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O thriller de Lisboa foi filmado com atores alemães e portugueses. Para os amantes de Portugal, uma boa 

oportunidade para ver as belezas de Lisboa e arredores. A localização desta série de crimes da televisão 

alemã também foi escolhida devido à crescente importância turística de Lisboa. 

 Crime de Lisboa 
2 

O thriller policial de Lisboa é uma série da ARD 

(televisão alemã). No papel principal, Jürgen 

Tarrach como advogado português Eduardo 

Silva, juntamente com Vidina Popov como sua 

jovem assistente Márcia Amaya. A série 

acontece na capital portuguesa, Lisboa, o 

primeiro episódio “A morte na praia” foi 

transmitido pela primeira vez em 5 de abril de 

2018, o segundo episódio “ contas antigas”, 

uma semana depois, em 12 de abril de 2018.

 
1 Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CastleSaintGeorge.jpg Author Massimo Catarinella 
2 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Lissabon-Krimi  
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A produtora Polyphon Pictures produz a série 

de crimes para ARD Degeto. Os primeiros 

episódios foram filmados em Lisboa em 

setembro / outubro de 2016 e 2017. O thriller 

de Lisboa faz parte da tradicional série de 

crimes de quinta-feira da ARD. 

A colaboração entre atores alemães e 

portugueses foi fácil, apesar das três línguas 

faladas nos sets de filmagem (alemão, 

português e inglês como idioma comum de 

comunicação). Os dois principais atores 

alemães ficaram impressionados não apenas 

com a atmosfera calma e a luz da cidade, 

mas também com os atores coadjuvantes 

portugueses e com a atmosfera quente e sem 

problemas entre todos os atores. A escolha 

de Lisboa como local para uma nova série de 

crimes de quinta-feira também leva em 

consideração a crescente importância turística 

da cidade. 

O primeiro episódio do thriller de Lisboa 

alcançou a vitória do dia nas audiências. 5,77 

milhões de espectadores (participação de 

mercado de 17,9%) assistiram ao episódio 

em 5 de abril de 2018. 

As críticas elogiaram as belas fotos e as 

filmagens bem-sucedidas, mas criticaram em 

parte que o charme e as vistas de Lisboa 

tinham pouco espaço e que Lisboa não era 

um lugar credível para casos de crimes 

violentos. Até o caso, que estava enredado, 

mas no final era relativamente simples, foi 

criticado em parte. As performances de 

atuação, como o trabalho de camara, 

receberam elogios constantes. 

O filme pode ser visto neste  Link  

 

 

 

Prova de vinho e azeite 

A próxima degustação de vinhos será no dia 

28 de fevereiro. Para esta prova, 

escolheremos 3 vinhos diferentes, desta vez 

com vinhos da região do Dão e do vale do 

Douro. 

O vinho branco Cabriz Branco é produzido 

na Quinta de Cabriz (Dão) a partir das uvas 

Encruzado, Bical, Malvasia Fina e Cerceal-

Branco. É caracterizada por aromas intensos 

de frutas tropicais e exóticas, limões e tília. 

Ideal para cozinha mediterrânea, culinária 

chinesa e indiana, ou simplesmente como 

aperitivo. O teor alcoólico é de 12,5%. 

O vinho tinto Quinta Casa Amarela (tinto) é 

produzido na Quinta com o mesmo nome, a 

partir das castas Malvasia Fina, Viosinho e 

Rabigato. O envelhecimento ocorre em 

barricas de aço, parte do vinho é envelhecida 

em barricas de carvalho por 6 meses. É 

caracterizada por notas de frutas negras, 

flores, especiarias e baunilha. O teor de álcool 

é de 14%. 

Um vinho do porto não deve faltar no final. 

O Borrelho Tawny é produzido a partir das 

uvas Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta 

Roriz, Barroca e Tinto Cão. Este porto 

combina os aromas frutados de um vinho 

jovem com os de vinhos mais antigos, 

amadurecidos em barris de madeira. 

https://www.daserste.de/unterhaltung/film/der-donnerstags-krimi/videos/der-lissabon-krimi-der-tote-in-der-brandung-video-100.html
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O que: Prova de vinho e azeite - vinho branco 

(Cabriz Branco), vinho tinto (Quinta Casa 

Amarela), vinho do porto (Borrelho Tawny) 

Onde: Best of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Viena (elétrico 1 / O) 

Quando: sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020 

16:00 - 18:30 

 

Horário de funcionamento 

Nosso horário de funcionamento regular 

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

No sábado, 7 de março de 2020, estamos 

abertos das 10:00 às 14:00. 

Sugestões 

Vinho da Madeira 
A Madeira é a principal ilha do arquipélago da 

Madeira e está localizada a cerca de 700 km a 

oeste de Marrocos. Muitas pessoas famosas já 

estiveram nesta ilha, incluindo Cristóvão 

Colombo, Imperatriz Elisabeth v. Áustria, 

Winston Churchill, Roald Amundsen e não 

esquecendo Cristiano Ronaldo, nascido no 

Funchal. 

A maioria dos turistas vem da Inglaterra e, 

mais recentemente, da Alemanha. 

Mas também existem deliciosos vinhos e 

licores da Madeira, incluindo o vinho da 

Madeira, que oferecemos em diferentes 

variantes seco, semi-seco, semi-doce e doce. 

Além disso, há a Poncha da Madeira, um 

licor feito de laranja e mel. 

 

 

Vinho dos Açores 
O arquipélago dos Açores fica a cerca de 1400 

km a oeste de Portugal. Os Açores são 

famosos pelas paisagens fantásticas, mas 

também pelas plantações de chá, gado, 

agricultura e produção de vinho. 

Também transportamos alguns vinhos dos 

Açores, o transporte é um desafio logístico 

devido à distância. 
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Aguardentes e Brandys 
Portugal é conhecida pelos seus vinhos, 

especialmente os vinhos do porto. Mas 

também existem esptuosos como conhaque, 

aguardente, gin, ... 

 

 

Licores 
As regiões de Portugal têm seus licores típicos 

feitos de amêndoas, ginjas, uvas Moscatel, 

etc.

 

 

Pastéis de Nata 
Os Pastéis de Nata são extremamente 

populares entre os nossos clientes. O creme 

maravilhoso, juntamente com a massa 

folhada crocante, são feitos de acordo com a 

nossa própria receita. Os pastéis podem ser 

comprados frescos ou congelados. 
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Keramik 
Porquinho em forma de cerâmica? Qual é a 

utilidade? Com estes grelhadores de 

cerâmica, a temporada de churrascos é o ano 

inteiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprenda alemão connosco 

o actor – der Schauspieler 

a cidade – die Stadt  

o filme – der Film 

a ilha – die Insel  

a madeira – das Holz 

o porco – das Schwein  

 

 

 

 


