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Propagação de sobreiro no Mediterrâneo. Portugal é o maior produtor mundial de cortiça. 

Cortiça2 

A cortiça (phellem) na botânica, é a camada 

celular entre a epiderme e a casca. Na 

linguagem popular, o termo cortiça refere-se 

ao material da casca do sobreiro (Quercus 

suber), do qual as rolhas são produzidas. A 

cortiça é também extraída da casca da árvore 

de cortiça asiática Amur (Phellodendron 

amurense). O maior produtor mundial de 

cortiça é Portugal.  

A cortiça é economicamente interessante para 

muitas aplicações: na pesca como boia nas 

redes, como material de vedação em máquinas 

e equipamentos, como tampa de garrafa, placa 

de pinos, revestimento de pavimentos, 

instrumentos de sopro, material de calçado 

ortopédico e material de construção e 

isolamento térmico. 

                                           
1 Quelle: Author Giovanni Caudullo https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quercus_suber_range.svg 

2 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kork  
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A casca do sobreiro é descascada e 

processada desde o século II dC no 

Mediterrâneo, especialmente na Itália central 

e em Espanha na então província romana da 

Hispânia, hoje principalmente no sul de 

Portugal. É retirada dos troncos e dos ramos 

principais com machados. Originalmente os 

cortadores de cortiça estavam ocupados com 

o processamento. 

Durante o primeiro descascamento, obtém-se 

uma casca de cortiça rústica e rica em resina, 

adequada para a produção de placas de 

cortiça castanha escura expandidas (sem 

adição de ligantes artificiais), são utilizadas 

como materiais de construção naturais para 

isolamento térmico. Posteriormente, a casca 

de cortiça secundária pode ser colhida a 

cada 8 a 12 anos. É de baixa resina e 

homogênea, razão pela qual é adequada para 

processamento mecânico. A cortiça 

secundária é utilizada principalmente para a 

produção de rolhas para garrafas e vários 

outros produtos industriais. A líder mundial 

na produção de produtos de cortiça é a 

portuguesa Corticeira Amorim. (Nota: Korken 

Schiesser Ges.m.b.H. em Viena faz parte do 

Grupo Amorim). Sobreiros no  Algarve em 

Portugal3: 

 

 

 

                                           
3 Quelle/Author: Hannes Grobe 
https://de.wikipedia.org/wiki/Korkeiche#/media/File:Quercus_suber_algarve.jpg 

Armazenamento de cortiça4: 

 

Extração de cortiça5: 

 

O gráfico a seguir ilustra as etapas de 

produção de maneira simplificada6: 

                                           
4 Quelle/Author: Carsten Niehaus 
https://de.wikipedia.org/wiki/Korkeiche#/media/File:Quercus_suber_corc.JPG 
5 Quelle/Author: Cazalla Montijano, Juan Carlos 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IAPH_Saca_del_corcho.jpg 
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Prova de vinho e azeite 

Convidamo-lo para a nossa próxima 

degustação. Devido aos feriados, não 

houve degustação de vinhos em outubro. 

Por isso, vamos provar 5 vinhos 

diferentes na degustação de vinhos de 

Natal. 

A nossa viagem de vinho começa no Vale do 

Douro com o vinho branco Tranquilo da 

Douro Prime. Feito a partir das castas 

Viosinho, Gouveio e Arinto; Teor de álcool 

12,5%. O seu aroma atraente, fresco e 

complexo, com minerais e uma acidez 

agradável, torna-o ideal como aperitivo, mas 

também com marisco, peixe grelhado e 

(obviamente) com bacalhau. 

                                                                     
6 Quelle: www.montado.pt 

Seguimos para sul, até à zona do Tramagal, 

Santarém, onde desfrutamos do Casal da 

Coelheira Branco. Um esplêndido vinho 

branco que ganhou vários prémios e é 

produzido a partir das castas Verdelho, 

Fernão Pires e Arinto. O teor alcoólico é de 

cerca de 13%.  

Para o primeiro vinho tinto, ficamos na Quinta 

Casal da Coelheira e desfrutamos do Mythos 

do vinho tinto. Produzido a partir das castas 

Touriga Nacional, Touriga Franca e Cabernet 

Sauvignon, envelhecidas durante 12-14 

meses em barricas de carvalho francês e 

americano. O teor de álcool é de cerca de 

14%. O seu aroma de flores, frutos 

vermelhos, maduros e a sua estrutura 

robusta fazem dele um excelente 

companheiro para o queijo e a carne 

vermelha. Nota: Este vinho é uma das nossas 

recomendações pessoais.  

O segundo vinho tinto espera-nos no Vale do 

Douro, na região do Douro Superior. Os 

produtores de vinho de Barão de Vilar 

produziram este excelente vinho tinto Zom 

DOC Reserva. É feito a partir das castas 

Touriga Nacional, Touriga Franca e Vinhas 

Velhas. O teor de álcool é de cerca de 14%. É 

caracterizado por uma cor vermelha escura 

com um aroma de frutas vermelhas maduras 

com um leve toque de madeira. Acompanha 

bem queijo, carne vermelha e caça.  

O que seria uma prova de vinho portuguesa 

sem vinho do porto? O grande final é o vinho 

do Porto da Casa Amarela Tawny 10 anos. 

Feita a partir das castas Touriga Nacional, 

Touriga Franca, Tinta Barroca, Tinta Roriz e 

Tinta Amarela. O teor de álcool é de 20%. 
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O quê:  Prova de vinho e azeite – vinhos brancos 

(Tranquilo e Casal da Coelheira), vinhos tintos 

(Mythos e Zom),  vinho do Porto  (Quinta da 

Casa Amarela Tawny 10anos),  azeite 

(extravirgem) 

Onde:   Best  of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Wien (Eléctrico 1/O) 

Quando:  Sexta-feira, 30.11.2018 16:00 – 18:30 

 

Horário de funcionamento 

O nosso horário normal de funcionamento:  

Seg–Sex 10:00–13:30 e 14:30–18:30. 

Nos Sábados de Advento 01.12., 08.12., 

15.12., 22.12.2018 estamos abertos das 

10:00 – 16:00.  

De 24.12.2018 a 6.1.2019 estamos 

encerrados para férias. 

 

 

 

 

 

Sugestões 

Produtos de cortiça 

9 razões para usar produtos de cortiça, a 

cortiça é: 

• um produto 100% natural 

• sustentável 

• leve como uma pena 

• elástico e resistente 

• repelente de água e impermeável 

• macia 

• resistente ao fogo 

• hipoalergênico 

• fácil de limpar 

Sugestão: peça os nossos produtos veganos 

de cortiça. 

Introduzimos alguns produtos novos, como 

bolsas, estojos de óculos, frascos de whisky, 

leques, guarda-chuvas, chapéus, bolsas, etc., 

aqui estão algumas fotos:
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Bolo Rei 

O Bolo Rei já está   disponível! É um bolo com 

frutas cristalizadas, típico para o Natal 

Português.
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Vinho do Porto 

A estação fria é onde melhor se encaixa um 

porto agradável para uma noite excelente. 

Há algo para todos os gostos com esta rica 

selecção de vinhos do Porto: branco, rosé e 

vinhos do Porto clássico; Ruby, Colheita, 

Tawny até 40 anos e Vintage 

 

Bacalhau 

Escrevemos na última newsletter, mas no 

Natal Bacalhau é apenas uma obrigação. 

O Bacalhau já está embalado em porções de 

1,2kg. O peixe é salgado e seco, por isso 

deve ser colocado em água cerca de 2 dias 

antes de cozinhar  para remover o sal. 

 

 

Würste & Speck/Schinken 

Chegaram novos produtos de charcutaria ... 

Presunto Naco, Salpicão do Cachaço, Salpicão 

do Lombo, Alheira, Chouriça de Carne. 
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Aprenda Alemão connosco 

o bacalhau – der Kabeljau 

o bolo – der Kuchen 

bom ano novo -  ein gutes, neues Jahr 

bom natal – Frohe Weihachten 

branco - weiß 

o copo – das Glas 

a cortiça – der Kork 

o peixe – der Fisch 

o rei – der König 

tinto - rot 

o vinho – der Wein 

 

                                           

 

 

Frohe Weihnachten und ein gutes, neues 

Jahr 

Feliz Natal e um bom ano novo 

 


