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As temperaturas já convidam a uma visita à praia. Aqui está uma vista da praia „Praia dos Ingleses“ 

 

Impressões do Porto 

Depois de não ir a Portugal há muito tempo, 

aproveitamos o baixo número de infecções em 

junho e visitamos o Porto. Aqui estão algumas 

impressões do fim de semana.  

Um longo passeio da Foz ao longo do rio Douro 

até ao centro histórico do Porto. Claro, não 

esquecemos os destaques culinários. Uma curta 

viagem no eléctrico histórico também era 

obrigatória. 
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Provas de Vinho 

A situação atual ainda não permite 

degustações de vinhos. A saúde está em 

primeiro lugar. 

 

Horário de funcionamento 

O nosso hor«ario normal é:  

Seg–Sex 10:00–13:30 e 14:30–18:30. 

No verão vamos fechar de 26.07. a 

14.08.2021. 

 

Sugestões  

Novos vinhos  
Na loja há sempre lugar para vinhos novos.  

Uma atitude positiva é sempre boa. Os vinhos 

da "Positive Wine" também nos convenceram 

com a sua qualidade. Uma nova região 

representada na nossa loja – região da 

Bairrada. Além do vinho de mesa também 

temos o espumante desta região. 

Os vinhos do “Best Wine” - tinto e branco - já 

os provámos, são excelentes! O produtor 

optou por uma avaliação dos sabores muito 

original (em vez de estrelas há ossos, 

baseados nos motivos caninos dos rótulos).  

Vinho Verde - os vinhos de verão estão todos 

disponíveis novamente. 
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Produtos de cortiça 
Uma nova remessa de produtos de cortiça 

chegou em maio. Aqui estão alguns exemplos 

- as imagens falam por si. 
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Conservas de peixe 

Os peixes enlatados são muito apreciados 

durante todo o ano, mas especialmente na 

estação mais quente são muito apreciados 

para um lanche rápido e frio. Muitas novas 

variedades chegaram novamente.  

 

  

 

 

Mel   
O medronheiro tem um fruto que serve não só 

para fazer bebidas alcoólicas, mas também 

para fazer um mel de sabor único. Depois de 

uma longa procura, conseguimos trazer este 

mel Medronheiro para Viena. 

 

 

Aprenda Alemão connosco 

Em cada edição de nossa newsletter você 

também tem a oportunidade de aprender 

algumas palavras em alemão. 

 

o cão – der Hund 

a confeitaria – die Konditorei  

o elétrico – die Straßenbahn 

o medronheiro – der Erdbeerbaum 

o mel – der Honig 

a praia – der Strand 

 


