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Ondas gigantes da Nazaré. Garrett McNamara surfou uma onda com mais de 23m de altura. 

Surf em Portugal2 

A Nazaré está localizada na costa atlântica 

portuguesa, a cerca de 120 quilómetros a 

norte da capital, Lisboa. O surf spot está 

localizado ao norte da Nazaré num aglomerado 

rochoso, abaixo da Fortaleza de São Miguel 

Arcanjo. A onda quebra a algumas centenas de 

metros em frente à Praia do Norte, no 

Atlântico aberto. 

A altura incomum da onda tem várias causas. 

Ao largo da costa encontra-se o Desfiladeiro da 

Nazaré, um desfiladeiro marítimo de mais de 

230 km com uma profundidade até 5000 

metros. O final deste desfiladeiro subaquático 

situa-se ao largo da costa da Nazaré, 

resultando em grandes diferenças de 

profundidade num pequeno espaço.

                                           
1 Autor Luis Ascenso from Lisbon, Portugal, siehe auch: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Can_you_see_the_surfer%3F_%2833988985575%29.jpg  

2 Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Nazar%C3%A9_(Welle)  
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Além disso, sob condições apropriadas, um 

fluxo de água ao longo da praia é 

redirecionado para o mar, resultando em um 

novo aumento da onda. Obtendo-se as 

condições adequadas para a formação de 

uma onda de mais de 20m de altura. 

3 

A 1 de novembro de 2011, o norte-americano 

Garrett McNamara conseguiu surfar uma onda 

de 23 m de altura, considerada a maior onda 

de sempre. A altura da onda foi confirmada 

pelo júri do Billabong XXL Award, que 

premeia anualmente o surf das maiores 

ondas do mundo há mais de 10 anos. Garrett 

McNamara recebeu então uma entrada no 

Guinness Book of Records pela sua onda na 

Nazaré. Em 2013, esse registo no mesmo 

local foi possivelmente excedido várias vezes, 

embora uma confirmação formal ainda não 

esteja disponível. No dia 1 de maio de 2015, 

Sebastian Steudtner recebeu o 'XXL Big Wave 

Awards' na categoria "Biggest Wave" para o 

surf de uma onda de altura estimada de 21,6 

m na Nazaré.  

 

                                           
3 Source: Blue Marble Next Generation, Author: NASA 

Prova de vinho e azeite  

Convidamo-lo a participar na nossa próxima 

prova de vinho. 

Começamos com um vinho branco da região 

do Douro, Proeza Branco, feito a partir das 

castas de Moscatel Galego, Malvasia Fina, 

Rabigato e Gouveio. Com um travo de limão 

torna-o muito apreciado no verão, agradável 

e refrescante. Teor de álcool de 12,5%. 

Enólogo: Álvaro van Zeller. Este vinho tem no 

rótulo o motivo „Passarola “(explicado na 

newsletter de junho). 

O vinho tinto também da região do Douro, 

Casa Amarela Vinho Tinto da Quinta Casa 

Amarela, feito a partir das castas de Touriga 

Nacional, Touriga Franca, Tinta Barroca e 

Tinta Amarela; Teor de álcool: 14,5%. 

Enólogo: Jean-Hugues Gros. 

Para finalizar o Porto Branco da Quinta da 

Casa Amarela. 

Vamo-nos surpreender com os novos aromas 

e sabores!  

 

O quê: Prova de vinho e azeite – Vinho branco 

(Proeza Branco), vinho tinto (Casa Amarela 

Vinho Tinto), Vinho do Porto (Porto Branco da 

Quinta da Casa Amarela), Azeite (extra virgem) 

Onde:   Best of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Viena (Elétrico 1/O) 

Quando: Sexta-feira, 29.06.2018 16:00 – 18:30 
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Horário de funcionamento 

O nosso horário normal de funcionamento:  

Seg.–Sex. 10:00–13:30 e 14:30–18:30. 

No Sábado, 07.07.2018 estamos abertos 

das 10:00 – 14:00. 

De 23.07.2018 a 15.08.2018 estamos 

fechados para férias, abrimos novamente a 

16.08.2018 10:00. 

 

 

Sugestões 

Produtos Bio 

Na nossa gama de produtos, temos uma 

parte significativa de produtos biológicos: 

Vinho, Vinho do Porto, chá e ervas, 

incluindo o Açafrão português (Alentejo) 

 

 

 

 

 

Pasta de azeitona e Flor de Sal 

Há novamente maravilhosas pastas de 

azeitonas e também a famosa Flor de Sal.  

A Flor de Sal é produzida apenas em dias 

quentes e sem vento, como uma camada fina 

na superfície da água. Esta “nata” á superfície 

é retirada manualmente, com uma colher de 

madeira e com muito cuidado. Em Portugal, é 

produzida no Algarve, na Figueira da Foz e na 

zona de Aveiro. 
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Bebidas refrigeradas 

Temoa cerveja e vinho refrigerado! 

 

 

 

Aprenda Alemão  

a água – das Wasser 

o calor – die Hitze 

o onda – die Welle 

a praia – der Strand 

o vento – der Wind 

o verão – der Sommer 

 

                                           

 

 


