
 
   

      Caderno 03 
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Novembro - 1926  

 
1.º – Comprei, na casa de negócios de Antônio Busato, duas latinhas de tinta Sapolin 
esmalte, verde e vermelho, a 4.800 réis cada uma......................................... 9.600 réis 
 
 
 
 
 
 
 

Publicidade da tinta Sapolin 
 
 
 
 
 
 
 
2 – A esposa Marina comprou e pagou no Pedro Casatto, ferreiro, 4 kg de folhas de zinco a 2.200 Réis o quilo ................................. 8.800 réis 
– Um cano curvo para o fogão .................................................................................................................................................................. 4.000 réis 
– Duas enxadas a 4.500 cada uma ........................................................................................................................................................... 9.000 réis 
– Um parafuso .......................................................................................................................................................................................... 2.200 réis 
6 – Chegaram em Casca, com o automóvel Ford 1458, os senhores Aldo Dieci e Fausto Lucchelli, respectivamente diretor e gerente do 
Tribuna D’Italia. Eu, no automóvel do Sr. José Battistella, com o irmão deste, fui ao encontro deles, até o Reinaldo Piccolotto, no sábado. À 
tarde daquele dia, choveu fortemente, e eu passei a noite no hotel da viúva Lavratti. 
7 – Domingo. Todo o dia em serviço de propaganda em favor da Sociedade Anônima Gráfica Italiana. À noite, em casa.  
8 – Segunda-feira. Em propaganda gráfica, no Piccolotto, Cuppini e Caovilla, com Dieci e Lucchelli.  
9 – Ao professor Mantovani as mensalidades da escola dos dois filhos Onésimo e Ovídio, dos meses de julho até novembro do corrente 
ano............................................................................................................................................................................................................. 5.000 réis 
– Comprei munição para a espingarda taquari, na casa comercial do Sr. Albino Kremski ...................................................................... 6.000 réis 
– Mais 15 quilos de sulfato de cobre, à razão de 500 réis o quilo ........................................................................................................... 7.500 réis 
– Em Casca, para propaganda da Gráfica Italiana.  
10 – Idem em São Domingos. Dormi em casa.  
11 – Trabalhei em propaganda da Gráfica Italiana na Linha Protásio Alves, Vespasiano Corrêa, Barra Funda, linhas 14, 13 e 15 de novembro.  
– Comprei na casa comercial de Giaccobe Corso um moedor (masnin) de pimenta ............................................................................ 3.800 réis 
– A noite passada, dormi no Hotel Familiar.  
12 – De manhã, às 11h, Lucchelli acompanhou-me em casa, de auto.  



– Lucchelli e Dieci partiram para Passo Fundo, via Campo do Meio, às 13 horas.  
– A esposa Marina e a filha Estér, partiram às 17h a fim de visitar a filha Itália na Linha Colombo (Guaporé). Passaram a noite na casa do 
genro Fedele Zanatta, na Linha 15.  
13 – Às 7h da manhã, prosseguiram viagem para a Linha Colombo aonde chegaram às ........  
– Às 2h da tarde, parti, com a mula, em direção à Linha 17, para assistir ao casamento de Itália Cuppini com Giuseppe Deon, convidado pelo 
professor Giovanni Cuppini, pai da noiva. Retornei a casa às 7h em ponto. A festa decorreu muito bem.  
14 – Domingo. Às 13h30m, embarquei no auto de Albino Busato, em minha casa, em companhia do mesmo 
e do amigo José Bressan, em direção a Guaporé, onde eu devo conversar com o Intendente Sr. Francisco 
Guerreiro, sobre assuntos que dizem respeito à filha Inês e ao seu marido Fedele Zanatta, ou seja, que dizem 
respeito à escola. Chegamos à vila de Guaporé às 16h45m, Depois de ter conversado particularmente com 
o intendente e de ter sido atendido, parti, satisfeito, no mesmo auto e cheguei em Casca às 19h20m e, em 
casa, às 19h45m.  
 
 
 

Manoel Francisco Guerreiro em foto de1925 
Fonte: acervo Dall´Acqua 

 
 

 

15 – O carreteiro Giovanni Fattin, me trouxe de Muçum uma barrica de sulfato de 50 Kg à razão de 1,430 réis o quilo ............... 71.500 réis  
16 – À noite, depois de uma seca persistente, veio a suspirada chuva. 
17 – Assistência aos exames da escola da professora Marcellina Cimma, na Linha 20, em companhia do professor Filippo Soliman. Às 10 
horas começou de novo a chuva, que durou até às 4h30m da tarde. Cheguei em casa às 20 horas.  
– Chegaram em casa, às 10h, da Linha Colombo, a esposa Marina e a filha Estér.  
18 – Em companhia do Subintendente, professor Mantovani e José Battistella, no próprio auto deste, às 8h, fomos examinar a escola do 
professor Cristoforo Luzzato, na Linha Dr. Protásio Alves, e do professor Humberto D´Agnoluzzo, na Linha 15 de Novembro, povoado Parobé.  
– Quinta-feira. Às 10h, de novo chuva. Cheguei em casa ao meio-dia. Durante a noite choveu muito.  
19 – Sexta-feira. Devia ir, com o professor Evaristo Mantovani, examinar os alunos do professor Giuseppe Mattiello, da Linha 23, junto a 
casa do comerciante Júlio Palma, mas como não me sentia muito bem, mandei em meu lugar o filho Alcides. Dia de chuva contínua.  
– O filho Alcides, comprou na Casa Comercial de Albino Busato um quilo de cola de carpinteiro por .................................................. 2.500 réis  
20 – Sábado. Fui, com o professor Mantovani e o escrivão José Battistella, à Linha 21, examinar os alunos da excelente professora, Srta. 
Annunziata Barbieri.  
21 – A filha Estér comprou na Casa Comercial de Albino Busato um tubo de vidro, daqueles bojudos ................................................... 600 réis  
22 – Segunda-feira. Com a esposa, fui a vila Maria, às 14h, para participar da festa local, convidados por Maximino Busato. Chegamos às 18 
horas.  
23 – Assistimos à festa de Nossa Senhora da Saúde.  
24 – Partida de volta a casa às 10h 
– Comprei do genro Maximino um jogo de peças de ferro para baú, mais dois pares de alças para caixa a 800 réis .......................... 1.600 réis  
– Um lápis-tinta......................................................................................................................................................................................... 1.000 réis  
– Cheguei em casa às 14 horas.  
27 – Depois de um dia quentíssimo, à 1 hora, começou a chover e choveu até amanhecer e continuou durante todo o dia, até a noite.  
28 – A filha Anita pagou a conta que tínhamos com o farmacista Zeffiro Giusti   .................................................................................. 8.000 réis  
29 – Segunda-feira. À tarde, às 17h fui ao genro Fedele Zanatta, na Linha 15 (Barra Funda), onde passei a noite.  
30 – Junto ao genro Fedele Zanatta fui a Guaporé. Eu para receber instruções do Intendente sobre o serviço de lançamento municipal de 
Indústria e profissão para o ano 1927. À tarde, em casa do genro Giuseppe Astolfi, da Cooperativa Dona Cândida, da Linha Colombo. 
 
 

Dezembro - 1926  
 
1.º – Quarta-feira. Visita ao cunhado Antônio De Maman. Partimos de volta para casa. Em Guaporé, comprei na Farmácia Italiana um vidro 
de Regulador Gesteira .............................................................................................................................................................................. 9.500 réis  
– No Primo Mazzolini, comprei dois pacotinhos de chocolate a 1.000 réis cada ................................................................................... 2.000 réis  
– Passei a noite, de novo, no genro Fedele Zanatta.  
2 – Cheguei em casa às 10h de quinta-feira.  
3 – Sexta-feira. A 1 hora, começou a chuva torrencial, que durou até às 10 horas  
– Fiz uma moldura para a fotografia da casa: Armazém, da firma Busato e Cia. de Passo Fundo, pelo preço, incluindo o vidro, de 5.000 réis.  
4 – Sábado. Em serviço de lançamento, andei pela linha José Bonifácio (15) e Linha Carlos Gomes (16), até o Santo Folle. Retornei e passei 
a noite no Mathia Zanchet.  
5 – Retornei a casa às 11h, onde passei todo o dia.  
6 – Segunda-feira. Viagem em serviço de lançamento para São Domingos. Despesa no hotel de Pietro Poletto. .............................. 11.100 réis  
7 – Retorno para casa às 15h. Às 16h, começou a chover torrencialmente. Choveu toda a noite.  



8 – De manhã, continuou a chuva, que durou até às ..., quase todo o dia e a noite seguinte.  
– A esposa, em casa do irmão Luigi, pagou-lhe 80 quilos de carne de porco que tinha comprado, à razão de 400 réis o quilo ...... 32.000 réis  
9 – Veio o amigo Albino D´Agnoluzzo para mostrar-me uma carta relativa à compra que esse fez na Itália de uma harmônica [gaita]. Ele, na 
ocasião, pagou-me uma moldura para diploma ...................................................................................................................................... 8.000 réis  
– Eu lhe paguei o trabalho por uma ponteira de aço para o arado ....................................................................................................... 18.000 réis  
– Dia chuvoso. 
– Fui, em serviço de lançamento, até o comerciante Carlos Barbieri, na Linha 24 de Fevereiro (21ª).  
10 – Sexta-feira. Às 10h da manhã, em companhia da filha Gelsomina, fui a Vila Maria; eu, em serviço de lançamento. À tarde, meu genro  
Maximino Busato convidou-me para ir de caminhão em visita ao amigo Giuseppe Bressan, na Linha Dr. Montaury (20). Um belo dia.  
11 – Sábado. Em serviço de lançamento, Linha Grande (22), Linha Gonçalves Dias (23), José de Alencar (24), Castro Alves (25), Anita Garibaldi,  
Povoado Dr. Júlio de Castilhos e à tarde, ainda no Maximino, em Vila Maria. Belo dia.  
12 – Domingo. Passeio de caminhão, com Maximino, a Marau (P. Fundo); à tarde, retorno a Vila Maria. Belo dia.  
13 – Trabalho de lançamento na sede do 2.º distrito, povoado Júlio de Castilhos. Dia belíssimo.  
14 – Trabalho de lançamento em Vila Maria até meio-dia, depois, tendo terminado, resolvi partir para casa.  
– Comprei de Maximino Busato uma navalha para máquina de salames a ............................................................................................ 4.000 réis  
– Uma camisa para mim ........................................................................................................................................................................... 9.000 réis  
– Um lenço ................................................................................................................................................................................................ 2.000 réis  
– Terça-feira. Cheguei em casa às 18 horas. 
15 – Dia de eleições para um deputado. Como presidente da mesa, tive de presenciar a eleição, que terminou às 15h, com 249 votos em 
favor de Oswaldo Aranha, de Alegrete.  
– Recebi, por completo, o pagamento que me devia Pietro Toniazzo, pelo trabalho que lhe fizemos, eu e o filho Alcides, Réis 329$500.  
– Adiantei a Albino Busato, por conta do nosso débito ........................................................................................................................ 250,000 réis  
16 – Quinta-feira. Dia fresco, como no princípio do inverno.  
– No auto do Sr. Agilberto Maia, gentilmente convidado, parti às 10h30min para Guaporé, a fim de receber instruções, conforme ordem do 
intendente Municipal Sr. Guerreiro, sobre o Lançamento da Indústria e Comércio. Parada de quatro horas na linha 16. Partida às 16h, 
chegamos em Guaporé às 17h10min. Passei a noite no Hotel Central.  
17 – Sexta-feira. De manhã, às 9h, fui à Intendência. Não recebi instruções, pois não havia chegado a Lei do Orçamento, de Porto Alegre.  
– Na Farmácia Italiana comprei duas garrafas de regulador Gesteira para a filha Estér, à razão de 8,500 cada uma ......................... 19,000 réis  
– Comprei também um tubo de Aspirina Bayer por................................................................................................................................. 5.000 réis  
– Às 15h, parti de volta a casa, porém, paguei primeiro a conta no hotel Central, de Michiele, diária ................................................. 9.400 réis  
– Mais uma cerveja Becker........................................................................................................................................................................ 2.000 réis  
– À tarde, às 19h, cheguei a cavalo à Linha Décima, no Hotel Familiar de Primo Mazzolini, onde jantei e passei a noite. Paguei ..... 4.000 réis  
18 – De manhã, em serviço de lançamento na Linha 11; deixei a mula aos cuidados do proprietário do Hotel do Comércio e prossegui o meu 
trabalho com a ajuda do Capitão João Oliveira, subintendente daquele lugar.  
– À tarde, às 17h, paguei a conta e parti de volta à Linha 15 (povoado Visconde de Mauá) aonde cheguei às 19h. Passei a noite no hotel de 
Mansueto Zanatta ...................................................................................................................................................................................... 5.700 
réis  
19 – Domingo. Continuei o serviço de lançamento, paguei a conta ....................................................................................................... 4.500 réis  
Parti em direção a linha 17 (povoado Dr. Parobé), sempre em serviço, e cheguei em casa às 10h da manhã, sempre com tempo magnífico.  
20 – Segunda-feira. Em serviço de lançamento na vila de Casca, almoço e outra despesa no Hotel Lavratti ...................................... 5.600 réis  
21 – Em serviço de lançamento na vila de Casca. Despesa com almoço e a mula no Ulisses Toazza ................................................... 4.000 réis  
– Paguei a conta no Albino Busato, uma latinha de tinta esmalte ........................................................................................................... 4.500 réis  
– Óleo de linhaça cozido, um litro ............................................................................................................................................................. 3.500 réis  
– Uma caixa de amido .................................................................................................................................................................................. 700 réis  
22 – Quarta-feira. Em serviço de lançamento no Povoado Dr. Parobé (Jaio), comprei de Vittorio Bertinatto 4kg400g de queijo, à razão de 
3.000 réis o quilo .................................................................................................................................................................................... 13.200 réis  
23 – Em casa todo o dia, tempo em mudança.  
31 – O jovem Honório (Vittorio) Tessaro, noivo da filha Estér, veio a casa, e combinados, eles dois, eu e a esposa Marina, fomos à vila, São 
Luís, às 15h, e fizemos os proclamas, de acordo com as leis, tanto no Cartório de Registro Civil, como perante o reverendíssimo na canônica.  
Ficou determinado que o matrimônio, tanto civil como religioso realizado no dia 22 do mês de janeiro de 1927. 
  
 

Janeiro - 1927  
 
1.º – Sábado. Dia belíssimo. Fiquei em casa todo o dia.  
2 – Fui a Casca de manhã, às 10h, e à tarde, às 13h retornei.  
6 – Dia bonito. A filha Aurora fez-nos visita com seus quatro filhos; às 14h retornou a Casca.  
8 – Sábado. Dia quentíssimo. Fez-se a trilhadura do trigo, com a trilhadeira de Francesco Tonial e Cia., que rendeu 15 ½ sacos; paga a 
operação de trilhadura, à razão de 1.400 réis o saco, importou em réis, que paguei no ato ............................................................... 21.700 réis  
9 – De manhã, fui a Casca; ao meio-dia almocei no Ulisses [Toazza]. Às 12h30min, parti em direção a Vila Maria, ao genro Maximino Busato.  
Por causa do forte calor, parei na Linha 20, no Ferronato e no Maroni.  



– Cheguei em Vila Maria às 18h e lá passei a noite.  
– Segunda-feira. De manhã, visita a Ponta Grossa, de auto caminhão.  
– À tarde, às 16h, partimos, eu e o genro Maximino, de caminhão, em direção a Passo Fundo. Chegamos no Dindo [?], dois quilômetros 
antes de chegar a Passo Fundo, às 20h, onde passamos a noite. 
11 – Terça-feira. Chegamos àquela cidade, no meu genro Luís Busato, às 7h da manhã. Conversei com ele e, no Armazém Busato e Cia., com 
o sócio José Vanzo, a respeito do trabalho de carpintaria para mim e o filho Alcides no moinho da mesma firma e, a respeito do preço da 
jornada. Ficou determinado que eles dois virão a Casca para um melhor entendimento.  
– À tarde, eu e o Maximino partimos para Vila Maria. Na casa comercial de Max Ávilla, em Passo Fundo, comprei um pacote de espermacete1 
................................................................................................................................................................................................................... 2.000 réis  
– Chegamos em Vila Maria às 20h de Quarta-feira.  
17 – Viagem ao Eugênio Gatto, a serviço do projeto da ponte sobre o Rio Guavirova2.  
19 – Quarta-feira. Com o genro Fedele, fui até o povoado Dr. Parobé, por ordem do subintendente, ver o serviço da estrada. Muita chuva.  
22 – Efetuou-se o matrimônio, tanto civil quanto religioso, da filha Estér com o jovem Honório Tessaro.  
– Às 14h, começou a chover torrencialmente, até à noite.  
24 – Choveu.  
26–27–28 – dias belíssimos.  
29 – Sábado. Tempo bom.  
30 – Domingo. Tempo bom. Eu e a esposa Marina viajamos até o povoado Dr. Parobé, para ver a nova morada do genro F. Zanatta. Coriolano 
Martinelli nos convidou para comer melancias à tarde.  
31 – O filho Alcides foi à Linha 15, povoado Barão de Mauá, para buscar, com a carroça e os bois, uma porca de cria que compramos do 
genro Fedele por .......... réis.  
– O filho Vitorino3 foi morar por um pouco de tempo com sua irmã Inês no povoado Dr. Parobé.  
 
 

Fevereiro - 1927 
 
1.º – Terça-feira. Tempo siroco4; à tarde, às 16h, começou a chuva, que durou até à noite.  
5 – Recebi emprestados, do compadre Ulisses Toazza, 150.000 réis.  
6 – Paguei a Giuseppe Meneguzzi por 17 Kg de carne de boi, à razão de 900 réis o quilo ................................................................... 15.000 réis  
– Paguei ao compadre Leopoldo Domeneghini, por 5 kg 500gr de carne de vaca, à razão de 800 réis o quilo ..................................... 4.400 réis  
– Paguei também ao mesmo, por 5 sacos de milho, à razão de 10.000 réis o saco .............................................................................. 50.000 réis  
– Recebi do mesmo compadre Leopoldo por um livro da Monografia5 25.000 réis, mais a taxa de registro do correio: 1.000 réis, total; 26.000 
réis.  
7 – Segunda-feira. Paguei a José Donadel 15.000 réis, preço de dois porquinhos que comprou minha esposa Marina ................... 15.000 réis  
– Eu e o filho Alcides partimos para Passo Fundo, chamados pelo genro Luís, para trabalhar no moinho em construção, da firma Busato 
Irmão e Cia. Chegamos, eu às 18h e Alcides, às 23h. A diferença ocorreu porque eu embarquei no automóvel de João Burlamaqui, e o filho, 
no caminhão de Agostino Mombelli, que parou em Marau, sem que soubéssemos e nós os ultrapassamos, também porque tiveram, algumas 
vezes, câmaras de ar estouradas.  
8 – Terça-feira. Eu e Alcides, depois do meio-dia, começamos o trabalho no moinho Busato Irmão e Cia.  
– Comprei, na casa comercial de Max Ávilla, duas brocas para furadeira ............................................................................................... 2.400 réis  
– Mais uma lima triangular ....................................................................................................................................................................... 1.400 réis  
– Recebi, emprestados, do genro Luís Busato   ...................................................................................................................................... 60.000 réis  
9 – Comprei na casa de negócios de Alberto Langaro uma broca para furadeira de pregos.  
– Comprei na Livraria Nacional uma garrafinha de tinta para caneta-tinteiro ........................................................................................ 2.500 réis  
– Um bloco para cartas ............................................................................................................................................................................. 1.600 réis  
– 25 envelopes comerciais a 30rs ................................................................................................................................................................ 900 réis  
13 – Depois do meio-dia, choveu fortemente.  
– Recebi, de José Vanzo, por conta do trabalho no moinho, 20.000 réis  
16 – Comprei no armazém de Busato Irmãos e Cia, de Passo Fundo, um saco de sal. Preço .............................................................. 10.600 réis  
– Comprei na mesma casa, um saco de açúcar por ................................................................................................................................ 87.000 réis  

                                                             
1 Mistura de substâncias gordurosas extraídas da cabeça de baleias, constituída esp. de palmitato de cetila e usada em cremes, ceras, emulsões, na 
fabricação de velas, sabões, emolientes etc. 
2 Rio Guavirova ou Guabiroba é um pequeno riacho que fica na comunidade Nossa Senhora da Salete ou Gayeski. Informação de Maura Dall´Acqua de 
Casca. 
3 Vitorino – Trata-se do filho mais novo de Dall´Acqua, nascido em 11 de novembro de 1919 e batizado como Vitório Danunzio Brasilino Dall´Acqua. Em 
alguns de seus escritos Ângelo se refere a ele como Vitório e em outros como Vitorino. 
4 Na Europa, vento quente do sueste, proveniente da África, que se umedece, atravessando o Mediterrâneo. 
5  Trata-se do livro do cinquentenário da imigração italiana ao RS, intitulado La cooperazione degli italiani al pogresso civile ed economico de Rio Grande del 

Sud nel cinquantenario 1875 - 1925. Livraria do Globo - Barcelos, Bertaso & C. Porto Alegre. 



– Tanto o sal, como o açúcar, despachei para casa por intermédio de Francesco D’Avoglio, da Linha 15 de Novembro de Guaporé (povoado 
Dr. Parobé), ao preço de 100 rs. o quilo.  
17 – Quinta-feira. Comprei na casa comercial de Willig – praça da República em Passo Fundo, um martelo por ................................ 5.000 réis  
– Uma broca para furadeira....................................................................................................................................................................... 2.800 
réis  
– Um par de fusil6 ...................................................................................................................................................................................... 1.000 
réis  
19 – Sábado – comprei na casa de negócios de Max Ávilla, em Passo Fundo, uma fechadura para baú, ou seja, caixa, por ............... 1.400 réis  
– Comprei um caderno na Livraria Nacional, em Passo Fundo .................................................................................................................. 200 réis  
23 – Quarta-feira. Comprei um lápis de carpinteiro, por............................................................................................................................ 600 réis  
– Recebi do genro Vittorio Tessaro uma caixa, contendo as ferramentas de carpinteiro e um garrafão de vinagre que mandou minha esposa 
Marina, de Casca. 
– À noite choveu muito.  
– Paguei a Francesco D’Avoglio, por conta de 20 Kg de cal, à razão de 500 rs. o quilo e que comprei de seu pai Fioravante, ainda em janeiro 
passado. 
25 – Sexta-feira. Às 4h da madrugada, com princípio de temporal, começou a chover com grande violência. A chuva durou, contínua, até às 
7h, depois cessou.  
26 – Sábado. Recebi do Sr. José Vanzo, administrador da firma Busato Irmãos e Cia, de Passo Fundo, por conta do trabalho no moinho, 
200.000 réis.  
– Comprei na casa comercial de Alberto Langaro, um espelho............................................................................................................... 7.500 réis  
– Mais um sabonete ................................................................................................................................................................................. 1.200 réis  
– Mais uma fechadura para baú................................................................................................................................................................ 1.500 réis  

 
– Comprei na casa comercial de João Miotto um par de meias de seda ...............................................................................................  5.500 réis  
– Comprei no Pacheco um par de sapatos. Paguei  ................................................................................................................................ 33.000 réis  
 

Março - 1927 
 

                                                             
6  Ignoramos o significado. 

Casca em novembro de 1915. A igrejinha de madeira, ao fundo à direita, foi substituída por bela construção de alvenaria, em que trabalharam Ângelo 
Dall'Acqua e seus filhos Alcides e Plínio sob a orientação do projetista e escultor Ticiano Bettanin. 

Fonte: acervo Dall´Acqua 



1.º – Terça-feira de carnaval. Trabalhei meia jornada.  
– Comprei um lápis de carpinteiro .... .......................................................................................................................................................... 500 réis  
– Um pincel para cola ................................................................................................................................................................................ 1.500 réis  
5 – Sábado. Entreguei à filha Aurora, de manhã, para que, na ocasião oportuna, (em vista da minha impossibilidade, por obrigações de 
trabalho), para que envie à sua mãe, minha esposa Marina, uma carta e 100.000 réis, solicitando ao portador que entregue 40.000 a Primo 
Scartazzini, empregado da Agência do Banco Pelotense de S. Luís de Guaporé, e o restante, à minha esposa.  
– Precisando, naquela manhã, partir para São Luís o meu compadre Carlos Barbieri, a filha Aurora, acertou, confiando a ele, tanto a carta 
como os 100.000 réis, o qual aceitou de bom grado, prometendo-lhe cumprir o encargo.  
12 – Trabalhei até às 11h, ou seja, meia jornada. Pedi a J. Vanzo, por conta do trabalho no moinho, 100.000 réis.  
– Alcides pediu a Ernesto Busato, por conta do trabalho no moinho, 10.000 réis.  
– Comprei na Livraria Nacional de Passo Fundo 12 cadernos escolares, à razão de 500 réis cada um .................................................. 2.400 réis  
– Mais um lápis preto para desenho ............................................................................................................................................................ 500 réis  
– De Nicola Gallichio, comprei um escopetão .......................................................................................................................................... 1.000 réis  
– No Kurtz & Cia. Comprei um metro [vara] ............................................................................................................................................. 3.800 réis 
13 – Domingo. Parti para casa, às 7h da manhã, no automóvel de Girolamo Busato. Chegamos em Campo do Meio às 11h, onde almoçamos 
no hotel. Paguei pelos dois ....................................................................................................................................................................... 5.000 réis  
– Partida em direção a Casca às 12h, sob chuva torrencial que continuou por mais de duas horas. Chegada em Casca às 5h30min. E, em casa 
às 6 horas.  
14 – Segunda-feira. Fui a Casca verificar quando poderia retornar a Passo Fundo. No hotel da V.ª Lavratti, encontrei meu genro, Maximino 
Busato, que me convidou a ir a Vila Maria ainda naquele dia, de caminhão. Aceitei, com a condição de ir até em casa, que ele aceitou. Em 
casa, me preparei para a partida, mesmo em vista do tempo inconstante e péssimo e, com a previsão de não poder atravessar o rio Marau. 
Às 2h da tarde, partimos de casa. Por causa do tempo chuvoso, não pudemos partir aquela tarde. Fiquei em Casca.  
– Deixei para a esposa Marina ................................................................................................................................................................ 20.000 réis  
15 – Terça-feira. Às 10h partimos para Vila Maria, aonde chegamos às 16h com tempo péssimo.  
– Comprei na Casa Comercial de Giovanni Gasola um lápis de carpinteiro ................................................................................................700 réis  
– Um outro do genro, Maximino, idem ....................................................................................................................................................... 400 réis  
– Do mesmo, comprei um par de chinelos de lona por ............................................................................................................................ 3.000 réis  
– Nesse dia, devemos ficar em Vila Maria, porque não poderíamos atravessar o rio Marau por causa da enchente.  
– Entreguei a Primo Scartazzini a quarta prestação para [pagar] minha cota na Sociedade Gráfica Italiana ...................................... 40.000 réis  
17 – Quinta-feira. Partida para Passo Fundo no caminhão de Maximino. Chegada naquela cidade às 18h. Gastos, para mim e Maximino, no 
Zancanaro ................................................................................................................................................................................................. 5.000 réis  
18 – Sexta-feira. Recomecei o trabalho no moinho Busato, Irmão e Cia.  
19 – Sábado. Comprei, por conta do trabalho na firma Busato Irmão e Cia., de Passo Fundo, três rolos de arame farpado de cerca, de 30 Kg 
cada um, ao preço de 25.000 réis cada e entregues ao carreteiro Francesco D’Avoglio para que os leve em casa ............................ 75.000 réis  
21 – Comprei na casa de negócio de Kurtz e Cia, duas brocas para furadeira por ................................................................................ 3.000 réis  
– Levei ao ourives, meu afilhado, Eliseu Basso, de presente, quatro cuias para chimarrão e lhe entreguei meus óculos para sol, para que os 
consertasse, pois naquele dia caíram ao chão e se romperam; ele ficou com aqueles estragados e me presenteou outros, escuros, para sol, 
que ficaram muito bem.  
22 – Terça-feira. Solicitei a Ernesto Busato a entrega a Agostino Mombelli, pela passagem do filho Alcides e uma caixa de ferramentas, de 
Casca a Passo Fundo ............................................................................................................................................................................... 35.000 réis 
23 – Comprei na casa comercial de Alberto Langaro uma broca de furadeira, n.º 5 ............................................................................. 2.500 réis 
26 – Recebi de Ernesto Busato, por conta do trabalho no moinho ...................................................................................................... 50.000 réis 
– Comprei no Max Ávilla um sabonete para barba .................................................................................................................................. 5.000 réis 
– Comprei na casa comercial de Kurtz e Cia, de Passo Fundo, um vidro de goma arábica ..................................................................... 1.800 réis 
– Um limatão ............................................................................................................................................................................................. 1.400 réis 
– Um limatão ............................................................................................................................................................................................. 2.000 réis 
– Uma escova para sapatos ...................................................................................................................................................................... 2.500 réis 
– Um par de alças ...................................................................................................................................................................................... 1.500 réis 
28 – Minha esposa Marina visitou a filha Gelsomina em Vila Maria; foi no caminhão de Maximino Busato e ficou todo o dia com a filha.  
29 – Ao meio-dia, a esposa Marina retornou a casa no automóvel de Antônio Busato.  
30 – Quarta-feira. O genro, Vittorio Tessaro trouxe-me de Casca, na carreta, um quinto de vinho7, um garrafão de vinagre, um de pimentões 
etc. em conserva, 1 kg de nhoques e duas garrafas de grapa.  
31 – Pelo mesmo meu genro Vittorio, mandei para casa quatro cadeiras das seis que comprei no dia 28 do Sr. Alessandro Lago (de Passo 
Fundo).  
 
 

Abril - 1927 

                                                             
7 Quinta parte de uma pipa: barril com a capacidade para cinquenta litros, mais ou menos. Alberto Vitor Stavinski. Dicionário do dialeto Vêneto Sul-Rio-
grandense – português. Porto Alegre, EDUCS, 1987 



1.º – Ao meio-dia, chegou no seu Ford N.º ... , de São Luís de Guaporé, o Sr. Fausto Luchelli, gerente do jornal La Tribuna d’Itália, de Porto 
Alegre.  
– Depois do almoço, acompanhei o Sr. Lucchelli em propaganda para a Sociedade Gráfica Italiana.  
– Comprei na Livraria Nacional cinco penas a 200 réis cada uma ............................................................................................................ 1.000 réis 
– Na casa comercial de João Miotto comprei um lenço branco, de bolso ...............................................................................................1.900 réis 
– Comprei 10 selos .................................................................................................................................................................................... 2.000 réis 

 
 
 
 
 
 
2 – Sábado. Trabalhei todo o dia.  
3 – Domingo. Acompanhei, da manhã até à tarde, em propaganda para a Gráfica e do jornal A Tribuna, o gerente Sr. Lucchelli, que teve 
também em companhia, depois do almoço, o engenheiro Sr. Dante Mosconi e Arcangelo Pierebon.  
4 – Segunda-feira. O filho Alcides partiu para casa na carroça de Albino Busato, conduzida pelo carreteiro Sílvio Bernieri, às 8h da manhã, 
levando na carroça as outras duas cadeiras compradas de Alessandro Lago, de Passo Fundo.  
– Solicitei a Ernesto Busato, por conta do trabalho no moinho 500.000 réis  
– Entreguei ao filho Alcides, para que os leve para sua mãe, para pagar o débito no Albino Busato ................................................ 400.000 réis  
– Para sua viagem, dei-lhe ...................................................................................................................................................................... 20.000 réis  
– Paguei no Alessandro Lago, por seis cadeiras que comprei................................................................................................................ 24.000 réis  
5 – Terça-feira. Recebi, enviados por Maximino Busato, meu genro, uma dúzia de lápis de carpinteiro, à razão de 400 réis cada um, total 
....................................................................................................................................................................................................................4.800 réis  
– A esposa Maria entregou, em pagamento do débito, a Albino Busato ............................................................................................ 300.000 réis 
6 – Quarta-feira. O filho Alcides retornou às 18h, trazendo-me uma serra pequena, comprada, e não paga, do genro, Luís Busato 
................................................................................................................................................................................................................... 3.000 réis  
– Custo da condução da casa para Passo Fundo do filho Alcides .......................................................................................................... 25.000 réis  
10 – Domingo. Depois do meio-dia, choveu torrencialmente até à noite.  
11 – Segunda-feira. Comprei uma caneta-tinteiro por ........................................................................................................................... 4.000 réis  
– Comprei na Livraria Nacional uma dúzia de sobrecapas comerciais ....................................................................................................... 400 réis  
– Comprei na casa comercial de Kurtz e Cia um par de meias masculinas ............................................................................................. 3.000 réis  
12 – Chegou Luís, meu genro, de Uruguaiana, Porto Alegre e São Paulo.  
13 – Quarta-feira Santa. A esposa Marina me comunicou, em carta de 8 do corrente, que acertou as contas com Girolamo Busato nos 
primeiros dias de abril do ano corrente e que, nesta data somos devedores de 33.750 réis, porém me advertiu que lhe vendeu um quinto 
de vinho branco.  
– Pagou também pela serradura de tábuas de louro, a Vittorio Piazza ................................................................................................. 35.000 réis  
– Pagou ainda a Gráfica Italiana por minha ordem a Girolamo Busato ................................................................................................. 40.000 réis  
Que é a última prestação, correspondente ao total de 200.000 réis.  
– Pagou ainda o débito que temos com a casa comercial de Albino Busato ..................................................................................... 300.000 réis  
– Dia de chuva.  
14 – Quinta-feira. Inesperadamente, chegou minha esposa Marina, com o ônibus de Marau, às 18h, sendo que partiu de casa no dia 12, 
quarta-feira; por causa de um desarranjo no ônibus, teve de pernoitar em Marau, no Hotel do Sul de Giuseppe Perron.  
15 – Sexta-feira Santa. Comprei um vidro de Pílulas de Vida do Dr. Ross .............................................................................................. 2.000 réis  
– Visita ao moinho Busato, Irmão e Cia Ltda. com minha esposa e o filho Alcides e, depois, visita ao amigo Arcangelo Pierebon. Ao meio-dia,  
Almoço em casa do genro Luís. Belo dia.  
– Sexta-feira Santa. Eu e a esposa embarcamos no trem, às 22h, para Paiol Grande (Boa Vista do Erexim). Paguei de passagem, para os dois, 
na primeira classe, ida e volta ................................................................................................................................................................. 51.800 réis 
16 – Sábado Santo. Chegados à estação de Erebango à 1h, parada até 2h; chegados à estação de Capoerê às 2h35min, parada de um minuto.  
– Chegada a Paiol Grande às 3h30min. Procuramos o hotel de A. Grazziotin, onde passamos o resto da noite.  
– Às 8h tomamos o café, depois paguei a conta, cama e café para os dois ......................................................................................... 12.000 réis 

No verso da fotografia: "No Alfa Romeo - vencedor da Bugatti de 
corrida, depois de ter corrido a fantástica velocidade de 150 

quilômetros horários." - 12/11/1930 
Fonte: acervo Dall´Acqua 

 

Fausto Lucchelli, gerente do Jornal Tribuna D'Italia de de São 
Paulo, que visitou Ângelo Dall'Acqua, e lhe mandou esta 

fotografia em 1930  
Fonte: acervo Dall´Acqua 

 
 

   

 
 



– Comprei um guarda-chuva na casa de negócios de Achille Caleffi por ............................................................................................. 14.000 réis 
– No Hotel Familiar de Antônio Scarrabotto tomamos uma cerveja ....................................................................................................... 2.000 réis 
– Visita ao amigo Battista Grando, que mandou seu filho procurar um caminhão para levar-nos a Floresta e depois ao cunhado Pietro 
Sbardelotto. Por ter o sobrinho Paolo, filho do cunhado Pietro, nos procurado uma carreta de um colono, Vitto Tomaselli, que mora a três 
quilômetros antes de chegar a sua casa, isto é, 6 quilômetros mais adiante do lugar chamado Floresta, dispensamos o caminhão e poupamos 
35.000 réis de condução e pagando pelo incômodo .............................................................................................................................. 5.000 réis  
– Assim, às 14h30min, partimos de carroça, junto a outro sobrinho chamado Secondo, também filho do cunhado Sbardelotto, Chegados à 
localidade chamada Floresta, descansamos cerca de uma hora, paguei duas cervejas ......................................................................... 4.000 réis 
– Mais dois cálices de Fernet branca ........................................................................................................................................................... 800 réis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicidade do licor Fernet 
Por volta de 1927 

 
 
 
 
 
– Chegamos, de carroça, à residência do colono Tomaselli às 20 horas, 20 quilômetros depois de Paiol Grande. Depois, mais três quilômetros 
a pé, finalmente, às 21h chegamos à casa do cunhado Pietro Sbardelotto.  
17 – Domingo de Páscoa. Dia primaveril e a Semana Santa foi de tempo magnífico. Dia de descanso junto aos parentes. À tarde, antes da 
noite, na carroça guiada pelo mesmo em companhia de sua esposa Maria, fomos passar a noite em casa do afilhado Luigi e Vicenza 
Fontanella a quatro quilômetros em direção a Floresta. Visita também naquela tarde a cunhada V.ª do finado Geremia Sbardelotto.  
18 – Segunda-feira. Sempre na carroça, às 8h da manhã, viagem em direção a Paiol Grande. Parada de meia hora, em Floresta, na casa de 
negócios de Ângelo Caleffi e continuamos. Perto da localidade chamada Três Vendas, parada de uma hora em casa do conhecido Antônio 
Cecconello, alcunhado Mascietta. Chegada em Paiol às 15h, feita a refeição no hotel de Antônio Scarrabato, depois visita a Achille Caleffi 
em cuja casa comercial comprei uma gravata ....................................................................................................................................... 10.000 réis 
– E uma cartela de agulhas ........................................................................................................................................................................... 500 réis 
– Visita ao amigo Ricardo Basso, onde troquei os óculos, que os meus eram muito claros. Dei pela troca ........................................... 2.000 réis 
– Comprei também um passador para colarinho, que paguei ................................................................................................................. 2.000 réis 
– Comprei na casa comercial de Antônio Dal Molin um metro de chita para o cunhado Marino Sbardelotto ..................................... 2.200 réis 
– Visitamos os amigos Attilio Assoni, Ângelo Pezzutti e o fotógrafo Vittorio Lazzarotto, que nos tratou cavalheirescamente.  
– Fizemos filó em casa do amigo Battista Grando. Jantei no Scarrabotto e paguei também a refeição do dia ... Paguei em tudo .. 10.500 réis 
– À espera do trem para a viagem de retorno, na estação, tomamos uma água de soda, que paguei ................................................. 1.200 réis 
– Partida às 10h50 minutos.  
– Tomei, na estação de Erebango uma caninha, que paguei ...................................................................................................................... 200 réis 
19 – Terça-feira. Tempo bom. Chegada a Passo Fundo às 4h da manhã. Chego cansadíssimo pelo tran tran dos dois dias de desconforto na 
carroça.  
Repousei todo o dia.  
– Depois do café, fizemos visita à afilhada Élia Basso, esposa de Eliseu Basso, ourives. Comprei um par de brincos de ouro para a filha Jones, 
por ............................................................................................................................................................................................................ 5.000 réis 
– Mais um passador para colarinho ......................................................................................................................................................... 4.000 réis 
– Mais um prendedor para gravatas ........................................................................................................................................................ 2.000 réis 
– Mais um par de óculos para leitura para a esposa Marina .................................................................................................................. 10.000 réis 
– A esposa comprou no Vittorio Susin um urinol esmaltado por ............................................................................................................ 7.800 réis 
20 – Quarta-feira. À tarde, com filho Alcides e a esposa Marina, fomos à casa comercial de Willich e Cia. onde comprei um jarro de cristal 
para dar de presente ao genro Luís Busato, por ocasião de seu aniversário natalício em 21 de abril. Paguei ....................................... 9.500 réis 
– Comprei também naquela casa uma broca para furadeira, que paguei ............................................................................................... 1.500 réis 
21 – Quinta-feira. Belo tempo. Inesperadamente, chegou de carreta o filho Plínio, que veio para visitar os parentes e conhecer a cidade de 
Passo Fundo.  
22 – De manhã, tempo scirocco. À tarde, comprei uma broca para furadeira na casa comercial de Kurtz e Cia ................................. 1.200 réis 
23 – Sábado. De manhã, começou a chover torrencialmente, com vento frio. Paguei ao amigo Francesco Basei, por uma rifa de um par de 
sapatos novos ........................................................................................................................................................................................... 2.000 réis 
– O filho Plínio comprou, na casa de negócios de Willig, um par de sapatos ........................................................................................ 25.000 réis 
25 – Segunda-feira. Tempo bom. Recebi, por conta do moinho 70.000 réis  
– Comprei na casa comercial de Willich e Cia. Os seguintes objetos:  



– Um serrote de costa ............................................................................................................................................................................. 13.500 réis 
– Uma lima chata ...................................................................................................................................................................................... 2.800 réis 
– Uma lima triangular ............................................................................................................................................................................... 3.300 réis 
– Comprei na casa comercial de Kurtz e Cia:  
– Um ferro plano por ................................................................................................................................................................................ 6.200 réis 
– Um martelo ............................................................................................................................................................................................ 6.500 réis 
– Um esquadro de ferro .......................................................................................................................................................................... 10.000 réis 
– Uma broca n.º 6 para furadeira ............................................................................................................................................................ 3.400 réis 
– Na Farmácia Serrana, comprei uma garrafinha de Allium sativum para a gripe .................................................................................. 1.500 réis 
– Na Livraria Nacional, dois cadernos escolares .......................................................................................................................................... 400 réis 
– Dia primaveril  
30 – Sábado. Dia belíssimo.  
 
 

Maio - 1927 
 
1.º – Domingo. Dia belíssimo.  
2 – Fui ao Sr. Max Ávilla e falei em favor do filho Alcides, a fim de colocá-lo no Tiro Brasileiro, para o serviço militar. Ele tomou nota do nome, 
sobrenome e paternidade e, em tempo oportuno, me avisará para a apresentação do filho ao instrutor. Dia primaveril.  
3 – idem.  
4 – idem.  
5 – Minha esposa Marina, partiu de volta para casa com o genro Maximino, no seu caminhão, às 7h. da manhã. Dei-lhe para a viagem 
................................................................................................................................................................................................................. 10.000 réis  
6 – Sexta-feira. O filho Plínio retornou ao trabalho, quase completamente restabelecido do mal que lhe sobreveio no pé direito, trabalhando 
no moinho Busato e Irmão e Cia., em Passo Fundo, fato acontecido no dia 3 do corrente, às 10h da manhã. Um belo dia, á noite principiou 
a chover.  
– A esposa Marina partiu de Vila Maria, na carroça do D’Avoglio e chegou em casa depois do meio dia, às ...horas.  
– Ela pagou ao filho de Fioravante D´Avoglio, isto é, a Francesco, o frete de três rolos de arame farpado, que comprei de Busato e Irmão e 
Cia., de Passo Fundo ................................................................................................................................................................................. 9.000 réis  
11 – Quarta-feira. Recebi, por meio de Francesco D’Avoglio, um quinto de vinho, um garrafão de grapa, que a esposa mandou de casa. Dia 
belíssimo e frio pela manhã,  
12 – Frio, com geada, porém, dia bonito.  
13 – Forte geada; dia bonito.  
14 – Sábado. Forte geada, dia bonito.  
15 – Domingo. Forte geada, dia bonito.  
– Chegou a Aurora, de Casca, com sua família.  
– Comprei na Agência de Correio selos, por ............................................................................................................................................. 1.000 réis  
17 – Comprei na casa comercial de Willich e Cia. um par de sapatos n.º 39 para o filho Onésimo, por ............................................ 20.000 réis  
– Mais quatro envelopes de sementes de flores a 55 réis cada um ........................................................................................................ 2.000 réis  
– Comprei na casa comercial de Kurtz e Cia. uma limazinha chata ......................................................................................................... 3.200 réis  
– Mais uma escova de fibra de piaçava para lavar o chão ....................................................................................................................... 2.000 réis  
– Mais uma escova, id.id, com cabo curto e redondo .............................................................................................................................. 1.000 réis  
– Dia frio, mas bonito, como os outros passados.  
18 – Dia primaveril.  
19 – Comprei na Livraria Nacional 100 envelopes comerciais ................................................................................................................. 2.000 réis  
– Idem, um lápis duríssimo .......................................................................................................................................................................... 500 réis  
– Idem, um vidro de tinta para caneta-tinteiro ........................................................................................................................................ 2.500 réis  
– Do Sr. Pacheco, do botequim da Sociedade Italiana Princesa Iolanda de Savóia, de Passo Fundo, dois maços de cartas para jogo a 1.500 
réis cada .................................................................................................................................................................................................... 3.000 reis  
20 – Belíssimo dia de primavera. 
– Comprei do afilhado Eliseu Basso um par de óculos por ...................................................................................................................... 9.000 réis  
– Compostura daqueles com armação de ouro e recolocação de uma haste ......................................................................................... 2.000 réis  
– Do mesmo, comprei quatro botões de pressão. Dos bons.................................................................................................................... 1.000 réis  
21 – Sábado. Dia belíssimo. Comprei na casa comercial de Ângelo Pretto um pacote de 12 carretéis de linha n.º 30 a 400 réis cada um 
................................................................................................................................................................................................................... 4.800 réis  
23 – Segunda-feira. Comprei 12 envelopes de sementes de hortaliças a 400 réis cada um ................................................................. 4.800 réis  
– Dia belíssimo.  
24 – Terça-feira. Comprei 200 bananas, à razão de 50 réis cada uma ..................................................................................................10.000 réis  
– Mandei o Alcides comprar na Farmácia Serrana um vidro de Allium Sativum, para combater a constipação. Custou ...................... 1.500 réis  
– Dia primaveril. Dias 25, 26, 27, idem.  
27 – Comprei na casa comercial de Max Ávilla 15 envelopes de sementes de verduras a 300 réis cada um ....................................... 4.500 réis  



28 – Dia ventoso. De manhã, sinais de que o tempo vai mudar. De fato, depois de ter ventado até às 16h com violência, e de ter-se o céu 
coberto com grossas nuvens, principiou uma violeta chuva que continuou até às 20 horas.  
29 – Domingo. Às 10h fui assistir e acompanhar o funeral até o cemitério do falecido Florêncio Dalla Mea.  
– O filho Plínio comprou um metro na casa comercial de Kurtz e Cia. Pagou ......................................................................................... 2.600 réis  
– Dia encoberto.  
– Comprei na agência do correio selos por .............................................................................................................................................. 2.000 réis  
 
 

Junho - 1927 
 
1.º – Dia bonito.  
– Comprei na casa comercial de Willig e Cia, um cabo da madeira, com três lâminas sortidas para serrotes, paguei ........................ 17.600 réis  
2 – Comprei, na casa comercial de Max Ávilla um serrotezinho em ponta para substituir aquele que que o filho Plínio rompeu, de Gumercindo 
Panizzon. Paguei ....................................................................................................................................................................................... 4.000 réis  
– Comprei e enviei para casa, por meio de Sílvio Barbieri, uma caixa de petróleo, isto é, duas latas8, que comprei no armazém da firma 
Comercial de Busato Irmão e Cia., de Passo Fundo, ao preço de ......................................................................................................... 41.500 réis  
– Pago de frete ao mesmo ........................................................................................................................................................................ 3.000 réis  
3 – Comprei de Knoll e Cia. Uma garrafinha de verniz Nubyan ............................................................................................................... 1.800 réis  
– Dia scirocco, de grande e impetuoso vento. À noite, às 20h, acompanhada de forte vento e um grande temporal, com grande violência, 
veio uma chuva, que durou cerca de três horas.  
4 – Sábado. Dia úmido, ventoso e frio, sem chuva. À tarde, muito frio.  
5 – Domingo. Dia nublado e friíssimo, com alguma pequena chuvinha. À tarde, porém, choveu com insistência.  
6 – Segunda-feira. Dia frio e úmido. Às 2h da tarde começou a chuva, que durou toda a noite  
7 – Terça-feira. Dia chuvoso e frio. A chuva continuou toda a noite, até o dia seguinte.  
8 – Dia sem chuva, mas encoberto. À tarde, às 5h20min, o filho Plínio, acidentalmente, cortou com a serra de marceneiro o dedo polegar 
da mão esquerda, dois centímetros e meio em sentido longitudinal. Feito imediatamente o curativo na farmácia Serrana.  
9 – Quinta-feira. Dia bonito, nada frio. 
 

Dall’Acqua encerra o caderno com a anotação do dia 9, Quinta-feira, registrando um dia bonito e nada frio. 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Continua no Caderno IV (4) 

                                                             
8 O petróleo ou querosene era importado da Inglaterra e era entregue no comércio em latas de 18 litros, condicionadas em fortes caixas de madeira, duas 
latas em cada caixa que, vazias, eram vendidas pelos comerciantes para diversas utilidades. O berço do primeiro filho de José Astolfi e Itália Dall’Acqua e de 
muitos bebês daquela época foi uma caixa de querosene. 
 

CHURRASCO POR ÂNGELO EM SUA RESIDÊNCIA EM CASCA POR VOLTA DO ANO DE 1925. 
Fonte: acervo Dall´Acqua. 
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