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Rui Nabeiro distinguido com
Doutoramento Honoris Causa

Distrito -  País 

> «O momento que estou a viver pa-
rece de facto um sonho, podem crer. E 
parece um sonho porque numa me pas-
sou pela cabeça recebê-lo». As palavras 
são do Comendador Rui Nabeiro durante 
a cerimónia de atribuição do Doutora-
mento Honoris Causa, que decorreu na 
quarta-feira, dia 18, na Sala Grande dos 
Atos (Sala dos Capelos), na Universidade 
de Coimbra. 

Esta homenagem pública – a mais 
elevada distinção atribuída por uma 
Universidade portuguesa, destinada a 
cidadãos de indiscutível mérito pro-
fissional e de qualidades humanas que 
constituam uma referência para toda a 
sociedade – «evidencia o compromisso 
entre os princípios de gestão que se 
ensinam na Universidade de Coimbra 
(em particular nos vários ciclos de es-
tudos da FEUC) e a sua concretização 
nos processos de liderança empresarial 
e na dimensão humana das relações de 
trabalho. Estamos diante de um admirá-
vel empreendedor, de espírito solidário 
e de grande humanismo, qualidades que 
soube incutir no grupo empresarial que 
fundou há mais de seis décadas e que 
tem projectado uma marca e uma região 
no plano nacional e internacional», jus-
tifica a Faculdade de Economia.

Na cerimónia de Doutoramento Hono-
ris Causa, o Padrinho de Rui Nabeiro foi 
Carlos Fortuna, sociólogo e professor 
catedrático jubilado da FEUC, ficando 
as apresentações a cargo de António 
Martins (elogio do Doutorando) e de 
Margarida Mano (elogio do Padrinho), 
ambos Professores Auxiliares da mesma 
Faculdade.

Logo no início da cerimónia, o Comen-
dador Rui Nabeiro mostrou-se «profun-
damente grato e sensibilizado» com esta 
homenagem, afirmando mesmo que, 
«para quem nasceu numa terra do inte-
rior, estava longe de imaginar que algum 
dia alcançaria tão nobre distinção». 

Rui Nabeiro lembrou família e amigos 
que sempre o acompanharam na sua 
vida que já leva mais de nove décadas, 
ainda assim, afirma, «sou um homem 
que sonho todos os dias em fazer algo 

de diferente».
«Sou um homem simples, um homem 

que sustenta a sua vida numa formação 
primária e no conhecimento empírico. 
Com humildade e respeito, que é aquilo 
que tem sido a minha arma, aqui estou 
a pedir o grau de Doutro Honoris Causa 
pela Faculdade de Economia. Talvez 
se justifique esta distinção porque a 
vida tem sido incrivelmente generosa 
comigo. Prometo, pois, continuar a ser 
o homem que sou: fiel aos meus valores 
e à minha origem», refere o empresário 
campomaiorense, garantindo ainda que
«honrarei este Doutoramento com ab-
soluta dignidade, pensando sempre em
ajudar e fazer melhor».

Destaca-se a presença na cerimónia 
da ministra da Coesão Social, Ana Abru-
nhosa, bem como entidade académicas, 
civis e militares.  

Recorde-se que Manuel Rui Azinhais 
Nabeiro é natural de Campo Maior, terra 
do Alto Alentejo. Nasceu a 28 de Março 
de 1931, no seio de uma família humilde 
e dedicada ao trabalho. Muito jovem 
começou a trabalhar na torrefacção de 
café da família. Tinha apenas 19 anos 
quando assumiu a direcção da Torrefac-
ção Camelo, Lda.

Em 1961 criou a Delta Cafés que daria 
origem a um grupo empresarial que hoje 
é líder no mercado dos cafés em Portu-
gal e cujo crescimento nos mercados 
internacionais é inegável. O Grupo conta 
actualmente com mais de duas dezenas 
de empresas com intervenção directa em 
áreas tão diversas como a agricultura e 
vitivinicultura, distribuição alimentar e 
de bebidas, retalho automóvel, comér-
cio imobiliário e hotelaria.•
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