
16:00 - Reunião de representantes das famílias para definição do 2º encontro.

15:00 - Filó da Família;

20:00 - Jantar Campeiro (por adesão com comissão organizadora).

09:30 - Recepção e cadastramento dos participantes;

10:30 - Missa de ação de graças e 50 anos de vida religiosa da Irmã Lurdes Vidor;

11:30 - Apresentação das delegações;

12:30 - Almoço de confraternização;

15:00 - Atividades culturais e recreativas;

18:00 - Encerramento.

Almoço de confraternização 130 anos Família Vidor

Cardápio: Sopa de agnholine, carne lessa, churasco de gado,
porco, frango, salada verde e maionese, pão, vinho, café com biscoito.

Valor: 25,00

Somente com apresentação deste convite para o almoço.

1º Encontro da

AMÍLIA VIDOF R

PROGRAMAÇÃO

1º ENCONTRO DA FAMILIA VIDOR

Descendentes de Giovanni Vidor e Giulia Balliana

130 anos da Família Vidor no Brasil.

OBJETIVOS

Apoiar e valorizar a busca permanente de dados históricos da Família Vidor.

Após 130 anos da vinda dos familiares da Itália, região do Vêneto, Província de Treviso, Col. São Martino,
proporcionar a oportunidade de encontro dos descendentes da Família Vidor para ampliar o conhecimento e cultivar a
amizade parental;

Resgatar os hábitos culturais, sociais, religiosos, gastronômicos e recreativos, visando o cultivo da memória dos
antepassados;

Redescobrir a história, as dificuldades vividas por nossos antepassados e seus sonhos;

Ampliar e estreitar os laços de amizade existentes entre os descendentes das famílias Vidor de forma
permanente;

Incentivar os jovens a continuarem o Movimento Família Vidor como forma de cidadania e convivência
solidária;

- Escolha do casal mais identificado com os 130 anos da Família Vidor;

17/01/2010 - Santa Lúcia do Piai (Distrito da cidade de Caxias do Sul).

16/01/2010 - CTG Paixão Cortes - Rua Luiggi Galichio, 370 (defronte o
ginásio do SESI - Jacinto Godói) Caxias do Sul - RS.

Vêneto

16:00 - Reunião de representantes das famílias para organização do próximo encontro;


