
 

 

EDITAL 

DECRETADO LUTO MUNICIPAL NO DIA 21 DE MARÇO DE 2023 PELO 

FALECIMENTO DO COMENDADOR MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara Municipal de Beja, torna público que, 

tendo tomado conhecimento, e com profunda consternação, do falecimento do Senhor 

Comendador Rui Nabeiro, por seu despacho de 20 de março de 2023 foi decretado, ao 

abrigo da competência que lhe é atribuída pelo n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, um dia de Luto Municipal, no dia 21 de março de 2023, 

com a inerente colocação a meia haste da bandeira do Município de Beja em todos os 

edifícios municipais, recomendando às Freguesias deste Concelho que, através das 

respetivas Juntas, procedam de igual modo relativamente às suas bandeiras próprias. 

Mais determinou a submissão do respetivo despacho a ratificação da Câmara Municipal, 

na sua próxima reunião. 

Manuel Rui Azinhais Nabeiro nascido em 1931 em Campo Maior, no Alto Alentejo, 

começou a trabalhar desde cedo no negócio de família. Aos dezassete anos, tomou as 

rédeas da pequena torrefação de café da sua família, apostando na relação com 

Espanha. Em 1961, fundou com a esposa e filhos a Delta Cafés, marca hoje 

mundialmente conhecida. 

Rui Nabeiro deixou a sua marca também na vida política portuguesa. Foi Presidente da 

Câmara Municipal de Campo Maior. 

A solidariedade e a sustentabilidade foram também dimensões a que dedicou a sua vida 

e em que cultivou a sua marca. 

Em 1995, Mário Soares atribuiu-lhe o grau de Comendador da Ordem Civil do Mérito 

Agrícola, Industrial e Comercial Classe Industrial. Em 2006, Jorge Sampaio distinguiu-o 

como Comendador da Ordem do Infante D. Henrique. Era também Cônsul Regional 

Honorário de Espanha, com sede na Vila de Campo Maior. 

Rui Nabeiro deixa um legado de inspiração visionária com base na generosidade, 

dinamismo e solidariedade.   

 

 



 
Face ao exposto, não pode esta autarquia deixar de enaltecer, publicamente, o seu 

enorme contributo no desenvolvimento económico, cultural, social e desportivo do 

Alentejo e do país e de endereçar as mais sentidas condolências à família enlutada. 

Para constar e para os devidos efeitos se lavrou o presente edital e outros de igual teor, 

que vão ser afixados nos lugares de estilo, para além de publicado no sítio da internet 

do Município de Beja em www.cm-beja.pt e no Boletim Municipal Eletrónico, nos 

termos do art.º 56º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. 

 

Beja, 20 de março de 2023 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Beja, 

 

 

_____________________________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 
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