
Com recorde de público este ano, foi encerrado no domingo, dia 02 de agosto de 2015 a XI 

edição da Festa Italiana na cidade de Canas.  Estimativas indicam que passaram pelos quatro 

dias da festa, aproximadamente 

de 10 a 15 mil visitantes, que 

vieram de vários lugares de 

nossa região no Vale do Paraíba, 

inclusive, visitantes de cidades 

mais distantes – São Paulo, 

Capital, que se hospedaram na 

cidade para prestigiar esta 

tradicional Festa, como foi o 

caso do casal Italiano: Sr. 

Giuseppe Fazzolari e Sra. Maria 

Aparecida Fatarelli Fazolarri, que ficaram sabendo da realização do evento na divulgação em 

uma emissora de TV aqui do Vale do Paraíba e tiveram o carinho de vir conhecer este grande 

evento do município.  Na oportunidade, este casal conheceu pessoalmente o Prefeito Lucemir 

do Amaral e narrou-lhe a satisfação de estar participando pela primeira vez das festividades, 

ressaltando o acolhimento hospitaleiro do povo canense com o qual fez contato e das belezas 

da cidade que foi possível conhecer no curto tempo em que permaneceram na localidade.  

Com as atrações: Fred Rovella Banda Show e Ballet Tarantela, os Tenores Brasileiros Nino e 

Armando Valsani, o Tenor Mardoqueu, a cantora Flávia di Fiori; grupo de dança Veneto da 

cidade de Canas e grupo de Dança do Piagui que  se apresentaram no Palco da Cerâmica em 

ambiente peculiar e tradicional da festa, o espaço foi bastante explorado ganhando 

movimentação acessível a 

todos e proporcionando 

muita animação aos 

presentes. Com a praça de 

alimentação ampliada, 

outra novidade deste 

ano, o público presente 

teve mais opções para 

escolher onde se 

alimentar, dividindo 

assim, o fluxo de pessoas que concentravam em um único corredor nas festas 

anteriores.  Telões armados nos ambientes também proporcionaram aos participantes 

melhor visualização das apresentações dos shows exibidos no palco.   Mais uma 

inovação deste ano foi uma sala preparada na entrada do corredor um (01), onde 



antigamente funcionava a Maromba da Cerâmica (maquinário em que se fabricavam 

os tijolos), para exibir aos visitantes peças e fotos que lembravam a memória dos 

imigrantes Italianos, fazendo deste espaço um pequeno museu, oferecendo ao público 

a oportunidade de conhecer um pouco da história dos colonizadores.  Ainda neste 

ambiente, um telão ficou apresentando fotos de lugares e paisagens mais atuais de 

Canas. 

Outro momento marcante é a Tradicional Celebração da Santa Missa em Italiano 

presidida pelo Sacerdote Padre Mario Bonatti que, desde o primeiro evento, vem 

tornando mais ainda especial esta vivência de espiritualidade. 

O Prefeito, Lucemir do Amaral, e o Diretor de Cultura e Turismo, Ricelly Isalino, ficaram 

satisfeitos com os 

resultados e a 

repercussão positiva 

desta festa, visivelmente 

manifestada na 

população que 

participou do evento e, 

aproveitam do ensejo 

para agradecer de forma 

acentuada e 

distintamente a cada um que, juntos, contribuíram para o sucesso na realização deste 

acontecimento Municipal e deixa desde já o convite... “Se você ainda não conhece 

esta tradição da cidade, fica a dica para se programar e vir prestigiar esta Festa que 

a cada ano se apresenta melhor.” 

O correspondente 

 


