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Porto Santo – descoberto por navegadores portugueses em 1418 

Porto Santo – descoberto há 600 

anos 2 

Porto Santo é uma ilha portuguesa no Oceano 

Atlântico, que fica a cerca de 42 km a nordeste 

da Madeira e pertence ao arquipélago da 

Madeira. Porto Santo tem cerca de onze 

quilómetros de comprimento e não mais de 

seis quilómetros de largura. Os habitantes 

vivem principalmente da pesca e turismo, 

devido à  praia de nove quilômetros de 

comprimento. 

Em 1479, Cristóvão Colombo casou-se com 

dona Filipa de Perestrelo e Moniz, filha de 

Bartolomeu Perestrelo, que na época era 

governador da ilha e já participara de uma 

expedição de velejadores para Porto Santo em 

1420.

                                           
1 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Porto_Santo  

2 Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Porto_Santo  

Sábado, 05.05. 

estamos abertos 

das 10:00 -14:00  

Conteúdo 

 Porto Santo – descoberto há 

600 anos 

 Prova de vinho  27.04.2018 

  Horário de funcionamento 

 Novos produtos /Sugestões 

  Aprenda Alemão  

Sugestões:  

Festival da canção 

Eurovisão 

Molho de Francesinha   

Queijo dos Açores  

Bag-in-Box vinho 5L 

Degustação 

portuguesa 

27.04.2018 

16:00 – 19:00 

Dia da Mãe 13.5. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Porto_Santo
https://de.wikipedia.org/wiki/Porto_Santo


 

 

Seite 2 

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 

 

Colombo viveu com sua esposa durante 

vários anos na ilha; Até o século XVIII, Porto 

Santo foi repetidamente vítima de ataques de 

piratas ingleses, franceses e mouros. Para 

proteção, foi construída uma pequena 

fortaleza no Pico do Facho, a qual hoje não 

está preservada. 

A maioria dos turistas visita o Porto Santo por 

causa da extensa praia de nove quilómetros 

de areia, o que é ainda mais atraente, uma 

vez que a própria Madeira tem poucas praias 

arenosas. Por isso, o Porto Santo é visitado 

no fim de semana não só por turistas, mas 

também por muitos moradores da Madeira. 

As balsas diárias levam entre duas a três 

horas para viajar da Madeira para Porto 

Santo.

3 

 

 

Prova de vinhos e azeite 

Convidamo-lo a participar na nossa próxima 

degustação 

A primavera chegou: começamos com o 

Vinho Verde Solar das Bouças, feito a 

partir de uvas da casta Loureiro. Caracteriza-

se pela sua cor citrina, aroma jovem e frutado 

                                           
3 Quelle: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Porto_Santo_Beach,_M

adeira,_Portugal.JPG Author PaterMcFly 

com notas de sálvia, limão e moscatel. Teor 

de álcool 11%. Acompanha bem peixe e 

marisco, queijo e salsichas. 

Segue uma curta viagem ao longo do Douro, 

saboreamos o Borrelho Tinto Douro, feito a 

partir das uvas cas castas Touriga Franca, 

Tinta Roriz e Tinta Barroca. Um vinho forte do 

Douro com aromas muito bem acentuados de 

frutos vermelhos. Teor de álcool: 13%. 

Para o vinho de sobremesa ficamos no Vale 

do Douro e saboreamos o Borrelho Tawny, 

feito a partir das castas Touriga Nacional, 

Touriga Franca, Tinta Roriz, Barroca e Tinto 

Cão. Este porto combina os aromas frutais de 

um vinho jovem com os de vinhos mais 

antigos amadurecidos em barris de madeira. 

Teor Alcoólico 19%. 

 

O quê:  Degustação de vinho e azeite , Vinho 

branco (Vinho Verde Solar das Bouças), vinho 

tinto (Borrelho Tinto),  vinho do Porto  

(Borrelho Tawny),  azeite(Extra Virgem) 

Onde : Best  of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Wien (eléctrico1/O) 

Quando: Sexta-feira, 27.04.2018 16:00 – 19:00 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Porto_Santo_Beach,_Madeira,_Portugal.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Porto_Santo_Beach,_Madeira,_Portugal.JPG


 

 

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 10:00–13:30 e das  14:30–

18:30. 

No Sábado, 05.05.2018 estamos abertos 

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

mês). 

Na Sexta-feira, 20.04.2018, fechamos as 

18:00. 

Sugestões 

Queijo dos Açores 

O queijo há muito esperado, finalmente 

chegou! 

 

Molho de Francesinha 

Os mais recentes produtos da nossa gama,  

os molhos  de Francesinha. Francesinha é o 

nome de uma popular sanduíche na zona do 

Porto. O segredo está no molho! 

 

 

 

Vinho Bag-in-Box 5L 

O vinho tinto da Herdade de Casalmau 

produzido a partir das castas Tinto Roriz, 

Syrah e Sousão. O teor alcoólico é de 13,5%. 

A apresentação em Box de 5l ideal para 

festas ao ar livre. 
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Eurovision Song Contest4 

A música "Amar Pelos Dois", do artista 

português Salvador Sobral, venceu o Festival 

Eurovisão da Canção na Ucrânia no ano 

passado. O 63º Festival Eurovisão da Canção 

decorre entre 8 a 12 de maio de 2018 na 

capital portuguesa, Lisboa. 

Propomos que encomende na nossa loja os 

vinhos e especialidades portuguesas para 

estas noites emocionantes de festival. 

 

                                           
4 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest_2018 

Aprenda Alemão connosco 

o barco – das Boot 

a ilha – die Insel  

a madeira – das Holz 

o pirata – der Pirat 

o porto – der Hafen 

santo – heilig 

 

 

                                           

 


