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Pegadas de Dinossauros foram preservados na praia cerca de 140 milhões de anos. Estas pegadas 

são de um dinossauro da subordem Ornithopoda. 

Praia de  Salema2 

A praia da Salema não é muito conhecida, mas 

é uma excelente praia a considerar. The 

Guardian classificou esta praia em  15º lugar 

de 50 em 2016 num artigo sobre as praias. 

Esta praia situa-se no Algarve, entre Lagos e 

Sagres. Além da grande praia e da pequena 

vila de pescadores, há também pegadas de 

dinossauros para ver. Vale a pena explorar as 

praias longe dos lugares mais famosos (veja 

fotos no final da newsletter).  

                                           
1 Photo Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salema_ornithopoda.jpg  Autor: Matthias Süßen 

2 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Salema_(Portugal) 
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Salema é uma aldeia portuguesa da Freguesia 

de Budens, distrito de Vila do Bispo no distrito 

de Faro, no Algarve. Localiza-se num pequeno 

vale que interrompe a costa acidentada 

Algarvia, diretamente sobre o mar. Salema 

está localizado a meio caminho entre o Cabo 

de São Vicente, o ponto mais a sudoeste da 

Europa continental entre Sagres e a cidade de 

Lagos. A aldeia também está localizada no 

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina, uma reserva natural que se 

estende ao longo de toda a costa sudoeste do 

país. Até a década de 1980, Salema era uma 

pequena vila de pescadores, que 

gradualmente evoluiu para o ponto de 

encontro dos mochileiros no Algarve. 

Enquanto isso, o turismo é a principal fonte 

de rendimento, embora ainda existam alguns 

pescadores na cidade cujos barcos estão na 

praia. O turismo em expansão levou a uma 

grande atividade de construção nos últimos 

anos. A aldeia original estende-se ao longo de 

uma estrada estreita que corre paralela à 

costa até a encosta do vale. Ao longo da praia 

desenvolveu nos últimos anos, um passadiço. 

Exactamente na praia foram preservados 

cerca de 140 milhões de anos pegadas de 

dinossauros. Estas são de um dinossauro da 

subordem Ornithopoda. Este tinha cerca de 

1,50m a 2m de altura, movia-se 

principalmente bípede, pés com três dedos 

relativamente largos sem garras e era um 

herbívoro. Um pouco mais a leste, foram 

preservados numa baía não marcada e numa 

laje de pedra inclinada pegadas semelhantes 

a seis pés de galinha com garras de um 

terópode. Este também se movia em duas 

pernas, mas era um carnívoro, ao contrário 

do Ornithopoda. 
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Prova de vinho e azeite 

Convidamo-lo para a nossa próxima 

degustação de vinhos. Na nossa rota do vinho 

visitamos duas regiões vitivinícolas, a região 

de Vinho Verde e a região do Douro. 

O Vinho Verde Gazela é produzido na adega 

da Quinta de Azevedo, que pertence à 

Sogrape, perto de Barcelos, na região dos 

Vinhos Verdes. É feito de castas Loureiro, 

Pedernã, Trajadura e Azal. É caracterizada 

por cor de limão, gás leve, aromas de limão e 

frutas tropicais com uma acidez estimulante. 

O teor alcoólico é de 9%. 

O Rosé Casal Mendes provém também da 

região dos Vinhos Verdes e é feito a partir das 

uvas da casta Baga: cor rosada, aroma 

intenso a fruta com notas de ananás e 

banana, acidez agradável, refrescante e 

equilibrada. É muito bom com peixe, marisco 

ou apenas como aperitivo. O teor alcoólico é 

de 10,5%. 

O vinho tinto Inquieto Reserva 2011 do 

Vale do Douro é feito a partir das castas 

Touriga Nacional, Touriga Franca e Sousão e 

amadurecido em barricas de carvalho; o teor 

alcoólico é de 14%. Este vinho tinto não é 

apenas adequado para carne e queijo, mas 

também para lulas, bacalhau e peixe. Este 

vinho foi premiado muitas vezes, 

                                           
3 Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salema.jpg Matthias 

Süßen 
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recentemente na Polônia, com uma medalha 

de ouro. O teor alcoólico é de 14%.  

Como um vinho de sobremesa, temos um 

porto Burmester Tawny: aromas de frutas 

maduras e secas, com notas de baunilha e 

castanhas, o seu sabor é caracterizado por 

um equilíbrio de acidez e doçura, notas de 

frutas, caramelo e madeira. O teor alcoólico é 

de 20%. 

O quê:  Prova de vinho e azeite – Vinho Branco 

(Vinho Verde Gazela), Rosé (Casal Mendes), 

Vinho Tinto (Inquieto Reserva), Vinho do Porto 

(Burmester Tawny),  Azeite (Extra virgem) 

Onde:   Best  of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Wien (paragem do eléctrico 1/O) 

Quando: Sexta-feira, 28.06.2019 16:00 – 18:30 

Horário de funcionamento 

O nosso normal horário de funcionamento:  

Seg–Sex 10:00–13:30 e 14:30–18:30. 

No Sábado, 06.07.2019 estamos abertos das 

10:00 – 14:00. 

Em Agosto estaremos encerrados de 

03.08.2019 a 31.08.2019. Estaremos abertos 

a partir de 02.09.2019. 

Sugestões 

Cestas de junco  
Produto tradicional português, feitas em tear 

manual. Ideais para a praia.  

 

   
Cerveja 

É verão. Além das cervejas clássicas 

Superbock e Sagres, agora há a Stout da 

Superbock. 
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Vinho Verde 

O verão chegou, assim como a melhor época  

para o popular Vinho Verde. Nós temos  este 

vinho branco, rosé e tinto. Dependendo do 

tipo com mais ou menos gás. 

 

Vinho do Porto Branco e Rosé 

O vinho branco do Porto tem um sabor 

particularmente bom no verão, já que é 

bebido gelado e também é excelente para 

cocktails. 

 

 

 

Aprenda Alemão 

a cerveja – das Bier 

o gelo – das Eis 

a onda – die Welle 

a praia – der Strand 

o vento – der Wind 

o verão – der Sommer 
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… Praia, Praia, Praia, …  

 

 
 

                                                                     

 


