
 

 

Seite 1 

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 

 

Newsletter  

Edição : Maio 2019 
 i 

1   

O navio de Magalhães Victoria, detalhe de um mapa mundial de Abraham Ortelius. 

 Circum-navegação de Fernão 

de Magalhães 

Há 500 anos, o navegador Português 

Fernão de Magalhães, começou a sua 

circum-navegação e descobriu, entre 

outras coisas a conhecida Rota de 

Magalhães. 

Fernão de Magalhães (1485 - 1521) foi um 

cavaleiro e navegador português que foi 

contratado pela coroa espanhola para 

encontrar uma rota ocidental para as Ilhas  

 

                                           
1 Photo Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Detail_from_a_map_of_Ortelius_-_Magellan%27s_ship_Victoria.png Autor: Ortelius 
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das Especiarias, iniciando a primeira 

circunavegação do mundo. 

A 20 de setembro de 1519, partiu de Sevilha 

com uma pequena frota e mais de 200 

tripulantes. Magalhães e sua tripulação 

descobriram o Estreito de Magalhães no final 

de 1520 e foram os primeiros europeus a 

atravessar o Pacífico. Depois de alcançar as 

Filipinas de hoje, Magalhães morreu numa 

batalha com os nativos na ilha de Mactan. Um 

de seus cinco navios originais, o Victoria 

Sanlúcar, retornou à Espanha pela rota ao 

redor do Cabo da Boa Esperança em 6 de 

setembro de 1522, com apenas 18 homens 

restantes. A história da primeira 

circunavegação historicamente documentada 

da Terra tornou-se conhecida principalmente 

através dos registros de Antonio Pigafetta, 

um dos poucos sobreviventes.
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Quando a frota chegou às Filipinas e, assim, 

às águas comprovadamente asiáticas, foi 

dada a prova final da forma esférica da Terra, 

e anulada a ideia de que a Terra era plana 

representada por apenas alguns poucos e 

insignificantes eruditos desde a antiguidade 

na Europa. O cálculo da circunferência da 

terra realizado antes desta viagem foi então 

foi corrigidoe verificou-se que o cálculo do 

estudioso helenístico Eratóstenes estava 

correto. A expedição de Magalhães é a 

primeira volta ao Mundo da história humana. 

A busca de Colombo pela Rota do Mar 

Ocidental para a Ásia foi descoberta com a 

                                           
2 Photo 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Weltumsegelung_von_Ferdinand_

Magellan_und_Juan_Sebastian_Elcano.png Author: Lencer 

descoberta do Estreito de Magalhães e do 

Oceano Pacífico, mas mostrou-se impraticável 

devido à longa distância percorrida. Juan 

Sebastián Elcano, capitão do navio Victoria, 

que foi o único a completar a jornada, e seus 

17 marinheiros merecem a honra de ser os 

primeiros a dar a volta ao mundo em uma 

jornada contínua. 
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Aqui está uma réplica do Victoria, a única da 

frota original de cinco navios Magellan, que 

foi o primeiro navio a navegar pelo mundo.
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3 Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ferdinand_Magellan.jpg 
Author: unknown 
4 Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nao_Victoria.jpg Author: 

Gnsin 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mactan
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Prova de vinho e azeite 

Convidamo-lo para a nossa pr«oxima 

degustação. Na nossa viagem de vinhos 

vamos visitar 4 regiões: Noroeste de 

Portugal, a região do Tejo, o Alentejo e, 

mais recentemente, a região do Douro. 

A região vinícola de Vinho Verde está 

localizada no noroeste de Portugal. É origem 

do nosso primeiro vinho, o Vinho Verde 

Aguarela, feito na Quinta da Lixa das 

castas Loureiro, Trajadura e Arinto. Suas 

características: cor de limão, fresco e frutado. 

É ideal como aperitivo ou para marisco e 

peixe. O teor alcoólico é de 9,5%. 

O primeiro vinho tinto é proveniente da 

região do Tejo: Casal da Coelheira Tinto. É 

feito a partir das castas Touriga Nacional, 

Alicante Bouchet e Touriga Franca. A 

maturação ocorre em parte em barricas de 

carvalho americano. Este vinho pode ser 

apreciado com queijo e carne vermelha. O 

teor alcoólico é de 13,5%. 

O segundo vinho tinto, o Gamito Alicante 

Bouschet, produzido pela Herdade do 

Gamito, no Alentejo, a partir das castas 

Alicante Bouschet.  

Desta vez vamos provar um porto branco, 

produzido na Quinta da Casa Amarela: o 

Quinta da Casa Amarela  Porto Branco. É 

produzido a partir das castas Malvasia Fina, 

Rabigato e Codega. Muito bom como 

aperitivo, especialmente no verão. O teor 

alcoólico é de 20%. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

O quê: Prova de vinho e azeite – Vinho branco 

(Vinho Verde Aguarela), vinhos tinto (Casal da 

Coelheira Tinto, Gamito Alicante Bouschet),  

Vinho do Porto  (Quinta da Casa Amarela Porto 

Branco),  Azeite (extra virgem) 

Onde:   Best  of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Wien (Elétrico 1/O) 

Quando: Sexta-feira, 26.04.2019 16:00 – 18:30 

 

Horário de funcionamento 

O nosso horário de funcionamento normal:  

Seg–Sex 10:00–13:30 e 14:30–18:30. 

No sábado, 04.05.2019, estamos abertos das 

10:00 – 14:00 (1º sábado do mês). 

De 19.04.2019 a 23.04.2019 estaremos 

encerrados. 
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Sugestões 

Bacalhau 

A Páscoa está-se aproximar, e como seria a 

Páscoa sem cozinha portuguesa e sem 

Bacalhau? O Bacalhau é embalado e vendido 

em embalagens de cerca de 1,2kg. Livros de 

culinária também estão disponíveis na nossa 

loja. 

  

 

Artigos de cortiça 

Portugal é o maior produtor mundial de 

cortiça. O mapa seguinte mostra a 

distribuição do sobreiro no Mediterrâneo.
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5 Quelle: Author Giovanni Caudullo 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quercus_suber_range.svg 

A cortiça é um material fascinante. Além de 

rolhas para garrafas, o material também é 

usado para pisos, material isolante, bolsas, 

chapéus, calçado e guarda-chuvas. É um 

material extremamente durável. Em Portugal, 

pode encontrar esses produtos em muitas 

lojas, em Viena pode encontrar alguns 

produtos na nossa loja.   

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 vegan de 

cortiça.

 

 



 

 

Seite 5 

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 

 

 

 
Azeite extra-virgem 

O nosso azeite é feito a partir de azeitonas de 

olival familiar no alto Douro.  

Ainda não conhece o nosso azeite? Venha à 

nossa degustação e experimente.

 

 

 

 



 

 

Seite 6 

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 

Vinho do Porto 

Um vinho do porto na Páscoa junto com sua 

Família? Um bom conselho! Também para 

presentes com caixa em madeira. O copo de 

vinho do porto oficial do instituto do vinho do 

porto também está disponível aqui na loja.  

Com esta rica seleção de vinhos do porto, há 

algo para todos os gostos: vinhos brancos, 

rosés e porto clássicos; Rubi, Tawny, 

Colheita, Vintage e até Vinho do Porto Tawny 

de 40 anos. 

 

 

 

 

Aprenda Alemão connosco 

o barco – das Schiff 

o mar – das Meer 

o sal – das Salz 

a vela – das Segel 

o vento – der Wind 

 

 

                                           

 

 

 


