, torra e moagem, tudo tem de ser feito com muito amor. 
Os baristas são verdadeiros promotores de qualidade do conhecimento.
A cafetaria do Centro de Ciência do Café é um espaço moderno e pouco 
convencional, um lugar criativo de partilha da cultura do café. É neste es-
paço que proporcionamos ao nosso visitante a possibilidade de participar 
de forma ativa na preparação e degustação de um “expresso perfeito” de 
um blend exclusivo, na criação e degustação de novas bebidas, tendo como 

CCC
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É um nome indissociável da 

restauração lisboeta. Não só 
pelos anos que leva em 
funcionamento, como pelo 
que continua a aportar aos 
clientes de sempre e a todos 
aqueles que visitam Lisboa. E 

são muitos os motivos que fazem 

com que o Solar dos Presuntos 

continue a ser uma referência de 

Lisboa no que diz respeito à mais 

típica gastronomia nacional. Com 
a criação de uma academia 
de cozinha, o sonho do chef 
Evaristo de não deixar esmorecer 

a cultura gastronómica portuguesa 

torna-se realidade.

UM CLIENTE, UM AMIGO
SOLAR DOS PRESUNTOS
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

Solar dos Presuntos: um restaurante, 
uma academia, um legado

que levaram a cozinha da montra da loja para o final da sala, a ampliação 
do restaurante para uma sala no primeiro andar e o consequente abandono 
do espaço como residência, a expansão física para uma nova sala e para um 
novo piso. “De quatro em quatro anos, temos sempre feito algumas melhorias 
no espaço, mas, agora, avançámos para a obra de sonho do meu pai, que é fa-
zer uma academia”, avança Pedro Cardoso, gerente do Solar dos Presuntos. 
De uma cozinha com 60 metros quadrados, o Solar dos Presuntos vai passar 
para uma cozinha com 700 metros quadrados, com a obra a ser terminada 
em breve. O grande objetivo é não deixar morrer a cozinha tradicional por-
tuguesa, ao formar “gente que tenha gosto pelo que de melhor há na cozinha 
portuguesa”. Formação ministrada pelos cozinheiros da casa, mas que pode 
ser reforçada com a participação de outros profissionais de cozinha.

Sonho que começou a ser edificado em 1974. Ano da Revolução dos Cravos, 
mas também do nascimento de um dos mais emblemáticos restaurantes de 
Lisboa: o Solar dos Presuntos. E falar desta casa, que, 35 anos depois, se 
mantém fiel aos mesmos princípios e valores que estiveram na sua criação, 
é falar do projeto de vida de uma família, que começou com Evaristo e Maria 
da Graça Cardoso. Do restaurante de “vinte e poucos lugares na sala do rés 
do chão”, e com residência da família no primeiro andar, restam as memó-
rias do seu atual gerente, Pedro Cardoso, que com apenas 18 anos acom-
panhou o esforço dos seus progenitores na busca por uma vida melhor. 34 
anos volvidos, é através das suas palavras que se recua no tempo, enquanto 
o olhar percorre as inúmeras fotografias que ajudam a decorar o espaço e 
que o conduzem na viagem. É partilhada a evolução do espaço, as obras 

FILHA E PAI, CAROLINA 
E PEDRO CARDOSO, dão 
continuidade à obra de 
Evaristo e Maria da Graça 
Cardoso, que há 45 anos 
criaram uma das maiores 
referências da restauração 
de Lisboa. Negócio que passa 
de geração em geração, 
sempre com o objetivo de 
servir a melhor gastronomia 
tradicional portuguesa
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UM CLIENTE, UM AMIGO

A continuidade física do gosto e paixão pela gastronomia tradicional que 
Evaristo e Maria da Graça trouxeram consigo desde a Monção que os viu 
nascer, com o segredo do negócio deste negócio familiar a ser, exatamente, 
o envolvimento da família. Também como se verifica na passagem da segun-
da para a terceira geração, com Paulo Cardoso a contar com o apoio da filha, 
Carolina Cardoso, que, aos 26 anos, apoia o pai na gestão deste negócio 
familiar, de modo a dar continuidade a todo o legado que a família Cardoso 
tem vindo a construir na restauração lisboeta e nacional. “O trabalho feito 
pelos meus pais foi uma coisa impressionante, mas eles conseguiram sempre 
colocar o Solar dos Presuntos num patamar muito acima. Houve também a 
conjugação de alguns fatores que ajudaram a isso, o meu pai foi cozinheiro 
da Seleção Nacional de Futebol, pelo que sempre houve curiosidade de conhe-
cer a casa do Evaristo. Fomos sempre trabalhando e procurei constantemente 
acrescentar algo com a minha juventude ao trabalho desenvolvido até aqui”, 
comenta Paulo Cardoso.
Um restaurante com um posicionamento muito próprio e que ganha parti-
cular protagonismo quando Lisboa é considerada o terceiro melhor destino 
turístico do mundo. Sinónimo de autenticidade e de qualidade, o Solar dos 
Presuntos é um dos mais destacados representantes da restauração nacio-
nal daquilo que de mais típico a gastronomia nacional pode proporcionar a 
quem a quer conhecer. “É essa a razão por detrás da nossa academia e que 
resume o sonho do meu pai: não deixar morrer a portugalidade”.
Passado que é mais do que uma ponte para o presente e que leva a que, 
por exemplo, as paredes interiores já não comportem mais fotografias das 
diversas figuras que marcaram diferentes épocas da nossa sociedade e que 
fizeram do Solar dos Presuntos um destino de eleição. As novas tecnologias, 
como as TV’s LED, chamam a si a responsabilidade de materializar os ros-
tos de todos aqueles que continuam a preferir o Solar dos Presuntos. Um 
espaço de gerações, preferido por muitos outros de diferentes gerações, que 

se prepara para abraçar a maior ampliação da sua história e que vai per-
mitir atingir os 400 lugares sentados. Assim como vai disponibilizar uma 
adega virtual 360 graus, com os melhores clientes e parceiros de negócio a 
poderem ter a sua própria garrafeira privada no espaço. Um investimento 
a juntar a muitos outros como, por exemplo, a primeira carta de vinhos 
para iPad, “o que só vem demonstrar ao mundo que, apesar de sermos um 
restaurante de 1974, podemos estar na vanguarda da restauração”, comenta 
Pedro Cardoso.
Mas no que aos paladares diz respeito, esses são os de sempre, desde o 
queijo de Azeitão, ao melhor presunto a corte, sem esquecer as Amêijoas à 
Bulhão Pato e o Polvo à Lagareiro, o Arroz de Cabidela ou de Pato, o Cozido à 
Portuguesa, as Pataniscas com Arroz de Feijão, o tradicional Cabrito Assado 
no Forno, assim como os mariscos frescos 
que materializam um excelente Arroz de 
Lavagante.
Muitas e distintas possibilidades, que jus-
tificam mais do que uma visita ao Solar 
dos Presuntos, sabendo que todas elas vão 
terminar com um café Delta. Uma marca 
cujo percurso nesta casa se mistura com a 
história do estabelecimento em si. Os olhos 
de Pedro Cardoso falam por si e, por instantes, volta a ter 18 anos, o pai Eva-
risto está na cozinha e mãe Maria da Graça ajuda o esposo neste pequeno 
restaurante de família. De volta ao presente, o gestor fala do começo e da 
transição para as gerações seguintes e do modo como se está a preparar o 
futuro. Dos valores que unem ambas as partes, da confiança depositada no 
serviço prestado, de tudo aquilo que encerra o beber de um café Delta e que 
vai muito além do ato de consumo. “Por tudo isto, para nós, só há uma marca 
de café em Portugal”, conclui Pedro Cardoso.

Onde fica? 
Solar dos Presuntos
Rua das Portas de Stº Antão, 150
(junto ao Elevador do Lavra) 
1150-269 Lisboa 
Encerra aos domingos e feriados
Telefone: 21 342 42 53



DELTA MAGAZINE
JULHO/AGOSTO/SETEMBRO’19 56

Com origem na Bélgica, e agora também em Portugal, MyMachine é um projeto que tem 
como objetivo promover as áreas científicas e tecnológicas junto de crianças, 
jovens, empresas e outras organizações. Campo Maior, Óbidos e Vila Nova de Famalicão 
são os concelhos do nosso país onde a iniciativa foi implementada, com o Centro Educativo 
Alice Nabeiro (CEAN) a representar o Alentejo.

CEAN no projeto 
internacional MyMachine

Já imaginaram uma máquina para ter ideias? Ou uma máquina para acabar 
com o medo do escuro ou com os pesadelos? O projeto MyMachine preten-
de responder a estas, e outras, questões de forma assertiva. Criada em ter-
ritório belga, e com extensão a diversos outros países, a iniciativa estimula 
a criatividade como melhor recurso que o ser humano tem ao seu dispor.
O MyMachine é, por isso, um projeto de pessoas e uma metodologia de 
trabalho que tem vindo a revelar-se muito eficaz. De que forma? Através da 
colaboração entre crianças e alunos do ensino pré-escolar, 1.º ciclo, ensino 
profissional e universitário, empresas e outras organizações, transforman-
do ideias de máquinas em realidade.
Em Portugal, são apenas três os concelhos onde o conceito MyMachine tem 
vindo a ser trabalhado: Campo Maior, Óbidos e Vila Nova de Famalicão. O 
Centro Educativo Alice Nabeiro (CEAN) é a instituição que representa o 
Alentejo nesta “aventura” pelo mundo da ciência e tecnologia.

Kusca é a máquina do CEAN
A metodologia do MyMachine está dividida em três etapas: ideia, design e 
construção do protótipo da máquina.
Na fase inicial, os alunos do pré-escolar ou 1.º ciclo desenham a sua pró-
pria “máquina de sonho”. O principal critério é que a máquina seja rele-
vante para o grupo de alunos.
Na etapa do design, os alunos do ensino universitário transformam os de-
senhos feitos pelas crianças num desenho técnico, propondo várias solu-
ções para a construção da máquina. Esta fase é desenvolvida em perma-
nente diálogo com as crianças, que devem acompanhar todo o processo e 
aprovar a melhor solução.
Finalmente, na etapa da construção, os desenhos técnicos são entregues a 
escolas do ensino profissional ou a outras entidades com recursos especia-
lizados, de acordo com as características da máquina a construir.
As três etapas do MyMachine devem ser vistas como um processo contí-
nuo, baseado na colaboração entre alunos de diferentes níveis de ensino. O 
projeto não tem carácter competitivo, sendo valorizadas, além da criativi-

CORAÇÃO DELTA
MYMACHINE
texto JOÃO VINAGRE fotos SARA MATOS/D.R.
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dade, competências como o pensamento crítico, a resolução de problemas 
e a comunicação.
A participação do Centro Educativo Alice Nabeiro, sob coordenação do pro-
fessor Carlos Pepê, respondeu à seguinte questão e problema: em caso de 
catástrofe, como contar as pessoas que existem num lugar?
As crianças do CEAN criaram a máquina que batizaram como Kusca. Esta 
funciona colocando a mão sobre um sensor, que procede à contagem das 
pessoas quando entram num determinado espaço.
Segundo Carlos Pepê, “o programa MyMachine é encarado pelo Centro Edu-
cativo Alice Nabeiro como um desafio do presente a pensar no futuro”. O 
docente sublinha também que “a rede de parceiros do nosso Centro no Alen-
tejo irá promover de forma altruísta o conhecimento, competências sociais 
e técnicas que transformarão a visão das crianças e dos jovens sobre o seu 
papel na escola e na sociedade”.

CORAÇÃO DELTA

Testemunho Voluntário 
Coração Delta

Nome: Dara Trabuco 
Naturalidade: Portalegre
Na Delta Cafés desde: 2016
Área Profissional: Auxiliar Administrativa 
.... e voluntária desde: sou voluntária desde os 13 anos. 

O que representa ser voluntária? 
Ser voluntário é “ser o abrigo” que os outros precisam, 
para falar, rir, chorar e, o mais importante, apoiar.  

Qual o momento/ação que mais a marcou? 
Desde que iniciei o meu percurso no voluntariado, existiram vários momentos que, de 
alguma forma, me marcaram.
Penso que, a cada momento, quando participo numa ação de voluntariado, estou a 
crescer como pessoa. 
Sem dúvida que as entregas dos cabazes de Natal são os momentos mais marcantes. 
Pessoas que não têm nada e, mesmo assim, são capazes de dar tudo. 

Uma mensagem para aqueles que não são, ainda, voluntários? 
Penso que basta terem a primeira experiência, para o “bicho do voluntariado entrar, 
dentro de nós”, sempre temos um tempo livre, basta querer. 

DELTA SAÚDE
Porque ter um Desfibrilhador 
Automático Externo (DAE) na 
sua empresa?
 
Como a sua empresa se prepara para acidentes de trabalho e para preservar 
a saúde dos seus funcionários?
 
Uma das possíveis enfermidades que podem acontecer no ambiente de 
trabalho são problemas cardíacos, que podem levar à morte súbita (paragem 
cardíaca), mesmo em pessoas aparentemente saudáveis.
Segundo dados da Associação Portuguesa de Aritmologia, atualmente, 
em Portugal, cerca de 15 mil pessoas morrem todos os anos por arritmias 
cardíacas fora do ambiente hospitalar. Essas mortes acontecem em locais 
de circulação pública, como shoppings, clubes e aeroportos, e também em 
ambientes empresariais.
Se for socorrida no primeiro minuto, a vítima de paragem cardíaca tem 90% 
de probabilidades de sobreviver. Cada minuto de paragem cardiorrespiratória 
diminui em 10% a sobrevivência. Por isso, a presença de um desfibrilhador 
no local da emergência é a garantia de um socorro rápido que pode ser a 
diferença entre vida e morte do paciente. 
Nesse sentido, ter um ambiente preparado para atender essas emergências, 
incluindo a presença de um Desfibrilhador Automático  Externo (DAE), é uma 
atitude essencial para salvar uma vida.
O Grupo Nabeiro adquiriu recentemente desfibrilhadores para a Novadelta- 
Comércio e Indústria de Cafés Lda e Centro de Ciência do Café e, até ao final 
do ano, vai equipar todas as empresas do grupo com estes equipamentos 
que podem salvar vidas.
Com a aquisição destes equipamentos, foram também formados os 
operacionais de DAE para estas empresas.
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SOMOS DELTA 
MYBREAK
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS

Sob a marca MyBreak by Delta Cafés, o negócio de vending do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, 
até aqui circunscrito a Lisboa, chegou a Coimbra, em fevereiro, com a inauguração de um 
novo polo dedicado a esta área. Tal como acontece na capital, a operação funciona as 
24 horas do dia, nos sete dias da semana, já com clientes que exigem um abastecimento diário, 
em diversos distritos da zona Norte-Centro do país. Uma aposta que veio responder às 
solicitações dos clientes e parceiros, no sentido de alargar este serviço a novas zonas, 
e que contrasta com um sector de vending que, em Portugal, se pauta pela pouca diferenciação, 
ao apresentar diversas ofertas, todas com a chancela de confiança da Delta Cafés.

MyBreak by Delta Cafés já está 
na zona Norte-Centro do país

O NEGÓCIO DAS VENDING 
MACHINES DO GRUPO 
NABEIRO, o MyBreak, alargou 
o seu âmbito de ação com 
a inauguração de um polo 
dedicado a esta área de 
atividade. Uma resposta 
concreta às necessidades 
dos parceiros e clientes 
locais, com o polo de Coimbra 
a ser responsável pelo 
abastecimento de toda a zona 
Norte/Centro
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O vending na Delta Cafés já tem mais de uma década, mas, nos últimos três 
anos, tem-se assistido a uma clara aposta da administração no sentido de 
dar força a este canal. “É um canal que foi crescendo dentro da Delta Cafés, 
mas sem grande foco. Era mais um complemento ao que tínhamos em termos 
de oferta institucional”, explica Pedro Sá, gestor de operações de MyBreak 
by Delta Cafés. Mas este novo foco na área do vending traz consigo a ne-
cessidade de crescimento e, diz o responsável, uma das formas de o fazer 
mais rapidamente é, obviamente, através da expansão geográfica, “que de-
finimos, em 2018, como um dos nossos eixos estratégicos”.
Assim, nasceu o polo de Coimbra, que serve toda a zona Norte e Centro 
do país. A partir das instalações de Lisboa, esta área de negócio opera até 
aos eixos Santarém-Évora-Sines. O polo de Coimbra tem, por seu turno, 
um raio de ação que vai além do distrito onde está sediado, estendendo-se 
desde Leiria até ao Porto. Além disso, este polo também cobre toda faixa 
do Interior-Centro do país, operando em distritos como Viseu, Guarda e 
Castelo Branco.
MyBreak by Delta Cafés já conta com cinco rotas que saem diariamente 
das instalações de Coimbra e que servem cerca de 100 máquinas. Em Lis-
boa, são 35 rotas responsáveis pelo abastecimento de 1.500 máquinas. “A 
ideia, aqui, é ter um crescimento exponencial e que, no curto prazo, tenhamos 
uma operação de uma dimensão semelhante à de Lisboa”, afirma o gestor. 
Em agosto, o polo de Coimbra ganhou a sua primeira grande operação e 
começou a fazer o abastecimento do Hospital Central de Leiria, composto 
por três unidades hospitalares e 23 máquinas. Adicionalmente, também 
está a explorar o grande potencial que existe para o vending nos parques 

industriais e empresariais que permeiam a zona litoral, e mesmo alguma 
zona interior, da qual o polo de Coimbra está responsável. “Essas são nor-
malmente zonas com trabalho intensivo e que têm pouca oferta em termos 
de restauração. Funcionam, às vezes, com dois ou três turnos e, portanto, os 
horários também não ajudam”.

MyBreak by Delta Cafés
O lançamento desta marca começou pela parte da decoração das máqui-
nas, com o objetivo de lhes dar uma nova imagem e roupagem, que tor-
nasse o consumo mais agradável e apetecível. Contudo, em meados do ano 
passado, foi lançada a marca de produtos frescos MyBreak. Trata-se de 
uma marca com duas gamas distintas: a MyBreak Simples e Bom, uma 
gama mais básica para o dia-a-dia e mais acessível, e a MyBreak Gourmet, 
com ingredientes mais premium, como, por exemplo, sandes de presunto 
ibérico e queijo da serra, quiches, algumas saladas à base de massas, dire-
cionada para um segmento com maior poder de compra, mas também que 
está em locais onde se solicitam refeições e substitutos de refeições. “As 
pessoas, obviamente, conhecem a Coca Cola e a Ruffles, mas não conhecem 
quem é o produtor do croissant. Quisemos dar a nossa marca aos produtos 
frescos, que não são produzidos por nós, mas que são produzidos para nós 
e com as nossas especificações”, explica. “Em Coimbra, arrancámos inicial-
mente com a gama Simples e Bom, mas já alargámos para a gama Gourmet, 
por isso, neste momento, a oferta é igual à que temos em Lisboa. São mais de 
200 referências para satisfazer as necessidades dos clientes”, conclui Pedro 
Sá.

A equipa do polo vending de Coimbra tem como responsabilidade servir toda a zona Norte e Centro.
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ROTEIRO DELTA
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
LUNA HOTELS & RESORTS

Luna Hotels: a marca
da Serra da Estrela

Com três unidades hoteleiras sob gestão direta na Serra da Estrela, o grupo Luna Hotels & 
Resorts proporciona uma oferta vasta e diversificada para distintos públicos-alvo. 
Família, romance e privacidade são os três grandes eixos trabalhados num destino com crescente 

interesse e que foi reconhecido, recentemente, como Green Park pela UNESCO. Desde a boa 
gastronomia, ao acolhimento próprio dos beirões, são muitos e bons os motivos 
para visitar este destino que não esgota os seus encantos numa única passagem.

O GRUPO LUNA HOTELS 
& RESORTS REFORÇOU 
A POSIÇÃO NA SERRA DA 
ESTRELA com a gestão 
direta de três unidades 
hoteleiras. Para públicos-alvo 
distintos, as propostas do 
grupo têm como aspetos 
comuns o bem-receber e 
a boa gastronomia, como 
parte integrante da visão de 
fazer de cada estadia uma 
experiência autêntica
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Quem faz o percurso ascendente para a Serra da Estrela, seja por Seia, 
Manteigas ou pela Covilhã, não consegue ficar indiferente ao trajeto que 
conduz pessoas e viaturas em direção ao maciço central da cadeia monta-
nhosa onde se encontram as maiores altitudes de Portugal Continental.
O ar puro da alta altitude, o silêncio próprio da montanha, a paisagem que 
enche a vista e conduz o olhar por cantos e recantos onde a fauna e a flora 
teimam em se esconder para, em muitos casos, se preservar, são alguns 
dos fatores que levam a que seja, ainda hoje, um dos recantos de 
Portugal com mais para conhecer. Conhecida por todos, e com hon-
ras de abertura de telejornais diários pela queda de neve quando 
as temperaturas baixam, a Serra da Estrela é muito mais que um 
refúgio de inverno. Destino que se apresenta, cada vez mais, como 
de todo o ano, a zona beirã tem vindo a reforçar os motivos de 
atração turística com o reforço da oferta hoteleira e que permite 
estadas, para diferentes públicos-alvo, ao longo de todo o ano.
Atento a esta realidade, o grupo Luna Hotels & Resorts reforçou a 
presença na região com a gestão direta de três unidades hoteleiras, 
o que lhe confere uma amplitude da oferta e de serviço muito efeti-
va. Sob a sua “batuta” encontram-se, presentemente, o Luna Hotel 
dos Carquejais, o Luna Hotel Serra da Estrela e o Luna Hotel Cha-
lés da Montanha. Propostas distintas para clientes com diferentes 
expectativas e que procuram experiências necessariamente díspa-
res entre si. No caso do Luna Hotel dos Carquejais, o seu prestígio 
já vem do passado, ao ser conhecidoc durante muito tempoc como 
a Varanda dos Carquejais, fazendo prevalecer para essa denomi-
nação uma vista deslumbrante e desafogada, jogando a seu favor o 
facto de ter sido inaugurado como o primeiro hotel de quatro estre-
las da região. “Além destes ativos, a localização privilegiada do hotel 
que se encontra a curta distância de diversos motivos de atração. 
Caso da Rota dos Vinte Castelos, da Rota das Aldeias Históricas, dos 
museus (em Belmonte, cinco museus e um castelo, em Pera Boa, o 
Museu do Queijo, na Covilhã, o Museu dos Lanifícios, e, em Seia, o Museu do 
Pão). Também os passeios pedestres, de maio a novembro, agora reforçados 
com a publicação da aplicação para telemóvel Estrela Green Tracks, fazem 

com que seja ainda maior a procura pelos hotéis da região. Isto para 
não falar da proximidade da única estação turística de ski do país, em 
funcionamento de dezembro a março, e que disponibiliza um conjunto de 
atividades associadas à neve”, introduz Rui Abrantes, diretor geral do 
Luna Hotel dos Carquejais.
Mas a serra não é só neve e o seu potencial estende-se além desse fe-
nómeno natural, com a cultura e a gastronomia a serem um excelente 

complemento a uma região que viu, recentemente, a sua candidatura a 
Geo Park ser aprovada pela UNESCO, com este reconhecimento inter-
nacional a trazer consigo a renovada esperança de atrair mais turistas, 
de modo a ajudar a diminuir a sazonalidade que ainda marca muito 
o quotidiano da oferta hoteleira local. “A presença do Luna Hotels na 
região faz-se com três conceitos de alojamento distintos e que vai desde o 
Carquejais, um hotel mais para casais em virtude dos alojamentos para 
duas pessoas, muito vocacionado para estadias curtas, como fins de se-
mana, por exemplo, enquanto o Serra da Estrela já apela ao imaginário 
da montanha, com a sua casa típica de estilo rústico, onde a madeira e a 
pedra combinam, com capacidade para receber famílias que procuram o 
serviço de um hotel. Por último, o Luna Chalés da Montanha, onde rece-
bemos famílias até seis pessoas, numa acolhedora casa de madeira, com 
toda a comodidade, onde podem usufruir de uma maior privacidade 
com uma casa independente e que proporciona diferentes experiências 
de verão ou de inverno”, destaca, por sua vez, Carlos Santos, diretor 
geral região Serra da Estrela Luna Hotels.
Romance, família, privacidade. Três eixos onde o Luna Hotels & Re-
sorts atua, com a gestão direta do grupo português a trazer mais-valias 

Com distintas responsabilidades e âmbitos, Carlos Santos e Rui Abrantes gerem os hotéis Luna na Serra da Estrela.
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tica experiência local. 
Isto sem esquecer o fator humano, chamemos-lhe o 
quente acolhimento beirão, onde os clientes são rece-
bidos como se estivessem em casa. Algo de que a equi-
pa do Luna Hotels não consegue dissociar da região 
que serve e que os viu nascer, partilhando com todo 
o staff este modo de estar muito próprio. “A fideliza-
ção do serviço, a boa experiência de estadia, faz com 
que sejamos visitados nos Carquejais, em muitos casos, 
duas vezes por ano (verão e inverno) e com o facto de as 
épocas normalmente associadas às estâncias quentes a 
terem um crescimento muito significativo, com os meses 
de julho e agosto a terem elevadas taxas de ocupação. 
O que demonstra que somos um destino de todo o ano”, 
explica Rui Abrantes.
Além das unidades geridas na região, o grupo Luna 
Hotels & Resorts abriu, recentemente, uma outra uni-
dade hoteleira em Tábua, o que vem reforçar, ainda 

mais, as possibilidades de visitar a serra, mesmo estando um pouco mais 
afastado das suas principais atrações, ainda assim a uma distância que 
convida a uma “escapadela” até à Torre, e que apresenta todo o conforto e 
qualidade de serviço do grupo Luna Hotels, sem esquecer o que é genuina-
mente português: o bem receber, a boa gastronomia e fazer de cada estadia 
uma experiência autêntica.
Uma gestão integrada e que tem contribuído para o aumento do cresci-
mento do turismo de todo o ano na serra, onde a diversidade da oferta, o 
desporto de natureza e de aventura, em conjunto com a boa gastronomia 
(os queijos, as compotas caseiras e os enchidos fazem a delícia de todos) 
têm vindo a dinamizar a economia local e contribuído para a sustentabi-
lidade da atividade económica. Realidade para a qual o grupo Luna Ho-

tels & Resorts tem contribuído com a sua 
“expertise” e conhecimento do mercado. 
E agora que as temperaturas mais baixas 
anunciam a chegada paulatina do inver-
no, são muitos, e diversos, os motivos de 
visita que este grupo hoteleiro proporcio-
na, numa região cujos encantos não se 
esgotam numa única visita.

à região, e ao possibilitar a aquisição de novos públicos-alvo e mercados 
pouco explorados até aqui. Dos motards, ao ciclismo, ser esquecer, uma 
vez mais, os trails (seja de bicicleta ou em corrida), entre outros desportos 
de aventura, a preferirem a altura da serra para os seus treinos. “Além dis-
so, estabelecemos parcerias com operadores locais e que permitem explorar 
a serra na sua plenitude. Há muito para descobrir além dos roteiros tradicio-
nais. Os condicionalismos da neve eram um problema e o grupo conseguiu 
disponibilizar serviços que fazem com a que mobilidade, mesmo em condi-
ções adversas, já não seja uma questão”, destaca Carlos Santos. 
Evolução que se faz sentir desde agosto de 2016 e que, três anos volvidos, 
permite ao grupo português apresentar resultados muito interessantes, 
com destaque para o aumento da duração da estadia média e incremento 
das taxas de ocupação. Para esse fim, em muito contribuiu a qualidade do 
serviço, com o Luna Hotel da Serra da Estrela a disponibilizar, por exem-
plo, uma piscina interior aquecida e com passagem para o exterior, o que, 
no limite, permite estar no exterior a ver a neve, com todo o conforto da 
água quente. Um esforço concertado que se estende também à aposta na 
melhoria da oferta de restauração nos Carquejais, com o seu menu buffet 
a ser conciliado com o menu à carta, onde o foco incide na qualidade dos 
produtos disponibilizados que concorrem para a promoção de uma autên-

Onde fica? 
            
Luna Hotel dos Carquejais
Luna Hotel Serra da Estrela
Luna Chalés da Montanha
https://www.lunahoteis.com/
book@lunahoteis.com
Telefone: 289 009 400
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Master Cafés Delta 
assinala a 40.ª edição

Dirigida a clientes, potenciais clientes e colaboradores do Grupo Nabeiro, esta iniciativa 

visa aumentar o nível de profissionalismo, incrementar o nível de qualidade nos serviços 
e produtos, favorecer o processo de atualização e progresso num mercado em forte expansão, 

estandardizar, melhorar e otimizar os processos produtivos e de gestão e aumentar a 
rentabilidade do negócio.

Decorreu, ao longo da primeira quinzena de 

outubro, entre os dias 7 e 15, a 40.ª edição 

do Master Café Delta. Desta vez, foram 27 

os formandos que integraram a ação, entre 

clientes e colaboradores do Grupo Nabeiro 

em vários pontos do país.

Tal como em edições anteriores, os partici-

pantes tiveram acesso a um conjunto de mó-

dulos temáticos que lhes permitiram ficar 

com uma perspetiva geral do mercado de 

hotelaria e restauração. Marketing, comuni-

cação, produtos e legislação foram algumas 

das matérias abordadas durante os seis dias 

do Master.

Além dos trabalhos em sala, houve oportu-

nidade para o habitual programa de visitas, 

que contemplou a Novadelta, Centro de 

Ciência do Café, Adega Mayor e ADAENS.

O Master Café Delta é operacionalizado pelo 

Centro Internacional de Pós-Graduação Co-

mendador Rui Nabeiro (CIPGCRN) em par-

ceria com as Escolas de Hotelaria e Turismo 

de Portugal, Autoridade de Segurança Ali-

mentar e Económica (ASAE), Universidade 

de Évora e Academia Barista Delta.
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39.041791 N, 7.098402 W

www.centrocienciacafe.com

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

CENTRO DE CIÊNCIA 
DO CAFÉ

AROMAS
DE PROVAR
PARA SENTIR
A HISTÓRIA
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