
 
Astros internacionais no encerramento da 18a. edição do Festival de Habanos 

HAVANA, 5 de março de 2016 /PRNewswire/ --   

 Chucho Valdés, Estrella Morente e Jorge Drexler participam dessa celebração final 
para homenagear a marca Cohiba  

 Cerca de EUR 320.000 foram arrecadados no leilão do primeiro umidor da série 
especial exclusiva "Cohiba 50o. Aniversário"   

 Juan Jesús Machín de Cuba recebeu o título de "Mestre dos Mestres" no final da 15a. 
Competição Internacional de Sommeliers de Habanos.  

Cuba testemunhou mais uma vez o maior evento anual internacional da cultura dos habanos. O 
festival foi encerrado com a realização da Noite de Gala que homenageou o 50o. Aniversário da 
marca Cohiba, com degustações exclusivas de seus novos lançamentos. O evento de gala recebeu 
1.200 convidados que desfrutaram de apresentações ao vivo do pianista e compositor 
cubano Chucho Valdés, da cantora de flamenco espanhola Estrella Morente e do cantor e 
compositor uruguaio Jorge Drexler. 

Para visualizar o comunicado para a imprensa em multimídia, clique aqui: 
http://www.multivu.com/players/uk/7779251-international-stars-xviii-habanos-festival/ 

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160305/340762 ) 

Este ano, o tradicional leilão do umidor de sete itens de colecionador alcançou o total de EUR 
865.000 que será inteiramente doado para o Sistema de Saúde Pública de Cuba. Essa edição foi 
especialmente única graças ao leilão do primeiro umidor (01/50) da série especial 
exclusiva "Cohiba 50o. Aniversário", o qual arrecadou EUR 320.000. Esse umidor é uma autêntica 
obra de arte, um item exclusivo de colecionador e anuncia uma verdadeira inovação em termos de 
artesanato, design técnico e desenvolvimento. 

Durante o evento de gala, o "Mestre dos Mestres" foi escolhido na 15a. Competição Internacional 
de Sommeliers de Habanos. O vencedor foi Juan Jesús Machín de Cuba. Luis Manuel García Urrea 
(Emirados Árabes Unidos) e Pedro Tejeda (Cuba) foram classificados em segundo e terceiro lugares, 
respectivamente. 

Por fim, foi realizada a 20a. Edição dos Prêmios Habanos 2015. Valerio Cornale recebeu o prêmio 
na categoria Comunicação. Dominique Gyselinck foi premiada na categoria Negócios e Manuel 
Tuero foi o vencedor na categoria Produção. 

Esse evento anual que celebra o mais fino tabaco de todo o mundo alcançou um marco em sua 
história, reunindo em sua 18a. edição mais de 2.000 participantes de mais de 60 países, os 
quais puderam ver e experimentar em primeira mão os mais significantes lançamentos globais dos 
Habanos. 

http://www.habanos.com 

Para informações adicionais para a imprensa:    
Habanos, S.A.: Daymi Difurniao (ddifurniao@habanos.cu; Tel.: +53-72040513, Ramal 565) 
Young & Rubicam Group: Mónica Perpiñá-R. (monica.perpina@yrbrands.com ; Tel.: +34-620735355) 

 

 


