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O presente trabalho descreve as atividades desenvolvidas como parte de um  
projeto de extensão em andamento cujo objetivo é contribuir para manter e cultivar a 
cultura italiana em Videira e região. Em estudo realizado foram definidas as cidades 
com maior predominância de italianos na região, para fazerem parte deste projeto. 
São elas: Arroio Trinta, Iomerê, Pinheiro Preto, Sato Veloso e Videira. Dentre estas 
cidades destaca-se a cidade de Arroio Trinta, tida como a mais Italiana dentre as 
cinco cidades da região de abrangência deste projeto. Possui uma comunidade 
atuante no quesito cultura italiana, baseada na cultura e na tradição herdadas de 
seus fundadores, cultiva a dança folclórica, a culinária, a música e a língua Italiana; 
sendo esta uma matéria obrigatória nas escolas municipais. No meio do ano é 
realizada a FESTIVITTÁ ALL ITALIANA, festa típica que este ano terá sua temática 
inspirada na região da Toscana, a mais bela e romântica da Itália.  
Dentre estas cidades foram definidas algumas comunidades com maior 
predominância de descendentes de italianos para aplicação de questionários, como 
parte inicial da pesquisa para conhecer como a comunidade contribui para manter os 
costumes e as tradições italianas. Em Videira a tradição, cultura é mantida através 
da Vindima, festa que marca o início da colheita da uva. Neste ano de 2014 foi 
realiza a 21 ª edição da festa na comunidade de Rondinha. Um jantar típico italiano 
dá inicio a festa, regado a boa música italiana com o conjunto Marca do Fole. 
Contempla ainda, missa em italiano, coral Cantemo La Mérica, apresentação de 
teatro encenando a colheita da uva, visita ao museu João e Josefina Zago, Almoço 
típico italiano e encerando a festa torneio de jogos de truco e bocha. A comida de 
um povo é uma forma de identificação deste povo, sendo assim, identifica-se uma 
forte predominância da culinária italiana na região, identificando e mantendo a raiz 
do povo italiano. Para valorizar e manter viva a cultura italiana na região através da 
culinária; foi realizado um concurso gastronômico. As principais receitas foram 
escolhidas por uma comissão de chefes da região para comporem um livro bilíngüe, 
escrito em Português e Italiano,  com as receitas de origem italiana escolhidas. O 
Livro será lançado ainda no decorrer deste ano de 2014, em um evento 
gastronômico a ser realizado em parceria com Prefeitura Municipal de Videira 
através da Secretaria Municipal da Cultura. Este livro será distribuído nas cidades 
participantes do projeto, para comunidades com predominância italiana, visando 
difundir as receitas nele elaboradas, contribuindo assim para propagação da cultura 
italiana; cumprindo então o objetivo deste projeto.  
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