O XXI Festival Habanos homenageia Havana em seu 500º aniversário

O Habano é um símbolo de tradição e exclusividade e sua história sempre esteve intimamente
ligada à cidade que deu origem ao seu nome: Havana.
HAVANA, 20 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- Este ano, Havana está comemorando seu 500º
aniversário, e a história do Habano está intimamente ligada à cidade, que deu origem ao seu nome.
A história do Habano se estende por toda a capital cubana e sua presença é percebida sentida em
vários locais da cidade.
Para ver o comunicado de imprensa multimídia, clique
em: https://www.multivu.com/players/uk/8500151-xxi-habanos-festival-tribute-to-havana/
O Museu do Tabaco (Museo del Tabaco) é uma instituição em movimento constante. Aqui, os
visitantes encontram tudo relacionado ao ritual apreciado pelos bons fumantes de Habanos. Outra
representação de Habanos em Havana é a marca San Cristóbal de La Habana. Sua vitola, Prado,
deve seu nome a uma avenida icônica da cidade. O Paseo del Prado é onde estão os edifícios
conhecidos, dentre eles estão o Gran Teatro de La Habana, inaugurado em 1838, e o Capitólio de
Havana, construído em 1929, e considerado um dos seis palácios mais importantes do mundo.
Outros símbolos relacionados ao Habano são as emblemáticas fábricas de tabaco, onde os
enroladores de charutos cubanos fazem cada Habano totalmente a mano con tripa larga (totalmente
à mão com enchimento longo), da maneira mais tradicional: a Real Fábrica de Tabacos Partagás é
uma das fábricas de tabaco mais populares na cidade. A Fábrica de Tabaco Torcido El Laguito é
conhecida como uma das mais exclusivas e reservadas para os visitantes. Por fim, a Real Fábrica de
Tabaco Torcido La Corona é famosa por ser um dos edifícios mais singulares e proeminentes de
Cuba.
Para prestar homenagem à cidade, o Festival dedicará uma palestra magna ao 500º aniversário da
cidade de Havana e sua conexão com o Habano, que será proferida pelo Dr. Eusebio Leal Spengler,
historiador da cidade de Havana. Além disso, nesta edição, será apresentada uma produção
exclusiva de 500 humidores (caixas de charutos) de San Cristóbal de La Habana 1519 (calibre 57 x
170 mm de comprimento), especialmente concebidas para comemorar o aniversário da cidade.
A Habanos, S.A. também fez uma homenagem especial aos cinco séculos de Havana, este ano,
dedicando o evento de boas-vindasà cidade, bem como à marca San Cristóbal de La Habana, que
comemora 20 anos da sua criação.
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