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A semelhança é surpreendente a princípio, mas logo as diferenças tornam-se claras ... à esquerda a Ponte 25 de Abril em 

Lisboa
1, à direita a Ponte Golden Gate em São Francisco

2. Em baixo a vista panorâmica de Lisboa
3. 

 Ponte 25 de Abril4 

Em Portugal, o 25 de abril é um dia muito 

importante, dado neste dia em 1974 a 

revolução dos cravos aconteceu. Foi um golpe 

militar contra a ditadura autoritária do Estado 

Novo em Portugal, liderado pelo grupo de 

esquerda Movimento das Forças Armadas. 

Mas desta vez não vamos falar sobre o golpe 

militar, mas sim sobre a ponte com o nome da 

data da revolução: Ponte 25 de Abril. 

 

                                           
1 Foto Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lisbon_Bridge.jpg, Autor: Matt Perich from Lausanne, Switzerland 
2 Foto Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Ponte_25_de_Abril#/media/File:GoldenGate01.JPG, by Uli 123 
3 Foto Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Ponte_25_de_Abril#/media/File:Lisboa-lisbon-_panorama.jpg, Autor Galak76 
4 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Ponte_25_de_Abril 
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Mas desta vez não vamos falar sobre o golpe 

militar, mas sim sobre a ponte com o nome 

da data da revolução: Ponte 25 de Abril  

A Ponte 25 de Abril tem 3,2 km de 

comprimento, com uma ponte suspensa de 

2278 metros sobre o Tejo. É a terceira maior 

ponte suspensa com tráfego rodoviário e 

ferroviário combinado em todo o mundo, 

depois da Ponte Yavuz Sultan Selim e da 

Ponte Tsing Ma. Liga  Alcântara a Lisboa, com 

a cidade de Almada, na direcção norte-sul. A 

auto-estrada A2 / IP7 passa  sobre a ponte 

em seis pistas. Ela é simplesmente chamada 

Ponte entre os habitantes locais. 

A 5 de novembro de 1962, iniciou-se a 

construção da ponte. O aço necessário foi 

importado dos Estados Unidos. Dos até 3.000 

trabalhadores no canteiro de obras, quatro 

perderam a vida. Com a conclusão em 

agosto de 1966, foram necessárias cerca 

de 2,2 milhões de horas por pessoa, 

sendo que a duração planeada da construção 

foi reduzida em seis meses. 

Numa cerimónia de estado, a ponte foi 

solenemente inaugurada a 6 de agosto de 

1966 sob o nome de Ponte Salazar e 

apresentada ao público sob a presença de 

altos funcionários do governo como o 

Presidente Almirante Américo Tomás, o 

Primeiro Ministro António de Oliveira Salazar 

e o Cardeal de Lisboa Manuel Gonçalves 

Cerejeira. Após a revolução dos cravos de 

25 de abril de 1974, ela foi renomeada 

Ponte 25 de Abril. 

Durante a construção,foi planeada uma 

extensão de duas linhas ferroviárias. Este 

projecto foi realizado apenas entre os anos de 

1996 e 1999 sob a plataforma da estrada, 

juntamente com o alargamento destas por 

duas faixas. 
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Hier der Blick auf die Brücke 25 de April vom 

Satellit (Quelle Google Map). 

 

 

 

 

 

                                           
5 Foto Quelle: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ponte_25_de_Abril#/media/File:Travessia_ferr

ovi%C3%A1ria_na_Ponte_25_de_Abril.jpg, Autor Aires Almeida from 

Portimão 
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Prova de vinho e Azeite 

Convidamo-lo a participar na nossa próxima 

degustação. Na degustação  da Páscoa  

damos-lhe a provar 4 vinhos, todos da região 

so Douro. 

A nossa viagem começa no Douro, na quinta 

da família Symington. Aqui vamos provar o 

vinho Altano branco, feito a partir das castas  

Malvasia Fina, Viosinho, Rabigato, Códega de 

Larinho e Moscatel Galego 

Caracteriza-se pela sua cor amarelo-palha e 

brilhante. O aroma é uma reminiscência de 

maracujá, abacaxi e um pouco de baunilha. O 

teor alcoólico é de 12,7%. 

O vinho Barão de Vilar Tinto é imbatível na 

sua relação preço-qualidade. É feito a partir 

das castas Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinto 

Cão e Tinta Barroca e caracteriza-se pela sua 

cor rubi e aromas a frutos maduros. O teor 

alcoólico é de 13%. 

O vinho tinto Quinta do Todão Reserva é 

feito a partir das castas Touriga Nacional e 

Touriga Franca e vinhas velhas. Colheita 

manual com cestos de 25kg. As uvas são 

trazidas para a adega da Quinta do Crasto, 

onde são fermentadas em tanques de aço 

inoxidável. O resultado é um dos melhores 

vinhos do Vale do Douro. O teor alcoólico é de 

13,6%. 

Como vinho de sobremesa apresentamos o 

Vinho do Porto Rosé Barão de Vilar Porto 

Pink, feito a partir das castas Tinta Cão, 

Tinta Roriz, Touriga Franca e Touriga 

Nacional. Este porto apresenta aromas de 

framboesas, flores, mel e toranja. Gosto de 

morangos, cerejas, groselhas e framboesas. 

Um porto doce e poderoso com uma 

abundância de sabor frutado e picante. Deve 

ser bebido fresco e tem um teor alcoólico de 

19,5%. 

  

   

 

 

 

 

 

 

O quê:  Prova de Vinho e Azeite – vinho 

branco(Altano Branco), vinho tinto (Barão de 

Vilar Tinto, Quinta do Todão Reserva),  Vinho 

do POrto  (Barão de Vilar Port Pink),  Azeite 

(Extra Virgem) 

Onde:   Best  of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Wien (Elétrico 1/O) 

Quando: Sexta-feira, 29.03.2019 16:00 – 18:30 

 

Horário de funcionamento 

O nosso horário de funcionamento normal:  

Seg–Sex 10:00–13:30 e 14:30–18:30. 

No sábado, 06.04.2019, estamos abertos das 

10:00 – 14:00 (1º sábado do mês). 

 

Sugestões 

Vinho Verde Aguarela 

Já chegou! O Vinho Verde mais apreciado: 

Aguarela. 
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Casal da Coelheira 

Os vinhos do Casal da Coelheira já chegaram. 

Mas agora há um vinho muito especial: Casal 

da Coelheira Private Collection. 

 

 

Vinho do Porto 

Agora existem vinhos do Porto selecionados 

da Barão de Vilar em embalagens de 

madeira muito apelativas. 

 

Vinho do Porto Ros«e 

Os nossos Porto Rosés mais apreciados estão 

novamente disponíveis. 
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Vinho em box de 5 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lernen Sie portugiesisch mit uns 

o Abril – der April 

o cravo – die Nelke (Revolução dos Cravos = 

Nelkenrevolution) 

o comboio – der Zug 

o estado – der Staat 

novo – neu (estado novo = der neue Staat, 

bezeichnet auch die autoritäre Diktatur 

zwischen Anfang der 1930er Jahre und 

1974) 

a ponte – die Brücke 

o rio – der Fluß 

 

 

                                           

 

 

 


