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Os Lusíadas - uma obra clássica da literatura Portuguesa, dum poeta épico  - Luís de Camões, que 

foi impressa pela primeira vez em 1572. 

 

Os Lusíadas1 

Os Lusíadas são uma obra clássica da literatura 

Portuguesa, dum poeta épico Luís de Camões, 

que foi impressa pela primeira vez em 1572. A 

obra retrata, apoiado pelo espírito humanista 

do Renascimento, no verso (com base na 

Odisséia de Homero) a história idealizada de 

Portugal desde o seu início até o tempo de 

Camões, especialmente os descobrimentos 

portugueses e conquistas na Ásia. Esta contém 

numerosas referências à mitologia e 

antiguidade clássica. Devido á sua qualidade, e 

também ao seu grande patriotismo que se 

tornou o maior testemunho da literatura 

Portuguesa. Esta obra é dedicada ao Rei D. 

Sebastião de Portugal.“ 

                                           
1 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Lusiaden und https://de.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_de_Cam%C3%B5es 
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“Os Lusos são os habitantes da Lusitânia, o 

nome romano de Portugal, que vem de Lusus, 

um companheiro de Baco. O trabalho é 

composto por 10 cantos, cada um dos quais 

contém um número diferente de versos ... Os 

Lusíadas foram publicados em  alemão sob o 

título “Die Lusiaden” somente em 1806." 

"Camões faleceu provalvelmente  a 10 de 

Junho de 1580. Este dia foi  declarado feriado 

nacional Português e foi denominado Dia de 

Portugal. O Prémio Camões (ou Prêmio 

Camões), instituído pelos governos do Brasil e 

de Portugal em 1988, é atribuído aos autores 

que tenham contribuído para o 

enriquecimento do património literário e 

cultural da língua portuguesa.” 

Tambem em Viena existe um instituto de 

linguas com o nome deste conhecido poeta  -  

Centro da Língua Portuguesa – Camões.2 

 

A obra é composta de dez cantos, 

1.102 estrofes e 8.816 versos que são 

oitavas decassílabas, sujeitas ao 

esquema rímico fixo AB AB AB CC – oitava 

rima camoniana. 

Um pequeno excerto: 

As armas e os Barões assinalados 

Que da Ocidental praia Lusitana 

Por mares nunca de antes navegados 

Passaram ainda além da Taprobana, 

Em perigos e guerras esforçados 

Mais do que prometia a força humana, 

E entre gente remota edificaram 

Novo Reino, que tanto sublimaram 

 

 

                                           
2 Quelle: http://www.instituto-camoes.pt/centros-de-lingua-

portuguesa/root/lingua-e-ensino/centros-de-lingua 

Prova de Vinho e Azeite 

Convidamo-lo  para a nossa próxima prova de 

vinho num ambiente internacional. 

Os dois primeiros vinhos têm origem no 

Alentejo, Monsaraz. O vinho branco, 

Monsaraz Branco, feito a partir das castas 

Antão Vaz, Gouveio e Arinto, é indicado para 

acompanhar saladas e marisco. A 

percentagem de álcool deste vinho é de 13%. 

O vinho tinto Monsarz Tinto, indicado para 

acompanhar pratos de carne grelhada e 

também  queijos curados. Este vinho tem as 

castas Trincadeira, Aragonez e Alicante 

Bouschet, com uma percentagem de álcool de 

13,5%. 

Para terminar um vinho para sobremesa , um 

vinho do Porto envelhecido em pipas de 

madeira Borrelho Tawny. 

 

 

O quê:  Provade vinho e Azeite  – Monsaraz 

Branco,  Monsaraz Tinto, vinho do Porto 

Borrelho Tawny, Azeite extra virgem. 

Local:   Best  of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Wien (Elétricos  1/O) 

Quando: Sexta-feira, 04.11.2016  das 16:00 – 

19:00 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canto_(m%C3%A9trica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrofe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Decass%C3%ADlabo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rima


 

 

Seite 3 

Best of Portugal, Radetzkystraße 13, 1030 Wien 

E-Mail: kontakt@bestofportugal.at,  Internet: www.bestofportugal.at 
Öffnungszeiten: Mo bis Fr, 10:00-13:30 und 14:30-18:30 

 

Horário de funcionamento 

O nosso horário normal de funcionamento:  

Seg-Sex das 10:00–13:30 e das 14:30–

18:30. 

Segunda-feira, 31.10. estamos fechados. 

No Sábado  05.11. estamos abertos das 

10:00 – 14:00.  

 

Sugestões 

Queijos e chouriças 

Apresentamos uma nova  variedade de tipos 

de queijo: queijo de cabra, vaca e leite de 

ovelha com diferentes curas e  especiarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentamos também uma nova variedade 

de tipos de chouriça e presunto. 

  

 

Cerâmica 

Chegoou a nova colecção de cerâmicas por 

nós escolhida na fábrica Bordallo Pinheiro. 
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Vinho do Porto 

Após os bons comentários recebidos do vinho 

do Porto Colheita, teremos a partir de 

Novembro uma gama alargada deste tipo de 

vinho do Porto Colheita 1990, 2001 und 

2003. O vinho do Porto Colheita é um 

vinho só de um determinado ano com um 

mínimo de envelhecimento em cascos de 

madeira de 7 anos. 

 

O vinho do Porto Tawny 10, 20, 30 e 40 

anos foi muito bem recebido pelos nossos 

clientes, daí a decisão da continuação desta 

gama. 

Um vinho do Porto Tawny envelhece cerca de 

2 anos em tuneis de madeira, passando 

depois para pipas (550l) para os 

envelhecimentos longos, aí ganha a sua 

característica de uma cor castanha dourada. 

 

Jeropiga 

Outono, tempo de castanhas, também em 

Portugal. Castanhas assadas são vendidas 

nas ruas das cidades, como demonstra a foto 

abaixo , junto á Capela de Santa Catrina, na 

rua de Sta Catarina no Porto. 

Esta capela impressiona pela gande 

quantidade de azulejos, cerca de 16,000 em 

cerca de 360m2 de fachada. 

Em casa as castanhas podem ser 

acompanhadas com a famosa Jeropiga. A 

Jeropiga é um vinho doce, cuja fermentaçäo é 

parada pela adição de aguardente vinica 

permitindo-lhe ficar com um nível de doçura 

elevado. 
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Aprenda Alemão connosco 

azul – blau  

o azulejo –die Fließe (blaue Keramikfließe) 

a capela – die Kapelle 

a castanha – die Kastanie (hier Maroni) 

o fiambre – der Schinken 

o poema – das Gedicht 

o presunto – der Speck 

o queijo – der Käse 

a viagem – die Reise 

 

 

 

 

 

 


