
OPRIMEIROBEBÉNESTLÉ O seu início de vida trágico deu lhe a
oportunidade de ser conhecido em todo
o País Saiba quem foi o primeiro homem
a dar a cara pela conhecida marca

O sonho de muitas
mães é dar a conhecer

ao mundo o seu bem mais

precioso daí que a página do
concurso O seu bebé tem a
cara da Nestlé no Facebook

já conte com mais de 15 mil
crianças inscritas ver caixa
Este desafio não é inédito
aliás começou em 1935

Órfão com 3 dias
Horácio Barata hoje com
80 anos foi o primeiro bebé
a tornar se conhe
cido de norte a sul

do País graças à
marca de leite

Mas o passaporte
para o estrelato
não aconteceu da
melhor maneira Tudo co

meçou com uma tragédia
Nasci naMaternidadeMa

galhães Coutinho e com 3
dias de vida a minha mãe
morreu devido a complica
ções associadas ao parto A
minha tia Amélia a quem
sempre chamei de mãe fi
cou a cuidar de mim Nessa

altura na maternidade
disseram lhe que a Nestlé
tinha lançado um leite em
pó para bebés e que eu iria
tê lo gratuitamente até aos
6meses começa por nos ex
plicar Horácio E nasce assim
uma profunda ligação daquele
menino órfão à conhecida

marca Depois de completar
6 meses um diretor suíço da
Nestlé falou com aminha tia

e disse lhe que a empresa ia
continuar a fornecer me leite
e também farinhas e outros

alimentos para criança e que
aNestlé gostaria de acompa
nhar omeu crescimento re
corda Entretanto em 1935 a

marca de leite decide abrir um

concurso cujo prémio seria a
impressão da fotografia do
bebé nas latas de leite e desafia

as mães e pais de todo o País
a inscreverem os seus filhos

Horácio que era minuciosa
mente acompanhado pelos
especialistas nessa altura com
3 anos foi o protótipo desse
concurso ou seja era a sua fo
tografia que aparecia nos jor
nais de forma a incentivar as
famílias a participarem neste

desafio inédito
para a altura Fiz
uma sessão de fo

tos para a Nestlé
e fui a imagem
de lançamento do
concurso que apa

receu nos principaisjornais
diz Horácio Barata

Infância feliz
Apesar de ter perdido a mãe
e o contacto com o seu pai
biológico Horácio só guarda
boas recordações dos seus pri
meiros anos de vida Nunca
me faltou nada era um me
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nino normalís

simo Quando
tive idade para
isso a minha
tia contou me

que ela e o meu
tio não eram os

meus pais verdadeiros e que
a minha mãe tinha morrido
quando nasci mas encarei
tudo muito bem revela
E paralelamente até ser in
dependente financeiramente
continuou a consumir os pro
dutos da Nestlé sem pagar
Ainda hoje fazem parte da
minha alimentação Mas
lembro me de ser ummiúdo

de 8 ou 9 anos e

ser eu próprio a
ir buscar o leite
com chocolate
e outras coisas

para a minha ali
mentação Mesmo

sem terbebido leite materno
sempre fui muito saudável
diz

Uma vida cheia
Com uma ligação forte à
marca de leite aos 17 anos
Horácio começou a trabalhar
na Nestlé Fui funcioná
rio da empresa desde essa
altura e até aos 62 anos

quando me reformei conta
E a nível familiar a vida tam
bém lhe sorriu sempre Ca
sei me com aminha mulher
há 56 anos Temos uma filha
e um neto e somosmuito feli
zes diz emocionado
Hoje com 80 anos Horácio
aproveita o tempo da melhor
maneira Os meus hobbies são
viajar e ler e desde muito novo
que sempre que podia ia com
a minha mulher passear In
felizmente hoje em dia elajá
não tem possibilidade de me
acompanhar mas viajo sozi
nho Vou continuar a fazê lo
até poder remata
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