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Viagem no „Teleférico de Gaia“, fantástica vista sobe o Rio Douro, Vila Nova de Gaia e Porto 

Áustria em Portugal  

 

O projecto „Teleférico de Gaia“ teve início no 

ano 2009 , em 2011 já o teleférico unia o cais 

da cidade de Vila Nova de Gaia á ponte D. 

Luís. 

 

A tecnologia deste teleférico é austríaca, da 

empresa Doppelmayr Wolfurt. 

 

A vista sobre a cidade do Porto e sobre as 

caves de vinho do Porto é verdadeiramente 

fantástica, tanto durante a viagem como na 

plataforma de saída da estação mais alta. 

Durante a viagem também se podem 

descobrir excelentes bares e restaurantes 

situados no topo dos edifícios. 

 

Nas imagens seguintes partilhamos um pouco 

das emoções desta viagem.  
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Prova de vinho e azeite  

Convidamo-lo para a nossa primeira prova de 

vinho de 2017, para provar novos vinhos num 

agradável ambiente internacional! 

Começamos com o Vinho Verde branco da 

regiào de Monção e Melgaço:  Dom 

Salvador, feito a partir de uvas da casta 

Alvarinho; Álcool 12,5%; indicado para 

aperitivo ou refeição principal com um travo 

ligeiramente amargo.  

O vinho tinto Quinta do Cardo da região da 

Beira Interior, é produzido nas vinhas mais 

altas do país, a uma altitude de 750m, 

utilizando uma agricultura biológica: feito a 

partir de uvas das castas Touriga Nacional, 

Tinta Roriz e Touriga Franca; Álcool 13%; 

recomendado para carnes grelhadas e queijos 

leves.  

Para a sobremesa degustamos o Vinho do 

Porto Barão de Vilar Ruby. Saboreia-se 

leve toque de frutas vermelhas, recomendado 

beber temperatura ligeiramente abaixo da 

temperatura ambiente. 
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O quê:  Prova de vinho e azeite – vinho branco 

(Vinho Verde Dom Salvador),  vinho  tinto 

(Quinta do Cardo),  vinho do Porto  (Barão de 

Vilar Ruby),  Azeite de trás os Montes e Alto 

Douro (extra virgem) 

Local:   Best  of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Wien (Elétrico1/O) 

Quando: Sexta-feira, 27.01.2017 , entre as   

16:00 – 19:00 

 

Horário de funcionamento 

O nosso horário normal de funcionamento:  

Seg–Sex das 10:00–13:30 e das 14:30–

18:30. 

Sábado, 04.02., estaremos abertos das 

10:00 – 14:00. 

 

Sugestões 

Conservas de Peixe 

No ano novo todos temos boas intenções para 

uma boa alimentação, e faz parte comer mais 

peixe. 

Sugerimos as Conservas de peixe, Patés de 

peixe e tambem o bacalhau. 
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 O Bacalhau é um peixe salgado e seco. Por 

conseguinte, requer uma preparação  antes 

de o cozinhar. O peixe deve ser inserido cerca 

de 2 dias em água de modo que o sal seja 

removido. Esta água de dessalga deve estar 

fresca, daí aconselharmos que o bacalhau 

dentro de água esteja no frigorífico e que a 

água seja mudada várias vezes ao dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filigranas de Prata 

Ideias para o Dia dos Namorados.

 

Aprenda alemão connosco 

a cave – der Keller (auch Weinkeller) 

a dieta – die Diät 

o namorado – der Verliebte (dia dos 

namorados = Valentinstag) 

o sal – das Salz 

o teleférico – die Gondelbahn 

 

 


