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9o. ENCONTRO DAS FAMÍLIAS DALL´AGNOL
Arvorezinha, RS - 06 e 07/12/2008.
632 PESSOAS PRESENTES AO ENCONTRO
Um enorme sucesso, é assim que podemos classificar o Encontro realizado em
Arvorezinha nos dias 06 e 07 de dezembro de 2008.
O número de participantes superou as expectativas da Comissão Organizadora.
FILÓ:
No sábado, no filó realizado na Cerâmica Fachinetto, cerca de 200 pessoas
compareceram. O Coral de Fastro encantou a todos por sua qualidade e as pessoas
permaneceram até horário avançado da noite, conversando, conhecendo-se e matando as
saudades.
MISSA E PALESTRA
Na missa realizada na Igreja Matriz de S.João Batista, mais de 400 peesoas superlotaram a
Igreja que foi pequena para receber tantas pessoas.
Após a missa, os italianos Flávio e Emanuele Dall’Agnol apresentaram slides sobre Fastro ,
Arsiè e a Itália.
ALMOÇO E APRESENTAÇÕES
O ponto alto do encontro ocorreu no almoço quando mais de 600 pessoas superlotaram o
Ginásio de Esportes de Arvorezinha, deixando a Comissão Organizadora preocupada que
faltasse alimentação para tantas pessoas, o que felizmente não aconteceu.
Após o almoço diversas apresentações de conjuntos locais.

Missa na Igreja Matriz S.João Batista.

Foto após a missa, em frente a Igreja de
Arvorezinha

Após a missa, no Ginásio de Esportes o Encontro se
prolongou até as 18 h com 632 pessoas presentes no
almoço.

GRUPO DE ITALIANOS DE ARSIÈ VISITOU A REGIÃO DA SERRA
GAÚCHA.
O grupo de 26 italianos de Arsiè, que veio para o 9º. Encontro da Família
Dall’Agnol, esteve em visitas e outras atividades na Região da Serra
Gaúcha, entre os dias 30/11 e 07/12/08.

O grupo chegou no Aeroporto de Porto Alegre no dia 30/11/08.

Visita à Cantina Salton em Bento Gonçalves, uma das mais modernas da América, no dia 07/12/08.

Santuário de Na.Sra. do Caravággio em Farroupilha, 01/12/08.
O Padre Volmir Comparin, pároco , recebeu a comitiva dos visitantes italianos.

Bento Gonçalves – Linha Palmeiro, dia 01/12/08.
Os Prefeitos de Bento Gonçalves, Alcindo Gabrielli (esquerda) e de Arsiè,Ivano Faoro, inauguram
monumento no local da morte do Padre Domenico Munari.

INAUGURADO MONUMENTO NO LOCAL DA MORTE
DO Pe.DOMENICO MUNARI.
No dia 01/12/08, às 18 h, foi inaugurado um
monumento na colônia nr.79 da Linha Palmeiro,
local onde faleceu esse padre que foi o primeiro
padre a prestar serviços religiosos em Bento
Gonçalves.
O Prefeito de Arsiè, Sr. Ivano Faoro e o de Bento
Gonçalves, Sr.Alcindo Gabrieli, descerraram uma
placa com os seguintes dizeres:

Após o descerramento da placa, os 3 párocos
presentes no evento, Pe. Odair Risso, pároco de
S.Marcos, Volmir Comparin, do Caravággio e PE.
Bigolin, pároco de Bento Gonçalves, benzeram o
monumento e os presentes.

Capela de Santo Antonio , Linha Palmeiro, Bento Gonçalves, dia 01/12/08.
Após a inauguração do monumento as comunidades italiana e brasileira confraternizaram no salão de
festas da capela, onde houve apresentações do Coral de Fastro e da Banda da Linha Palmeiro.

GEMMELAGGIO Arsiè / Vila Flores
Um dos pontos altos da visita da comitiva italiana ao Brasil foi
a assinatura no dia 03/12/08, em Vila Flores, de um Protocolo
de Intenções para a realização de um gemmelaggio entre as
duas comunidades.
No auditório da Prefeitura, os Prefeitos Ivano Faoro de Arsiè e
Gessy José brandalise de Vila Flores, assinaram o termo que
estabelece a intenção das duas comunidades tornarem-se
irmãs.
Presente à Cerimônia o Sr. Oscar De Bona, da Administração
da Região do Vêneto, que, concluída a assinatura informou aos
prefeitos que a Região do Vêneto patrocina uma bolsa de
estudos para o intercâmbio de estudantes em cada país.

Vila Flores – 03/12/08
Prefeitos de Vila Flores Gessy José Brandalise e de Arsiè, Ivano Faoro, assinam protocolo de intenções
de gemmelaggio entre suas duas cidades.

Apresentação do Coral de Fastro na Cerâmica Fachinetto, na noite de 07/12/08, dentro das
comemorações do Natal do Morro de Arvorezinha.
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