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O maracujá volta a ser o protagonista no 
concorrido evento que acontece já pela ter-
ceira vez na vila da Ribeira Brava. Trata-seda 
34  Mostra do Maracujá e Derivados. urna IN-
cativa da ACOESIE -Associarão da Costa 
Oeste — que tem como principal objetivo a 
promoção deste produto e seus derivados. 

E éjus-tarnenteRicardo05rte.o secretáio-
geral da ACOEST E. que nos explica o que es-
teve na base da criação desta iniciativa de su-
cesso:«sendo a ilha da Madeira um dos locais 
onde se produz mais maract4a. julgamos que 
faz tcdo o sentido a Associação promover este 
produto e os seus derivados que são muitos. 
Assim ao criannos a Mostra estamos a vaiai-
alto produto e a aumentara sua produção». 

Este ano o programa foi organizado num 
formato hbrido. Ou seja. presencial e omine. 
sendo esta a primeira vez que a Mostra se 
realiza neste formato. Ricardo O5rte diz que 
«devido à situação pandémica em que ain-
da vivemos, esta será uma edição mais pe-
quena e mais controlada, o espaço estará 
higienizado. haverá álcool gel e teremos 
máscaras à disposição na nossa barraca 
para quem não as tivera. 

E para quem quiser acompanhar o evento 
em qualquer parte do mundo. fique a saber 
que a terceira Mostra do Maracujá e derivados 
será transrrrtida este sábado pelo canal Na 
Minha len& entre as 18h30 e as 20h30 e 
no domingo entre as 11h00 e as19h00. 

Durante a transmissão, segundo nos ex-
plica o secretári-geral da ACOEST E. «po-
derá acompanhar a abertura com as entida-
des oficiais. várias reportagens. inclusiva-
mente algumas entrevistas em palco. pode-
rá ainda assistir a urna pequena conversa en-
tre produtores e técnicos do maracujá e se-
rão transmitidos também alguns momentos 
musicais e algumas reportagens gravadas 
anteriormente sobre empresas ligadas ao 
maracujá. derivados e suas explorações». 

Festa que é festa tem sempre as tradicio-
nais barraquinhas de cones e bebes e neste 
evento marcam presença diversos recintos 
onde estarão expostos os maracujás. a polpa. 
várias bebidas preparadas com maracujá. 
corno por exemplo a kombuca já fermentada.  

4  

feita no Porto. mas com maracujá da Madeira 
e que será aqui lançada. ImperdiVel é também 
provara cerveja feita com maracujá da Madei-
ra.o próprio Gin Canning'sque leva maracujá e, 
evidentemente. poderá degustar as diversas 
iguarias queestarão ao seus dispor. 

No que diz respeitoà animação. esta fica-
rá assegurada. no sábado. a partir das 
18h00. por um grupo de música tradicional. 
os Varejenta. seguido de uma noite de Fado. 
No domingo. a animação arranca às 15h00 
com a actuação de fisgo Silva Sena. seguin-
do-se os Alternativa Moments. o Grupo de 
Comédia os 4Litro e para terminar em gran-
de. o Sunset by Cannings com o Dj Sil. O 
evento encerra às 21h00 e. conta mais uma 
vez. com o co-financiamento do PRODE-
RAM 2020. Secretaria Regional de Agricul-
tura e Desenvolvimento Rural e também 
com o apoio da ADRAMA e do Município da 
Ribeira Brava. 
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Spia hpm-vindo  à Mostra do Maracujá! 
O C 
ESTE 1 

NA RIBEIRA BRAVA 
E É COMPOSTO POR 
UM VASTO PROG 
POR UM LADO, 
TEMOS ENTREVIST 
A PRODUTORES 
E TÉCNICOS, ASSIM 
COMO UM DEBATE 
SOBRE A VALORIZA 
DO MARACUJÁ NA 
MADEIRA. POR 
OUTRO, HÁ UMA 
VARIEDADE DE 
ATUAÇÕES MUSICAIS 
COM ARTISTAS 
MADEIRENSES 
QUE AJUDAM A 
PROPORCIONAR 
UM BOM AMBIENTE 
DE FESTA. 1 

É com muito gosto que vejo a Ribeira 
Brava acolher, uma vez mais, a Mostra 
do Maracujá e Derivados, um evento 
que vai para a sua terceira edição e já 
faz parte do cartaz cultural do conce-
lho, contribuindo para alavancar e pro-
jetar um produto regional de excelência. 

Esta Mostra tem por objetivo a 
promoção e a dinamização do mara-
cujá regional e dos seus derivados 
que são apreciados por madeirenses 
e sobretudo por quem nos visita. De-
vido à sua importância junto dos pro-
dutores e dos consumidores, temos 
apoiado a sua realização desde a pri-
meira edição que surgiu em 2018. 

Organizado pela ACOESTE- Asso-
ciação da Costa Oeste, este certame 
é uma montra das potencialidades do 
maracujá. Embora a Ribeira Brava 
não seja o principal produtor desde 
fruto regional, apelidado de fruto da 
paixão, é certamente um dos conce-
lhos que contribui para a sua presen-
ça no mercado regional. 

O maracujá ganha fama por estes 
lados quando se fala de poncha, sen-
do a Serra de Água um dos principais 
pontos de maior atratividade. Ganha 
fama através da produção do Gin  

Canning's, feito na Ribeira Brava, que 
se distingue pelos tons exóticos do 
maracujá. Ganha sabor e maior ex-
pressividade através dos chocolates 
da Uaucacau que produzem no con-
celho um dos melhores chocolates de 
maracujá e distingue-se ainda nos li-
cores. nas broas. nos bolos e na gas-
tronomia típica madeirense que em-
prega ao fruto um paladar diferente. 

Depois de uma fase de abranda-
mento nos eventos sociais e culturais 
provocada pela Covid-19, voltamos a 
dinamizar o comércio local e a ofere-
cer propostas que atraiam visitantes à 
Ribeira Brava. A Mostra do Maracujá é 
disso um bom exemplo. Oferece um 
produto regional de excelência, faz a 
ponte entre produtores, comerciantes 
e clientes e proporciona um programa 
de animação musical diversificado. 

Motivos não faltam para vir à Ri-
beira Brava e fazer parte desta 
festa do maracujá. 

Esperamos por si. 
Um abraço! 

Ricardo Nascimento 


