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Vista do Hotel Vintage House no Rio Douro 

Linha do Douro1 

Uma viagem de comboio no rio Douro permite 

que sinta a paisagem de perto. A popularidade 

desta região aumentou muito nos últimos anos 

com os turistas. Nas primeiras newsletters 

deste ano iremos por isso dedicar-nos ao rio 

Douro, ao afluente do Tua e à região em 

torno de Carrazeda de Ansiães.  

"A Linha do Douro, principal linha férrea do 

Douro, é uma linha férrea portuguesa que 

ligou a cidade do Porto a Barca d'Alva. A 

distância total foi de 200 quilômetros. Desde o 

desmantelamento em 1988, o percurso já 

termina a cerca de 30 km da fronteira com 

Espanha, na estação do Pocinho. A linha situa-

se em grande parte ao longo das margens do 

rio Douro, tornando-se a linha ferroviária mais 

longa de Portugal com percurso ao longo de 

um rio.” 

                                           
1 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Linha_do_Douro  
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"A construção da Linha do Douro foi iniciada 

em 1873, desde o Porto até à estação de 

Pinhão, uma vez que grandes cargas de vinho 

tiveram de ser transportados para o Porto - 

Vila Nova de Gaia. Só mais tarde a rota 

continuou para a fronteira espanhola. Em 

1879, a linha foi concluída até à Régua, onde 

começa a linha de bitola estreita Linha do 

Corgo até Vila Real. Somente em 1883 a 

extensão da rota para a Espanha foi decidida 

e concluída em 1887."  

As estações ao longo desta linha são edifícios 

únicos, como a estação de Pinhão. De 

particular interesse é o comboio histórico a 

vapor que circula entre a Régua e o Pinhão 

de junho a outubro.  

2 

3 

 

                                           
2 Author: Jsome1 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Esta%C3%A7%C3%

A3o_Ferrovi%C3%A1ria_do_Pinh%C3%A3o%2C_Portugal.jpg  
3 Author: André Marques 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comboio_hist%C3%B3rico_na_Est

a%C3%A7%C3%A3o_Ferrovi%C3%A1ria_do_Tua_(3300093141).jpg    

Uma vista do Douro da Barragem 

hidroelétrica da Valeira, concluída em 1975. 

Inclui também uma eclusa para o transporte 

marítimo e nas proximidades existe também 

uma estação da Linha do Douro, a estação 

Alegria. 

 

Na próxima newsletter vamos escrever mais 

sobre um afluente do Douro, o Rio Tua e a 

área envolvente. Aqui está uma vista de 

Miradouro no rio Tua e no vale do Douro 

coberto de nevoeiro. 
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Prova de vinhos e azeite 

Convidamo-lo para a nossa próxima 

degustação. 

A nossa viagem de vinhos começa no 

noroeste de Portugal. Vamos receber a 

primavera que se aproxima com um vinho 

verde. O Lago Branco é produzido na adega 

da Quinta da Calçada a partir das casta 

Loureiro, Arinto, Azal, Trajadura. Ele 

impressiona com sua cor amarela limão, 

ligeira presença gás com aromas de frutas 

tropicais e limões. Acompanha bem aperitivos 

leves. 

A adega Casal da Coelheira produz um 

excelente vinho tinto com uma excelente 

relação preço / qualidade: Terraços do Tejo 

Tinto. Ele produzido a partir das castas 

Aragonês, Syrah e Castelão. Aromas de frutas 

vermelhas e especiarias e uma estrutura 

harmoniosa com taninos agradáveis fazem 

dele um excelente acompanhamento para 

massas, carnes brancas e vermelhas e 

queijos. 

Para encerrar temos como sempre um vinho 

doce. Desta vez vamos provar o Barão de 

Vilar LBV (Late Bottled Vintage). 

Amadureceu em barris de madeira durante 4-

6 anos antes de ser engarrafado. O LBV serve 

para quase todos os pratos, sobremesas, 

queijos ou simplesmente como vinho de 

sobremesa. Deve-se beber ligeiramente 

fresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

O quê: Prova de vinho e azeite – Vinho branco 

(Vinho Verde Lago Branco), vinho tinto 

(Terraços do Tejo Tinto), vinho do Porto 

(Barão de Vilar LBV), azeite (Extra virgem) 

onde:   Best of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Viena (Elétrico1/O) 

Quando: Sexta-feira, 22.02.2019 16:00 – 18:30 

 

Horário de funcionamento 

O nosso horário normal de funcionamento:  

Seg.–Sex. 10:00–13:30 e 14:30–18:30. 

No sábado, 02.02.2019, estamos abertos das 

10:00 – 14:00 (1º sábado do mês). 
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Sugestões 

Livros 

Temos também livros sobre Portugal, Porto, 

Douro e Madeira. 

  
Douro Prime 

Os produtores de vinho do Douro Prime 

produzem o Inquieto Reserva, Inquieto 

Touriga Nacional e Tranquilo. Andreas 

Larsson, grande Sommelier a nível Mundial, 

numa degustação cega de vinhos deu a 

seguinte classificação: 

Inquieto Touriga Nacional 2013 avaliado 

94/100 e Tranquilo 2017 90/100. 

Temos muito orgulho por estes vinhos 

fazerem parte da nossa garrafeira! 

 
Queijo 

O inventário foi concluído e os resultados 

estão disponíveis: o queijo mais vendido nba 

nossa loja é o queijo de ovelha massa mole 

Flor da Estrela. Um maravilhoso queijo 

macio que nem precisa cortar, basta tirar com 

uma colher. 

 

 

Casa Amarela Reserva 

O vinho tinto Casa Amarela Reserva é 

produzido na Quinta Casa Amarela (Douro) a 

partir das castas Touriga Franca, Touriga 

Nacional e Tinta Roriz. As videiras “velhas” 

com mais de 65 anos. Uma maturação de 12 

meses em barris de carvalho dá-lhe o seu 

sabor característico. 

Já provamos, e achamos ser um dos 

melhores vinhos da nossa coleção. Pode 

comprar este vinho numa atraente 
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embalagem de madeira com 3 garrafas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprenda Alemão connosco 

a aldeia – das Dorf 

o barco – das Schiff 

o combóio – der Zug 

o miradouro – der Aussichtspunkt 

o hotel – das Hotel 

o rio – der Fluss 

o vapor – der Dampf (combóio a vapor – 

Dampfzug) 

 

 

                                           

 

 

 


