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 Azulejos e um brasão de armas português no porto da cidade, na cidade encontra-se em todo o lado o brasão 

de armas português, uma estátua do Infante Dom Henrique no meio da rotunda. Onde fica? 

Ceuta1 

Ceuta é uma cidade espanhola na costa norte 

da África e no estreito de Gibraltar com cerca 

de 85.144 habitantes (a partir de 1 de janeiro 

de 2018). Ceuta pertence como um exclave 

espanhol à União Europeia, mas não à NATO, e 

possui alguns direitos especiais. Em particular, 

está isento do território aduaneiro da UE ao 

abrigo do Código Aduaneiro da União. 

Do continente espanhol, pode-se chegar a 

Ceuta em cerca de 1 hora de ferry (Algeciras - 

Ceuta). 

                                           
1 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Ceuta 
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A origem do nome remonta à designação 

dada pelos romanos aos sete montes da 

região (em latim: Septem Fratres; "sete 

irmãos"). Septem foi deformado 

sucessivamente para Sept e Ceuta.  

A 21 de agosto de 1415 tropas portuguesas 

comandadas pelo rei D. João I acompanhado 

pelos seus filhos Duarte, Pedro e Henrique 

desembarcaram no que são atualmente as 

praias de Santo Amaro e conquistam a cidade 

para Portugal.  

No contexto da Dinastia Filipina, que se 

seguiu à morte de D. Sebastião em 1580, 

Ceuta manteve a administração portuguesa, 

tal como Tânger e Mazagão. Todavia, quando 

da Restauração Portuguesa em 1640 não 

aclamou o Duque de Bragança como rei de 

Portugal, ficando sob domínio espanhol. A 

situação foi oficializada em 1668 com 

o Tratado de Lisboa, assinado entre os dois 

países e que pôs fim à guerra da 

Restauração, no entanto, a cidade decidiu 

manter a sua bandeira que é composta por 

gomos brancos e pretos, à semelhança da 

bandeira da cidade de Lisboa, ostentando ao 

centro o escudo português.[6]  

Aqui estão algumas impressões de Ceuta (é 

claro com as colunas de Hercules): 

 

 

 

A transição para a degustação de vinhos 

sucede com o Infante Dom Henrique. A 

Confraria do Vinho do Porto foi escolhida 

pelo seu fundador Infante D. Henrique, filho 

do rei D. João I, nascido no Porto, como 

padroeiro. O seu carácter, inspirado nas 

extraordinárias viagens marítimas 

portuguesas, reflecte-se nos valores e 

qualidade tradicionais do vinho do Porto. 
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Prova de vinho e azeite 

Convidamo-lo para nossa próxima degustação 

de vinhos. Na nossa jornada vinícola, 

visitamos duas regiões vinícolas, a região do 

Douro e o Alentejo. 

O vinho branco Proeza Branco é proveniente 

do vale do Douro e é produzido a partir das 

castas Moscatel Galego, Malvasia Fina, 

Rabigato e Gouveio Real; teor de álcool 

12,5%. Típico deste vinho é o aroma muito 

frutado. 

O vinho rosé Glassy provém do alentejo da 

Herdade do Gamito e é produzido a partir 

das uvas Aragonez e Syrah; teor de álcool 

13,5%. Muito bom para acompanhar pratos 

de peixe grelhado ou aperitivos. 

O vinho tinto também provém do Vale do 

Douro, o Proeza Tinto 2015 de Barão de 

Vilar, elaborado a partir de uvas das castas 

Touriga Franca, Tinto Roriz, Tinto Cão e Tinta 

Barroca; teor de álcool: 13%. Ambos os 

vinhos Proeza têm o motivo de "Passarola". 

Como vinho de sobremesa, provaremos o 

porto de Barão de Vilar, Tawny, 10 anos. 

É produzido a partir de uvas das castas 

Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, 

Tinto Cão e outras uvas típicas da região. 

Este requintado Barão de Vilar Tawny 

amadurece em barricas de carvalho durante 

10 anos. Caracteriza-se por um aroma 

intenso com frutos secos e um final muito 

bom com prazer duradouro. É ideal com 

sobremesas ou simplesmente como vinho de 

sobremesa. 

 

 

   

O quê:  Prova de Vinho e Azeite – vinho 

branco(Proeza Branco), Rosé (Glassy), vinho 

tinto (Proeza Tinto), Vinho do Porto (Barão de 

Vilar 10 years old Tawny),  Azeite (Extra 

Virgem) 

Onde:   Best  of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Wien (Eléctrico1/O) 

Quando:  Sexta-feira, 27.09.2019 16:00 – 18:30 

 

 

Horário de funcionamento 

Nosso horário de funcionamento regular é: 

Seg-Sex 10:00-13:30 e 14:30-18:30. 

No sábado, 05.10.2019, estamos abertos das 

10:00 às 14:00. 
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Sugestões 

Chouriços 
Acabados de chegar os chouriços de Javali e 

veado, naturais ou com especiarias. 

 

Bambu  – Produtos sustentáveis 
Babu é uma empresa em Portugal (Cadaval, 

perto de Lisboa) que produz produtos 

sustentáveis. Os produtos são feitos de 

bambu. O lema da empresa é: "Somos 

apaixonados por trazer novas idéias que 

contribuam para um mundo mais 

sustentável". 

Os produtos oferecidos são ex: Escovas de 

dentes, palhinhas reutilizáveis e cotonetes.

.  
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Queijo 

O  stock de queijo está reabastecido. 

 

Desta vez também com o queijo São Jorge 

dos Açores.  

 

O queijo da serra muito popular também está 

de volta.  

 

 

Compotas BIO 
Compotas BIO, grande variedade de sabores: 

 

Paté 
Patés de Perdiz e Javali 
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Aprenda Alemão connosco 

a caravela – portugiesischer Schiffstyp, 

bedeutend bei der Entdeckung des 

Seewegs nach Indien 

a cidade – die Stadt 

a coluna – die Säule  

a compota – die Marmelade 

a marmelada – die Quittenmarmelade 

o marmelo – die Quitte 

a conquista – die Eroberung 

João – Johann 

o queijo – der Käse 

o rei – der König 

o reino – das Königreich 

a viagem – die Reise 

 

                                           

 

 

 

 


