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O termo “cimbalino” (especialmente na zona do Porto) para um pequeno espresso é interessante!  Este nome 

remonta ao uso das máquinas de café “La Cimbali”. 
 

Mudança 

Luís Vaz de Camões, provavelmente o mais 

conhecido poeta português, escreveu um 

poema sobre a mudança no século XVI. Devido 

ao turbulento ano de 2020, estamos iniciando a 

newsletter com estas linhas atualmente muito 

apropriadas de Omnia mutantur (tudo está 

mudando): 

 

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, 

Muda-se o ser, muda-se a confiança; 

Todo o mundo é composto de mudança, 

Tomando sempre novas qualidades. 
  

 
1 Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Cimbali_Köln_Maschine_1.JPG Author M. Pfeiffer alias 

Benutzer:Gordito1869 
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Natal 

Este ano certamente não será marcado por 

feriados e muito menos por férias na praia. 

Mas quem não sente a falta? Essa 

oportunidade vai voltar e até lá vamos manter 

a memória viva e fazer uma viagem virtual a 

"Natal" no Brasil. Escolhemos este local não só 

pelas belas praias, mas também pela 

proximidade da festa de Natal. "Natal" 

remonta ao dia em que a cidade foi fundada. 

Natal, oficialmente Município de Natal, é a 

capital do estado do Rio Grande do Norte, no 

nordeste do Brasil. A cidade tinha uma 

estimativa de 890.480 habitantes em 1º de 

julho de 2020. 

Piratas franceses comandados por Jacques 

Riffault negociaram com o povo Tupi na região 

de Natal. Em 1597 o governador Francisco de 

Sousa ordenou a expulsão dos piratas. A 

empreitada foi executada com sucesso por 

Manuel de Mascarenhas Homem e Jerônimo de 

Albuquerque Maranhão, que iniciaram a 

construção do Forte dos Reis Magos em 6 

de janeiro de 1598. 

A cidade foi fundada pelos governantes 

coloniais portugueses em 25 de dezembro de 

1599. 

No centro histórico (Cidade Alta) está a Igreja 

da Assunção da Virgem Maria, a Igreja Matriz 

de Nossa Senhora da Apresentação de 1599, a 

primeira igreja da cidade. O Forte dos Reis 

Magos "Fortaleza dos Magos" está localizado 

em um promontório na Praia do Forte. Pode-se 

ver a vida marinha da região no Museu do Mar 

Onofre Lopes. A praia da cidade dos Artistas é 

frequentada pelos moradores, os turistas vão 

na sua maioria à praia de Ponta Negra com a 

 
2 Quelle: Author Matti Blume Ponta Negra beach with 

Careca hill visible in the 
backgroundhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prai
a_da_Ponta_Negra_20150814-DSC05653.JPG 

duna Morro do Careca de 120 metros de altura, 

que fica 12 km a sul, ainda na zona da cidade. 
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 Café3 

O café é uma parte essencial do modo de vida 

dos portugueses. A multiplicidade de 

preparações de café diferentes merece um 

artigo na nossa newsletter. O café também é 

muito acessível em Portugal, e não é raro um 

pequeno expresso ser comprado por menos de 

um euro. 

• O termo “cimbalino” (especialmente na zona 

do Porto) ser usado para um pequeno 

espresso também é interessante. Isso 

remonta ao uso das máquinas de café “La 

Cimbali”. Numa chávena  de café expresso 

com um saquinho de açúcar mas sem leite 

(às vezes com um pau de canela em vez de 

uma colher) são servidos:  

• Bica e Café – Espresso, 

• Italiana - expresso curto, um ristretto  

• Café cheio - espresso lungo (chávena 

expresso cheia) 

• Carioca - Espresso fraco (chávena de 

espresso cheia), o Carioca é preparado como 

uma “segunda infusão” após a Bica sem 

renovar a borra de café. O sabor é portanto 

menos intenso (mais semelhante ao café de 

filtro). 

3 Quelle: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kaffeespezialität
en#Portugal   

https://de.wikipedia.org/wiki/Bica_(Espresso)
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kaffeespezialitäten#Portugal
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kaffeespezialitäten#Portugal
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• Café com Aguardente, Café com Cheirinho, 

Bica com Cheirinho (" Café / Expresso com 

aroma ") ou Café com Música (" Café com 

Música "Madeira e Açores) - espresso com 

um shot de aguardente, medronho ou outra 

aguardente à sua escolha 

Numa chávena de café expresso (sempre 

cheia) com um saquinho de açúcar e leite são 

servidos: 

• Garoto: Espresso com leite na proporção 1:1 

• Garoto pingado ou Pingado: Espresso com 

muito pouco leite. 

 

Numa chávena grande são servidos, Meia de 

leite - café com leite, opcionalmente como: 

• meia de leite escura - com mais café 

• meia de leite clara - com mais leite 

• meia de leite com café de máquina - com 

expresso 

• meia de leite com café de filtro - com café de 

filtro 

• Café americano, também abatanado 

(Alentejo) - tira-se um expresso até encher a 

chávena 

• Café americano duplo, Abatanado duplo - 

dois espressos são preparados até que uma 

xícara esteja cheia 

O seguinte é sempre bebido no copo: 

• Galão - café branco português, bebido em 

copo 

• Café com gelo - um copo com gelo e um 

expresso na xícara expresso. O expresso é 

mexido com açúcar a gosto e colocado no gelo, 

devendo ser bebido rapidamente antes que o 

gelo derreta. 

 

 

10 Jahre Best of Portugal 

2020 foi um ano importante para nós. 

Fundámos a Best of Portugal há 10 anos. 

Nestes anos recebemos muitos clientes e 

fizemos muitos conhecimentos e amizades. 

Temos o orgulho de apresentar o certificado 

WKO (Câmara de Comerciantes) de Viena. 
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Facebook 

Estamos satisfeitos por já termos conseguido 

inspirar mais de 3.500 interessados com 

nossos produtos e artigos. 

Siga-nos também no Facebook 

https://www.facebook.com/bestofportugal.at  

 

Provas de Vinho 

Sim, também sentimos falta das agradáveis 

tardes de sexta-feira. Porém, devido à situação 

atual do COVID-19, não realizaremos 

nenhuma degustação de vinhos. A saúde está 

em primeiro lugar! 

Horário de funcionamento 

O nosso horário normal de funcionamento:  

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

No período de Advento, nos dias 28.11., 5.12., 

12.12. und 19.12. estaremos abertos das 

10:00 – 13:30 e das 14:30 - 18:00. 

O horário de funcionamento de 24.12. vamos 

anunciar mais tarde. 

 

 

 

TOP Produtos 

 

https://www.facebook.com/bestofportugal.at
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Sugestões 

Café 
Desfrute do café português em casa: 

 

Calendários de Advento 
Este ano conseguimos alguns exemplares do 

Calendário do Advento do Vinho do Porto. 

Edição limitada – reserve já. Estão incluídas 24 

garrafas de vinho do Porto de 5cl. 

 

 

 

 

 

Bacalhau 
Claro que temos de escrever sobre o Bacalhau 

no Natal. Quando iniciamos o negócio em 

2010, o Bacalhau era um “produto de Natal”. 

Agora é muito popular durante todo o ano, mas 

principalmente no Natal. 

O Bacalhau já vem embalado em porções de 

1,2kg. O peixe é conservado em sal e seco, por 

isso tem de ser mergulhado em água cerca de 

2 dias antes de cozinhar, para retirar o sal.

 

Conservas de Peixe 
Este ano aumentamos o nosso portfolio: 

Sardinhas, cavala, petinga, bacalhau, peixe 

espada preto, atum, raia, polvo, truta, 

anchovas. 
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Keramik 
Os produtos da popular cerâmica alentejana e 

da zona das Caldas da Rainha pintada à mão 

voltaram a aumentar.  

 

 

 

Também temos uma variedade maior de 

azulejos com base de cortiça. 
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Aprenda Alemão connosco 

 

o açucar – der Zucker 

o aguardente – der Schnaps 

as férias – die Ferien 

o filtro – der Filter (café de filtro – 

Filterkaffee) 

o leite – die Milch 

natal – Weihnachten 

o poema – das Gedicht 

o poeta – der Poet 

o rei – der König 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


