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O pavilhão português na Expo no Dubai. Parabéns, Portugal! 

 

Portugal no Dubai 

A Expo 2020 realiza-se no Dubai de 1º de 

outubro de 2021 a 31 de março de 2022. O lema 

é "Conectando mentes, criando o futuro". 

Participam neste evento 192 países.  

Visitámos o pavilhão de Portugal e vamos 

transmitir-lhe as nossas impressões: Portugal 

fez uma excelente exposição. Uma recepção 

calorosa com um amplo espetáculo multimédia 

que apresenta o país e sua gente, o turismo, 

mas também a indústria (alta tecnologia). Um 

restaurante com motivos típicos portugueses, 

cadeiras revestidas a cortiça, azulejos nas 

paredes e um excelente restaurante. Parabéns, 

Portugal !!  

Conteúdo 

❖ Portugal no Dubai 

❖ Horário de funcionamento 

❖ Novos Produtos/Sugestões 

❖  Aprenda Alemão  
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Alfarroba 
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Bacalhau 
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Férias 

31.12.2021 – 

9.1.2022 



 

 

Seite 2 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Provas de Vinho  

A situação atual ainda não permite eventos de 

degustação. A saúde está em primeiro lugar.  
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Horário de funcionamento 

Nosso horário normal de funcionamento:  

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

No Advento estamos abertos nos seguintes 

sábados: 11.12. e 18.12.2021 (10:00 – 13:30, 

14:30 – 16:00).  

No dia 24 de dezembro de 2021, estamos 

abertos das 9h00 às 12h00.  

De 27 a 30 de dezembro. estamos abertos 

normalmente das 10h às 13h30 e das 14h30 

às 18h30.  

Estaremos encerrados de 31 de dezembro de 

2021 a 9 de janeiro de 2022. Voltaremos a 

abrir no dia 01/10/2022. 

Sugestões 

Calendário de Advento de Vinho do Porto 
Este ano existe um calendário especial do 

Advento, com 24 garrafas de vinho do Porto da 

adega Quevedo - 12 tipos diferentes 

 

Carob World Portugal  
Alfarroba: Um produto interessante que se 

tornou muito popular em Portugal: a alfarroba, 

como substituto do chocolate. Apresentam-se 

em barras, pastas ou em pó para cozinhar ( 

bolos, pão, biscoitos ,…).  
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3D Puzzle 
Temos agora também vários puzzles 3D com 

motivos de Portugal: a Torre de Belém, os 

elétricos de Lisboa e do Porto e os típicos 

barcos do rio Douro.  

 

 

 

 

Bacalhau 
O bacalhau em Portugal é um  produto 

obrigatório no Natal. É provavelmente o peixe 

mais famoso de Portugal. Temos bacalhau 

seco / salgados  nos seguintes formatos: 

inteiro, lombos e desfiado. 
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Produtos de cortiça 
Portugal é um dos maiores produtores de 

cortiça do mundo. O produto não é apenas 

utilizado para rolhas, mas também para 

materiais de construção e produtos de moda. 

Na nossa loja pode encontrar bolsas, guarda-

chuvas, chapéus, carteiras, ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

Filigranas 
Portugal é famoso pelas joias de filigrana, 

especialmente o motivo do coração de Viana é 

usado em muitas peças de joalheria.  

 

 

Bolo Rei 
O Bolo Rei é um bolo muito típico que não deve 

faltar nas sobremesas na época do Natal. Os 

frutos cristalizados conferem-lhe o seu sabor 

característico. 
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Vinho do Porto  
O vinho do Porto é mais conhecido como vinho 

de sobremesa, mas também pode ser bebido 

como aperitivo. Até há cocktails feitos com 

vinho do Porto. Um bom porto também pode 

refinar o sabor dos molhos de carne. E é claro 

que um bom porto não deve faltar no Natal. 

Com esta vasta seleção de vinhos do Porto, há 

algo para todos: Vinho do Porto Branco, Rosé 

e Tinto Clássico; de ruby, tawny, colheita, 

vintage a vinhos do Porto com 40 anos.  
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Pasteis de Nata (vegan) 
Os pasteis de nata tornaram-se cada vez mais 

populares nos últimos anos. Além da variante 

tradicional, agora também oferecemos pasteis 

veganos. Encomende  com alguma 

antecedência . 

 

 

 

 

Aprenda Alemão connosco 

 

o bolo – der Kuchen 

o elétrico – die Straßenbahn 

feliz – glücklich/froh 

a joia – der Schmuck 

o natal – Weihnachten (feliz natal = Frohe 

Weihnachten) 

o peixe – der Fisch 

o rei – der König (bolo rei = Königskuchen) 

 

 

 

 


