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Portugal e Áustria participam este ano no Campeonato Europeu que se realiza em França. Os dois 

a jogar no mesmo grupo, vamos ter um campeonato muito emocionante! 

 

Seleção Portuguesa 

"A Seleção Portuguesa de 

Futebol representa Portugal nas competições 

internacionais de futebol e é gerida pela 

Federação Portuguesa de Futebol. 

Apesar de contar regularmente com jogadores 

de classe mundial, a equipa portuguesa nunca 

venceu um grande campeonato de futebol 

internacional.  

Os melhores resultados foram um quarto lugar 

no campeonato do Mundo em 2006, um 

terceiro lugar no campeonato do Mundo em 

1966, e um segundo lugar no campeonato 

Europeu de 2004.” 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Futebol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o_Portuguesa_de_Futebol
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“O órgão regulador de futebol Português foi 

fundado em 1914 como - União Portuguesa 

de Futebol. O objetivo era organizar torneios 

nacionais e criar uma equipa para competir a 

nível internacional. Devido à Primeira Guerra 

Mundial, o primeiro jogo do estádio nacional 

de Português em Madrid só foi realizado sete 

anos mais tarde, em 18 de dezembro de 1921 

contra Espanha em O'Donnell.” 

 

O nome de alguns jogadores são 

internacionalmente conhecidos , a começar 

pelo capitão da equipa Cristiano Ronaldo 

assim como outros jogadores tal como Nani, 

Ricardo Quaresma ou Pepe. 

Segundo a classificação da FIFA, Portugal  

está em 8º lugar, Áustria em 11 º, a Hungria 

em 18º e a Islândia 35º . Esperam-se dias 

excitantes neste campeonato particularmente 

para o jogo em 2016/06/18 Portugal-Áustria. 

 

 

 

Best of Portugal no Jornal 

Um artigo sobre Portugal num jornal na 

Áustria – Österreich de 2016/05/13, no 

lançamento dos países que participam no 

Campeonato Europeu de 2016. Para reler na 

versão online. 

Sim, não temos só o Bacalhau 

Sim, nós temos o bom azeite  

Sim, temos o vinho perfeito 

Sim, nós também temos uma boa cerveja  

Sim, nós também temos os aperitivos 

certos 

Sim, também temos os Pastéis de Nata 

Sim, temos até o café Português 
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Prova de Vinho e Azeite 

Convidamo-lo a participar na nossa próxima 

prova de vinho. Prove os nossos vinhos numa 

atmosfera internacional. 

Devido a haver um feriado no fim de Maio, a 

prova de vinho será uma semana mais tarde, 

Sexta – feira  - 03.06.2016   

Com o verão aproximar-se,  um Vinho Verde 

é simplesmente uma obrigação! Desta vez 

vamos provar o Vinho Verde "Lago", Adega 

do Salvador. As castas Arinto, Azal Branco, 

Loureiro e Trajadura dão-lhe o seu carácter 

frutado refrescante, com uma ligeira nota 

cítrica. 

O vinho tinto "Herdade do Gamito 2009" 

produzido na "Herdade do Gamito" perto de 

Crato, no nordeste Alentejano. As uvas das 

castas Syrah, Alicante Bouschet, Aragonês 

Merlot são colhidas manualmente e utilizadas 

para produzir este vinho que é armazenado 

durante 12 meses em barricas de carvalho. Já 

tivemos a oportunidade de apresentar este 

produtor nas duas últimas provas com o 

Terras do Crato branco e tinto. 

Como vinho final vamos provar o vinho do 

Porto branco - Barão de Vilar Branco. O 

vinho do Porto branco deve beber-se fresco 

para aperitivo. 

 

 

O quê: Prova de vinho e azeite – vinho branco 

(Vinho Verde Lago),  vinho tinto (Herdade do 

Gamito 2009), vinho do Porto (Barão de Vilar 

Branco), azeite(Extra virgem) 

Local:   Best  of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Wien (Elétrico1/O) 

Data: Sexta-feira , 03.06.2016 16:00 – 19:00 

 

Horário de funcionamento 

O nosso horário normal de funcionamento:  

Seg–Sex 10:00–13:30 e 14:30–18:30. 

Sábado 4.6. estamos abertos das  10:00 

– 14:00 .  

 

Sugestões 

Vinho da Madeira 

Disponível uma maior variedade deste 

delicioso vinho doce da ilha da Madeira: 

Doce, meio-doce, meio-seco e seco. 
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Aguardentes e Brandys 

Apresentamos os aguardentes e os Brandys 

mais típicos de Portugal que temos 

disponíveis: Aguardente Medronho, 

Aguardente Fim de Século, Brandy Aliança 

Velha, Brandy Macieira e agora um novo 

brandy Brandy Constantino. 

 

Especiarias e temperos 

Temos agora uma variedade de ervas 

aromáticas para saladas, peixe e carne. Além 

do típico  piri-piri de Portugal, algumas gotas 

são o suficiente para os alimentos  ficarem 

com um sabor picante muito agradável. 

Ketchup e Senf da Marca Paladin que 

trazem a recordação de umas férias em casa. 

A "Flor de Sal" não pode faltar sob um título 

temperos. É o sal do mar mais caro, uma vez 

que só existe em dias sem vento, quentes. É 

a camada fina superior da salina e tem de ser 

desnatado a partir da superfície da água à 

mão. 
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Tee 

Também os chás / infusões são em Portugal 

bebidas muito conhecidas. Um grande sortido 

de infusões e chás estão agora disponíveis, e 

em nossa opinião de alta qualidade. 

 

 

Aprenda Alemão connosco 

o aguardente – der Schnaps 

a baliza – das Tor 

a bola – der Ball 

o campeonato – die Meisterschaft 

o chá – der Tee 

a erva – das Gewürz 

o futebol – der Fußball 

o golo – das Tor (im Sinne von Treffer) 

o jogo – das Spiel 

o pai – der Vater (dia do pai – Vatertag) 

 

 

 

 

Nicht vergessen … 

Muttertag, am 8.5. 
Nicht vergessen … 

Muttertag, am 8.5. 
Nicht vergessen … 

Muttertag, am 8.5. 
Nicht vergessen … 

Muttertag, am 8.5. 
Não esquecer  … Dia 

do Pai - 12.06. 

 


