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ATRIBUIÇÃO DO TÍTULO DE MEMBRO HONORÁRIO DA ORDEM DOS ECONOMISTAS 
AO SENHOR COMENDADOR MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO 

CAMPO MAIOR, 10 DE MARÇO DE 2023 
 

 
António Mendonça 

Bastonário 
 
 
 
Quero começar por saudar todos os presentes. 
 
Saudar, em particular, os familiares, colaboradores e amigos do Senhor Comendador Rui 
Nabeiro. 
 
Saudar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Campo Maior e demais representantes 
institucionais aqui presentes. 
 
Saudar os representantes das instituições académicas presentes, da Universidade de Évora 
na pessoa do Prof. José Manuel Caetano, da Universidade de Coimbra, na pessoa do Diretor 
da Faculdade de Economia, Prof. Álvaro Garrido, do Instituto Politécnico de Portalegre, na 
pessoa do Presidente Prof.  Luís Loures e da Profª Ana Clara Borrego. 
 
Saudar a Presidente da Direção Regional do Centro e Alentejo, a Profª Ana Brochado, a 
minha colega de Direção, a Profª Rosa Borges e todos os colegas Economistas aqui 
presentes, em particular o Dr. António Cachola, ex-administrador do Grupo Delta e que tem 
sido um interlocutor privilegiado nas relações institucionais que, sob diferentes formas, 
académicas e enquanto responsável da Ordem tenho tido oportunidade de estabelecer com 
o Grupo, desde há duas ou três décadas. 
 
Uma saudação, particular, para o Dr. Vítor Ramalho e para o nosso Bastonário Emérito, Dr. 
Francisco Murteira Nabo, permita-me que o referencie desta maneira, a quem agradeço por 
terem aceitado fazer os elogios do percurso de vida e profissional do homenageado de hoje. 
Naturalmente, uma saudação muito especial ao Senhor Comendador Rui Nabeiro, 
acompanhada dos nossos agradecimentos pela disponibilidade em aceitar a nossa 
homenagem e de, por esta via, tornar-se um dos nossos. 
 
Não me cabe fazer o elogio do percurso de vida e profissional do Senhor Comendador, 
tarefa que com maior competência será feita pelos Ilustres, Dr. Vítor Ramalho e Dr. 
Francisco Murteira Nabo. 
 
Mas permito-me dizer que, tal como os grandes Economistas precisam de muito poucas 
palavras para apresentarem o seu currículo, também o Comendador Rui Nabeiro, precisa de 
muito poucas palavras para definir o seu contributo para a economia e o sector empresarial 
do País.  
 
É suficiente dizer, Fundador da Delta Cafés. Está tudo dito. 
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Isto, sem qualquer menosprezo por tudo quanto fez, para além disso, no plano social, 
político, cívico ou, simplesmente, como cidadão empenhado no bem-estar da sua terra e do 
seu País. 
 
A vida traz-nos muitas surpresas. 
 
E eu estar hoje, aqui, como Bastonário da Ordem dos Economistas, não deixa de ser uma 
dessas e belas surpresas. 
 
Lembro-me dos idos anos 90, logo no início, quando vim a Campo Maior pela primeira vez, a 
convite do Grupo Delta Cafés, para participar num Encontro Anual - que julgo que se 
continuará a realizar – com os que hoje designaríamos de stakeholders - clientes, 
colaboradores, amigos e outros. 
 
Eu, na altura, tinha responsabilidades num dos primeiros cursos de pós-graduação no País, 
que se realizou no ISEG – o Curso de Pós-Graduação em Estratégias de Exportação. Era um 
Curso, como o seu nome sugere, orientado para a formação de quadros para a promoção da 
internacionalização e da capacidade exportadora das empresas, incluindo o apoio à 
realização de estágios no estrangeiro e a realização de dissertações. 
 
Participou nesse curso um professor russo - coisa ainda rara na altura, dado que a mudança 
política na então União Soviética tinha acabado de acontecer e as viagens ao estrangeiro 
ainda eram uma coisa pouco habitual, particularmente para Portugal. E esse professor, 
sabendo ao que vinha e conhecendo as características da audiência estudantil a que se 
dirigia, referiu que tinha um mandato para estabelecer contactos com empresas que 
quisessem exportar ou realizar negócios com a, ainda, União Soviética. 
 
Estava presente no Curso um colaborador, na altura, do Grupo Delta Cafés, o Dr. Luís Grilo 
que, imediatamente se disponibilizou para informar o Senhor Comendador Rui Nabeiro 
desta proposta e que voltaria ao assunto na aula, assim que tivesse uma reação do 
Presidente do Grupo. 
 
E assim aconteceu. 
 
Passado pouco tempo informou que o Presidente do Grupo tinha todo o gosto em convidar 
os responsáveis do curso e o Prof. Oleg Tsucanov – era assim que se chamava o referido 
Professor – a visitar Campo Maior e a participar no referido Encontro Anual. 
 
Foi assim que eu contactei pela primeira vez com a realidade do Grupo Delta Cafés e do 
papel que este grupo económico desempenhava, não apenas na região, mas na economia 
do País. A partir daí, não mais deixei de acompanhar a atividade do Grupo e a aumentar a 
minha admiração pela forma como trabalhava e se afirmava, num contexto de enorme 
competição, com outros grupos de muito maior dimensão e de perfil multinacional.  
 
O Grupo Delta Cafés é, sem qualquer dúvida, um case study, que deve ser estudado em 
profundidade e cuja experiência empresarial deve ser objeto de referência: empresa 
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familiar que se afirma, diversifica, ganha músculo, exporta, mantem uma forte ligação com 
a região em que se insere, está presente em todo o País e internacionalmente, e não se vê 
andar, a toda a hora, a pedir apoios ao Estado. 
 
Não tenho dúvidas em afirmar que o País seria outro se tivesse mais algumas empresas com 
o perfil e a atitude do Grupo Delta Cafés, particularmente num contexto em que se fala da 
necessidade de fixar atividades económicas no interior, ou de valorizar no exterior a marca 
Portugal. 
 
E é também por haver consciência desta realidade em sectores relevantes do País que o 
Senhor Comendador tem sido objeto de diversas homenagens, incluindo no plano 
académico com a atribuição de três doutoramentos honoris causa, para além da atribuição 
de outros títulos e condecorações. 
 
Tenho uma grande honra e um enorme prazer em regressar a Campo Maior, agora noutra 
qualidade, para transmitir o reconhecimento e apreço dos Economistas portugueses e da 
sua Ordem profissional pela obra realizada pelo Senhor Comendador, através da atribuição 
do título honorífico de Membro Honorário da Ordem dos Economistas. 
 
É um reconhecimento do papel desempenhado pelo Senhor Comendador Rui Nabeiro para 
o desenvolvimento económico e empresarial do País. 
 
É uma referência que queremos projetar para a intervenção dos Economistas enquanto 
grupo profissional e agentes de mudança da sociedade portuguesa. 
 
Após as intervenções que se seguem será feita a entrega das insígnias. 
 
Senhor Comendador, bem-haja e obrigado pelo seu exemplo. 
 
Ao Grupo Delta Cafés desejo os maiores sucessos. 
 


