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O Alentejo – uma região de Portugal ao sul do rio Tejo, com uma área cerca de 30% de Portugal 

continental. Magnífico cenário, cozinha deliciosa, vinho excelente e também com muito respeito 

pela  revolução de 1974.  

Festival da Eurovisão de 1974 

O festival da Eurovisão de 1974 foi realizado 

em Brighton, Inglaterra, a 6 de abril de 1974. 

Os vencedores desta competição da canção 

tornaram-se mundialmente famosos. Os Abba 

da Suécia ganharam o intitulado Waterloo. A 

contribuição de Portugal "E depois do Adeus" 

embora tenha ficado apenas na 14ª posição, 

também algumas semanas mais tarde 

desempenhou um papel importante na história 

do país. 

"Às 22h 55m é transmitida a canção E depois 

do Adeus, de Paulo de Carvalho, pelos 

Emissores Associados de Lisboa, emitida por 

João Paulo Diniz. Este é um dos sinais 

previamente combinados pelos golpistas, que 

desencadeia a tomada de posições da primeira 

fase do golpe de estado"1. 

                                           
1 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Nelkenrevolution 
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vinho tinto - Raya 2010 

Dia da Mãe 8.5.2016 

https://pt.wikipedia.org/wiki/E_depois_do_Adeus
https://pt.wikipedia.org/wiki/E_depois_do_Adeus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_de_Carvalho
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Emissores_Associados_de_Lisboa&action=edit&redlink=1
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„ O segundo sinal é dado às 0h20m, quando a 

canção Grândola, Vila Morena de Zeca 

Afonso é transmitida pelo programa Limite, 

da Rádio Renascença, que confirma o golpe e 

marca o início das operações. O locutor de 

serviço nessa emissão é Leite de Vasconcelos, 

jornalista e poeta moçambicano. Ao contrário 

de E Depois do Adeus, que era muito popular 

por ter vencido o Festival RTP da 

Canção, Grândola, Vila Morena fora 

ilegalizada, pois, segundo o governo, fazia 

alusão ao comunismo.” 

„O cravo vermelho tornou-se o símbolo da 

Revolução de Abril de 1974. Segundo se 

conta, foi Celeste Caeiro, que trabalhava num 

restaurante na Rua Braancamp de Lisboa, que 

iniciou a distribuição dos cravos vermelhos 

pelos populares que os ofereceram aos 

soldados. Estes colocaram-nos nos canos das 

espingardas. Por isso se chama ao 25 de Abril 

de 74 a "Revolução dos Cravos".”

 

Memorial do  25 de Abril em Lisboa2 

 

 

 

 

 

                                           
2 Quelle: wikipedia  

Prova de vinhos e azeite 

Convidamo-lo a participar na nossa próxima 

prova de vinho. Provar vinhos novos numa 

atmosfera  internacional! 

Primeiro começamos na região do Douro  

(Douro Superior) na  Casa Agrícola Rui Batel, 

da região de  Vila Nova de Foz Côa com o 

vinho branco Capatão 2014. 

O vinho Tinto „Terras do Crato 2011 Tinto 

da  „Herdade do Gamito”, na região do Crato 

no Nordeste Alentejano.  

Para sobremesa vamos provar o vinho do 

Porto - Barão de Vilar Colheita 2003. 

Como características de um Porto Colheita é 

ter estagiado pelo menos 7 anos em barrica 

da madeira e serem vinhos de um ano 

determinado.  

 

O quê: Prova de vinhos e azeite – Vinho Branco 

(Capatão 2014 Douro),  vinho tinto(Terras do 

Crato 2011 Tinto), vinho do Porto (Barão de 

Vilar Colheita 2003), Azeite Extra virgem – Trás 

–os-Montes e Alto Douro 

Local :   Best  of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Wien (Eléctrico1/O) 

Quando: Sexta-feira, 29.4.2016 16:00 – 19:00 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A2ndola,_Vila_Morena
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zeca_Afonso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zeca_Afonso
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_Renascen%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teodomiro_Leite_de_Vasconcelos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%A7ambique
https://pt.wikipedia.org/wiki/E_Depois_do_Adeus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_RTP_da_Can%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_RTP_da_Can%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A2ndola,_Vila_Morena
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cravo_(flor)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Celeste_Caeiro
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Horário de funcionamento 

Horário normal de funcionamento:  

Seg-Sex 10:00–13:30 e das  14:30–

18:30. 

No Sábado  7.5. estamos abertos das  

10:00 – 14:00.  

 

Sugestões 

Vinho do Porto 

A nossa gama de vinhos é agora 

verdadeiramente notável, a qual passamos a 

apresentar. 

Temos o clássico vinho do Porto tinto, que se 

bebe geralmente após as refeições. O vinho 

do Porto branco, mais seco, e usado como 

aperitivo, e o vinho do Porto Rosé que 

começou a ser comercializado só há cerca de 

8 anos. 

Entre outros temos as variedades Ruby, Ruby 

Reserva, Tawny, Vintage, Colheita, Tawny 

10/20/30/40. 

 

 

 

Prémio Raya 2010 

Este excelente vinho tinto foi por nós 

apresentado na última degustação. Temos 

obtido por parte dos nossos clientes um 

feedback muito positivo do Raya 2010 da 

Horta Gonçalpares, Terras Beira. 

Recentemente este vinho também foi 

premiado com uma merecida medalha de 

ouro.   

O vinho é excelente para acompanhar 

grelhados e pratos de caça, bem como 

queijos. 
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Casacos / capas impermeáveis e guarda 

chuva. 

Para o tempo chuvoso que se aproxima 

apresentamos: 

Casacos e capas impermeáveis da Soft, Cool 

& Chic (Design Português) e guarda-chuva de 

cortiça. 

 

Bacalhau à Bras 

Diz-se que há 1001 maneiras de preparar o 

bacalhau, sendo uma indicação de que este 

peixe em Portugal é apenas incrivelmente 

popular e tem de estar sempre presente num 

Menu. 

Bacalhau à Brás, uma das formas mais 

populares de preparação de bacalhau em 

Portugal, e é muito fácil de preparar. 

 

O bacalhau pode encontrá-lo na nossa loja. 
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Aprenda Alemão connosco 

a chuva – der Regen 

a colheita – die Ernte 

o dia – der Tag 

o galo – der Hahn 

a mãe – die Mutter (dia da mãe – Muttertag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E Depois do Adeus  – Festival da Canção 

1974 

Quis saber quem sou 
O que faço aqui 
Quem me abandonou 
De quem me esqueci 
Perguntei por mim 
Quis saber de nós 
Mas o mar 
Não me traz 
Tua voz. 
 
Em silêncio, amor 
Em tristeza e fim 
Eu te sinto, em flor 
Eu te sofro, em mim 
Eu te lembro, assim 
Partir é morrer 
Como amar 
É ganhar 
E perder. 
 
 
Tu viste em flor 
Eu te desfolhei 
Tu te deste em amor 
Eu nada te dei 
Em teu corpo, amor 
Eu adormeci 
Morri nele 
E ao morrer 
Renasci. 
 
E depois do amor 
E depois de nós 
O dizer adeus 
O ficarmos sós 
 
Teu lugar a mais 
Tua ausência em mim 
Tua paz 
Que perdi 
Minha dor 
Que aprendi. 
De novo vieste em flor 
Te desfolhei... 
 
E depois do amor 
E depois de nós 
O adeus 
O ficarmos sós. 

 

Wollte wissen, wer ich bin 
Was ich hier mache 
Wer mich verließ 
Wer mich vergaß 
Nach mir fragte 
Wollte von uns wissen 
Aber das Meer 
Bringt mir nicht 
Deine Stimme. 
 
 
In der Stille, Liebe 
In Trauer und Ende 
Ich fühle dich, in voller Blüte 
Ich füge dir Leid zu, durch mich 
So erinnere ich mich 
Weggehen ist sterben 
Wie lieben 
Gewinnen ist 
Und verlieren. 
 
Sah dich in voller Blüte 
Ich entblätterte dich 
Du gabst dich in Liebe 
Ich gab dir nichts 
In deinem Körper, Liebe 
Ich schlief ein 
Starb darin 
Und sterbend 
wieder aufzuleben. 
 
Und nach der Liebe 
Und nachdem wir uns 
Auf Wiedersehen sagten 
Blieben wir allein zurück 
 
Dein Weg zu mehr 
Deine Abwesenheit in mir 
Deinen Frieden 
Den ich verlor 
Meine Schmerzen 
Ich habe gelernt. 
Als Blume kamst du wieder 
Entblätterte dich... 
 
Und nach der Liebe 
Und nachdem wir uns 
Auf Wiedersehen sagten 
Blieben wir allein zurück. 

 

Nicht vergessen … 

Muttertag, am 8.5. 
Nicht vergessen … 

Muttertag, am 8.5. 
Nicht vergessen … 

Muttertag, am 8.5. 
Nicht vergessen … 

Muttertag, am 8.5. 
Não esquecer…Dia 

da Mãe, a 8.5. 


