PRIMEIRO ENCONTRO DA "FAMIGLIA PERINI"

O primeiro encontro da "FAMIGLIA PERINI" foi realizado no dia 10/07/05,
juntamente com a "FAMIGLIA NARDELLI", cujos laços de irmandade estão
presentes desde as raízes históricas dos nossos nonos. Coroado de pleno êxito, com
mais de 600 participantes, aconteceu na localidadede de Pomeranos Santo Antônio
- Rio dos Cedros- SC, no Salão de Festas da Capela. Antes do farto e delicioso
almoço, foi celebrada a missa pelos sacerdotes das famílias: P. Vitório Perini e P.
Cláudio Nardelli. Fatos foram revividos com muitas emoções e alegrias. O
conjunto "Compagni Trentini" animou o congraçamento, que teve a presença do
prefeito de Rio dos Cedros, de outras autoridades e de convidados de famílias coirmãs. "Il Primo Incontro Nationale della Famiglia Perini & Nardelli" coincidiu
com as comemorações dos 130 anos de imigração trentina para os Estados de
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Espírito Santo. Aqui
apresentamos alguns flagrantes desse memorável encontro, não sem antes de
transcrever uma bonita mensagem que foi relembrada por cada um dos
participantes, homenageando os nossos heróis pioneiros, que estarão eternamente
vivos em nossos corações. Eis a mensagem:
"Sono 130 anni de vivi esempi da seguire per noi che siamo i loro figli.Gente
tenace, di grandi valori e bei sogni.Anche com la perdita dei beni materiali, anche
com i loro timori, non perderono i beni etici e morali e la fede in essi, e il sogno de
construire con dignità un grande futuro per tutti i loro descendenti. Loro
depositarono in noi il seme dell'identità italiana per transformare l'umanità.Senza
la fede, senza l'identità non siamo niente. Ci riuniamo per poter rinvigorirci e dare
un indirizzo a tutti i nostri discendenti. Sono i migliori beni che noi possiamo
lasciare a tutti. Dio ci ilumini e ci preservi. Grazie per tutti."
E, agora, os flagrantes fotográficos da "FAMIGLIA PERINI”, que se fizeram
presentes nesse encontro.

Momento da entrada para celebração da missa na linda Capela Sto Antônio - 1º
encontro Nacional Da Familia Perini (2005)- Pomeranos/ Rio dos Cedros- SC

