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A montra já está com ar e Natal! 

 

Uma visita a Lisboa 

Enviámos a última newsletter antes das nossas 

férias de verão. Durante a nossa estadia em 

Portugal no verão, vimos Lisboa mais de perto. 

Aqui ficam algumas das fotos desses  grandes 

dias: Pequeno passeio de tuktuk, visita ao 

Panteão, Palácio Nacional da Ajuda e Palácio de 

Belém, passeio nos elevadores Bica e Miradouro 

de São Pedro de Alcântara, visita ao Parlamento 

e por fim prova de vinhos no Praça de Comércio.  
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Provas de vinho  

A situação atual ainda não permite realizar 

degustações de vinhos. A saúde está em 

primeiro lugar! 

 

Horário de funcionamento 

O nosso horário normal de funcionamento:  

Seg–Sext 10:00–13:30 e  14:30–18:30. 

No período de advento estaremos abertos nos 

seguintes sábados: 03.12., 10.12. e 

17.12.2022 (10:00 – 13:30, 14:30 – 16:00).  

No dia 24.12.2022 estamos encerrados. 

De 24.12.2022 a 08.01.2023 estamos 

encerrados. Abrimos novamente a  

09.01.2023. 

 

Sugestões 

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

para sobremesa, mas também pode ser bebido 

como aperitivo. Este ano conseguimos 

novamente alargar a gama de vinhos do Porto. 

Há algo para todos os gostos nesta vasta 

seleção de vinhos do Porto: Porto branco, rosé 

e tintos clássicos; desde Ruby, Tawny, 

Colheita, Vintage a Vinhos do Porto de 40 anos. 

Existem garrafas grandes (0,75l), médias 

(0,5l) e pequenas (5cl).  
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Calendário de Advento de vinho do Porto 
Uma vez que estes calendários de advento 

tiveram uma grande aceitação no ano 

passado, resolvemos tê-los também este ano. 

É um calendário especial com 24 garrafas de 

vinho do Porto de 12 diferentes tipos, da 

empresa Quevedo. 

 

 

 

Espumante 
Brindar com espumante português! 
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Bacalhau 
Este ano estamos ainda melhor preparados! Os 

frigoríficos estão cheios de Bacalhau. 

O Bacalhau não pode faltar numa mesa 

nataícia portuguesa. Temos o bacalhau 

salgado seco em diferentes variedades 

adequadas à melhor preparação do mesmo.  

 

Produtos de Alfarroba 
Alfarroba / Alfarroba: Um produto interessante 

que se tem vindo a popularizar em Portugal: a 

alfarroba, como uma espécie de substituto do 

chocolate. Temos em barras (grandes e 

pequenas), cremes para barrar ou em farinha 

para fazer pão, biscoitos,…. 

 

 

Produtos de cortiça  
Malas, guarda-chuvas, chapéus, carteiras, 

leques, ... em cortiça portuguesa. 
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B❤ P Charity 

O Best of Portugal Charity é o nosso contributo 

para ajudar instituições de caridade. Usamos 

nosso horário de trabalho para fazer roupas de 

bebê e os lucros vão para uma organização de 

caridade para crianças. 

 

 

Transporte 

As paletes que recebemos são muito grandes 

e pesadas. Podem chegar aos 1000Kg. 

 

 

 

Aprenda Alemão connosco 

o elétrico – die Straßenbahn 

o espumante – der Sekt 

o passeio – der Ausflug 

o peixe – der Fisch 

 

 

 

 


