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Além do protagonista principal, o evento promove artistas, produtores e comerciantes. ro 1 O DR 

MOSTRA 

Maracujá para abrir 
na frente-mar da Ribeira Brava 

`MOSTRA IX) 
MARACUJÁ E 
DERIVADOS' 
ESTÁ DE VOLTA 
A 23 E 24 DE OUTUBRO 

RÚBEN SANTOS 
rsantos@dnoticias.pt 

Está de regresso a 'Mostra do Ma-
racujá e Derivados'. A la edição do 
evento organizado pela Associação 
da Costa Oeste leva novamente à 
vila da Ribeira Brava tudo aquilo 
que o 'fruto da paixão' tem para 
dar e oferecer nas mais diversas 
formas e formatos. 

Marque na sua agenda que o ma-
racujá estará na moda entre os dias 
23 e 24 de Outubro, desta vez num 
formato híbrido - presencial e on-
-line - com o intuito de "salvaguar-
dar a segurança de todos os inter-
venientes", isto depois da edição 
passada ter sido cancelada devido 
à Covid-19. A transmissão on-line 
ficará assim a cargo do canal 'Na 
Minha Terra', que para além das 
entrevistas no local irá transmitir 
várias reportagens direccionadas 
não só a residentes, mas também 
às comunidades madeirenses es-
palhadas pelo Mundo. 

Para aqueles que não vão pres-
cindir de uma visita ao concelho, a 
ACOESTE garante que o recinto 
do evento será adaptado às restri-
ções actuais e às condições clima-
téricas, na medida em que será co-

  

locada uma tenda de grandes di-
mensões com cobertura superior. 
Também haverá mesas e cadeiras, 
organizadas e posicionadas com o 
devido distanciamento. 

Além do protagonista principal, 
neste caso o maracujá, o evento irá 
contar com a presença de artistas 
regionais, promovendo igualmente  

o concelho da Ribeira Brava, pro-
dutores e comerciantes. 

Tendo como foco principal a 
promoção e o debate da produção 
regional do maracujá, esta mostra 
também aposta na animação com 
uma noite dedicada ao fado e à 
presença de nomes como Vare-
jenta, Tiago Silva, Alternative  

Moments, 4Litro ou DJ Sil. 
Importa ainda referir que a 'Mos-
tra de Maracujá e Derivados' é co-
financiada pelo PRODERAM2020 
e conta com o apoio da ADRAMA, 
Governo Regional - através da Se-
cretaria Regional da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural - e Câma-
ra Municipal da Ribeira Brava. 

PROGRAMA 

23 DE OUTUBRO 
18h00 Abertura 
18h30 Conversa com produtores 

de maracujá e técnicos 
19h00 Lançamento da Aquela Komucha —

 

Maracujá da Madeira 
19h30 Varejenta 
20h30 Alma do Atlântico — Fado Coimbra 
21h30 Susana Andrade — Fado Lisboa 
22h30 Música ambiente 

24 DE OUTUBRO 
15h00 Abertura 
16h00 Tiago Silva 
17h00 Mesa redonda 'Valorização 

do Maracujá da Madeira' 
17h30 Altemative Moments 
18h00 4 Litro 
19h00 Sunset By Cannings (DJ Sil) 
21h00 Encerramento 

Esperamos que a 3.a Mostra do 
Maracujá e Derivados seja um suces-
so, tal como as duas edições anterio-
res. Em 2021, decidimos enveredar 
por um formato mais intimista, o 
que, de certa forma, acabará por ser 
um grande passo para o regresso à 
normalidade, no que diz respeito à 
organização deste tipo de certames. 
Para terminar, contamos que as pes-
soas se desloquem à frente-mar da 
Ribeira Brava e que, acima de tudo, 
aproveitem para se divertir e sabo-
rear as iguarias do maracujá, de uma 
forma responsável e tendo sempre 
em vista o cumprimento das regras. 

RICARDO CÔRTE 
SECRETÁRIO-GERAL DA ACOESTE 


