10ª Festa Tradicional Italiana de Belo Horizonte
Escrito por Andre
Seg, 06 de Junho de 2016 16:48

No dia 29 de maio, a Acibra MG realizou a 10ª edição da Festa Tradicional Italiana de Belo
Horizonte. Como de costume, o evento aconteceu em parte da Avenida Getúlio Vargas e ruas
adjacentes, no bairro Savassi, e reuniu cerca de 40 mil pessoas em uma confraternização
durante todo o dia. A entrada era gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não perecível,
resultando na arrecadação de 20 toneladas de alimentos para 9 instituições de caridade.

Além da famosa gastronomia italiana, a Festa contou com o Espaço Velocità, trazendo uma
exposição de 10 carros Alfa Romeu; o Espaço Bambini, cheio de oficinas e brincadeiras para
as crianças; o Espaço Câmara, com stands de empresas associadas à Câmara de Comércio
Italiana de Minas Gerais; e o Viaggio in Italia, onde as Associações Regionais mostraram ao
público suas atividades e ofereceram pratos típicos de cada região. Entre os shows de música
e danças folclóricas, destaque para os tenores Claudio Mattioli e Massimiliano Barbolini que
encantaram a plateia e encerraram as apresentações do dia.

No momento solene foram homenageadas personalidades que contribuíram, ao longo do
tempo, com a comunidade italiana e a realização da Festa: o Deputado Agostinho Patrus e os
empresários Alberto Medioli e Celso Picchioni. Por receber o evento há 10 anos, a Acibra MG
escolheu homenagear também as Comunidades do bairro Savassi e da cidade de Belo
Horizonte, que foram representadas respectivamente por Christiana e Bernardo Savassi
Biagioni - filhos do sócio fundador da Associação Ricardo Savassi Biagioni - e o Prefeito de
Belo Horizonte Marcio Lacerda.
Também estiveram na 10ª Festa Italiana a Cônsul da Itália Aurora Russi, o Secretário de
Cultura de Minas Gerais Angelo Oswaldo, o Presidente da Fundação Municipal de Cultura
Leônidas de Oliveira, o Senador Italiano Fausto Longo, o Deputado Italiano Fabio Porta e o
Deputado Leonardo Portela.
O evento foi realizado devido ao apoio dos vários patrocinadores - especialmente Wäls, Aethra,
TIM e Fiat, Fundação Torino, Caixa Econômica Federal e Vilma -, instituições - principalmente
o Consulado Italiano - e expositores que investiram em mais uma celebração dos laços entre
Itália e Belo Horizonte. A 10ª Festa Italiana também não poderia acontecer sem o público, que
se mantém fiel a cada ano.
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Para ver o álbum de fotos do evento, clique aqui.
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