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Marque na sua agenda os próximos encontros 

18 e 19/10/2014 – em Lagoa Vermelha, RS – detalhes abaixo 

29 e 30/8/2015 – na Itália    - detalhes na pág.2 

 
 

12º.ENCONTRO DA FAMÍLIA DALL’AGNOL 
Venham visitar a terra nacional do churrasco 

Lagoa Vermelha,RS. 
Data: 18 e 19/10/2014 na Associação dos Motoristas,  em Lagoa Vermelha, RS. 

INSCRIÇÕES: 
Para inscrever-se é necessário depositar o valor do ingresso na Conta abaixo. 
Custo :   R$ 30.00 ,  até dia 08/10/14. 

R$  35.00, após esta data ou no dia, sujeito a  disponibilidade de almoço. 
                      Crianças de 7 a 12 anos, meio ingresso. 
O ingresso dá direito a participar de todas atividades e inclui o almoço (sem as bebidas). 
 
CONTA CORRENTE DE NEIVA DALL AGNOL R. MOREIRA 
Banco: BANRISUL  - Agência: 0260 de Lagoa Vermelha, RS. 
CONTA:  08.050081.0-2 
 
PROGRAMAÇÃO DO ENCONTRO 
Dia 18 /10 / 2014  - Sábado , 20 horas : Filó 
Dia 19 /10 /2014  - Domingo  
8 h  Início do credenciamento e entrega de crachás. 
10 h   Missa 
11 h Palestra sobre assuntos da Associação da Família e informações sobre o Encontro 

na Itália em 2015.  
     Apresentação das delegações.  Homenagens. 
12:30 h Almoço.  
Tarde:   Livre para apresentações, músicas e confraternizações. 
 
 
LOCAIS PARA HOSPEDAGEM: 
Hotel Alto da Lagoa _ Telef. (54) 33588411 
                                             (54)33588410 
 
Hotel Parque Hotel _ Telef. (54)33581005 
                                               (54)33581149 
e-mail:reservas@lagoaparquehotel.com.br 
 

Novo Hotel            _ Telef.   (54)33581092. 
 
Hotel  Oro             _ Telef.    (54)33583358 
 
Hotel  Tropical       _Telef.    (54)33581014 
e-mail:hrtropical@hotmail.com 
facebookhotelrestaurantetropical 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA  EM LAGOA VERMELHA , RS: 
Ismael Dall'Agnol        (54) 3358 2342   - 9624 4801 
Vera Lúcia Dall´Agnol (54) 3358 2342  -  9954 4801 
Maria  Dall’Agnol         54) 33581105   -  9976 2160 
Nadir  Dall’Agnol         (54) 9978 1475   

Neiva  Dall’Agnol            (54) 3358 2789 
Helena Dall’Agnol           (54) 3358 4841 
Olimpio Dall’Agnol                      (54) 3358 2401 
Edir Dall’Agnol                         (54) 9126 5803 

EM CANOAS, RS: Egidio Dall’Agnol -(51) 34721733  - (51) 92838660. -   egidio@dallagnol.org 



 LIVRO GENEALOGIA DALL’AGNOL  - 1615/2013 
Recentemente concluído, este livro com 564 páginas, estará disponível durante o 12º.Encontro.  
Contem o resultado de mais de 20 anos de pesquisas sobre a família Dall’Agnol na Itália e no 
Brasil.  Custo por exemplar R$ 60,00. Para  recebe-lo pelo correio deve acrescer R$ 12,00 das 
despesas de remessa. Escreva para egidio@dallagnol.org  solicitando. 

 
ENCONTRO MUNDIAL DAS FAMÍLIAS EMIGRADAS DE FASTRO 

29 e 30/08/2015 Fastro, Município de Arsiè, Província de Belluno, I tália 
 
As famílias Dall’Agnol, Grando, Brandalise, Dalle Mulle, Menin, De Bortolli, Strapazzon, Bassani, 
Saccaro e outras, tem encontro marcado na Itália em 2015. 
 
No dia 30/08/2015 acontece a Festa Quinquenal  de Santo Antônio, padroeiro de Fastro. As 
famílias dos descendentes dos emigrantes de Fastro, de todo o mundo,  estão convidadas a 
participar deste evento único até hoje. 
 
GRUPOS : Do Brasil serão organizados 2 grupos, um com permanência na Itália por 8 dias e o 
outro de 15 dias para  participação na Festa e visitas turísticas na  Itália. 
 
GRUPO DE 8 DIAS:  Alem de Arsiè e seus arredores, serão visitadas Milão, Veneza, Maróstica, 
Cittadela Pádova, Feltre, Monte Grappa, San Martino ou Cortina. 
Este grupo sairá do Brasil entre os dias 24 e 27/8/2015, o que for melhor no que se refere ao preço 
da passagem. 
 
GRUPO DE 15 DIAS: As mesmas visitas do grupo de 8 dias mais as  localidades de  Roma, 
Florença, Siena e outras na Toscana, a definir.  Sairá do Brasil no mesmo dia do grupo de 8 dias. 
 
1 - MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO : 
Até 31/08/2014 serão recebidas as inscrições de INTENÇÃO DE PARTICIPAÇÃO. Nesta fase não há a 
necessidade de pagar nada e o objetivo é termos uma idéia de que tamanho terá o grupo. 
A ordem desta inscrição poderá ter influência na inscrição definitiva, no caso de termos mais inscritos do que 
capacidade. 
 
2 – INSCRIÇÕES DEFINITIVAS : 
De 30/09/2014 a 30/11/2014 serão recebidas as inscrições para participação. 
A inscrição será feita pelo pagamento de 1 mensalidade das despesas terrestres. As demais 9 mensalidades 
serão pagas de novembro/14 a julho/15. 
 
 3 – CUSTO: composto por 2 partes, a passagem aérea e as despesas terrestres. 
PASSAGEM AÉREA: aproximadamente U$ 1.000 (mil dólares) Será criado um grupo junto a uma 
Cia.Aérea , aquela na qual obtivermos as melhores condições. 
DESPESAS TERRESTRES: incluem hotel, deslocamentos, refeições 
 - para o grupo de 8 dias: aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais). 
 - para o grupo de 15 dias: a ser informado até o início das inscrições definitivas. 
 
Estes custos são estimados a valores de hoje ( abril/14) e sofrerão também a variação das taxas de câmbio do 
Euro e do Dolar . Até o início das inscrições definitivas o custo exato será divulgado. 
 
4 - COMO FAZER A INSCRIÇÃO DA INTENÇÃO DE PARTICIPA ÇÃO: 
Enviar email para: egidio@dallagnol.org ou  egidiodallagnol@gmail.com  até o dia 31/08/2014, informando 
nome completo, cidade de residência, nr. de pessoas que viajarão . Se houver crianças informar a idade. 
Exigir a confirmação de recebimento do email de inscrição. 
 
 Expediente                  Editor : Egídio Dall´Agnol 

Rua Laranjeiras, 133, Parque Residencial Igara - 
CANOAS – RS -CEP 92410-160 -     (51) 3472 17 33  

E-mail - egidio@dallagnol.org 
 

Visite nosso “site” e escreva para a Associação 
: 

http://www.dallagnol.org 


