“O PIANELO”
Mensagem do Editor
A identidade que nos une desde o torrão natal
nossa mãe Itália, além do sobrenome Dall’Agnol é
um apelido de família: “Pianelo”.
Dall’Agnol–Pianelo constitui um grupo de
famílias que migrou para o Brasil em sua totalidade
e desse grupo nós fazemos parte como seus
descendentes.
Encontro dos Pianelo
“As razões do coração, armazenadas em nossos
genes nos colocam sentimentos que podem aflorar
em qualquer época da vida, sem que saibamos o por
que. Estas razões nos conduzem a querer saber de
nossas origens, das histórias de nossos antepassados.
Esta força e a força do nome que nos une são
maiores do que podemos imaginar”. É por esta razão
que estamos planejando o primeiro encontro da
família Dall’Agnol-Pianelo no lugarejo onde a 124
anos atrás, nossos imigrantes se instalaram e
construíram suas famílias, sua história e sua vida.
Linha Gonçalves Dias
Nesta linha, mais conhecida como Nossa
Senhora do Pedancino ou simplesmente Pedancino,
foram semeadas as primeiras sementes de amor no
seio da mãe esposa e no ventre da mãe terra. Delas
nascemos, crescemos, nos alimentamos e nos
multiplicamos, ultrapassando a barreira dos mil.

Seja presença viva
Se puderes, vá ao Pedancino em outubro e,
celebre junto à grande família Dall’Agnol um novo
renascimento. Partilha com tua gente o espetáculo da
tua existência e da tua família. Que o suor e o
sangue derramado dos nossos antepassados venham
a nos reunir e a nos fortalecer como seus filhos
queridos e bem amados.
Nossos Cônsules
Cônsul é o representante da tua família que vai
te convidar e te propor a inscrição para esse evento.
Vai se comunicar contigo e tu mais que depressa,
pois o tempo urge, providenciarás o necessário para
que tenhamos tudo bem disposto e bem
encaminhado.
Ponto de encontro e local do Evento
Nosso ponto de encontro será na paróquia
Santos Anjos, Bairro Bela Vista, em Caxias do Sul,
no dia 11 de outubro de 2009.
Sairemos em carreata até o local do evento, às
oito horas da manha.
Informativo “Pianelo” (01)
Será quinzenal e, através dele tu vais
saboreando o prazer de seres um Dall’Agnol ou
descendente deste sangue e recebendo informações
mais que necessárias para a nossa grande festaencontro.

A programação é a seguinte:
7h30
Encontro na Paróquia Santos Anjos –
Caxias do Sul – Bairro Bela Vista
8h
Saída em Carreata – Sentido Nova
Petrópolis – Gramado Canela
10h
Santa Missa na Capela do Pedancino, berço
da família Dall’Agnol
11h30 Saída para o almoço no Pavilhão do
Macabúrio
12h
Almoço e confraternização
13h
Homenagem aos Filhos, filhas, genros e
noras dos nossos pioneiros.
13h45 A Fala do Pesquisador e escritor Egídio
Dall’Agnol
14h15 Apresentação do Livro da Família pelo
autor
15h
Apresentação do Vídeo
16h45 Palavra livre - Depoimentos
16h15 Planejamentos futuros
17h
Reunião dos Cônsules
17h
Agradecimentos, Oração e benção Final.
17h30 Encerramento

