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 As Ruínas de São Paulo em Macau  do século XVI, destruído por um incêndio em 1835. Macau é uma 

das regiões administrativas especiais da República Popular da China desde 1999 

Macau2 

Há 20 anos, deu-se a reunificação de Macau com a 

China. Macau é uma área administrativa especial da 

República Popular da China localizada a cerca de 50 

km a oeste de Hong Kong. Até 1999 era uma 

colônia portuguesa. As principais fontes de 

rendimento são o jogo legal e o turismo relacionado 

com Hong Kong e a China continental, razão pela 

qual Macau é muitas vezes referido como o Monte-

Carlo do Oriente. 

                                           
1 Photo Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Restos_de_la_Catedral_de_San_Pablo,_Macao,_2013-08-08,_DD_05.jpg Autor: Diego Delso 

2 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Macau 
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A história de Macau tem pelo menos 6.000 

anos. O local foi originalmente povoado por 

pescadores e camponeses chineses e 

arrendado ao Reino de Portugal em meados 

do século XVI. No período subsequente, a 

cidade desenvolveu, no contexto do comércio 

da China, um dos mais importantes pontos de 

transferência de mercadorias entre a Ásia e a 

Europa. O comércio de seda, especiarias e 

chá floresceu e deu grande prosperidade a 

Macau. 

A partir de meados do século XIX iniciou-se 

uma disputa entre a China e Portugal sobre o 

estatuto político e legal de Macau que durou 

mais de 150 anos. Em 1845, Portugal 

declarou unilateralmente Macau como porto 

franco. Ao mesmo tempo, a Grã-Bretanha 

anexou Hong Kong, a apenas 62 quilômetros 

de Macau, razão pela qual Macau perdeu sua 

supremacia no comércio asiático. Sob pressão 

internacional, o Império Chinês teve que 

reconhecer em 1887 a ocupação permanente 

e o governo de Macau por Portugal.  

Em 19./20. de Dezembro, Macau tornou-se 

uma das regiões administrativas 

especiais da  China à meia-noite de 19 de 

dezembro de 1999. Macau detém altos 

direitos de autonomia e autogoverno até 

2049, com base na Declaração Chinês-

Portuguesa de 1987. 

Os destaques do calendário anual de eventos 

da cidade incluem a celebração do Ano Novo 

Chinês, o Festival de Artes de Macau, o 

Festival de Barcos Tun Ng Dragon, o 

Concurso Internacional de Fogo de 

Artifício e o Festival Internacional de 

Música. Todos os anos, desde Novembro de 

1954, o Grande Prémio de Macau, 

composto por várias provas de motos, carros 

de turismo e monoposti, decorre em 

Novembro no Circuito da Guia. 
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3 Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macau_Location.png 
4 Photo 

https://de.wikipedia.org/wiki/Macau#/media/File:The_Venetian_01.jpg 

Autor: Seader 
5 Photo 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lago_Nam_Van,_Macao,_2013-

08-08,_DD_06.jpg Autor: Diego Delso 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Administrativa_Especial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Administrativa_Especial
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Macau_Location.png
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Prova de Vinho e Azeite 

Convidamo-lo para a  a nossa próxima 

degustação de vinhos. Na nossa rota do vinho 

visitamos duas regiões vitivinícolas, a região 

do Tejo e do Douro. 

O vinho branco Tranquilo Reserva é 

produzido na adega das adegas Douro Prime 

das castas Vinhosinho, Gouveio e Arinto. A 

denominação de Reserva deve-se ao estágio 

que o Tranquilo faz em barrica de madeira. É 

ideal como aperitivo, mas também a 

acompanhar marisco, peixe grelhado e 

bacalhau. O teor alcoólico é de 12,5%. 

O primeiro vinho tinto é proveniente da 

região do Tejo: Casal da Coelheira 

Reserva Tinto. É feito a partir das castas 

Touriga Nacional, Touriga Franca, Cabernet 

Sauvignon. A maturação ocorre em barricas 

de carvalho francês e americano. Este vinho é 

muito adequado para queijo e carne 

vermelha. O teor alcoólico é de 14,3%. 

O segundo vinho tinto vem do Vale do 

Douro, o Proeza Tinto da Barão de Vilar, feito 

a partir das castas Touriga Franca, Tinta 

Roriz, Tinto Cão e Tinta Barroca; Teor de 

álcool: 13%. Este vinho tinto tem o motivo 

"Passarola" no rótulo. 

Desta vez oferecemos um vinho doce 

"Moscatel do Douro - Favaios". Feito de 

uvas Moscatel Galego, adequado tanto como 

um aperitivo como vinho de sobremesa. 

O que há com o motivo "Passarola" (= grande 

pássaro)? Bartolomeu Lourenço de Gusmão 

foi sacerdote, cientista e inventor da então 

colônia portuguesa do Brasil. Em 1709 ele 

desenvolveu um protótipo de uma aeronave, 

recebeu a primeira patente de aeronave e 

ficou conhecido como o padre voador. 
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O quê:  Prova de vinho e azeite – Vinho branco 

(Tranquilo Reserva), vinhos tinto (Proeza Tinto, 

Casal da Coelheira Reserva), Vinho doce  

(Favaios Moscatel),  Azeite (Extravirgem) 

Onde:   Best  of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Wien (Elétrico1/O) 

Quando: Sexta-feira, 24.05.2019 16:00 – 18:30 

                                           
6 Autor Jorge Barrios, siehe auch: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museo_Aeron%C3%A1utico_y_del_Espacio_07.JP
G 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museo_Aeron%C3%A1utico_y_del_Espacio_07.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museo_Aeron%C3%A1utico_y_del_Espacio_07.JPG
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Öffnungszeiten 

Nosso horário normal de funcionamento:  

Seg–Sex 10:00–13:30 e 14:30–18:30. 
Devido ao feriado na Quinta-feira 30 de Maio, 

Vamos estar encerrados na sexta-feira 31/05 

assim como no Sábado 1/06/2019 

 

Sugestões 

Tranquilo Reserva (-20%) 
Aproveite a oferta atual. O excelente vinho 

branco Reserva do Vale do Douro está 

atualmente com desconto de 20%. Também 

iremos provar este vinho branco em 24.5. na 

nossa próxima degustação de vinhos.

 

 Gesso perfumado 

Provavelmente, o motivo mais típico para 

jóias de filigrana de Portugal é o coração de 

Viana. Tambem temos este lindo motivo em 

gesso perfumado de diferentes cores. O 

coração de gesso também é vendido em 

pequenas caixas com um frasco de perfume 

para manter a fragrância ainda mais longa. 

Também temos o motivo flores. Ideal para 

presentes. 
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Ginja 

Para além do licor de Ginja  do centro de 

Portugal (Ginja d'Óbidos), também temos 

um licor de ginja do norte de Portugal (Ginja 

Transmontana), assim como os copinhos de 

chocolate para beber a Ginjinha e depois 

comer.  

 

 

Vinho tinto Box 5l 

Já está novamente disponível o vinho tinto 

Areão – box de 5l. 
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Aprenda Alemão 

o cheiro – der Geruch 

o chocolate – die Schokolade 

a colónia – die Kolonie 

o copo – der Becher 

o passaro – der Vogel 

o turismo – der Tourismus 

 

 

                                           

 

... devido às temperaturas ainda 

baixas   partilhamos  uma imagem do 
verão e da praia ...

 


