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NÃO PERCA NO PRÓXIMO ANO O
10o. ENCONTRO DAS FAMÍLIAS DALL´AGNOL
em Marau, RS , nos dias 06 e 07/11/2010
Brevemente serão divulgados os detalhes deste
encontro.
Estarão presente Dall’Agnol de todo o Brasil e de
outros países, inclusive da Itália.

ENCONTRO DAS FAMÍLIAS DALL´AGNOL
PIANELO
Ocorreu no dia 11 de outubro deste ano, o primeiro encontro dos descendentes do
Ramo Pianelo dos Dall’Agnol. Os Pianelo são o único caso de um ramo da família
que veio integralmente para o Brasil. Esta família teve este apelido por ter ido
residir no Distrito denominado Pianelo do município de Grigno, vizinho a Fastro.
O Encontro foi organizado pelo Frei Ivo Lazzarotto, cuja mãe, Ernesta Carola
Dall’Agnol, pertence a este ramo.
A seguir estão descritos os eventos deste encontro.

320 PESSOAS PRESENTES NO ENCONTRO DOS
PIANELO
Foi surpreendente para os organizadores o número de pessoas presentes ao Encontro dos
Pianelo em Nova Petrópolis/Caxias do Sul, no dia 11 de outubro de 2010, domingo.
O dia do Encontro se desenvolveu da seguinte forma::
.
CARREATA:
A carreata iniciou da Paróquia Santos Anjos, Bairro Bela Vista em Caxias do Sul, às 8:30h
em direção a Nova Petrópolis. O ponto de encontro em Nova Petrópolis foi a Linha Imperial
de onde os participantes rumaram em direção ao Pedancino. Esta localidade, localizada na
Linha Gonçalves Dias, é o berço dos Pianelo no Brasil.
MISSA E PALESTRA
No Pedancino, além da missa ministrada pelo Frei Ivo Lazzarotto, foram transmitidas, pelo
pesquisador Egidio Dall’Agnol, informações sobre a origem do nome e da devoção à
Na.Sra. do Pedancino
TRAVESSIA DO RIO
Após a missa todos presentes se deslocaram da Capela do Pedancino , que fica no
Município de Nova Petrópolis, atravessando o Rio Caí para a Capela do Macaburio, já no
Município de Caxias do Sul. Esta Capela está localizada na Linha São Maximiliano
ALMOÇO , HOMENAGENS E LIVRO
O ponto alto do encontro ocorreu no almoço quando 320 pessoas superlotaram o Salão
Paroquial da Capela do Macaburio..
Foi apresentado um belo vídeo, produzido pelo Frei Ivo, sobre a história da família Pianelo.
Ao final o Frei Ivo prestou homenagens aos mais idosos, aos cônsules e à menina que o
inspirou no trabalho de pesquisa sobre o ramo Dall’Agnol de sua família.
Apresentou , também, aos presentes o livro de sua autoria, “de Fastro ao Pedancino”
Egidio Dall’Agnol explicou aos presentes o motivo de existirem os apelidos bem como a
origem do apelido Pianelo. A família adquiriu este apelido por ter ido residir na localidade
Pianelo do Município de Grigno, vizinho a Fastro.
OS CÔNSULES
A organização do evento foi coordenada pelo Frei Ivo Lazzarotto que teve o auxílio dos
seguintes cônsules, representantes dos diversos ramos da família:

.

Capela do Pedancino

Imagem de Na.Sra.do Pedancino trazida da
Itália para o Brasil pela família Hermann

Missa celebrada na Capela do Pedancino pelo Frei
Ivo Lazzarotto.

Após a missa, travessia do Rio Caí pela bela ponte.
Que separa Nova Petrópolis do, Distrito de Santa
Lúcia do Piai, Caxias do Sul.

Capela do Macaburio. Ao lado o Salão Paroquial
onde foi realizado o almoço.

320 pessoas lotaram o Salão Paroquial do Macaburio

Frei Ivo Lazzarotto prestou homenagens

Frei Ivo Lazzarotto e Egidio Dall’Agnol

PRINCIPAIS EVENTOS EM FASTRO/ARSIÈ:
A cada 5 anos, festa do Padroeiro da Paróquia de Fastro, Santo Antonio
de Padova – Evento realizado nos anos com final 5 e 0, no último
domingo de agosto.
Todos os anos, em Arsiè, Feira das Almas, grande festa realizada no 3º.
domingo de outubro.
A cada 10 anos, festa de Na. Sra. do Pedancino, realizada em Cismon del
Grappa, nos anos com final 4, no mês de agosto.

.
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Visite nosso “site” e escreva para a Associação :

http://www.dallagnol.org

