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Ver a aprender com os grandes na Tapada da Ajuda nos próximos dias 19 e 20 de Maio. Saiba tudo
sobre o evento 12:56 &bullet; Diogo Lopes A Tapada da Ajuda, em Lisboa, vai receber a 2ª edição do
Lisbon Bar Show, uma "feira internacional de profissionais, aberto a particulares interessados na arte
de bem servir o cocktail perfeito", segundo a organização. Saiba cinco razões pelas quais não pode
deixar de ir lá molhar o bico a 19 e 20 de Maio. 1 O lugar Se a Tapada da Ajuda - que fica no espaço
do Instituto Superior de Agronomia, em Alcântara - era digna de Reis e Rainhas (pertencia à coroa
portuguesa), será mais do que boa opção para receber o evento. 2 As bebidas Distribuídas pelo
espaço do pavilhão estarão mais de 50 marcas - do vinho às bebidas espirituosas - como rum Bacardi,
Licor Beirão, Cachaça 51, por exemplo, que vão apresentar produtos novos e, claro, os clássicos de
sempre. 3 O espectáculo O homem atrás do balcão vai finalmente pular cá para fora - a organização
assegura que metade dos 50 melhores barmen do mundo vão marcar presença nos dois dias desta
edição, multiplicando-se por palestras, demonstrações e provas (de rum, gin, mescal ou whisky, por
exemplo). 4 Os concursos Serão vários os prémios a atribuir durante o festival. Vão a concurso o
melhor cocktail, melhor bartender e melhor bar. Também vai haver um concurso de flair bartending,
em que garrafas e copos vão andar pelo ar cheios de estilo. Os adeptos das coisas do antigamente vão
gostar sem dúvida de outra competição, a de cocktails vintage. 5 A (pequena) bebedeira que pode
apanhar Não se preocupe com carro para voltar para casa, a organização vai disponibilizar um serviço
de transfers que o podem levar onde precisar. Lisbon Bar Show 2015 Inst. Sup. de Agronomia -
Tapada da Ajuda, Lisboa 19 e 20 de Maio; 13h-21h www.lisbonbarshow.com Preço: EUR30
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