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A bacia hidrográfica do rio Tejo - o rio mais longo da península ibérica  

OTejo3 

O Tejo desempenha um papel especial na 

nossa newsletter, porque os vinhos de Casal da 

Coelheira, que provamos na próxima 

degustação de vinhos, são desta região. 

"O Tejo flui em Espanha e em Portugal e é o 

rio mais longo da Península Ibérica, com 1007 

km. A área de captação do Tejo abrange 

80.600 km², dos quais 69,2% são nas regiões 

espanholas da Extremadura, Madrid, Aragão, 

Castela-La Mancha e 30,8% em Portugal. Na 

zona espanhola viviam cerca de 6.093 milhões 

de pessoas em 2005, enquanto que na parte 

portuguesa apenas 3,5 milhões. Na Península 

Ibérica, apenas o Douro com 97.290 km² e o 

Ebro com 85.362 km² possuem maiores áreas 

de captação". 

                                           

 
2 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Tajo#/media/File:SpainTajoBasin.png

 
3 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Tajo 
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„Na antiguidade o rio chamava-se Tagus. 

Uma batalha durante a segunda guerra 

púnica realizou-se nas bermas do rio 

Tagus/Tejo.“ 

"A maior ponte sobre o rio Tejo é a Ponte 

Vasco da Gama  com um comprimento total 

de 17,2 km. É a ponte mais longa da Europa. 

A ponte romana de Alcântara e a ponte 

medieval de San Martín em Toledo são muito 

mais antigas. Outras pontes do Tejo são a 

ponte de Alconetar em Espanha , em Portugal 

as pontes D. Luís I , ponte Salgueiro Maia, 

perto de Santarém, ponte da Lezíria e ponte 

25 de Abril. Uma terceira ponte no Tejo será 

construída em Lisboa entre a ponte Vasco da 

Gama e a ponte de 25 de abril ". 

"Entre os pontos turísticos mais importantes 

da Península Ibérica e toda a Europa estão as 

cidades de Toledo e Lisboa, localizadas á 

beira Tejo, bem como as cidades de Aranjuez 

e Talavera de la Reina". 
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4 Quelle: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ponte_Vasco_da_Gama#/media/Fil

e:Ponte_Vasco_da_Gama.jpg  

 

Prova de Vinho e Azeite 

Convidamo-lo para a próxima degustação, 

Nesta prova apresentamos os vinhos do 

Casal da Coelheira. As vinhas do Casal da 

coelheira situam-se na região do rio Tejo, 

perto da vila do Tramagal, com um clima 

Mediterrânico. 

 

O Vinho Branco Casal da Coelheira 2016 

feito a partir das castas:  Verdelho Fernão 

Pires e Arinto; o teor de álcool é de 13,5%. 

Este vinho branco é aconselhável no 

acompanhamento de pratos de peixe e 

marisco. 

O Vinho Tinto Casal da Coelheira 2014 é 

feito a partir das castas:  Alicante Bouschet, 

Touriga Nacional und Touriga Franca e estagia 

em casco de carvalho americano; o teor 

alcoólico é de 13,5%. Este vinho tinto é 

apropriado para acompanhamneto de queijos 

e pratos de carne. 

Para finalizar vamos provar o bem conhecido  

Porto Rosé: Barão de Vilar – Pink Port. 

Deve ser bebido frio, com gelados ou em 

coktails.  
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O quê: Prova de vinho e azeite – Vinho Branco 

(Vinho Branco Casal da Coelheira 2016),  Vinho 

Tinto  (Vinho Tinto Casal da Coelheira 2014),  

Vinho do Porto   (Barão de Vilar – Pink Port),  

Azeite (Extra virgem – Trás os Montes e Alto 

Douro) 

Local:   Best  of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Wien (Eléctrico 1/O) 

Data: Sexta-feira, 03.11.2017 16:00 – 19:00 

 

 

Horário de funcionamento 

O nosso horário normal de funcionamento:  

Seg–Sex 10:00–13:30 e14:30–18:30. 

Em , 27.10., estaremos fechados. 

No Sábado, 04.11., estaremos abertos 

das  10:00 – 14:00 . 

 

Sugestões 

Cerâmica 

Peças de cerâmica em forma de couve.  

 

 

Produtos de cortiça 

Chegou a nova coleção de artigos de cortiça. 
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Vinho do Porto 

O stock de vinho do Porto foi novamente 

reabastecido, o Pink Porto encontra-se 

novamente disponível. 

 

 

Bolachas e Biscoitos 

Novos biscoitos deliciosos e com design. 

 

 

Aprenda Alemão connosco 

a bolacha – das Keks 

a cortiça – der Kork 

a couve – der Kohl 

o rio – der Fluss 

o vinho – der Wein 

 

  

 

 


