
 

FESTA DO PASTEL DE MILHO 

 

1° FESTA DO PASTEL DE MILHO (2013) 

Site Prefeitura Municipal de Itajubá. Disponível em: <        

http://www.itajuba.mg.gov.br/noticias.php?id=8393 >  

Disponível em: < http://www.itajuba.mg.gov.br/IIH_007-2.pdf > 

Disponível em: < http://www.conexaoitajuba.com.br/itajuba/noticias/53678/-

9675-comeca-nesta-sexta-feira-a-1-festa-do-pastel-de-milho-de-itajuba >  
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1° FESTA DO PASTEL DE MILHO (2013) 

 

 

 

 



 

2° FESTA DO PASTEL DE MILHO (2014) 

 

Site Prefeitura Municipal de Itajubá. Disponível em                                                                                 

< http://www.itajuba.mg.gov.br/noticias.php?id=8874 > 

Site ACIEI. Disponível em: < http://www.aciei.com.br/noticias:2--festa-do-pastel-

de-milho-reune-milhares-de-pessoas-para-celebrar-nossa-cultura> 
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3° FESTA DO PASTEL DE MILHO (2015) 

Site Prefeitura Municipal de Itajubá. Disponível em < 

http://www.itajuba.mg.gov.br/noticias.php?id=10558 > 

Disponível em <https://www.omelhordosuldeminas.com/3a-festa-do-pastel-de-

milho-acontece-no-fim-de-semana-em-itajuba/> 
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4° FESTA DO  PASTEL DE MILHO (2016) 

A Festa do Pastel de Milho para valorizar a cultura local, chega à quarta 
edição, sempre realizada no mês de Setembro, na avenida dos Ferroviários 
(Sambódromo), e já se tornou tradição em Itajubá. 

A cada ano o público prestigia ainda mais a Festa do Pastel de Milho, que 
apresenta atrações locais e regionais, além de barracas de entidades nas quais 
são vendidos o salgado. Na edição de 2016, como não poderia deixar de ser,  
houve várias apresentações artísticas, musicais e de dança. 

Aconteceu também a oficina de pastel de milho para quem quisesse aprender a 
fazer a iguaria, afinal a melhor forma de manter a tradição é àquela que 
garantiu com que o pastel de milho estivesse na vida da comunidade 
itajubense desde a época da fundação da cidade até os dias de hoje: a 
presença dele nas mesas das famílias. 

A cada edição, o sucesso da Festa do Pastel de Milho é superado, com mais 
barracas de entidades servindo pastéis, mais atrações culturais e maior 
presença do público. Nas primeiras edições houve atividades culturais, como o 
concurso da rainha do Pastel de Milho e do concurso ‘Quem come mais pastel 
de milho?’. 

Além do excelente público, decoração impecável, qualidade das atrações 
culturais, o evento conta com boa estrutura de segurança. 

 



 

 

 

 

 

 

Site divulgando o pastel: http://deliciasitajuba.blogspot.com.br/2016/06/pastel-de-milho.html  

http://deliciasitajuba.blogspot.com.br/2016/06/pastel-de-milho.html


 

Site da Corrida do Pastel de Milho: http://www.borasair.com.br/itajub%C3%A1/1%C2%BA-

corrida-do-pastel-de-milho-de-itajub%C3%A1/ 
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