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No dia 29 de maio, domingo, das 11 às 21 horas, a Avenida Getúlio Vargas (entre a Av.
Cristóvão Colombo e a Rua Professor Morais, na Savassi) recebe a
10ª edição da Festa Tradicional Italiana de Belo Horizonte
. A festa, que é organizada pela Associação de Cultura Ítalo-Brasileira de Minas Gerais
(Acibra-MG) desde 2007 e faz parte do calendário cultural da Prefeitura de Belo Horizonte,
reúne gastronomia, música e dança em uma celebração da cultura italiana e das relações
Brasil-Itália. Durante dez horas de festa, cerca de cem barracas de restaurantes, expositores e
associações ocupam a rua e permitem o encontro e a confraternização entre italianos,
descendentes e brasileiros amantes da cultura italiana. A
entrada é gratuita
, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.
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A Festa Tradicional Italiana de Belo Horizonte é uma das maiores celebrações, fora da Itália,
do Dia da Proclamação da República Italiana, comemorado em 2 junho. "A festa é um
momento de integração, confraternização e celebração da amizade entre italianos,
descendentes e brasileiros. Para a Acibra, é uma alegria enorme chegar em 2016 neste
importante marco – uma década promovendo o fortalecimento do laço entre as duas
comunidades, duas culturas que compartilham uma conexão tão importante nesta cidade",
destaca o Presidente da Acibra-MG, Raffaele Peano.
Para comemorar os 10 anos do evento, a Acibra-MG organiza em 2016 uma programação
especial que tem início em 18 de maio e inclui a Mostra “Itália no Tempo”: Retrospectiva da
Arte Cinematográfica Italiana (de 18 a 24 de maio no Cine Sesc Palladium), apresentações dos
músicos Mel Freire e Sergio di Napoli (em 25 e 27 de maio, no Cine Theatro Brasil Vallourec R$ 30 e R$ 15 [meia-entrada]) e o espetáculo teatral "Toledo Suite" do dramaturgo italiano
Enzo Moscato (26 de maio, em uma noite voltada para a comunidade italiana - entrada
mediante convite e o dia 28 com entrada a pagamento - R$ 20,00). Além disso, a Festa
Tradicional Italiana de Belo Horizonte também terá diversas novidades para agradar ao público
já fiel ao evento:
GASTRONOMIA
Nesta edição, o público poderá conhecer ainda melhor a gastronomia italiana, com a ampliação
do número de expositores. Quarenta restaurantes, vinícolas e choperia Wäls participarão do
evento. Eles venderão ao público seus pratos típicos italianos e bebidas.
ESPAÇO REGIONAL
O quarteirão da Rua dos Inconfidentes, atrás do palco da Festa, será ocupado por associações
regionais italianas, que oferecerão produtos e atividades exclusivas que poderão ser conferidas
por todo o público da Festa. Além disso, o espaço contará com uma cozinha especial onde
serão preparados pratos tradicionais das regiões italianas, como piadina romagnola (um pão da
culinária romanhola) e babà (doce típico da culinária campana).
COMODIDADE
Neste ano, a Festa Tradicional Italiana terá um quarteirão a mais de extensão. O espaço
ampliado permitirá um número maior de conjuntos de mesas e cadeiras, que este ano será de
1.200 (200 a mais que na última edição). Pensando em facilitar o acesso à festa, a Acibra-MG
oferece também neste ano a possibilidade de adquirir nas portarias do evento o 1 kg de
alimento não perecível necessário para a entrada na Festa. Todo o volume arrecadado será
doado para onze instituições de caridade.
ÁREAS RESERVADAS
Com a expansão da área do evento, mais uma comodidade oferecida pela 10ª edição da Festa
Tradicional Italiana de Belo Horizonte são as áreas reservadas. Aqueles que preferem
aproveitar o evento sentados e não querem depender da disponibilidade das mesas e cadeiras
distribuídas ao longo da Avenida Getúlio Vargas podem adquirir convites para os espaços
Piazza Tim, Punto Aethra e Vicolo Wäls. As áreas contam com caixa móvel e serviço de
atendimento, que aceitará pedidos de pratos oferecidos nas barracas mais próximas sem
precisar sair do espaço. A reserva de mesas com quatro lugares custa R$ 80 e está à venda
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em www.sympla.com.br.
ÁREA DE NEGÓCIOS
Novidade em 2016, o evento contará neste ano com uma área comercial gerenciada pela
Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Artesanato em Minas Gerais. Nesse espaço,
que fica na portaria principal da festa (próxima à Av. Cristovão Colombo), empresas montarão
estandes para apresentar seus produtos e se aproximar do público da festa.

ESPAÇO VELOCITÀ
Para a 10ª edição da Festa Italiana, o Alfa Romeu Clube irá expor 10 carros no evento. Os
modelos dos automóveis variam entre a década de 1980 até a atualidade. Além da exposição,
o Espaço Velocità venderá produtos para os apaixonados pela marca Alfa Romeu, como
bonés, camisas, mochilas e outros acessórios.
ESPAÇO INFANTIL
Pensando nos pequenos, a Festa Tradicional Italiana também preparou um espaço voltado
para as crianças. Na área, localizada no quarteirão da rua Tomé de Souza, haverá a presença
do Batalhão de Transito da PM com a "Transitolândia", brinquedos e oficinas gratuitas. Todas
as atividades terão supervisão de monitores.
SHOWS
Durante o dia, o palco do evento será ocupado por atrações musicais e de dança. Participam
da festa grupos de dança folclórica "Gruppo Tarantolato" e "Gruppo Stella Bianca", as cantoras
Sonia Gargiulo e Paola Giannini, o conjunto "Tenores em Concert" e a participação
extraordinária de dois tenores italianos, Claudio Mattioli e Massimiliano Barbolini e, como
sempre, a Banda da Polícia Militar de Minas Gerais homenageando as duas comunidades com
a execução dos dois hinos nacionais e outras apresentações.
ÁREA VIP ACIBRA-MG
Sócios da Associação Ítalo-Brasileira de Minas Gerais contarão com um espaço reservado. A
Área Vip da Acibra-MG também será ocupada por representantes dos patrocinadores e
autoridades. Para se tornar sócio da Associação, entrar em contato através do email acibramg
secretaria@gmail.com
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>> PATROCÍNIO
Diamante - Wäls e Aethra Group
Ouro - Tim e Fiat
Prata - Vilma Alimentos, Caixa Econômica Federal, Fundação Torino, Amplo Brasil e Conecte
Inovação
Apoio - Proma Group, CNH Industrial, Picchioni, Etros Engenharia, Seris, OMR Componentes,
Stola Brasil, Tiberina, Comau, Magneti Marelli, Ventana Serra, Teksid, Denso, Itália em Minas
Gerais
Institucional - Consulado da Itália em Belo Horizonte, Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio,
Indústria e Artesanato de Minas Gerais, Comites-MG, Belotur, Prefeitura de Belo Horizonte,
Governo de Minas, Servas, Copasa, Abrasel e CDL-BH

>> ACIBRA-MG
Criada em 2002, a Associação de Cultura Ítalo-Brasileira do Estado de Minas Gerais
(Acibra-MG) tem o intuito de preservar a história da presença italiana em Minas Gerais, além
de compartilhar com os mineiros a cultura da Itália, fortalecendo a integração entre brasileiros e
italianos na área consular de Belo Horizonte. Entre os eventos realizados pela Acibra-MG estão
Festa Tradicional Italiana, realizada desde 2007 em Belo Horizonte, o Circuito Gastronômico
Italiano, realizado desde 2014 na capital Mineira.
>> SERVIÇO
10ª Festa Tradicional Italiana de Belo Horizonte
29 de maio, das 11 às 21 horas
Avenida Getúlio Vargas, entre Avenida Cristóvão Colombo e Rua Professor Moraes (Savassi)
Entrada gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível

>> INFORMAÇÕES

acibramgcomunicacao@gmail.com

(31) 3273-7402

(31) 3224-2304
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