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Newsletter  

Ediçao : Março 2016 

 

O Douro : Paisagem única e a origem de excelentes vinhos  

Douro 

„Na mitologia, Jesus era o filho ou 

companheiro do deus do vinho -  Baco (gr. 

Dionysos). A província romana da Lusitânia, 

que é idêntica á parte atual de Portugal, pode 

ter recebido seu nome desta figura mitológica. 

“1 

Assim, o antigo nome de Portugal já aponta 

para a longa história da viticultura. Nesta 

edição, vamos aprender um pouco mais sobre 

a viticultura na região do Douro.  

„O Douro é o terceiro rio mais longo da 

Península Ibérica. Nasce na província 

espanhola de Soria, flui através do norte da 

Espanha e norte de Portugal e desagua  no 

Porto, no Oceano Atlântico. Tem cerca de 897 

quilómetros de extensão.“2 

 

                                           
1 Fonte: https://de.wikipedia.org/wiki/Weinbau_in_Portugal 
2 Fonte: https://de.wikipedia.org/wiki/Douro 
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 “Portugal tem na Europa, provavelmente, a 

maior variedade de castas brancas e tintas 

nativas. Em Colares a norte de Sintra há 

também um dos vinhos muito raros 

(Ramisco) cujas vinhas são cultivadas na 

areia, perto da costa do Atlântico, estas são  

videiras europeias não enxertadas. 

Conseguiram sobreviver á Filoxera, que 

destruiu quase todas as outras vinhas 

europeias no século 19, pois a Filoxera  não 

poderia sobreviver na areia." 

"A região do vinho do porto -  região Vinícola 

a leste de Porto no rio Douro: Os solos de 

ardósia retêm a humidade e ajudam as 

videiras a sobreviver ao verão seco e quente. 

Cada vez produzem-se no Douro vinhos tintos 

de  notável qualidade, com menos taninos  e 

mais ácidos do que o de outras regiões. " 

"Symington Family Estates, breve nota: 

Symington é uma empresa portuguesa, 

especializada na produção e comercialização 

de vinhos portugueses, especialmente do 

Porto e Madeira. Ao longo dos anos, a 

Symington comprou inúmeras caves do vinho 

do porto e tornou-se assim um dos maiores 

produtores de vinho do Porto em todo o 

mundo (quota de mercado global> 30%, a 

partir de 2008). "3 

As seguintes marcas pertencem á  

Symington Family Estates, S.A.: 

Graham's, Dow's, Warre's, Smith Woodhouse, 

Quinta Do Vesuvio, Gould Campbell, Quarles 

Harris, Martinez (Portwein), Blandy's, Cossart 

Gordon, Leacock's e Miles (Madeira), Chryseia 

e Altano (Douro-DOC). 

 

 

 

 

                                           
3 Fonte: https://de.wikipedia.org/wiki/Symington_Family_Estates 

 

Uma ideia do vale do Douro: 
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Prova de azeite e vinhos 

Convidamo-lo a participar na nossa próxima 

prova de vinhos. Experimente novos vinhos 

numa atmosfera internacional!  

A nossa degustação é desta vez dedicada ao 

Vale do Douro. Os vinhos DOC Douro da 

empresa  Family Estates Symington já 

mencionadas. O vinho branco Altano Douro 

DOC Branco 2013, preparado com 5 castas 

diferentes, incluindo Viosinho, Malvasia Fina e 

Moscatel Galego. 

O vinho tinto Altano Douro DOC Tinto 2013 

obtém seu aroma típico das castas Touriga 

Franca, Tinta Roriz e Tinta Barroca. Estagia 

em barricas de carvalho francês. 

 Desta vez, oferecemos um vinho branco 

"Moscatel do Douro - Favaios". Também um 

vinho da regiao do Douro , doce, feito a partir 

de uvas Moscatel Galego. Adequado tanto 

para aperitivo como para  sobremesa. 

 

O quê: Prova de vinho e azeite – Vinho branco 

(Altano Douro DOC 2013),  vinho tinto 

(Altano Douro DOC 2013), vinho doce 

(Favaios), Azeite  (Extra virgem – Trás-os-

Montes e Alto Douro)) 

Local:   Best  of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Wien (Elétrico 1/O) 

Quando : Sexta-feira, 19.2.2016 16:00 – 19:00 

Concerto com Carminho 

Bilhete com desconto de 20% (sujeito a 

disponibilidade) para o concerto de Carminho, 

2016/02/20 em St. Pölten. Mais informações 

em nossa loja. 

https://www.festspielhaus.at/programm/15-

16/carminho 

 

Horário de funcionamento 

O nosso horário de funcionamento normal é:  

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

No Sábado  5.3. estamos abertos das  

10:00 – 14:00. 

A Páscoa está á porta: 

- A prova de vinhos em Março será na 

Sexta-feira - 18.03.2016. 

- De Quinta-feira - 24.03., até Terça-

feira 29.03. (inclusive), estaremos 

fechados. 

 

https://www.festspielhaus.at/programm/15-16/carminho
https://www.festspielhaus.at/programm/15-16/carminho
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Sugestoes 

Marmelada de Marmelo 

Marmelada caseira, juntamente com um 

queijo, uma deliciosa sobremesa! 

 - Romeu e Julieta  

 

+ 

 

= Romeo e Julieta 

 

Bacalhau 

Já há Bacalhau! Provavelmente o peixe mais 

famoso  em Portugal.  

 

 

 

 

 

 

 

Cerveja e Tremoços 

Tremoços são em Portugal um aperitivo muito  

popular, acompanhados de  cerveja. 

Pode desfrutar destes tremoços com uma   

cerveja Superbock fresca. 
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Vinho Borrelho 

Os vinhos tintos Borrelho do Douro e do 

Alentejo estão de volta. A alta qualidade e 

baixo preço fazem deste vinho um dos vinhos 

mais vendidos. Boa pontuaçao em provas de 

degustaçao, e de seguida, surpreende  ainda 

mais com o preço. 

 

 

 

 

 

 

 

Aprenda Alemao connosco 

 

o concerto – das Konzert 

o figo – die Feige 

a marmelada – die Quittenmarmelade 

o marmelo – die Quitte 

a música – die Musik 

o queijo – der Käse 

o rio – der Fluß 

a uva – die Traube 

 


