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De 1815 a 1821, o Rio de Janeiro foi a capital do Reino de Portugal e do Brasil. Uma arquiduquesa 

de Habsburgo fez  parte desta história.  

Rio de Janeiro – Capital de 

Portugal1815-18211 

No passado, foi realmente esse o caso. De 

1815 a 1821, o Rio de Janeiro foi a capital 

do Reino de Portugal e do Brasil. Durante 

as guerras napoleônicas, a corte real fugiu 

para o Brasil e a capital também foi deslocada 

para lá. 

Nesta altura, uma arquiduquesa da Áustria 

casou com um membro da família real de 

Portugal: a arquiduquesa Leopoldina, 

carinhosamente chamada Poldl pelos 

vienenses, nasceu em 1797 em Viena. Ela era 

a quinta filha, a quarta menina do imperador 

Franz Ier da Áustria (1768-1835). 

                                           
1 Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Leopoldine_von_%C3%96sterreich   
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“Já em criança, Leopoldina se  interessava 

por coisas diferentes ... os seus dotes para as 

linguas foram muito importantes para mais 

tarde aprender português. 

Em 1816 começaram as negociações sobre o 

casamento entre o príncipe herdeiro 

português Dom Pedro (1798-1834) e a 

arquiduquesa Leopoldina ... Leopoldina 

escreveu eufóricamente à sua irmã Marie 

Louise em Parma: "É uma ótima decisão! Mas 

está decidido ... O Brasil tem um bom clima, 

uma terra abençoada e tem habitantes 

honestos e bons. O retrato do príncipe deixa-

me meia tola. Ele é tão lindo quanto Adonis. 

A atual princesa da coroa partiu para o Rio de 

Janeiro, onde fez uma entrada solene em 

novembro de 1817 após uma viagem de três 

meses. Em 6 de novembro de 1817, o 

casamento de Leopoldina e Pedro realizou-se 

com grande esplendor na Capela Real do 

Palácio da Cidade.” 

Leopoldina atraiu cientistas e pintores 

austríacos para o Brasil. Ela também levou 

expedições escolares, que tiveram valiosos 

resultados. Em apreciação de seus serviços 

para a ciência, por exemplo, houve a 

nomeação do gênero de palmeira Leopoldinia 

Mart. Na sua antiga cidade natal de Viena, 

promoveu a criação do Museu Brasileiro. 

 

Prova de Vinhos e Azeite 

Convidamo-lo a participar na nossa próxima 

degustação. 

Começamos pelo Douro. O vinho branco 

Altano da Família Symington, é feito a partir 

das castas Malvasia Fina, Viosinho, Rabigato, 

Códega de Larinho e Moscatel Galego. 

Caracteriza-se por uma cor amarela e 

brilhante, o aroma é frutado com notas de 

maracujá, abacaxi e baunilha. 

Para o vinho tinto, vamos até ao Alentejo 

para a adega da Herdade do Gamito e 

provamos o Gamito Syrah. Este vinho tem 

uma maravilhosa cor rubi, um aroma intenso 

de frutas pretas com notas de café e 

chocolate, um sabor harmonioso e cheio. 

Ideal para arroz com carne de pato, queijo, 

carne e bacalhau. 

Como vinho de sobremesa, provamos o 

Alambre, Moscatel de Setúbal, um vinho 

doce de uvas Moscatel. Deixe-se encantar 

pelos seus aromas de frutas exóticas.  

 

O quê: Prova de vinhos e azeite – Vinho branco 

(Altano Branco),  vinho tinto (Gamito Syrah),  

vinho doce  (Alambre, Moscatel de Setubal),  

Azeite (Extra virgem ) 

Local:   Best  of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Wien (Elétrico 1/O) 

Quando Sexta-feira, 23.03.2018 16:00 – 19:00 
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Horário de funcionamento 

O nosso horário normal de funcionamento:  

Seg–Sex 10:00–13:30 e das  14:30–

18:30. 

No Sábado, 07.04.2018 estamos abertos 

das   10:00 – 14:00 (primeiro Sábado do 

mês). 

  

Sugestões  

Bacalhau para a Sexta-feira Santa 

Na sexta-feira Santa em Portugal o bacalhau 

é uma comida muito popular. Há muitas 

maneiras de o preparar, diz-se que são mais 

de 1000 maneiras de cozinhar bacalhau. 

Importante: o bacalhau tem de ser 

dessalgado antes de cozinhado. 

 

 

Livros de receitas culinárias 

Nos nossos livros de cozinha, encontrará 

concerteza a receita ideal para preparar o seu 

bacalhau. 
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Vinho do Porto 

Numa festa de família como a Páscoa, 

também o vinho do Porto não pode faltar. A 

nossa variedade de vinhos do Porto é 

bastante alargada. Teremos muito gosto em 

aconselhá-lo. 

 

 

Azeite Extra Virgem  

O nosso azeite Extra virgem da região de 

trás- os - montes e alto Douro, está cada vez 

mais popular, especialmente os garraföes de 

5l. 

 

Aprenda Alemäo connosco 

o azeite – das Olivenöl 

a capital – die Hauptstadt 

o peixe – der Fisch 

santo – heilig (sexta-feira santa – der hl. 

Freitag wörtlich, bei uns Karfreitag) 

a sexta-feira – der Freitag 


