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Filigranas Artesanato de Portugal  

 A Casta - Blauer Portugieser 

“…O austríaco Franz Langwieser escreveu em 

Heimatbuch de Schwadorf 1953 um Capítulo  

sobre o "vinho": "Um conde de Fries que foi 

embaixador austríaco em vários países, 

incluindo Portugal, possuía vinhas em  Vöslau. 

Por volta de 1770 ou 1780, trouxe uma casta 

de videira  de Portugal para Vöslau e plantou-

as na sua vinha ... " 

"... Vantagem da casta Blauer Portugieser, é 

que esta aguenta quase todos os solos (exceto 

pesado, frio e húmido), mesmo com solos 

pobres em nutrientes e arenosos. Até mesmo 

terrenos planos, o que facilitava o trabalho 

mecânico ...“1 

 

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

Conteudo 

 A Casta  -Blauer Portugieser 

 Dia dos Namorados 14.2.2016 

 Prova de Vinho 29.01.2016 

 Horário de funcionamento 

 Novos Produtos/Sugestões 

 Aprender Alemão 

 

Sugestões:  

Filigarnas de prata, 

Produtos de 

Castelo Branco 

Prova de vinho 

29.01.2016 

16:00 – 19:00 

Sábado, 6.2. 10:00 -

14:00 estamos 

abertos 

14.2. Dia dos namorados 



 

 

Seite 2 

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 

Uma pequena comparação  entre a  

viticultura em Portugal e na Áustria: 

Viticultura em Portugal 

• Extensão: 239.000 ha 

• A produção anual: cerca de 6 - 7 milhões de 

hectolitros 

• consumo de vinho (2007): 46,9 litros per 

capita por ano 

• regiões de cultivo com o estatuto de DOC: 

26 (DOC significa em Portugal Denominação 

de Origem Controlada) 

• número de variedades, que são autorizadas 

para a produção de vinho: 341 

• As mais importantes castas tintas: 

Alfrocheiro, Tinta Roriz, Baga, Castelão 

Francês, Touriga Francesa e Touriga Nacional 

• As mais importantes castas brancas: 

Alvarinho, Arinto, Avesso, Azal, Bical, 

Encruzado, Loureiro, Trajadura e Verdelho 

Viticultura na Áustria 

• área cultivada: 45.533 ha 

• A produção anual: cerca de 2,5 milhões de 

hectolitros 

• consumo de vinho (2007): 30,8 litros per 

capita por ano 

• regiões de cultivo com o estatuto de DAC: 9 

(DAC = Districtus Áustria Controllatus, vinhos 

com denominação de origem protegida) 

• número de variedades, que são autorizadas 

para a produção de vinho: 35 

• As mais importantes castas tintas: Zweigelt, 

Blaufränkisch, Blauer Portugieser 

• Os brancos mais importantes variedades de 

uvas: Grüner Veltliner, Riesling, Rivaner 

(Müller-Thurgau) 

Dia de S. Valentim (Dia dos 

namorados) 

A produção de joias filigrana é feita com fios 

muito finos de prata ou ouro, que são depois 

soldadas em alguns pontos de acordo com o 

desenho. 

A produção manual torna cada uma dessas 

joias peças únicas. 

As joias em forma de coração ou folha são os 

mais conhecidos.  

Fica aqui a sugestão para oferecer uma 

filigrana no Dia dos Namorados, que pode 

encontrar na Best of Portugal.  
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Neste Dia dos Namorados também sugerimos 

claro, os “Lenços dos Namorados" para um 

presente especial. A história destes lenços 

data aos séculos 17 e 18. Os lenços foram 

usados para "conquistar" o amado. O pano 

bordado foi dado à "Namorado" (amado). Se 

ele usava em público, ele assumia ter aceite o 

relacionamento. Não se deixe enganar pelos 

erros ortográficos nestes lenços, eles são 

intencionalmente colocados e são parte da 

tradição.

 

 

 

 

Prova de Vinho Azeite e Queijos 

Convidamo-lo para a nossa próxima 

degustação de vinhos! Experimente novos 

vinhos numa atmosfera internacional muito 

agradável. 

A nossa viagem começa na península de 

Setúbal. O vinho branco seco João Pires, feita 

a partir de uvas da casta Moscatel, ideal como 

aperitivo ou com peixes e frutos do mar. 

A estação seguinte é na área de Castelo 

Branco, perto da fronteira com Espanha. Aqui 

vamos provar o vinho - Raya e aguardamos a 

sua opinião. Um novo vinho tinto na nossa 

gama. 

No final o vinho do Porto não deve faltar, 

vamos provar o Barão de Vilar Reserva. 

 

O quê:  Prova de Vinho, Azeite e Queijo – Vinho 

Branco  (João Pires), Vinho Tinto (Raya),  

Vinho do Porto (Barão de Vilar Reserva), Azeite 

Extra Virgem, Queijos de Castelo Branco  

Local:   Best of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Wien (Straßenbahnhaltestelle 1/O) 

Data: Sexta-feira, 29.1.2016, das 16:00 – 19:00 
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Horário de funcionamento 

O nosso horário normal de funcionamento:  

Seg a Sex das 10:00–13:30 e das 14:30–

18:30. 

No Sábado 6.2. estamos abertos das 

10:00 – 14:00 .  

Sugestões 

Produtos de Castelo Branco 

Castelo Branco, o nome do distrito e da 

cidade. O distrito é limitado a sul pela 

Espanha e tem cerca de 55.000 habitantes. 

Depois de conhecermos pessoalmente os 

produtores em Castelo Branco, podemos 

oferecer-lhe cada vez mais produtos desta 

região. 

 

 Queijo: um queijo de cabra macio (tipo 

Serra da Estrela), com e sem temperos 

disponíveis, Caganita (queijo de ovelha), 

queijo curado, maturação de 12 meses 

queijo curado de ovelha, Queijo Amarelo, 

queijo de mistura de leite de de cabra e 

ovelha, queijo picante.  

 Vinho: Vinho tinto Raya, será 

apresentado na prova. 

 Aguardente: Aguardente de Medronho  - 

Lenda da Beira, uma aguardente feito a 

partir do fruto- Medronho. 

 Chouriços de Caça: “Penha Monte”, 

chouriços de Veado e Javali. 

 Compotas: Compotas doces saberes – as 

compotas decoradas com flores naturais 

secas, confeccionadas por uma artesã 

reconhecida. A  compota de Laranja já é 

muito apreciada pelos nossos clientes ! 

 Bordados: Bordados típicos desta região, 

linho boradado a fio de seda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprenda Alemão connosco 

o aguardente – der Schnaps 

a casta – die Traubensorte 

o castelo – die Burg 

o dia – der Tag 

a joia – der Schmuck 

o lenço – das Tuch 

o namorado – der Geliebte 

o vinho – der Burg 


