
    RUI NABEIRO - Título Honorário da Ordem dos Economistas 

 

Meu caro Comendador Rui Nabeiro 

Caras e Caros Amigos  

 

Desde muito novo que ouvia falar no empresário Rui Nabeiro!!I 

Isto porque sendo eu natural de Évora, e tendo primos ligados às 

touradas, o meu Pai ia de vez em quando às touradas a Badajoz, 

e eu, então muito jovem, acompanhava-o e, por vezes, parávamos 

em Campo Maior! 

Nascido no seio de uma família humilde, Rui Nabeiro com apenas 

19 anos, assume a Direcção da empresa familiar - TORREFAÇÃO 

CAMELO.  

Cerca de uma dezena de anos depois, em 1961, Rui Nabeiro cria 

a DELTA CAFES que rapidamente abre entrepostos em Lisboa e 

Porto e a marca DELTA assume a liderança do mercado do “café” 

em Portugal e aposta forte nos mercados internacionais. 

Mais tarde o Grupo Delta-Cafés ajusta a sua estrutura empresarial 

e o Grupo Nabeiro-Delta, diversifica os seus investimentos, 

apostando em outros sectores, tais como a área agrícola, os 

vinhos e a distribuição alimentar e a hotelaria (só referindo 

alguns) e aumentando a sua dimensão. 

 Porque eu próprio fui Vereador da Câmara Municipal de Lisboa 

na Presidência do Arq. Aquilino Ribeiro entre 1976 e 1980, 

recordo-me bem do nosso homenageado de hoje ter sido 

Vereador, Vice-Presidente e Presidente da Câmara de Campo 

Maior por várias vezes, antes e depois de 25 de abril de 1974.  

Além de eu ter tido a honra de, em 2006, ter sido agraciado - 

juntamente com o então já Comendador Rui Nabeiro – com a Grã- 
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Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, fiquei seu admirador 

porque percebi nessa altura, que ele cultivou ao longo sua vida, 

qualidades que fizeram dele um Homem e um Empresário de 

referência no País. 

E há 3 Três qualidades que, a meu ver ele tem, que eu gostaria 

hoje de destacar:   

Ser Humanista, ser Solidário e ter uma elevada Visão Estratégica. 

É preciso ser humanista para ter implementado na DELTA-CAFES 

uma política de salarial em que o salário mínimo na empresa é 

sempre superior ao salário mínimo legal (que creio ainda vigora!) 

  

É preciso ser solidário para criar em Campo Maior o Centro 

Educativo Alice Nabeiro - uma escola onde as crianças aprendem 

como ser empreendedoras, proactivas e talentosas (entre outras 

coisas, claro) 

  É preciso ter Visão Estratégica para: 

Partindo de um pequeno armazém de 50 m2 com apenas 2 bolas 

de “torra,” com pequena capacidade, sem grandes recursos e 

empregando apenas 3 funcionários, construir um grupo industrial 

com a dimensão que tem hoje, a marca do Grupo estar hoje já 

presente em mais de 35 países, o Grupo empregar em Campo 

Maior cerca de 3.800 trabalhadores, e conseguir que a DELTA-

CAFES seja hoje uma referência nacional e internacional, que a 

coloca no topo das empresas nacionais. 

É obra meu Caro Comendador Rui Nabeiro!  

Gostaria ainda, de forma sintética, lembrar apenas algumas das 

mais importantes distinções que agraciaram o Comendador   Rui 

Nabeiro, além evidentemente da Gran Cruz da Ordem do Infante  
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D. Henrique, que recebemos juntos em Janeiro de 2006, que 

referi no início: 

- 1995:  Grau Comendador da Ordem do Mérito Empresarial, 

Classe Industrial 

- 2006: Grau de Doutor Honoris Causa pela Universidade de 

Évora 

- 2009: Comenda da Ordem de Isabel a Católica em Espanha por 

Don Juan Carlos, Rei de Espanha 

- 2011: Cônsul Honorário de Espanha em Elvas e Medalha da 

Extremadura 

- 2012: Doutoramento Honoris Causa em Ciências Políticas pela 

Universidade Lusófona 

- 2021: Medalha da cidade de Coimbra, o Título de “Notório 

Saber” pela Coimbra Business School e ainda Medalha de Honra 

da Cidade e Lisboa 

- 2022: Doutoramento Honoris Causa pela Universidade de   

Coimbra,  

Por isso, todos no nosso País e nos Países Estrangeiros para onde 

a DELTA-CAFES exporta, e o Senhor Comendador Rui Nabeiro tem 

andado, a ele sempre se referem como sendo um dos 

Empresários portugueses de maior prestígio. 

É por isso com  elevada justiça e muita honra que a Ordem dos 

Economistas lhe atribui o titulo de HONORARIO 

E é também com muita amizade que dou os meus Parabéns a si, 

aos seus Familiares e todos os que na DELTA CAFES trabalham. 

Muito Obrigado  

F L Murteira Nabo 10-02-2023 



 

 

 

 

 

 


