Vinhos em Cena 2018

Revista de Imprensa

1. "Vinhos em Cena" - a arte do vinho e as artes do espetáculo em cena no Tivoli BBVA, aNotícia.pt Online,
24/03/2018

1

2. Agenda. As melhores sugestões para o fim de semana, Travel&Taste Online, 24/03/2018

2

3. Abram as cortinas! Há Vinhos em Cena, Briefing Online, 23/03/2018

4

4. Beber no palco? É no Teatro Tivoli, Sábado Online, 23/03/2018

5

5. Vinhos em Cena convida a descobrir o que de melhor se faz lá fora, Atletismo Magazine Online,
22/03/2018

6

6. Vinhos em Cena no Teatro Tivoli BBVA, Marketeer Online, 22/03/2018

7

7. Beber no Palco? É no Teatro Tivoli, Sábado - GPS, 22/03/2018

8

8. 2.ª edição do Vinhos em Cena, Tudo Sobre Rodas Online - Cardápio Online, 22/03/2018

9

9. Quando as Artes do Espetáculo se cruzam com a Arte do Vinho, Glam Magazine Online, 21/03/2018

11

10. Vinhos em Cena, Guia da Cidade Online, 21/03/2018

12

11. Obrigatório. Três coisas que tem de fazer esta semana, Time Out, 21/03/2018

13

12. Evento. Festa a copo, Time Out, 21/03/2018

14

13. Quando as Artes do Espetáculo se cruzam com a Arte do Vinho ....., aNotícia.pt Online, 20/03/2018

15

14. Vinhos em Cena!, Cultura de Borla Online, 20/03/2018

16

15. Vinhos em Cena de 23 a 25 de março no Teatro Tivoli BBVA, Lisboa, Lux Gourmet Online, 14/03/2018

18

16. Oferta 50% Dia do Pai, Cultura de Borla Online, 19/03/2018

20

17. vinhos em Cena | Agenda Cultural de Lisboa, Agenda Cultural de Lisboa Online, 12/03/2018

22

18. Pague 12EUR para provar dezenas de vinhos no Tivoli, NiT New in Town Online, 12/03/2018

23

19. Vinho rouba a cena no Tivoli - Etaste, Etaste Online, 05/03/2018

24

20. Vinhos em Cena de regresso ao Teatro Tivoli BBVA, Glam Magazine Online, 02/03/2018

25

21. Vinhos em Cena. Provas, visitas e conversas num teatro lisboeta, Travel&Taste Online, 02/03/2018

26

22. Vinhos em Cena | O vinho será ator principal no Tivoli, Villas & Golfe Online, 02/03/2018

28

23. A destacar, Ticketline Magazine, 01/03/2018

29

24. Vinhos em Cena, Move Notícias Online, 01/03/2018

30

25. Provas de vinhos sobem à cena no Teatro Tivoli, Evasões Online, 28/02/2018

32

26. Tivoli recebe 45 produtores no Vinhos em Cena, Agricultura e Mar Actual Online, 27/02/2018

34

27. Tivoli recebe Vinhos em Cena no mês de março, BeiraNews Online, 27/02/2018

35

28. Vinhos Em Cena - Vinhos portugueses e estrangeiros em prova, aNotícia.pt Online, 26/02/2018

36

29. Vem aí a 2ª edição do Vinhos em Cena, Echo Boomer Online, 27/02/2018

37

30. Vinhos Em Cena, Atletismo Magazine Online, 26/02/2018

39

31. Vinhos Em Cena, Feiras de Sabores Online, 26/02/2018

40

32. Vinhos Em Cena, Cultura de Borla Online, 26/02/2018

41

33. Vinhos em Cena no Teatro, Infocul Online, 26/02/2018

42

A1

"Vinhos em Cena" - a arte do vinho e as artes do espetáculo em cena no Tivoli BBVA
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aNotícia.pt Online

Autores:

Maria João Oliveira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2f723b8e

Com a presença de 45 produtores de vinho das varias regiões de Portugal e alguns vindos do
estrangeiro, nomeadamente de Itália e da Áustria, o Teatro Tivoli BBVA, leva a efeito mais uma
mostra de vinhos, onde as provas se misturam com iguarias gastronómicas como as compotas, os
chutneys, os foie gras, e as ostras
Neste icónico teatro, espaços como o sótão, os corredores, o foyer e o próprio palco, são os espaços
onde tudo acontece. Provas conduzidas por especialistas nacionais e estrangeiros, espaço para
promover os vinhos, apontamentos musicais, e muitas conversas, aliciam o publico a provar, a falar, a
perguntar e a querer saber mais sobre vinho.
Este evento, diferente do que habitualmente se faz para mostrar e dinamizar vinhos, foi ideia de
Conceição Gato, empresária, ligada aos vinhos e à organização de provas, apaixonada por este
mundo, que há muito tempo tinha a ideia de fazer um evento de vinhos diferenciado de todos os
outros. Segundo Rita Duarte, Diretora de Comunicação da UAU, "A Conceição tinha contactos pessoais
com alguns membros da equipa, expôs o seu desejo, a ideia foi criando forma. Sendo que Paulo Dias,
diretor geral da UAU, tem sempre na ideia fazer coisas diferentes e usar os espaços tradicionalmente
atribuídos a determinada arte como é este caso, misturando as coisas porque nada é estanque,
juntaram-se as duas ideias os dois propósitos e criou-se os "Vinhos em cena", obviamente porque
estamos num palco".
Mas para além da apresentação dos produtores, dos vinhos e das provas, muitas mais coisas
acontecem até dia 25 no Teatro Tivoli BBVA.
Visitas guiadas aos bastidores, normalmente inacessíveis ao publico, workshops de uma hora cada,
com a participação do enólogo Osvaldo Amado (Prova de Solos, realizado no dia da abetura), da
enóloga Vera Moreira (O Ciclo da Vida de um Vinho, dia 24 às 19h30) e do enólogo Mário Louro
(Varietais que Nunca Provamos, dia 25 às 15h30) e ainda o 1º Concurso Nacional de Aguardentes
Velhas e Brandies.
No palco, subordinadas ao tema "Beba com Cautela" irão desenrolar-se conversas certamente bem
divertidas e interessantes, moderadas pela apresentadora Filomena Cautela, com vários convidados,
entre eles os fadistas Cristina Branco e Rodrigo Costa Félix, o músico Noiserv e os atores Manuela
Couto e António Machado, os enólogos António Maçanita e Hamilton Reis, e Vasco Avillez, presidente
da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa.
Associando a cultura do vinho e a sua inspiração à música, ao humor e ao entretenimento, esta 2ª
edição, dos "Vinhos em Cena" é um evento para apreciadores, apaixonados, inspirados, consumidores,
enófilos e profissionais, mas sobretudo para todos os que gostam de vinho e todos os que vão passar
a gostar de saber apreciar!
Consulte aqui o programa detalhado do evento.
M João Oliveira
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Agenda. As melhores sugestões para o fim de semana
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A Travel&Taste selecionou algumas atividades que tornarão o seu fim-de-semana mais animado. São
sugestões para todos os gostos - dos vinhos à gastronomia, passando por atividades ao ar livre,
opções não faltam.
Há vinhos para conhecer e provar no Tivoli, em Lisboa. Foto: Tivoli
Festa de livros e livreiros
No sábado, o
Mercado do Livro França Borges
, no Príncipe Real, promete muita leitura e animação entre as 10h e as 20h. Este encontro vai reunir
vários escritores, livrarias, editoras e até um concerto ao vivo para terminar o dia em grande. Além
das várias bancas de editores e livreiros, este dia irá contar também com apresentações, conversas
com escritores, ateliês de ilustração para os mais pequenos, entre outras atividades. A entrada é
gratuita.
PUB.
Livros em Campo de Ourique
Até dia 25 de março, a propósito do Dia Mundial da Poesia, o Jardim da Parada em Campo de Ourique,
recebe uma Feira do Livro dedicada a este género literário. Os visitantes são convidados a participar
em Oficinas de Leitura, Palestras, Exposições, Música ao Vivo, Recital de Piano, Leituras Encenadas e
ainda Espetáculos para bebés. A iniciativa permite ainda fazer uma visita guiada ao Espaço Llansol,
que apresenta a vida e obra de Maria Gabriela Llansol, através de textos inéditos e outras obras do
espólio da escritora. A entrada é gratuita.
Vinhos no Beato
No sábado, dia 24 de março, entre as 17h e as 23h, serão 200 os néctares disponíveis para prova no
Beatus Bar, em Marvila. Durante a maratona vínica haverá lugar para a entrega de prémios da revista
Paixão Pelo Vinho aos produtores, mas também para conversas com vários enólogos a bordo de um
autocarro londrino. Os bilhetes têm um custo de 10EUR (se comprados até à meia-noite de sextafeira) ou de 15EUR (no dia) - com oferta de copo e acesso a todas as provas.
Vinhos em Cena
Até domingo, o Teatro Tivoli, em Lisboa, volta a receber
45 produtores nacionais e estrangeiros
, juntando provas vínicas a conversas, música e sessões de humor. Para além disto, será possível
participar em
workshops

Página 2

de iniciação ao vinho e assistir à primeira edição do Concurso Nacional de Aguardentes Velhas e
Brandies. Em paralelo, decorrem três Provas a Solo, uma em cada dia, conduzidas por Osvaldo
Amado, Vera Moreira e Mário Louro, respetivamente. O bilhete de entrada tem um custo de 12EUR e
para as provas 30EUR.
Cerveja artesanal em Melgaço
Live&Beer é a iniciativa que vai promover uma
mostra de cervejas artesanais e um fim-de-semana gastronómico
na Casa da Cultura até domingo, em Melgaço. A diversão começa às 21h com a abertura das
tasquinhas, seguindo-se pelas 22h o concerto dos TT Syndicate, cuja entrada tem um custo de dois
euros. A música continua noite fora com vários outros músicos convidados, embora, o ponto alto do
evento é poder provar a Vadia, a Mesmo Boa (uma cerveja de Alvarinho) e a Godalho, as cervejas
disponíveis para degustação.
Chocolate volta a Óbidos depois da Páscoa
Com final previsto para este domingo, o Festival Internacional de Chocolate de Óbidos terá, afinal,
dois fins-de-semana extra durante o mês de abril. De 13 a 15 e de 20 a 22, as doces iguarias
regressam e, espera-se, também o bom tempo. LER [+]
Festival Internacional do Ouriço-do-Mar
Este é o fim-de-semana que dá inicio às duas semanas dedicadas ao ouriço-do-mar, na Ericeira. São
22 os restaurantes que se dispuseram a participar nesta iniciativa e nos quais poderá experimentar os
mais variados pratos criados com esta iguaria. E porque é bom saber o que está no prato e de onde
vem, o projeto Go Foodies - que alia a gastronomia à investigação científica - convida os visitantes
para pisar o areal da Praia de Ribeira d'Ilhas no âmbito da iniciativa Vamos à Maré.
Caldeiradas em Setúbal
No sábado, dia 24 de março, dá-se inicio ao Festival da Caldeirada, em Setúbal, com 26 restaurantes
a participar na iniciativa. Esta é a oportunidade para conhecer, ou redescobrir, os sabores genuínos de
uma caldeirada nascida pelas mãos dos pescadores. Além dos menus de restauração enriquecidos com
as diferentes receitas que a caldeirada pode proporcionar, no festival o público pode experimentar
uma degustação comentada, de participação gratuita.
23/3/2018
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Abram as cortinas! Há Vinhos em Cena
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=213ea381

sexta, 23 março 2018 12:28
Amantes, curiosos ou profissionais do universo vínico ... este fim de semana o Teatro Tivoli BBVA é
paragem obrigatória. Com o "Vinhos em Cena" vão estar em palco 45 produtores nacionais e
internacionais para promoverem a prova de vinhos por eles escolhidos, enquanto (de copo na mão)
vai ser possível conhecer zonas do teatro de acesso restrito.
O evento apresenta ainda o 1º Concurso Nacional de Aguardentes Velhas e Brandies, conversas "Em
Cena Com..." em palco e provas conduzidas. A edição de 2018 do Vinhos em Cena pretende ser mais
ambiciosa, procurando proporcionar uma experiência mais completa no backstage dos vinhos e do
teatro.
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
No Tivoli, até domingo
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Beber no palco? É no Teatro Tivoli
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O Teatro Tivoli recebe esta semana o Vinhos em Cena, um evento para enófilos profissionais ou
amadores
O nome do evento diz tudo: Vinhos em Cena reúne 45 produtores nacionais e internacionais, que
darão a provar alguns dos seus néctares, em pleno palco do Teatro Tivoli BBVA, um dos mais bonitos
de Lisboa, entre 23 e 25 de Março. À selecção de vinhos (e às provas conduzidas por enólogas)
juntam-se iguarias como presunto, ostras e compotas.
Durante o evento, este ano na segunda edição, decorrerá também o 1.º Concurso Nacional de
Aguardentes Velhas e Brandies.
Vinhos em Cena
Teatro Tivoli BBVA, Lisboa
De 23 a 25/3 . 6.ª, 17h-23h30; sáb, 15h-23h30; dom., 15h-19h30
EUR12
23.03.2018 11:00
Rita Bertrand
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Vinhos em Cena convida a descobrir o que de melhor se faz lá fora
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Além de um palco privilegiado para os produtores de vinho nacionais, Vinhos em Cena recebe também
o que de melhor se faz a nível internacional no mundo ligado à vinicultura.
Vai poder provar e descobrir a qualidade dos vinhos biológicos Sattlerhof, produzidos na Áustria pela
família Sattler ou conhecer o conceito Italian/Portugal de António Rotundo, um italiano que adotou
Lisboa como segunda casa e quer dar a conhecer os vinhos de qualidade que estão a ser feitos em 20
regiões italianas.
Da Polónia chega-nos a tecnologia Tree Well, desenvolvida pela equipa do cientista polaco Stanislaw
Lazarek, que integra dois luso-polacos, e que visa o tratamento e aproveitamento de água
obedecendo aos princípios da economia circular, podendo ser usada em produções agrícolas, vinícolas
entre outras.
Vinhos em Cena é um evento que associa a cultura do vinho e a sua inspiração à música, humor e
entretenimento. Nesta 2ª edição, de 23 a 25 de Março, o Teatro Tivoli BBVA volta a abrir as cortinas
do seu palco, os seus foyers e o sótão a meia centena de produtores vínicos de várias regiões
portuguesas e estrangeiras, a diferentes castas e aromas, a conversas, música e boa disposição. Um
evento para apreciadores, apaixonados, inspirados, consumidores, enófilos e profissionais, mas
sobretudo para todos os que gostam de vinho e todos os que vão passar a gostar!
Horários Vinhos em Cena:
23 Março | 17h00 às 23h30
24 Março | 15h00 às 23h30
25 Março | 15h00 às 19h30
2018-03-22T20:09:01+00:00
Carlos Viana Rodrigues
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Vinhos em Cena no Teatro Tivoli BBVA
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22/03/2018
Notícias
Arranca amanhã o Vinhos em Cena, evento que pretende promover a cultura do vinho com a ajuda de
meia centena de produtores vínicos de várias regiões portuguesas e internacionais. Está confirmada a
presença das referências biológicas da marca austríaca Sattlerhof e do projecto Italian/Lisbon, entre
outros.
A organização destaca ainda a tecnologia Tree Well, vinda directamente da Polónia e que permite
tratar e aproveitar água com base nos princípios da economia circular. Esta solução pode ser utilizada
em produções agrícolas e vínicolas.
Esta será apenas a segunda edição do Vinhos em Cena, que irá ocupar o palco, foyers e sótão do
Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa.
Recomendar
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EVENTO

BEBER NO PALCO?
É NO TEATRO TIVOLI
O nome do evento diz tudo: Vinhos em Cena reúne
45 produtores nacionais e internacionais, que darão
a provar alguns dos seus néctares, em pleno palco
do Teatro Tivoli BBVA, um dos mais bonitos de Lisboa,
entre 23 e 25 de Março.À selecção de vinhos (e às
provas conduzidas por enólogas) juntam-se iguarias
como presunto, ostras e compotas.
Durante o evento, este ano na
segunda edição, decorrerá também
o 1.° Concurso Nacional de Aguardentes Velhas e Brandies. O Ra

VINHOS
EM CENA
TEATRO TIVOLI BBVA,
LISBOA

De 23 a 25/3 • 6a 1711.
-23h30, sáb,15h-231-130;
dom.15h•19h30 • £12

Página 8

A9

2.ª edição do Vinhos em Cena
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22-3-2018
23/3/2018 a 25/3/2018
2.ª edição do Vinhos em Cena
Vinhos em Cena é um evento que associa a cultura do vinho e a sua inspiração à música, humor e
entretenimento. Nesta 2.ª edição, de 23 a 25 de março, o Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, volta a abrir
as cortinas do seu palco, os seus foyers e o sótão a meia centena de produtores vínicos de várias
regiões portuguesas e estrangeiras, a diferentes castas e aromas, a conversas, música e boa
disposição.
Além de um palco privilegiado para os produtores de vinho nacionais, Vinhos em Cena recebe também
o que de melhor se faz a nível internacional no mundo ligado à vinicultura.
Vai poder provar e descobrir a qualidade dos vinhos biológicos Sattlerhof, produzidos na Áustria pela
família Sattler ou conhecer o conceito Italian/Portugal de António Rotundo, um italiano que adotou
Lisboa como segunda casa e quer dar a conhecer os vinhos de qualidade que estão a ser feitos em 20
regiões italianas.
Da Polónia chega-nos a tecnologia Tree Well, desenvolvida pela equipa do cientista polaco Stanislaw
Lazarek, que integra dois luso-polacos, e que visa o tratamento e aproveitamento de água
obedecendo aos princípios da economia circular, podendo ser usada em produções agrícolas, vinícolas
entre outras.
Vinhos em Cena é um evento que associa a cultura do vinho e a sua inspiração à música, humor e
entretenimento. Nesta 2ª edição, de 23 a 25 de Março, o Teatro Tivoli BBVA volta a abrir as cortinas
do seu palco, os seus foyers e o sótão a meia centena de produtores vínicos de várias regiões
portuguesas e estrangeiras, a diferentes castas e aromas, a conversas, música e boa disposição. Um
evento para apreciadores, apaixonados, inspirados, consumidores, enófilos e profissionais, mas
sobretudo para todos os que gostam de vinho e todos os que vão passar a gostar!
Clique aqui para consultar o programa da 2.ª edição do Vinhos em Cena.
Informações
Datas: 23 a 25 de março de 2018
Local: Teatro Tivoli BBVA, Lisboa
Horários: 23 de Março 17h00 às 23h30 | 24 Março 15h00 às 23h30 | 25 Março 15h00 às 19h30
Preço: 12 euros
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Mais informações aqui
cardapio.pt
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Quando as Artes do Espetáculo se cruzam com a Arte do Vinho
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Em Cena Com... é uma das mais apreciadas propostas de Vinhos em Cena. Ao longo do fim de
semana, personalidades de diferentes setores da sociedade conversam entre si, tendo o vinho como
tema. Encontros improváveis, entre amigos ou não, Em Cena Com.... são momentos descontraídos
onde a conversa flui, divertida e onde "segredos e cumplicidades" se descobrem. A moderação é da
responsabilidade de Filomena Cautela, apresentadora do night talk-show da RTP, 5 Para a Meia-Noite,
e entre os convidados estão os fadistas Cristina Branco e Rodrigo Costa Félix, o músico Noiserv e os
atores Manuela Couto e António Machado, os enólogos António Maçanita e Hamilton Reis, e Vasco
Avillez, presidente da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa. Conversas bem "regadas" para
"beber" com muita cautela!
Vinhos em Cena é um evento que associa a cultura do vinho e a sua inspiração à música, humor e
entretenimento. Nesta 2ª edição, de 23 a 25 de Março, o Teatro Tivoli BBVA volta a abrir as cortinas
do seu palco, os seus foyers e o sótão a meia centena de produtores vínicos de várias regiões
portuguesas e estrangeiras, a diferentes castas e aromas, a conversas, música e boa disposição. Um
evento para apreciadores, apaixonados, inspirados, consumidores, enófilos e profissionais, mas
sobretudo para todos os que gostam de vinho e todos os que vão passar a gostar!
23 Março | 21h30
24 Março | 17h30 e 21h30
25 Março | 17h30 e 21h30
2018-03-20
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Vinhos em Cena
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Vinhos em Cena é o evento que associa a cultura do vinho e a sua
inspiração à música, humor e entretenimento. Mais do que uma simples mostra de
castas e aromas, do que melhor se produz em Portugal e estrangeiro, Vinhos em
Cena acolhe personalidades de outras artes, como a música e o teatro,
demonstrando que o Teatro Tivoli BBVA, monumento nacional, é O PALCO de múltiplas
manifestações artísticas e culturais.
Em Cena Com... e as Provas Conduzidas são duas rubricas a não perder. Sempre diferentes, abordam
o vinho de forma
divertida e construtiva. Venha rir e aprender sobre o "néctar dos
deuses".
Para M/16, o preço diário para o evento é 12EUR e inclui o copo para as provas
dos diversos rótulos em exposição.
As Provas Conduzidas custam 30EUR mas já
incluem a entrada no evento.
Dias 23, 24 e 25 de março, pessoas de diferentes
sectores da sociedade conversam entre si, tendo o vinho como tema. Encontros
improváveis, entre amigos ou não, Em Cena Com.... são momentos descontraídos
onde a conversa flui, divertida e onde "segredos" se descobrem. A moderação é
da responsabilidade de Filomena Cautela, apresentadora do night talk-show da
RTP, 5 Para a Meia-Noite, e entre os convidados estão os fadistas Cristina
Branco e Rodrigo Costa Félix, o músico Noiserv, os actores Manuela Couto e
António Machado, os enólogos António Maçanita e Hamilton Reis e Vasco Avillez,
presidente da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa. Conversas bem
"regadas" para "beber" com muita cautela!
Horários:
23 Março | 21h30
24 Março | 17h30 e 21h30
25 Março | 18h
Vinhos em Cena: para quem gosta e para quem vai passar a gostar de VINHO!
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Três coisas que tem de fazer esta semana

Beber

A feira Vinhos em Cena chega ao Teatro Tivoli
BBVA com provas de 45 produtores nacionais
e internacionais e ainda há espaço para o 1°
Concurso Nacional de Aguardentes Velhas e
Brandies. Beba a informação da página 40.

Os dinamarqueses Uma, o projecto paralelo
a Efterklang (ou urna continuação), levam
1982 á ZdB, o álbum lançado no final do ano
passado que reproduz um futuro imaginado
nesse ano. No presente estão na página 66.

Estreia sexta-feira nos estúdios da Tobis
(berço d'A Canção de Lisboa ou d'O Leão da
Estrela) EXI(s)T(s), uma criação imersiva
da coreógrafa e bailarina Mariana Tengner
Barros. A página 58 meteu-se ao barulho.
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EVENTO

Festa a copo
DURANTE TRÊS DIAS, o edifício
do teatro Tivoli transforma-se numa feira de vinhos,
com provas comentadas para
profissionais e curiosos. A
segunda edição do evento
Vinhos em Cena, organizado
por Paulo Dias, dono do Teatro
Tivoli BBVA, e Conceição Gato,
da WKTM Produções e Eventos,
acontece desta sexta, dia 23,
a domingo, 25, no palco do
teatro.
Há 45 produtores nacionais e
internacionais para conhecer,
seleccionados com base na
"qualidade de produção de
vinhos, posicionamento
de nicho de mercado,
relação com a arte e história
da cultura da vinha e do
vinho", explicam. As provas
conduzidas são autênticos
workshops abertos a todos os
que pretendem aprofundar os
seus conhecimentos ou apenas
descobrir novas formas de
apreciar o vinho.
Nesta edição do evento anual,
vai haver também um concurso
nacional de aguardentes velhas
e brandies.
O bilhete diário custa 12€ e as
provas comentadas, em palco,
moderadas pela apresentadora
Filomena Cautela, custam 30€.
mi Inês Garcia-) Teatro Tivoll. Av. da
Liberdade, 182-188. Sex 17.00,Sáb-Dom
15.00. 12€.

1
2
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Quando as Artes do Espetáculo se cruzam com a Arte do Vinho .....

Tipo Meio:

Internet

Meio:

aNotícia.pt Online

Data Publicação:

20/03/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=17be5cc1

Em Cena Com... é uma das mais apreciadas propostas de Vinhos em Cena. Ao longo do fim de
semana, personalidades de diferentes setores da sociedade conversam entre si, tendo o vinho como
tema
Encontros improváveis, entre amigos ou não, Em Cena Com.... são momentos descontraídos onde a
conversa flui, divertida e onde "segredos e cumplicidades" se descobrem. A moderação é da
responsabilidade de Filomena Cautela, apresentadora do night talk-show da RTP, 5 Para a Meia-Noite,
e entre os convidados estão os fadistas Cristina Branco e Rodrigo Costa Félix, o músico Noiserv e os
atores Manuela Couto e António Machado, os enólogos António Maçanita e Hamilton Reis, e Vasco
Avillez, presidente da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa. Conversas bem "regadas" para
"beber" com muita cautela!
Vinhos em Cena é um evento que associa a cultura do vinho e a sua inspiração à música, humor e
entretenimento. Nesta 2ª edição, de 23 a 25 de Março, o Teatro Tivoli BBVA volta a abrir as cortinas
do seu palco, os seus foyers e o sótão a meia centena de produtores vínicos de várias regiões
portuguesas e estrangeiras, a diferentes castas e aromas, a conversas, música e boa disposição. Um
evento para apreciadores, apaixonados, inspirados, consumidores, enófilos e profissionais, mas
sobretudo para todos os que gostam de vinho e todos os que vão passar a gostar!
Conheça aqui o programa completo.
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Vinhos em Cena!

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Cultura de Borla Online

Data Publicação:

20/03/2018

URL: http://culturadeborla.blogs.sapo.pt/vinhos-em-cena-5752607

Vinhos em Cena!
VINHOS EM CENA | 23 a 25 Março no Teatro Tivoli BBVAVinhos em Cena é o evento que associa a
cultura do vinho e a sua inspiração à música, humor e entretenimento. Mais do que uma simples
mostra de castas e aromas, do que melhor se produz em Portugal e estrangeiro, Vinhos em Cena
acolhe personalidades de outras artes, como a música e o teatro, demonstrando que o Teatro Tivoli
BBVA, monumento nacioonal, é O PALCO de múltiplas manifestações artísticas e culturais.
Em Cena Com... e as Provas Conduzidas são duas rubricas a não perder. Sempre diferentes, abordam
o vinho de forma divertida e construtiva. Venha rir e aprender sobre o "néctar dos deuses".
Para M/16, o preço diário para o evento é 12EUR e inclui o copo para as provas dos diversos rótulos
em exposição. As Provas Conduzidas custam 30EUR mas já incluem a entrada no evento.
Vinhos Em Cena: para quem gosta e para quem vai passar a gostar de VINHO!
BEBER COM CAUTELA EM VINHOS EM CENA
EM CENA COM... é uma das mais apreciadas propostas de Vinhos em Cena, o evento que associa a
cultura do vinho e a sua inspiração à música, humor e entretenimento.
Dias 23, 24 e 25 de Março, pessoas de diferentes sectores da sociedade conversam entre si, tendo o
vinho como tema. Encontros improváveis, entre amigos ou não, Em Cena Com.... são momentos
descontraídos onde a conversa flui, divertida e onde "segredos" se descobrem. A moderação é da
responsabilidade de Filomena Cautela, apresentadora do night talk-show da RTP, 5 Para a Meia-Noite,
e entre os convidados estão os fadistas Cristina Branco e Rodrigo Costa Félix, o músico Noiserv, os
actores Manuela Couto e António Machado, os enólogos António Maçanita e Hamilton Reis e Vasco
Avillez, presidente da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa. Conversas bem "regadas" para
"beber" com muita cautela!
Horários:
23 Março | 21h30
24 Março | 17h30 e 21h30
25 Março | 18h
Provas Conduzidas
Workshops abertos a todos os que pretendem aprofundar os seus conhecimentos ou apenas descobrir
novas formas de apreciar o vinho!
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Preço (inclui entrada no evento): 30EUR
PROVA DE SOLOS | 23 Março 19h30 | Enólogo Osvaldo Amado
O solo e o clima são factores determinantes na definição das características de cada vinho.
Especialista em solos, Osvaldo Amado conduz uma prova através de castas de diferentes
características, explorando a sua relação com a respectiva "terroir" (extensão de terra cultivada).
O CICLO DA VIDA DE UM VINHO | 24 Março 19h30 | Enóloga Vera Moreira
Tal como com os humanos, o ciclo de vida de um vinho é o que permite classificar a sua estrutura e
evolução. Vera Moreira, enóloga revelação de 2016, apresenta diferentes vinhos com notória
capacidade de vida, quer em jovem, quer em diferentes fases da sua existência, e ensina algumas
técnicas que permitem esta análise.
VARIETAIS QUE NUNCA PROVAMOS | 25Março 15h30 | Enólogo Mário Louro
Numa viagem por castas de diferentes países, Mário Louro conduz uma prova cega através de
diferentes varietais que se acredita serem as mais capazes de acompanhar, e sobreviver, as
alterações climáticas que se perspectivam.
publicado às 22:18
culturadeborla 20.03.18
culturadeborla
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Vinhos em Cena de 23 a 25 de março no Teatro Tivoli BBVA, Lisboa

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

14/03/2018

Meio:

Lux Gourmet Online

Autores:

Patrícia Toste de Sousa

URL: http://luxgourmet.pt/vinhos-em-cena-23-a-25-marco-teatro-tivoli/

Conheça as novidades da 2.ª edição.Ver Artigo
Está de volta a 2.ª edição de Vinhos em Cena. O Teatro Tivoli BBVA volta a abrir as cortinas do palco,
os seus foyers e o sótão aos produtores vínicos de várias regiões portuguesas e estrangeiras, a
diferentes castas e aromas, mas também a conversas, música e humor.
De 23 a 25 de março Lisboa vai brindá-lo com um evento dedicado aos apreciadores, consumidores,
enófilos, profissionais, para todos os que gostam de vinho e para aqueles que querem aprender mais
sobre o tema.
Além das Provas Conduzidas, pelos especialistas da área, e dos Em Cena Com... moderado pela
apresentadora Filomena Cautela, que irá conversar com convidados de diferentes setores da sociedade
que trazem aqui histórias sempre com o vinho como tema, esta edição de Vinhos em Cena conta ainda
com uma novidade.
A apresentação do 1.º Concurso Nacional de Aguardentes Velhas e Brandies, cuja a entrega de
prémios está agendada para o último dia do certame, 25 de março, às 17h.
Cerca de meia centena de produtores vão pôr à prova as suas aguardentes vínicas nos dias 23 e 24 de
março, sendo os melhores distinguidos com a atribuição de prémios no dia 25 de março. O júri,
composto por 14 elementos, vai ser presidido pelo enólogo e sommelier francês Frédéric Lebel, autor
do livro L'Esprit d'Armagnac.
Portugal possui uma das três únicas regiões demarcadas de aguardente no mundo - a Lourinhã situando-se as outras duas em França (Cognac e Armagnac).
Apesar de serem ambas aguardentes vínicas obtidas a partir da destilação do vinho, a aguardente
velha distingue-se do brandy em função das características de envelhecimento: o brandy tem um
estágio mínimo de seis meses em cascos de carvalho e pode receber aditivos, enquanto a aguardente
velha é obtida por envelhecimento natural em cascos de carvalho por um período mínimo de dois
anos.
Exposição de Produtores
Workshops
Provas de Vinhos
Música e Humor
Horário do evento
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23 de março | 17h às 23h30
24 de março | 15h às 23h30
25 de março | 15h às 19h30
A entrada diária é de EUR12 e inclui copo para provas.
+0 -0
2018-03-13 18:06:53+00:00
Patrícia Toste de Sousa
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Oferta 50% Dia do Pai

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Cultura de Borla Online

Data Publicação:

19/03/2018

URL: http://culturadeborla.blogs.sapo.pt/oferta-50-dia-do-pai-5744999

Oferta 50% Dia do Pai
O Dia do Pai é um dia especial, que merece ser vivido a 100%!
Juntamo-nos a todos os filhos para mimar os pais e oferecemos 50% de desconto em algumas das
nossas propostas. Para todos os gostos, são para proporcionar momentos únicos a viver em conjunto.
Em cada sugestão abaixo, deixamos o código para compra HOJE (até às 23h59) de bilhetes on-line.
Atenção que os códigos são case sensitive e devem ser colocados nos links indicados com "comprar",
após seleção da sessão e lugares pretendidos, e antes de finalizar a compra. Indicamos também quais
as sessões para as quais esta campanha está válida. FELIZ DIA DO PAI!
Raul, Um Espectáculo de Homenagem a Solnado
Aud. Oceanos Casino Lisboa
Sessões de 23 a 25 Março. M/12
Código RaulPai
Comprar
Vinhos em Cena | 23 a 25 Março
Teatro Tivoli BBVA
Feira de vinhos com muita arte. M/16
Código VinhosCenaPai
Comprar
Africa Dance | 14 Abril
Campo Pequeno M/6
Festival de ritmos africanos com Bonga, Selma Uamusse, Batida e DJ Marfox.
Código AfricaDancePai
Comprar
Tasting Fado
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Teatro Tivoli BBVA
Sessões de 30 e 31 Março.
M/6
Código TastingFadoPai
Comprar
Suite 647 | Estreia 11 Abril
Aud. Oceanos Casino Lisboa
Comédia com muito suspense. M/14
Sessão 12 Abril
Código Suite647Pai
Comprar
Clássicos na Avenida | 28 Maio
Teatro Tivoli BBVA
Concerto da Primavera. M/6
Orquestra Clássica do Sul. Peter Jablonski, é o pianista convidado.
Código ClassicosPai
Comprar
publicado às 13:20
culturadeborla 19.03.18
culturadeborla
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vinhos em Cena | Agenda Cultural de Lisboa

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Agenda Cultural de Lisboa Online

Data Publicação:

12/03/2018

URL: http://agendalx.pt/evento/vinhos-em-cena-0

Evento que associa a cultura do vinho e a sua inspiração à música, humor e entretenimento. Nesta 2ª
edição, o Teatro Tivoli BBVA volta a abrir as cortinas do seu palco, os seus foyers e o sótão a 45
produtores vínicos de várias regiões portuguesas e estrangeiras, a diferentes castas e aromas, a
conversas, música e humor.
Além das Provas Conduzidas pelos mais relevantes especialistas da área, e dos Em Cena Com..., em
que pessoas de diferentes setores da sociedade conversam entre si sempre com o vinho como tema, o
evento deste ano apresenta o 1º Concurso Nacional de Aguardentes Velhas e Brandies.
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Pague 12EUR para provar dezenas de vinhos no Tivoli

Tipo Meio:

Internet

Meio:

NiT New in Town Online

Data Publicação:

12/03/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b0ae7bf3

O espaço da Avenida da Liberdade, em Lisboa, recebe a segunda edição do Vinhos em Cena
Durante três dias o Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, vai encher-se de vinhos. As garrafas e os copos
vão estar na entrada, no palco e até no sótão com vários produtores nacionais e internacionais que se
vão juntar para a segunda edição do Vinhos em Cena. A entrada custa 12EUR e dá direito a um copo
fazer as provas e assistir a espetáculos de música e humor.
Nesta segunda edição do evento, que se realiza de 23 a 25 de março, participam 45 produtores de
diferentes regiões do País e do mundo. Cada um terá uma pequena mesa para apresentar as suas
referências. Existem também provas mais especificas - pagas à parte e cujos preços começam nos
30EUR -, com os enólogos Osvaldo Amado, Vera Moreira e Mário Louro.
No Vinhos em Cena será também feito pela primeira vez o concurso nacional de aguardentes velhas e
brandies. O júri composto por 14 elementos vai eleger as melhores referências nacionais deste tipo de
bebida.
E como estamos num teatro, vai haver espetáculos. Filomena Cautela vai moderar debates no palco
do teatro onde o vinho é o protagonista. Hamilton Reis, Vasco Avillez, Luís Filipe Borges e Rodrigo
Costa Felix são os convidados. As conversas acontecem na sexta, 23, às 21 horas, no sábado, às
17h30 e 21h30, e também no domingo, a partir das 18 horas.
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Vinho rouba a cena no Tivoli - Etaste

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Etaste Online

Data Publicação:

05/03/2018

URL: https://etaste.pt/bebidas/vinhos/tivoli-recebe-vinho-em-cena/

De 23 a 26 de março, o Tivoli BBVA, em Lisboa, recebe a 1.ª edição do festival 'Vinho em Cena', que
vai juntar cerca de 40 produtores de vinhos portugueses. Durante esses dias, o público vai poder
conhecer as várias marcas e fazer as provas de cada bebida, acompanhado sempre de especialistas. A
particularidade deste festival ter lugar num teatro faz com que as tradicionais palestras, conversas e
debates sobre o tema, assumam forma no palco, de modo contínuo. Cada painel terá um moderador e
diversos convidados, entre especialistas da área vinícola e figuras distintas da literatura, música,
humor e negócios. Vasco de Avillez, presidente da Comissão Vitinícola da região de Lisboa, Hugo
Nascimento, chefe da Tasca da Esquina, e os enólogos Cristiano van Zeller, Paulo Laureano e Mário
Louro são algumas das presenças já confirmadas. Ao mesmo tempo vão decorrer quatro workshops na
sala D.Antónia Ferreira, com a duração de 60 minutos. No dia 24, às 19h30, os enólogos Mário Louro
e Sara Peños Lledo sobem ao palco para uma prova cega; dia 25, das 15h30 às 19h, Charles Metcalfe
e Sarah Amed discutem as diferenças entre duas castas à escolha. Nesse dia, às 17h30, Diogo
Campilho dará dicas de como harmonizar o vinho como refeições. No último dia, pelas 17h, Luís
Simões e um chefe convidado vão falar da especificidade do Moscatel de Setúbal e a sua conjugação
com alguns queijos nacionais. O bilhete geral de acesso ao 'Vinho em Cena' tem um custo de
19,50EUR. À parte, são os workshops, com valores entre os entre 35EUR e 45EUR (que incluem
entrada no evento). Estão à venda aqui.
Redação

Página 24

A25

Vinhos em Cena de regresso ao Teatro Tivoli BBVA

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Glam Magazine Online

Data Publicação:

02/03/2018

URL: http://glam-magazine.pt/vinhos-em-cena-de-regresso-ao-teatro-tivoli-bbva/

O nome encerra o conceito. Ou melhor: abre a cortina. Do palco. Porque é num dos teatros mais
icónicos da cidade de Lisboa que o vinho veste o papel de ator principal. Nos dias 23, 24 e 25 de
Março o Teatro Tivoli BBVA convida todos os profissionais ligados ao mundo vínico, amantes de bom
vinho ou apenas curiosos a conhecerem melhor 45 produtores nacionais e internacionais, provarem os
vinhos por eles escolhidos - assim como outras iguarias (ostras, foie gras, presunto, compotas) que
marcarão presença e se revelarão a companhia perfeita.
Mas mais do que dar a conhecer vinhos nacionais de excelente qualidade, o Teatro Tivoli abre não só a
cortina do palco como outras áreas onde não costumamos ter acesso quando vamos assistir a um
espetáculo. De copo na mão, vai ser possível participar em provas conduzidas e ver e ouvir no palco
os Em Cena Com..., momentos de partilha de conhecimento e experiência com quem tem algo
interessante a dizer sobre a temática do vinho. O evento apresenta ainda o 1º Concurso Nacional de
Aguardentes Velhas e Brandies.
O vinho volta a ser o protagonista de uma iniciativa que o toma como o objeto cultural que é e sempre
foi. A edição de 2018 - a segunda - do Vinhos em Cena é mais ambiciosa procurando proporcionar
uma experiência ainda mais completa no backstage dos vinhos e, claro, do teatro.
2018-02-28
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Vinhos em Cena. Provas, visitas e conversas num teatro lisboeta

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Travel&Taste Online

Data Publicação:

02/03/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=366fea88

Após o sucesso da primeira edição, o Teatro Tivoli volta a acolher 45 produtores portugueses e
estrangeiros, juntando provas vínicas a conversas, música e sessões de humor.
Por: Francisco de Almeida Fernandes
PUB.
Palco,
foyer
e sótão do carismático edifício lisboeta
voltam
a estar abertos para receber o público que, por estes dias, vai ter oportunidade de conhecer os cantos
à casa de copo na mão.
Lá dentro, no copo, será possível provar cerca de 45 produtores, participar em workshops de iniciação
ao vinho e assistir à primeira edição do Concurso Nacional de Aguardentes Velhas e Brandies.
Do programa fazem, ainda, parte momentos descontraídos protagonizados por personalidades da vida
pública - ligadas, ou não, ao setor - que conversarão entre si, sempre com o néctar de Baco em foco.
Em paralelo, decorrem três Provas a Solo, uma em cada dia. Osvaldo Amado, enólogo que dispensa
apresentações, vai conduzir "uma prova através de castas de diferentes características, explorando a
sua relação com o respetivo terroir" no dia 23, pelas 19h30.
Segue-se, no sábado, 24, uma viagem pelo "Ciclo da Vida de um Vinho" orientada por
Vera Moreira
, considerada enóloga revelação do ano. Durante a ação, a
winemaker
vai ensinar várias técnicas que permitem identificar a fase de desenvolvimento dos néctares e que
impacto têm na prova.
Por fim, no domingo é tempo de Mário Louro assumir o comando para falar sobre as alterações
climáticas e a capacidade das castas em resistirem aos desafios por estas causados. Às 15h30 começa
a prova cega com castas de diferentes países. Cada uma destas atividades tem o custo de 30 euros
por participante, valor que já inclui entrada no evento.
O Vinhos em Cena já tem bilhetes à venda a partir de 12 euros.
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Vinhos em Cena | O vinho será ator principal no Tivoli

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Villas & Golfe Online

Data Publicação:

02/03/2018

URL: http://villasegolfe.com/pt/articles/info/1431/

Num dos teatros mais icónicos da cidade de Lisboa, o Teatro Tivoli BBVA, o vinho vestirá o papel de
ator principal. Será nos dias 23, 24 e 25 de marcÌ§o que todos os profissionais ligados ao mundo
vínico, amantes de bom vinho ou apenas curiosos terão oportunidade de conhecer melhor 45
produtores nacionais e internacionais e provar os vinhos por eles escolhidos - assim como outras
iguarias (ostras, foie gras, presunto, compotas) que se revelarão a companhia perfeita.
O Teatro Tivoli abre não só a cortina do palco, mas também outras áreas onde normalmente não se
tem acesso quando se vai assistir a um espetáculo. De copo na mão, vai ser possível participar em
provas conduzidas e ver e ouvir no palco os Em Cena Com... , momentos de partilha de conhecimento
e experiência com quem tem algo interessante para dizer sobre a temática do vinho. O evento
apresenta ainda o 1.º Concurso Nacional de Aguardentes Velhas e Brandies. A edição de 2018 - a
segunda - do Vinhos em Cena eÌ , assim, mais ambiciosa, procurando proporcionar uma experiência
ainda mais completa no backstage dos vinhos e, claro, do teatro.
\\ 02 Março 2018
Redação
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Mensal

Área: 5,36 x 11,97 cm²

Âmbito: Lazer

Corte: 1 de 1

A DESTACAR

OS “VINHOS EM CENA” NO
TIVOLI BBVA Será mais uma
vez no teatro Tivoli Bbva que
vai acontecer esta 2.ª edição de
Vinhos em Cena. Um evento sob
a égide de Baco, que reúne no
mesmo espaço, de 23 a 25 de
março, 45 produtores vínicos
de várias regiões portuguesas e
estrangeiras, onde vão acontecer
Provas Conduzidas pelos mais
relevantes especialistas da área e,
ainda, teremos “Em Cena Com...”,
em que pessoas de diferentes
setores da sociedade conversam
entre si sempre com o vinho como
tema. Há, ainda, uma novidade
este ano, que é a realização do 1.º
Concurso Nacional de Aguardentes
Velhas e Brandies. Se é apreciador
deste néctar dos deuses, junte-se
aos Enólogos Osvaldo Amado, Vera
Moreira e Mário Louro e desfrute!
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Vinhos em Cena

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Move Notícias Online

Data Publicação:

01/03/2018

URL: http://www.movenoticias.com/agenda/evento/vinhos-em-cena-2/

Detalhes do Evento
Tipo: Gastronomia
Horário: Todo o dia
Próximas Datas:
23 Março 2018
24 Março 2018
25 Março 2018
Vinhos em Cena é um evento que associa a cultura do vinho e a sua inspiração à música, humor e
entretenimento.
Nesta 2ª edição, o Teatro Tivoli BBVA, Lisboa, volta a abrir as cortinas do seu palco, os seus foyers e o
Sótão a 45 produtores vínicos de várias regiões portuguesas e estrangeiras, a diferentes castas e
aromas, a conversas, música e humor.
Além das Provas Conduzidas pelos mais relevantes especialistas da área, e dos Em Cena Com..., em
que pessoas de diferentes sectores da sociedade conversam entre si sempre com o vinho como tema,
o evento deste ano apresenta o 1º Concurso Nacional de Aguardentes Velhas e Brandies.
De 23 a 25 de Março, o Teatro Tivoli BBVA acolhe Vinhos em Cena, um evento para apreciadores,
apaixonados, inspirados, consumidores, e enófilos e profissionais, mas sobretudo para todos os que
gostam de vinho e todos os que vão passar a gostar!
Provas Conduzidas:
Workshops abertos a todos os que pretendem aprofundar os seus conhecimentos ou apenas descobrir
novas formas de apreciar o vinho!
PROVA DE SOLOS | 23 Março às 19h30
Enólogo Osvaldo Amado
O solo e o clima são factores determinantes na definição das características de cada vinho.
Especialista em solos, Osvaldo Amado conduz uma prova através de castas de diferentes
características, explorando a sua relação com a respectiva "terroir" (extensão de terra cultivada).
Preço (inclui entrada no evento): 30EUR
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O CICLO DA VIDA DE UM VINHO | 24 Março às 19h30
Enóloga Vera Moreira
Tal como com os humanos, o ciclo de vida de um vinho é o que permite classificar a sua estrutura e
evolução. Vera Moreira, enóloga revelação de 2016, apresenta diferentes vinhos com notória
capacidade de vida, quer em jovem, quer em diferentes fases da sua existência, e ensina algumas
técnicas que permitem esta análise.
Preço (inclui entrada no evento): 30EUR
VARIETAIS QUE NUNCA PROVAMOS | 25 Março às 15h30
Enólogo Mário Louro
Numa viagem por castas de diferentes países, Mário Louro conduz uma prova cega através de
diferentes varietais que se acredita serem as mais capazes de acompanhar, e sobreviver, as
alterações climáticas que se perspectivam.
Preço (inclui entrada no evento): 30EUR
#VinhosEmCena
M/16
Preço - 12EUR
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Provas de vinhos sobem à cena no Teatro Tivoli
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Evasões Online

Autores:

André Rosa

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f9371e8a

2018-02-28 18:03:12+00:00
André Rosa
28/02/2018
O Teatro Tivoli BBVA, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, prepara-se para receber entre 23 e 25 de
março mais uma edição do Vinhos em Cena, com a presença de 45 produtores, provas, conversas e
visitas aos bastidores da sala de espetáculos.
A expressão boca de cena pode revestir-se de um novo significado mais literal quando os visitantes
do Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, tomarem o gosto a vinhos no palco do teatro. É esta a proposta do
Vinhos em Cena, cuja segunda edição reúne 45 produtores nacionais e internacionais com os
respetivos casamentos gastronómicos, como ostras, foie gras, presunto e compotas.
No palco, realizam-se as sessões Beba com Cautela, um trocadilho com o nome de Filomena Cautela
que irá moderar conversas com atores, encenadores, enólogos e escanções, entre outras
personalidades da área do vinho, gastronomia e cultura. As conversas têm lugar no dia 23 às 21h30,
no dia 24 às 17h30 e 21h30 e no dia 25 às 17h30.
a carregar...
Já os bastidores do Teatro Tivoli BBVA que normalmente não estão acessíveis ao público abrem-se à
curiosidade dos visitantes por meio de visitas semi-orientadas, de copo de vinho na mão. Em paralelo,
decorrerão na Sala Touriga Nacional três workshops de uma hora cada um com a participação do
enólogo Osvaldo Amado (Prova de Solos, dia 23 às 19h30), da enóloga Vera Moreira (O Ciclo da Vida
de um Vinho, dia 24 às 19h30) e do enólogo Mário Louro (Varietais que Nunca Provamos, dia 25 às
15h30).
A programação inclui ainda 1º Concurso Nacional de Aguardentes Velhas e Brandies. O Vinhos em
Cena realiza-se no Teatro Tivoli BBVA, na Avenida da Liberdade, no dia 23 das 17h00 às 23h30, dia 24
das 15h00 às 23h30 e dia 25 das 15h00 às 19h30. A entrada geral custa 12 euros e os workshops
custam 30 euros (inclui entrada no evento).
Teatro Tivoli BBVA
Partilhar
Partilhar
Morada
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Av. da Liberdade 182-188 1250-146 Lisboa Portugal
Telefone
213303500

Horário
De segunda a sexta, das 09h00 às 20h00. Em dias de eventos, aberto até ao final do evento.
Website
https://www.teatrotivolibbva.pt

Facebook
https://www.facebook.com/Teatrotivolibbva/
GPS
Latitude : 38.7203137
Longitude : -9.145002699999964
Comentários
Veja aqui os comentários acerca deste local
Percorra a fotogaleria para ver mais imagens do evento Vinhos em Cena no Teatro Tivoli BBVA, em
Lisboa (1ª edição).
(Fotografia: DR)
O palco do teatro vai acolher as sessões Beba com Cautela , com a apresentadora Filomena Cautela a
moderar.
(Fotografias de Gerardo Santos/GI)
Em paralelo decorrem provas de vinhos de 45 produtores nacionais e internacionais, visitas aos
bastidores do teatro e workshops com enólogos.
O Vinhos em Cena propõe-se fazer um brinde ao vinho e à cultura.
O evento decorre nesta emblemática sala de espetáculos lisboeta de 23 a 25 de março, com entrada a
12 euros.
(Fotografia: DR)
André Rosa
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Tivoli recebe 45 produtores no Vinhos em Cena
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Agricultura e Mar Actual Online

Autores:

João Borges

URL: http://agriculturaemar.com/tivoli-recebe-45-produtores-no-vinhos-cena/

O nome encerra o conceito. Ou melhor: abre a cortina. Do palco. Porque é num dos teatros mais
icónicos da cidade de Lisboa que o vinho veste o papel de actor principal.
Nos dias 23, 24 e 25 de Março o Teatro Tivoli BBVA convida todos os profissionais ligados ao mundo
vínico, amantes de bom vinho ou apenas curiosos a conhecerem melhor 45 produtores nacionais e
internacionais, provarem os vinhos por eles escolhidos - assim como outras iguarias (ostras, foie gras,
presunto, compotas) que marcarão presença e se revelarão a companhia perfeita.
De copo na mão
Mas mais do que dar a conhecer vinhos nacionais de excelente qualidade, o Teatro Tivoli abre não só a
cortina do palco como outras áreas onde não costumamos ter acesso quando vamos assistir a um
espectáculo.
De copo na mão, vai ser possível participar em provas conduzidas e ver e ouvir no palco os Em Cena
Com..., momentos de partilha de conhecimento e experiência com quem tem algo interessante a dizer
sobre a temática do vinho. O evento apresenta ainda o 1º Concurso Nacional de Aguardentes Velhas e
Brandies.
O vinho volta a ser o protagonista de uma iniciativa que o toma como o objecto cultural que é e
sempre foi. A edição de 2018 - a segunda - do Vinhos em Cena é mais ambiciosa procurando
proporcionar uma experiência ainda mais completa no backstage dos vinhos e, claro, do teatro.
Pode consultar o programa Vinhos em Cena, organizado pela Nuno Nobre Consultoria, aqui.
Agricultura e Mar Actual
Tue, 27 Feb 2018 16:04:22 +0100
João Borges
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Tivoli recebe Vinhos em Cena no mês de março
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BeiraNews Online

Autores:

José Lagiosa

URL: https://beiranews.pt/2018/02/tivoli-recebe-vinhos-em-cena-no-mes-de-marco/

O nome encerra o conceito. Ou melhor: abre a cortina. Do palco. Porque é num dos teatros mais
icónicos da cidade de Lisboa que o vinho veste o papel de ator principal.
Nos dias 23, 24 e 25 de março o Teatro Tivoli BBVA convida todos os profissionais ligados ao mundo
vínico, amantes de bom vinho ou apenas curiosos a conhecerem melhor 45 produtores nacionais e
internacionais, provarem os vinhos por eles escolhidos - assim como outras iguarias (ostras, foie gras,
presunto, compotas) que vão marcar presença e se revelarão a companhia perfeita.
Mas mais do que dar a conhecer vinhos nacionais de excelente qualidade, o Teatro Tivoli abre, não
somente, a cortina do palco, como áreas, onde habitualmente não se tem acesso, quando vamos
assistir a um espetáculo.
Vinhos em Cena 2017
De copo na mão, vai ser possível participar em provas conduzidas e ver e ouvir no palco os Em Cena
Com..., momentos de partilha de conhecimento e experiência com quem tem algo interessante a dizer
sobre a temática do vinho.
O evento apresenta ainda o 1º Concurso Nacional de Aguardentes Velhas e Brandies.
O vinho volta a ser o protagonista de uma iniciativa que o toma como o objeto cultural que é e sempre
foi. A edição de 2018 - a segunda - do Vinhos em Cena é mais ambiciosa procurando proporcionar
uma experiência ainda mais completa no backstage dos vinhos e, claro, do teatro.
Programa Vinhos em Cena: https://www.teatrotivolibbva.pt/pt/event/156/vinhos-em-cena
27 de Fevereiro de 2018
José Lagiosa
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Vinhos Em Cena - Vinhos portugueses e estrangeiros em prova
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Autores:

Armando F. Saldanha

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e24bf2a7

O nome encerra o conceito. Ou melhor: abre a cortina. Do palco. Porque é num dos teatros mais
icónicos da cidade de Lisboa que o vinho veste o papel de ator principal
Nos dias 23, 24 e 25 de Março o Teatro Tivoli BBVA convida todos os profissionais ligados ao mundo
vínico, amantes de bom vinho ou apenas curiosos a conhecerem melhor 45 produtores nacionais e
internacionais, provarem os vinhos por eles escolhidos - assim como outras iguarias (ostras, foie gras,
presunto, compotas) que marcarão presença e se revelarão a companhia perfeita.
Mas mais do que dar a conhecer vinhos nacionais de excelente qualidade, o Teatro Tivoli abre não só a
cortina do palco como outras áreas onde não costumamos ter acesso quando vamos assistir a um
espetáculo. De copo na mão, vai ser possível participar em provas conduzidas e ver e ouvir no palco
os Em Cena Com..., momentos de partilha de conhecimento e experiência com quem tem algo
interessante a dizer sobre a temática do vinho. O evento apresenta ainda o 1º Concurso Nacional de
Aguardentes Velhas e Brandies.
O vinho volta a ser o protagonista de uma iniciativa que o toma como o objeto cultural que é e sempre
foi. A edição de 2018 - a segunda - do Vinhos em Cena é mais ambiciosa procurando proporcionar
uma experiência ainda mais completa no backstage dos vinhos e, claro, do teatro.
O programa completo do "Vinhos Em Cena" pode rá ser consultado aqui.
Armando Saldanha
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Vem aí a 2ª edição do Vinhos em Cena
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URL: https://echoboomer.pt/vem-ai-2a-edicao-do-vinhos-em-cena/

Nos dias 23, 24 e 25 de Março o Teatro Tivoli BBVA convida todos os profissionais ligados ao mundo
vínico, amantes de bom vinho ou apenas curiosos a conhecerem melhor 45 produtores nacionais e
internacionais, provarem os vinhos por eles escolhidos, assim como outras iguarias (ostras, foie gras,
presunto, compotas)
O nome Vinhos em Cena encerra o conceito. Ou melhor: abre a cortina. Do palco. Porque é num dos
teatros mais icónicos da cidade de Lisboa que o vinho veste o papel de ator principal.
Nos dias 23, 24 e 25 de Março o Teatro Tivoli BBVA convida todos os profissionais ligados ao mundo
vínico, amantes de bom vinho ou apenas curiosos a conhecerem melhor 45 produtores nacionais e
internacionais, provarem os vinhos por eles escolhidos - assim como outras iguarias (ostras, foie gras,
presunto, compotas) que marcarão presença e se revelarão a companhia perfeita.
Mas mais do que dar a conhecer vinhos nacionais de excelente qualidade, o Teatro Tivoli abre não só a
cortina do palco como outras áreas onde não costumamos ter acesso quando vamos assistir a um
espetáculo. De copo na mão, vai ser possiível participar em provas conduzidas e ver e ouvir no palco
os Em Cena Com..., momentos de partilha de conhecimento e experiência com quem tem algo
interessante a dizer sobre a temática do vinho. O evento apresenta ainda o 1º Concurso Nacional de
Aguardentes Velhas e Brandies.
O vinho volta a ser o protagonista de uma iniciativa que o toma como o objeto cultural que é e sempre
foi. A edição de 2018 - a segunda - do Vinhos em Cena é mais ambiciosa procurando proporcionar
uma experiência ainda mais completa no backstage dos vinhos e, claro, do teatro.
A entrada para cada dia custa 12EUR, mas há provas que, por 30EUR, já incluem entrada no evento.
Podem conhecer mais detalhes aqui.
Lisboaprova de vinhosTivoli BBVAVinhos em Cena
O nome Vinhos em Cena encerra o conceito. Ou melhor: abre a cortina. Do palco. Porque é num dos
teatros mais icónicos da cidade de Lisboa que o vinho veste o papel de ator principal.
Nos dias 23, 24 e 25 de Março o Teatro Tivoli BBVA convida todos os profissionais ligados ao mundo
vínico, amantes de bom vinho ou apenas curiosos a conhecerem melhor 45 produtores nacionais e
internacionais, provarem os vinhos por eles escolhidos - assim como outras iguarias (ostras, foie gras,
presunto, compotas) que marcarão presença e se revelarão a companhia perfeita.
Mas mais do que dar a conhecer vinhos nacionais de excelente qualidade, o Teatro Tivoli abre não só a
cortina do palco como outras áreas onde não costumamos ter acesso quando vamos assistir a um
espetáculo. De copo na mão, vai ser possiível participar em provas conduzidas e ver e ouvir no palco
os Em Cena Com..., momentos de partilha de conhecimento e experiência com quem tem algo
interessante a dizer sobre a temática do vinho. O evento apresenta ainda o 1º Concurso Nacional de
Aguardentes Velhas e Brandies.
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O vinho volta a ser o protagonista de uma iniciativa que o toma como o objeto cultural que é e sempre
foi. A edição de 2018 - a segunda - do Vinhos em Cena é mais ambiciosa procurando proporcionar
uma experiência ainda mais completa no backstage dos vinhos e, claro, do teatro.
A entrada para cada dia custa 12EUR, mas há provas que, por 30EUR, já incluem entrada no evento.
Podem conhecer mais detalhes aqui.
Lisboaprova de vinhosTivoli BBVAVinhos em Cena
2018-02-27 10:30:52+00:00
Echo Boomer
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Vinhos Em Cena
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O nome encerra o conceito. Ou melhor: abre a cortina. Do palco. Porque é num dos teatros mais
icónicos da cidade de Lisboa que o vinho veste o papel de ator principal.
Nos dias 23, 24 e 25 de Março o Teatro Tivoli BBVA convida todos os profissionais ligados ao mundo
vínico, amantes de bom vinho ou apenas curiosos a conhecerem melhor 45 produtores nacionais e
internacionais, provarem os vinhos por eles escolhidos - assim como outras iguarias (ostras, foie gras,
presunto, compotas) que marcarão presença e se revelarão a companhia perfeita.
Mas mais do que dar a conhecer vinhos nacionais de excelente qualidade, o Teatro Tivoli abre não só a
cortina do palco como outras áreas onde não costumamos ter acesso quando vamos assistir a um
espetáculo. De copo na mão, vai ser possível participar em provas conduzidas e ver e ouvir no palco
os Em Cena Com..., momentos de partilha de conhecimento e experiência com quem tem algo
interessante a dizer sobre a temática do vinho. O evento apresenta ainda o 1º Concurso Nacional de
Aguardentes Velhas e Brandies.
O vinho volta a ser o protagonista de uma iniciativa que o toma como o objeto cultural que é e sempre
foi. A edição de 2018 - a segunda - do Vinhos em Cena é mais ambiciosa procurando proporcionar
uma experiência ainda mais completa no backstage dos vinhos e, claro, do teatro.
Programa Vinhos em Cena: https://www.teatrotivolibbva.pt/pt/event/156/vinhos-em-cena
2018-02-26T21:27:16+00:00
Carlos Viana Rodrigues
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Vinhos Em Cena
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26 de fevereiro de 2018
O nome encerra o conceito. Ou melhor: abre a cortina. Do palco. Porque é num dos teatros mais
icónicos da cidade de Lisboa que o vinho veste o papel de ator principal.
Nos dias 23, 24 e 25 de Março o Teatro Tivoli BBVA convida todos os profissionais ligados ao mundo
vínico, amantes de bom vinho ou apenas curiosos a conhecerem melhor 45 produtores nacionais e
internacionais, provarem os vinhos por eles escolhidos - assim como outras iguarias (ostras, foie gras,
presunto, compotas) que marcarão presença e se revelarão a companhia perfeita.
Mas mais do que dar a conhecer vinhos nacionais de excelente qualidade, o Teatro Tivoli abre não só a
cortina do palco como outras áreas onde não costumamos ter acesso quando vamos assistir a um
espetáculo. De copo na mão, vai ser possível participar em provas conduzidas e ver e ouvir no palco
os Em Cena Com..., momentos de partilha de conhecimento e experiência com quem tem algo
interessante a dizer sobre a temática do vinho. O evento apresenta ainda o 1º Concurso Nacional de
Aguardentes Velhas e Brandies.
O vinho volta a ser o protagonista de uma iniciativa que o toma como o objeto cultural que é e sempre
foi. A edição de 2018 - a segunda - do Vinhos em Cena é mais ambiciosa procurando proporcionar
uma experiência ainda mais completa no backstage dos vinhos e, claro, do teatro.
Programa Vinhos em Cena:
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Vinhos Em Cena

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Cultura de Borla Online

Data Publicação:

26/02/2018

URL: http://culturadeborla.blogs.sapo.pt/vinhos-em-cena-5668287

Vinhos Em Cena
O nome encerra o conceito. Ou melhor: abre a cortina. Do palco. Porque é num dos teatros mais
icónicos da cidade de Lisboa que o vinho veste o papel de ator principal.
Nos dias 23, 24 e 25 de Março o Teatro Tivoli BBVA convida todos os profissionais ligados ao mundo
vínico, amantes de bom vinho ou apenas curiosos a conhecerem melhor 45 produtores nacionais e
internacionais, provarem os vinhos por eles escolhidos - assim como outras iguarias (ostras, foie gras,
presunto, compotas) que marcarão presença e se revelarão a companhia perfeita.
Mas mais do que dar a conhecer vinhos nacionais de excelente qualidade, o Teatro Tivoli abre não só a
cortina do palco como outras áreas onde não costumamos ter acesso quando vamos assistir a um
espetáculo. De copo na mão, vai ser possível participar em provas conduzidas e ver e ouvir no palco
os Em Cena Com..., momentos de partilha de conhecimento e experiência com quem tem algo
interessante a dizer sobre a temática do vinho. O evento apresenta ainda o 1º Concurso Nacional de
Aguardentes Velhas e Brandies.
O vinho volta a ser o protagonista de uma iniciativa que o toma como o objeto cultural que é e sempre
foi. A edição de 2018 - a segunda - do Vinhos em Cena é mais ambiciosa procurando proporcionar
uma experiência ainda mais completa no backstage dos vinhos e, claro, do teatro.
Programa Vinhos em Cena: https://www.teatrotivolibbva.pt/pt/event/156/vinhos-em-cena
culturadeborla 26.02.18
culturadeborla
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Vinhos em Cena no Teatro
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De 23 a 25 de Março, 45 produtores vinícolas nacionais e internacionais vão estar presentes no Teatro
Tivoli BBVA para apresentarem os seus vinhos, e outras iguarias de fazer crescer "água na boca", ao
grande público.
Só que para além de dar a conhecer estes vinhos únicos e os seus produtores, o Teatro Tivoli vai dar a
conhecer zonas inacessíveis ao público mas essenciais à realização de um grande espectáculo, isto
tudo de copo na mão enquanto que são partilhadas experiências únicas por parte dos maiores
especialistas na matéria.
O "Em Cena Com...", que vai acontecer de 23 a 25 de Março, pela segunda vez, no Teatro Tivoli BBVA,
vai apresentar o 1º Concurso Nacional de Aguardentes Velhas e Brandies.
Share this:
Notícia publicada a 26/02/2018
Mon, 26 Feb 2018 22:31:53 +0100
Filipa Godinho
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