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Conservas de peixe e pates – uma refeição simples e deliciosa, principalmente no verão! 

 

São João  

A festa de S.João no Porto é uma  das festas 

mais populares em Portugal, realiza-se na 

noite de 23 para 24 de Junho. A razão oficial é 

o aniversário de São João, a origem do festival, 

no entanto, é encontrada nas celebrações do 

solstício de verão. Comemora-se a fertilidade, 

uma boa colheita e a prosperidade. Mais tarde, 

o festival originalmente pagão foi 

cristianizado.1. 

Os símbolos mais famosos desta noite especial 

são os balões feitos de papel de seda, que 

sobem brilhando à noite no céu. Há também os 

martelos de plástico que são vendidos em 

todos os tamanhos. 

                                           
1 Quelle: https://pt.wikipedia.org/wiki/São_João_do_Porto 

Conteúdo 

 São João 24.6. 

 Provade vinho 24.06.2016 

 Horário de funcionamento 

 Novos produtos /Sugestões 

 Aprenda Alemão  

Sugestões:  

Cerveja e tremoços  

Sardinhas e patés  

„Filigranas“ 

e„Manjericos“ em 

gesso perfumado 

Prova de vinho a 

24.06.2016 

16:00 – 19:00 

Sábado, 02.07. 

10:00 -14:00 

estamos abertos 
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Um dos pontos típicos na noite são as 

fogueiras de S.João , na zona antiga da 

cidade junto ao rio Douro. 

As pessoas pulam estas fogueiras sozinhos ou 

em pares para trazer boa sorte e afastar o 

“mau olhado”. 

Famosos nesta festa são os Manjericos. 

Vasos de todos os tamanhos com esta planta 

são vendidos pela cidade. Nunca se deve 

cheirar, mas passar a mão nas folhas para 

apreciar o fantástico cheiro desta planta. 

Nestes vasos são colocados versos, de amor 

ou amizade. 

O ponto mais alto da noite é o fogo de 

artificio no Rio Douro, na zona antiga da 

cidade. 

Os fogos de S.João também são comuns em 

outras partes da Europa. No Tirol já existem 

estes fogos  tradicionais na montanha desde 

do século 14, chamado “Sonnwendfeuer”, 

mas estes têm agora uma conexão para São 

João. Um exemplo conhecido destes fogos na 

montanha é um património da UNESCO: 

“Ehrwalder Bergfeuer”. 

 

 

 

Prova de vinho e azeite 

Convidamo-lo para a nossa próxima 

degustação. Esta será a última degustação 

antes das férias de verão, a próxima só se 

realizará em Setembro. 

Com calor, temos novamente o vinho verde. 

Desta vez o Vinho Verde Castelo Melgaço, 

feito a partir de uvas das castas Alvarinho e 

Trajadura. Com 11,5% de álcool, um leve 

vinho de verão! 

Para o vinho tinto, dirigimo-nos para sul, para 

a zona de Lisboa. Vamos provar o Romeira 

Palmela Tinto – colheita selecionada – da 

região da Estremadura. 

Para finalizar oferecemos um Port Rosé  da 

empresa Offley, uma empresa produtora de 

vinhos do Porto desde 1737. 

 

O quê : Prova de vinho e azeite – Vinho 

Branco (Vinho Verde  Castelo de Melgaço),  

Tinto (Romeira Palmela), Vinho do Porto  

(Offley Rosé),  Azeite extra virgem 

Local:   Best  of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Wien  (Elétrico1/O) 

Quando : Sexta-feira -  24.06.2016 16:00 – 

19:00 

 

Manjerico que te deram, 

Amor que te querem dar... 

Recebeste o manjerico. 

O amor fica a esperar. 

[Fernando Pessoa] 
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Horário de funcionamento 

O nosso horário normal de funcionamento:  

Seg–Sex 10:00–13:30 e 14:30–18:30. 

No Sábado 2.7. estamos abertos das  

10:00 – 14:00.  

Estamos fechados de  18.7. – 15.8.2016. 

Terça– feira 16.8.2016 voltamos a abrir.  

 

Sugestões 

Cerveja e tremoços 

Uma sugestão para os jogos de futebol do 

campeonato europeu com Portugal – 

tremoços são em Portugal indispensáveis 

para acompanhar uma cerveja. 

 

 

 

Conservas de peixe 

No verão procuram-se refeições rápidas e 

leves  - as conservas de peixe são sempre 

uma boa solução. 
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Filigranas e Manjericos de gesso com 

fragâncias 

A figura mais comum na filigrana portuguesa 

é o coração. Temos estas filigranas em 

gesso com diferentes cores e fragâncias para 

perfumar a sua casa. Também existem 

conjuntos da filigrana em caixa com recarga 

ideal para prendas. 

Agora para o S.João temos também os 

manjericos de gesso perfumados com 

alfazema. 

 

 

 

 

 

Aprenda Alemão connosco 

o azeite – das Olivenöl 

o balão – der Ballon 

a cerveja – das Bier 

a festa – das Fest 

o fogo – das Feuer 

o martelo – der Hammer  

a sardinha – die Sardine 

 

 

 

 

 

 

 


