
 

 

Seite 1 

Best of Portugal, Radetzkystraße 13, 1030 Wien 

E-Mail: kontakt@bestofportugal.at, Internet: www.bestofportugal.at 
Öffnungszeiten: Mo bis Fr, 10:00-13:30 und 14:30-18:30 

 

Newsletter  

Edição : Fev 2020 
 i 

   

 

 A ponte D. Luís I liga a parte antiga da cidade ao Cais Vila Nova de Gaia, onde estão localizadas as caves de 

vinho do Porto. Esta é a vista do bar da Porto Cruz.  

Caminhar pelo Porto1 

Porto ['poɾtu] é a segunda maior cidade de 

Portugal. A cidade está localizada na costa 

atlântica, na margem norte do rio Douro. Possui 

238.000 habitantes e é a capital do distrito de 

mesmo nome. Com a região metropolitana de 

mesmo nome, na qual vivem 1,76 milhão de 

pessoas, forma o centro econômico e cultural do 

norte de Portugal. 

 

 
1 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Porto 

Cidade portuária comercial desde a época da 

ocupação romana, o Porto tornou-se um dos 

mais importantes centros comerciais europeus 

na era da expansão europeia. O centro 

histórico é agora um Patrimônio Mundial da 

UNESCO. Enquanto essa importância se 
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perdeu com o declínio do império colonial 

português, o Porto continua a ser o centro 

econômico e industrial de Portugal até hoje. O 

Porto é conhecido pelo vinho do porto que é 

transportado de sua área de cultivo para o 

Porto, armazenado na vizinha Vila Nova de 

Gaia e exportado do Porto para o resto do 

mundo. Em 2001, o Porto foi a Capital 

Europeia da Cultura. Em espanhol e inglês, 

mais raramente também em alemão, o termo 

Porto é comum para “Oporto”. O artigo 

masculino na frente do nome Porto em 

português é entendido como parte do nome da 

cidade. Aqui estão algumas impressões da 

nossa última visita à cidade do Porto no início 

deste ano. Uma visita às excelentes 

confeitarias não deve, obviamente, ser 

esquecida.
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Degustação de vinhos e azeite 

A próxima degustação de vinhos será no dia 28 

de fevereiro. Para esta prova, escolheremos 3 

vinhos diferentes, desta vez com vinhos da 

região do Dão e do vale do Douro. 

O vinho branco Cabriz Branco é produzido na 

Quinta de Cabriz (Dão) a partir das uvas 

Encruzado, Bical, Malvasia Fina e Cerceal-

Branco. É caracterizado por aromas intensos 

de frutas tropicais e exóticas, limões e tília. 

Ideal para cozinha mediterrânea, culinária 

chinesa e indiana, ou simplesmente como 

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

O vinho tinto Quinta Casa Amarela é 

produzido na Quinta com o mesmo nome, a 

partir das castas Malvasia Fina, Viosinho e 

Rabigato. O envelhecimento ocorre em 

barricas de aço, parte do vinho em barricas de 

carvalho por 6 meses. É caracterizado por 

notas de frutas negras, flores, especiarias e 

baunilha. O teor de álcool é de 14%. 

Um vinho do porto não deve faltar no final. O 

Borrelho Tawny é produzido a partir das uvas 

Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, 

Barroca e Tinto Cão. Este porto combina os 

aromas frutados de um vinho jovem com os de 

vinhos mais antigos, amadurecidos em barris 

de madeira. 

 

O quê: Prova de vinhos e azeite – vinho branco 

(Cabriz  Branco), vinho tinto (Quinta Casa 

Amarela), vinho do Porto (Borrelho Tawny)  

Onde:   Best of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Wien (Elétrico 1/O) 

Quando: Sexta-feira, 28.02.2020 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, 1º de fevereiro de 2020, estamos 

abertos das 10:00 às 14:00. 

Sugestões  

Sardinhas 
Provavelmente, temos a melhor variedade de 

conservas de peixe portuguesas em Viena: 

produtos de alta qualidade e design de 

embalagem atraente. 
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Azeite 
O nosso azeite é produzido a partir de 

azeitonas de olivais de propriedade familiar no 

vale do alto Douro. Os garrafões de 2L e 5L são 

particularmente populares. 

Ainda não conhece o nosso azeite? Basta 

entrar e experimentar durante a degustação 

de vinhos. 

 

 

Cogumelos Shitake 
Cogumelos Shitake foram introduzidos 

recentemente. A produção da “Casa do 

Chascado” comecou apenas alguns anos atrás. 

Os produtos são de muito boa qualidade.  

 

 

Produtos de cortiça 
Os produtos de cortiça foram um grande 

sucesso no ano passado. As carteiras, chapéus 

e porta moedas em cortiça estão-se a tornar 

cada vez mais populares. Apenas entre e 

deixe-se convencer do que pode ser feito com 

esse material. 
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Alugue uma casa para férias no vale do 

Douro 

 

Agora também lhe oferecemos a oportunidade 

de alugar uma casa no Vale do Douro. A casa 

"Casa da Farmácia" (antiga farmácia) está 

rodeada por vinha e olivais. A capacidade 

máxima é de 8 pessoas. Pode encontrar mais 

detalhes no nosso site. A reserva pode ser feita 

via Airbnb, Booking ou diretamente na nossa 

loja. 

 

 

 

Aprenda Alemão connosco 

o azeite – das Olivenöl 

o barco – das Boot 

a casa – das Haus 

o campo – das Feld 

o cogumelo – der Pilz 

o rio – der Fluß  

a sobremesa – die Nachspeise 

 

 

 

https://www.airbnb.at/rooms/31377280
https://www.booking.com/hotel/pt/casa-da-farmacia.de.html?aid=357000;label=gog235jc-1DCAsouwFCEGNhc2EtZGEtZmFybWFjaWFIM1gDaA6IAQGYAQe4ARfIARTYAQPoAQGIAgGoAgO4AvWYrfEFwAIB;sid=e9591ff78b95304f75122d252aca7a83;dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total&

