
 

 

Seite 1 

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 

 

Newsletter  

Edição: Junho 2017 

 

 

 Réplica da caravela "La Pinta" com a qual Cristóvão Colombo cruzou o Atlântico1 

 Caravela 

10 de junho, o Dia de Portugal (“Dia de 

Portugal, de Camões e das Comunidades 

Portuguesas"), neste dia recordamos o poeta 

nacional Luís de Camões falecido em 1580. 

Este famoso poeta Português escreveu sobre 

as descobertas dos portugueses: "Os 

Lusíadas". 

As descobertas dos portugueses (e espanhóis) 

estão muito ligadas a este  tipo de barco - a 

caravela. 

"A caravela é um tipo de embarcação, que 

pode ter de 2 a 4 mastros, usada desde o 

século ao século 16. Era uma embarcação 

rápida, de fácil manobra, capaz de bolinar e 

que, em caso de necessidade, podia ser 

movida a remos. Com cerca de 25 m de 

comprimento, 7 m de boca (largura) e 3 m 

de calado deslocava cerca de 50 toneladas”.2 

                                           
1 Quelle: Rubén Palomo del Valle wikipedia 

2 Quelle: Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Karavelle 
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"As caravelas portuguesas e espanholas 

desempenharam um papel muito importante 

nas viagens das descobertas, de pesquisa e 

comerciais ao longo da costa Oeste Africano e 

para a América. 

 

... o termo caravela poderá estar associado 

com carvalho (madeira de carvalho), o 

material de construção das caravelas. Outra 

possível linha de desenvolvimento refere-se a 

cáravo ou cárabo, aportuguesamento do 

grego κάραβος, um barco ligeiro usado no 

mediterrâneo. (pequeno barco à vela / 

veleiro) ... 

 

... sob o patrocínio do Infante D. Henrique 

conseguiram  os portugueses em águas do 

Atlântico atravessar o Cabo Bojador em 1434 

...“ 

 

As características da caravela: superar longas 

distâncias rapidamente, sem parar, 

navegando com vento, de grande capacidade, 

possíveis reparações sem estaleiro, para uso 

em mar aberto e em águas costeiras rasas e 

rios. 

 

"Com base na experiência dos marinheiros 

portugueses durante a navegação no 

Atlântico, a caravela foi sendo cada vez mais 

desenvolvido desde os anos 40 do século 15." 

 

Caravelas famosas: 

- São Cristóvão (carro-chefe) e São 

Pantaleão - Bartolomeu Dias (1487-

1488), velejaram até ao Cabo da Boa 

Esperança. 

- São Gabriel, São Rafael e São Miguel - 

Vasco da Gama (1498-1499), a 

descoberta do caminho marítimo para 

a Índia. 

- Niña e Pinta – Cristóvão Colombo  

(1492), a descoberta da América 

 

 

 

 

Prova de Vinho e Azeite 

Convidamo-lo a participar na nossa próxima 

degustação de vinho e outras especialidades 

portuguesas.  

Devido ao feriado, desta vez a prova não se 

irá realizar na última sexta-feira do mês, mas 

na sexta-feira de 02.06.2017. 

Com a chegada da Primavera os vinhos 

verdes são muito indicados. Vamos provar o 

Vinho Verde Castelo de Melgaço, feito com 

uvas das castas Alvarinho e Trajadura. Com 

teor alcoólico de 11,5%, é um vinho leve para 

o Verão. 

O vinho tinto do Douro, Vinho Tinto 

Reserva Castello D´Alba 2014. Este vinho 

é feito com uvas das castas Touriga Nacional, 

Tinta Roriz e Touriga Franca; o teor alcoólico 

de 14%. 

Para finalizar vamos provar um Favaios 

Moscatel do Douro.  Feito com uvas das 

castas Moscatel Galego Branco. Deve beber-

se a uma temperatura entre 10-12C. O teor 

alcoólico é de 17%.  

 

O quê:  Prova de vinho e azeite – Vinho Branco 

(Vinho Verde Castelo de Melgaço),  Vinho Tinto 

(Castello D´Alba Reserva 2014),  Vinho doce  

(Favaios Moscatel do Douro),  Azeite (Extra 

Virgem) 

Local:   Best  of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Wien (elétrico 1/O) 

Data: Sexta-feira, 02.06.2017 16:00 – 19:00 
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Horário de funcionamento 

Horário de funcionamento normal:  

Seg–Sex 10:00–13:30 e 14:30–18:30. 

No Sábado, 03.06., estamos abertos das 

10:00 – 14:00. 

Sexta-feira, 26.5, estamos encerrados.  

 

Dia do Pai  

A Europa festeja o dia do Pai em dias 

diferentes. Em 11.06.2017 é o dia do Pai na 

Áustria. Em Itália, Liechtenstein, Croácia, 

Portugal e em Espanha o dia do Pai é 

comemorado no dia de São José, 19 de 

março. Na Suíça em 04.06.2017. Na Austrália 

e Nova Zelândia o dia do Pai é comemorado 

no primeiro domingo de setembro. 

Mas é indiferente o dia em que o dia do Pai é 

comemorado! Desde 1955, na Áustria presta-

se homenagem aos Pais pelo seu 

desempenho com as suas famílias. 

Parabéns a todos os pais! 

 

Sugestões 

Azeite 

O bem conhecido azeite do vale do Douro, 

feito a partir da última colheita da azeitona 

acaba de chegar: o azeite extra-virgem está 

disponível nos tamanhos habituais, garrafas 

de 0,25l e de 0.5L e em garrafões de 2l e 5l. 

A oliveira muito usada para decoração, temos 

agora também a decorar a nossa montra. 

 

 

Sardinhas, Atum, Truta, Salmão e cavala 

Recebemos novas conservas de peixe para 

aumnetar a nossa oferta.
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Amêndoas 

Temos amêndoas portuguesas caramelizadas 

com diferentes sabores – gengibre, caril, 

canela e sésamo, ou simplesmente cobertas 

com açúcar. 

 

 

 

 

 

 

 Aprenda Alemão connosco 

a amêndoa – die Mandel 

o azeite – das Olivenöl 

o barco – das Boot 

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

a sobremesa – die Nachspeise 

a viagem – die Reise 

 

 

 


