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Maio - 1933 

7 – Domingo. Às 7h30min missa na igreja. Dia de chuva intermitente e fria. Hoje, nenhuma visita. 

8 – Segunda-feira. Na consulta de hoje o Dr. Barbedo me disse que se não fosse pela necessidade da Segunda operação no olho direito, eu 

estaria em condições de sair definitivamente do hospital, já curado. Segundo minha opinião, o Dr. vê as coisas com demasiado otimismo. 

Porém, eu também acho que melhorei bastante em ambos os olhos. [Minha saída] dependerá também do estado do meu estômago. Hoje 

a Superiora, irmã Ortolana, fez-me nos olhos um curativo muito doloroso. Que ardência! Jamais provei igual! Brr... Depois de uma hora, 

senti um certo bem estar. Fiquei satisfeito. 

9 – Terça-feira. Às 9h fui chamado para a segunda operação no olho direito. No consultório foi me posta uma venda depois de ter a 

enfermeira passado sobre o olho e ao redor uma esponja embebida em uma substância para neutralizar a dor. Depois de uma hora, fui 

novamente chamado e deitei na mesa da sala de operações. O Dr. Barbedo, ajudado por outros dois facultativos, em mais ou menos meia 

hora, concluiu a operação. Quando me chamaram, estava um tanto abalado porque, antes de mim, foram operadas duas senhoras, uma de 

meia idade e depois sua filha de cerca 14 anos, as quais sofreram muitíssimo, gemeram, urraram e gritaram de apiedar os corações mais 

duros. Por isso, me senti impressionado. 

– À palavra “pronto”! desci da mesa e fui à enfermaria onde me deitei e dormi. Às 10h acordei repousado e sem febre. Comprei laranjas por 

...................................................................................................................................................................................................................... 800 réis 

10 – Quarta-feira. À noite, grande animação e concorrência de povo na aqui vizinha Sociedade Dante Alighieri1. Da janela desta seção (4.ª), 

vê-se através dos vidros da Dante um vaivém de passos apressados nas belas e elegantes salas da Sociedade. Alguma conferência ou 

festividade, certamente. 

– Hoje fiz postar uma carta ao genro Luís Busato, de Passo Fundo, avisando-o que não me mande mais cartas aqui, pois, provavelmente, 

retornarei a casa pela festa de Santo Antônio. 

11 – Quinta-feira. Fiz postar um pacote de jornais endereçado ao filho Plínio, uma revista italiana ao amigo Attilio Sartori e um Correio do 

Povo ao irmão Matheo ................................................................................................................................................................................ 300 réis 

– Dia de visitas. Recebi com prazer a de Antônio Meneghetti e de seu genro, Emílio Meneghetti. Este último, eu não via há onze anos. 

13 – Sábado. Hoje faz dois meses que baixei a este hospital. Nesta Casa passa-se uma vida insípida e estúpida, sem variações, obrigados a 

ficar sentados ou recolhidos à cama sob as cobertas e dormir à força. Não nos deixam ficar à janela, onde, de boa vontade, poder-se-ia ficar 

por um quarto de hora, contemplando o pitoresco panorama da cidade, o grande movimento do contínuo vaivém dos inúmeros e variados 

veículos, o contínuo ir e vir dos pedestres e a encantadora vista do majestoso Guaíba, com o infinito movimento dos vapores, “gasolinas” e 

rebocadores, navios de muitas dimensões, a vapor e a vela. O cotidiano voar dos aeroplanos, biplanos e hidroplanos! A ordem é severa, não 

se tem o direito de olhar pela janela sem incorrer no perigo de ser chamado à ordem pela irmã de plantão, portanto é necessário obedecer. 

Quase, quase, parecemos reclusos da Casa de Correção! 

14 – Domingo. Belíssimo dia. Estamos no verãozinho de maio, como dizem os nossos brasileiros. O Sr. Benvenuto Crocetta, na visita de hoje, 

foi pontual, trazendo-me os objetos que lhe havia encomendado, isto é: dois cadernos, 2.000 réis em selos e dez envelopes. Trouxe-me 

também um número da Tribuna Ilustrata di Roma. 

– A visita do amigo Luigi  Vicentini rendeu-me um pacote de saborosas frutas, que muito apreciei e agradeci. 

15 – Segunda-feira. Escrevi à filha Gelsomina em resposta a sua de sete do corrente. 

                                                             
1 Sociedade Dante Alighieri, associação cultural italiana, criada em 1914, foi obrigada a interromper suas atividades durante a Segunda Guerra. Reativada 
depois, não subsistiu e foi definitivamente extinta, durante a presidência do Dr. Odone Marsiaj. (Informação do Dr. Itálico Marcon, de Porto Alegre). 



– Dia fresco e céu sereno e claríssimo. Escrevi à Officina Chimica Dell’Aquila, em Milão, com carta registrada, pedindo o seu catálogo. Paguei 

................................................................................................................................................................................................................... 1.400 réis 

16 – Terça-feira. Escrevi carta ao sobrinho José Dall´Acqua, de Dourado, Boa Vista do Erechim, e a enviei através do Sr. Augusto Dall’Asen, 

daquela localidade. 

– Péssima noite, insônia e mal estar. Acordei cansadíssimo e abatido. 

– Escrevi ao Sr. Prefeito de Guaporé, pedindo-lhe instruções quanto ao ofício que recebi do Administrador dos Correios desta cidade. 

– Na visita de hoje, o bom amigo Benvenuto Crocetta trouxe-me dois jornais La Nuova Itália. 

17 - Quarta-feira. Mandei comprar uma latinha de chocolate em pó, que paguei ............................................................................... 1.000 réis 

18 – Quarta-feira. Mandei postar uma carta à minha esposa e outra à filha Itália, em resposta às suas de 5 do corrente, comunicando-lhes 

que provavelmente o próximo domingo, 21 do corrente, será o último que passarei na Santa Casa e que estarei em casa nos primeiros dias 

de junho. 

– Com grande prazer recebi hoje a grata visita de dois sobrinhos meus, Leonide Dall´Acqua e Battista Carraro, o primeiro, filho de meu irmão 

Matheo e o segundo, seu genro, vindos expressamente de Boa Esperança (Rolante), para visitar-me, aos quais prometi retribuir a visita, 

salvo força maior. Pelo favor e pelos presentes, agradeço-lhes com grande efusão. Recebi também a visita, igualmente grata, do amigo L. 

Vicentini que, como sempre, trouxe-me frutas. 

19 – Sexta-feira. Às 13h começou a chover. Sempre mais intensa, a chuva veio acompanhada de estrondosas trovoadas, forte vento e uma 

escuridão que mais parecia noite. Choveu durante todo o dia. 

– Escrevi ao meu amigo Primo Scartazzini. Recebi hoje cartas da minha esposa, de Luigi Schena2, de Giuseppe Mezzacasa3 e um ofício da 

Administração dos Correios desta cidade. 

20 – Sábado. Tempo bonito e fresco. Com grata surpresa, recebi a visita do amigo João Casali, de Vila Maria (Guaporé). Trouxe-me duas 

cartas, uma de casa, do meu filho Alcides, outra da minha esposa, que se encontra na Linha Colombo4. 

21 – Domingo. Assisti à missa das 6h da manhã. 

– No horário de visitas, veio ver-me a boa Sra. Vicentini e seus filhos Pedro e Sílvio. 

– Conforme desejo meu, tornou a visitar-me o amigo João Casali, a quem confiei um pacotinho de revistas italianas para que ele o entregue 

à para minha esposa e mais uma carta para a mesma. 

– Veio visitar-me o bom amigo B. Crocetta a quem entreguei duas cartas para serem postas no Correio, uma para minha prima Maria Friz, 

na Itália ........................................................................................................................................................................................................ 700 réis 

– A outra para a sobrinha Alice Gasperin .................................................................................................................................................... 200 réis 

22 – Segunda-feira. Hoje, sentindo-me um pouco melhor, o amigo Eliseu Colombo, servente e encarregado de alimentos, insistiu para que 

eu me servisse, ao almoço, de uma pequeníssima porção de carne. Eu, com o pensamento de que, aos poucos, deverei retomar os hábitos 

de casa, servi-me de um pedacinho insignificante; antes não o tivesse feito! Retornou aquela ansiedade, aquele mal-estar insuportável no 

estômago. Fui para a cama, abatido e aflitíssimo. Hoje não se come mais nada, somente o esforço de resistir ao nervosismo e ao abatimento 

do sistema nervoso! 

– Levantei pouco antes da noite, mas não encontrava paz, tornei a deitar-me, custei a conciliar o sono, só ao amanhecer consegui repousar 

um pouco. 

23 – Terça-feira. Passei uma péssima noite, com insônia e mal-estar. Encontro-me em grande depressão moral e física, com uma fraqueza 

acentuadíssima! Dessa maneira não se vai para frente! Ou seja, caminha-se para o princípio do fim! 

24 – Quarta-feira. Hoje completam-se 72 dias do meu internamento nesta casa e passaram-se 15 dias desde a segunda operação no olho, 

que continua fechado. Até quando? Estou impaciente! 

– Faz dois ou três dias que a Irmã de serviço está doente de gripe. Sua ausência, para os curativos, se faz sentir mais sensivelmente. 

25 – Quinta-feira. Faz três meses hoje que parti de casa e a autoridade da Santa Casa pediu-me a terceira quota: ..................... 100.000 réis 

– Não me satisfaz o meu estado de saúde, que é sempre péssimo. Para maior desventura, a nossa enfermeira adoeceu de gripe, assim, quem 

de agora em diante fará os curativos? 

– De uns dias para cá, tornou-se mais grave o meu problema de prisão de ventre. Estou com o moral baixo pela opressão no estômago. 

– Hoje é a festa da Ascensão de Jesus Cristo. Houve missa campal no pátio do hospital, isto é, na gruta de Lourdes, com grande assistência 

de doentes de ambos os sexos e também de muitas pessoas sadias. 

– Às 17h, apareceu sobre a cidade um hidroplano, que baixou lentamente, até pousar nas plácidas águas do majestoso Guaíba, diante dos 

molhes do porto. 

26 – Sexta-feira. Finalmente e para nosso grande prazer, retornou bem recuperada a nossa boa Irmã Ortolana, que voltou aos costumeiros 

curativos. Perguntei-lhe quando o Dr. tiraria os pontos do olho fechado, disse-lhe que já haviam passado 17 dias da segunda operação e 

que, na primeira operação, haviam-me tirado os pontos após 18 dias. Ela então perguntou-me se havia sido o Dr. Barbedo a dizer que os 

pontos seriam tirados depois de 17 dias. Eu, naturalmente, disse que não. Disse-me então que eu deveria ficar na Santa Casa mais um mês 

– Fiquei desgostoso e aflitíssimo. Não podia crer nas suas palavras e não posso sujeitar-me a essa nova barbaridade! Como fiquei triste e 

deprimido! 

                                                             
2 Luigi Schena, segundo filho de Maria Friz (prima de A. Dall’Acqua) e Antônio Schena, moradores de La valle Agordina. Luigi nasceu em 6 de novembro de 
1908, ordenado sacerdote em 2 de fevereiro de 1933 na Catedral de Belluno, faleceu em 28 de fevereiro de 1934 com 25 anos. 
3 Giuseppe Mezzacasa, morador de La Valle, pretendia emigrar para o Brasil, como outras famílias Mezzacasa fizeram, mas decidiu-se pela Argentina, segundo 
anotação de Dall’Acqua. 
4 Parte do período em que Dall’Acqua esteve internado em Porto Alegre, sua esposa Marina com a filha Anita ficou na Linha Colombo, ajudando a filha Itália 
a cuidar do marido, José Astolfi, gravemente enfermo de tifo. 



– Depois de meia hora fui novamente chamado ao consultório do Dr. Barbedo. Depois de uma minuciosa consulta, disse-me: - Você não 

precisa de mais nada, pode ir embora. Voltei para a enfermaria pensativo. Depois de alguns minutos retornou a Madre, dizendo-me: - O Sr. 

Ângelo ganhou alta, está contente? Disse-lhe com alegria: - Felizmente, Deus atendeu as minhas súplicas! A boa irmã perguntou-me quando 

pretendia sair. Disse-lhe que logo que resolvesse alguns assuntos, provavelmente no dia seguinte. Ela não fez nenhuma objeção. 

– Então aproveitei para pedir-lhe licença para sair aquele dia por algumas horas, licença que me foi concedida imediatamente. 

– Pedi para trazerem minha mala, troquei de roupa e às 10h estava fora. Fui primeiramente a um barbeiro fazer a barba e cortar o cabelo, 

paguei ....................................................................................................................................................................................................... 2.400 réis 

– Em um café, tomei uma taça de leite quente com chocolate: ............................................................................................................. 1.000 réis 

– Mandei consertar as botinas: ..................................................................................................................................................................... 66 réis 

– Comprei dois cadarços para as mesmas: ................................................................................................................................................. 300 réis 

– Comprei uma caneta, papel, frutas e um jornal. Paguei ao todo ......................................................................................................... 2.300 réis 

 

– Como no dia 21 de corrente eu tinha recebido da esposa a 

correspondência enviada em casa, no meu endereço, pela 

administração dos Correios da capital, pedindo que me 

apresentasse àquela repartição ou enviasse uma procuração, a fim 

de retirar a caução que fez por mim o Sr. Agilberto Maia, quando 

eu assumi a Agência Postal de São Luís de Guaporé ainda em 1914, 

apresentei-me às 11h, naquela repartição.  

– Disseram-me que devia dirigir-me ao Sr. Contador, o qual me 

recebeu com muita delicadeza, perguntando-me se eu seria 

realmente Ângelo Dall’Acqua. À minha afirmativa, fez-me assinar o 

recebimento em um grande livro, entregando-me a caução a qual 

isenta de qualquer responsabilidade pelo tempo em que trabalhei 

(de 1914-18) a mim, a meus filhos, e filhos desses. Eu, 

contentíssimo, agradeci e me retirei.  

 

 

 

 

 

 

 
Documento de 17 de janeiro de 1914, 

que trata da caução citada por Ângelo. 

Fonte: acervo Dall´Acqua. 

 

 

 

– Depois, fui à casa do amigo Benvenuto Crocetta e permaneci meia hora em sua companhia. Em seguida, fui à praça Marechal Deodoro 

visitar o amigo Luigi Vicentini com quem fiquei pelo tempo de quinze minutos, prometendo-lhe que amanhã à tarde estarei de novo no seu 

jardim, em sua companhia, após o trabalho. 

– Às 16h, cansado e abatido, retornei à Santa Casa. À hora do jantar, a boa irmã Ortolana oferece-me uma caneca de leite quente, que 

aceitei agradecido. 

27 – Sábado. Finalmente, após 75 dias e outras tantas noites, é chegado o dia da minha saída da Santa Casa. Apesar de não ter passado 

bem a noite, vi com prazer a luz daquele bendito dia. Levantei-me até um pouco alegre, vesti-me, fui banheiro lavar-me e tomei café junto 

com todos os outros. Em seguida, fui ao curativo, pensando poder falar com o Dr. Barbedo a fim de pedir-lhe a receita dos medicamentos 

para os olhos, tanto para a viagem como para tomar em casa. Mas, ele não tinha vindo, e a irmã pediu que eu voltasse no dia seguinte ou 

na segunda-feira, mesmo porque o Dr. não fazia consultas aos domingos. Então me despedi, prometendo voltar na segunda-feira, 29. 

– Em uma loja de vestuário comprei um par de meias: ........................................................................................................................... 1 000 réis 

– Chocolate ............................................................................................................................................................................................... 1.500 réis 

– Às 9h retornei à Santa Casa para buscar a minha mala, que depositei na casa do Sr. Benvenuto Crocetta. 

– Fui ao Correio, onde postei uma carta para a mulher e outra para a filha Itália prevenindo-as de que hoje deixarei definitivamente a Santa 

Casa e que no dia dois do próximo mês de junho irei a Rolante, ao meu irmão Matheo, e antes do dia 20 estarei em casa. 

– No Café Nacional, tomei uma taça de leite, que paguei 500 réis. No Correio, comprei cinco cartas-bilhetes, que paguei 1.000 réis. 

– Às 11h30min estou no Restaurante dos Operários, na Praça Senador Florêncio, na Alfândega, onde prometi almoçar com o amigo Luigi 

Vicentini. De fato, naquele momento ele apareceu e passamos uma hora e meia em cordial companhia. Achei ótima a comida. Tomei um 

prato de uma boa sopa e um outro de mocotó, acompanhado de saboroso vinho da colônia italiana. Paguei para nós dois ............. 3.800 réis 

– Às 13h, conforme combinado com meu novo amigo Celeste Bugnatti, do arrabalde Navegantes, estou no amigo Benvenuto Crocetta, onde, 

pouco depois, chega o Sr. Bugnatti. Passa-se um quarto de hora conversando à toa. O Sr. Bugnatti renovou o convite para eu ir, qualquer 

dia, à sua casa, considerando que, em tempos passados, manteve estreita amizade com meu irmão Matheo e família. Esse convite tinha-me 

sido feito ainda quando me encontrava na Santa Casa. 

– Saímos da casa do amigo Crocetta porque eu devia expedir um fonograma ao meu irmão Matheo. O Sr. Bugnatti pegou a minha mala e 

partimos. No Mercado, entregou-a a um seu amigo e fomos ao Centro Telefônico, onde enviei o fonograma ao irmão, avisando-o que, salvo 

força maior, estarei em Rolante no próximo dia dois de junho. 



– Paguei pelo fonograma ........................................................................................................................................................................ 3.900 réis 

– O Sr. Bugnatti apanhou a mala e foi para casa. Não o acompanhei por ter de resolver outros assuntos. 

– Conforme prometido, às 16h fui à Praça Marechal Deodoro, onde o amigo Vicentini me esperava para acompanhá-lo à sua casa. Fui 

recebido por sua esposa, D. Irene, e família com manifestações de verdadeira amizade. À noite, faz-se um filó e vai-se dormir às 24h. 

28 – Domingo. Passei bem a noite e dormi mais do que em outras noites. Depois do café, saí, com a promessa de retornar à tarde e passar 

com eles outra noite. Tomei o bonde, paguei ............................................................................................................................................. 300 réis 

– Visito, conforme prometido, os amigos José e Antônio Meneghetti, na Rua Silva Só, n.º 211, onde chego às 11h. Encontrei em casa somente 

José. Após os cumprimentos, oferece-se para acompanhar-me ao seu sobrinho Emílio Meneghetti, que encontro em casa. Depois das 

saudações de uso, convida-me para o almoço, que bem contente aceitei, fazendo-lhe companhia e à sua boa esposa. 

– Às 15h, despedi-me do casal Meneghetti, o qual tem um negócio de gêneros comestíveis (armazém de secos e molhados) e venda e carne 

de gado e suína e, pelo que vi, faz bons negócios. Sua casa tem o n.º 1089 da Rua São Manoel. 

– Tomo a Rua Caminho do Meio, depois a Avenida Osvaldo Aranha e no n.º 1220 toco a campainha. Atende-me a Sra. Angelina, esposa do 

Dr. Maiolino, convidando-me a entrar. Depois de uns quinze minutos chega o seu marido, competentíssimo doutor em farmácia. Passo uma 

hora em sua companhia. Aceito de bom grado uma taça de café e após um pouco mais de conversa, despeço-me. 

– Na estação dos bondes, às 17h20min, embarquei e pela Avenida João Pessoa, Rua da Azenha e estrada do Mato Grosso, chego à Rua 

Teixeira de Freitas, desembarco e dirijo-me à residência do bom amigo Luigi Vicentini. Era quase hora do jantar. À noite faz-se ainda um 

bom filó até às 23h, vai-se dormir e ... boa noite! 

29 – Segunda-feira. Passei mais ou menos bem a noite. O dia está bonito. Após o café saio para tratar de assuntos na cidade. Agradeço e 

prometo retornar antes de partir para casa, especialmente porque a Sra. Irene ofereceu-me sementes de flores para as filhas. Às 7h parto. 

– Na estrada do Mato Grosso tomo o bonde e desembarco na cidade. 

– Vou novamente à Santa Casa para os curativos nos olhos e desligar-me definitivamente. Mas, que desilusão! Nem hoje pude conseguir a 

receita dos remédios que devo levar para casa. Paciência! Ficará para amanhã. 

– Eu tinha decidido ir hoje ao Consulado a fim de despedir-me do Sr. Cônsul. Fui então ao amigo Crocetta, que me aconselhou fazer antes 

uma consulta com o Dr. Ricaldone, na Praça da Alfândega, no edifício Wilson. Assim, às 17h em ponto estamos no Dr. Ricaldone. Subimos 

com o elevador. Espero até às 18h e já é noite. Percebo que hoje não arranjarei nada porque há muita gente à espera de consulta. Como 

havia prometido ao amigo C. Bugnatti passar a noite em sua casa e já se fazia tarde e eu não conhecia bem o caminho para sua casa no 

[arrabalde] Navegantes, resolvemos sair e dirigir-me, eu, para aquela localidade e retornar ao médico amanhã, às 15h. 

– Com hoje tinha estado no Navegantes, para o almoço com Celeste Bugnatti, conheci um pouco, bem pouco, a estrada, do fim dos trilhos 

em diante. Às 18h embarquei no bonde, e depois de vinte minutos de percurso pela Rua Voluntários da Pátria, chego ao fim da linha férrea, 

na Avenida Sertório, onde me vi um tanto desorientado por causa da pouca luz. Fiquei perplexo, não identificando o caminho que devia 

tomar, até que me veio à mente que devia tomar a perpendicular Avenida Eduardo. Depois de duas quadras por aquela via, tomei a 

transversal à esquerda, denominada Avenida Italiana, e depois de não pouco esforço, por não estar a rua pavimentada, mas com muitos 

buracos e poças, pois havia chovido e chovia ainda, apesar da escuridão e do meu cansaço cheguei finalmente ao n.º 361, da Avenida Italiana, 

onde a família Bugnatti já não me esperava mais naquela noite por causa da hora tardia. Jantei e, após um curto filó, fui deitar. 

– Comprei meia dúzia de meias para homem, que paguei ..................................................................................................................... 8.500 réis 

30 – Terça-feira. Após tomado o café, vou ao centro da cidade para alguns assuntos. Dirijo-me diretamente à Santa Casa para os curativos. 

– Pude, finalmente, obter a receita e apresento-a à farmácia. Recebo os remédios e pago ................................................................ 3.000 réis  

– Despedi-me de todos os conhecidos e amigos e parti. 

– Hoje não me sinto muito bem, talvez por estar o tempo, desde alguns dias, chuvoso, frio e úmido. Esta atmosfera me dá nos nervos porque 

perturba os meus planos e a saúde. O frio e a umidade me prejudicam muitíssimo, por isso resolvi comprar um sobretudo e um guarda-

chuva. Entrei em uma casa comercial de tecidos e pedi para ver o que desejava. Pelos dois objetos, pediram-me 90.000 réis, isto é, 70.000 

pelo capote e 20.000 pelo guarda-chuva. Para encurtar, combinei o preço em 55.000 réis pelos dois e saí satisfeito ...................... 55.000 réis 

– Na Drogaria Everdosa comprei uma dúzia de [vidrinhos] de Pílulas de Vida: ................................................................................... 23.000 réis 

– A seguir, fui à Livraria Selbach de J.R. Fonseca e Cia. na Rua Marechal Floriano, onde comprei e paguei uma resma de papel de almaço 

................................................................................................................................................................................................................. 16.000 réis 

– Mais quatro cadernetas ....................................................................................................................................................................... 16.000 réis 

– E três dúzias de cadernos escolares ....................................................................................................................................................... 7.500 réis 

– com a recomendação de incluir o pacote na mercadoria a ser comprada em seguida pelo Sr. Albino Busato5, cliente da casa, o qual me a 

repassaria. 

– Conforme promessa ao amigo Emílio Meneghetti de que na terça-feira far-lhe-ia companhia ao almoço em casa de seu sogro Antônio 

Meneghetti, tomei o bonde e fui pela Avenida Osvaldo Aranha, rua caminho do Meio e rua Silva Só, n.º 211, ao amigo que me esperava. 

– Conversa-se um pouco enquanto sua infatigável esposa prepara o almoço frugal. Ao meio-dia em ponto, vai-se à mesa. Os pratos são bons 

e saborosos. O vinho é excelente, mesmo que eu só possa tomá-lo em pequenos goles. Depois do almoço, mais um pouco de conversa e 

me retiro, agradecendo ao casal Meneghetti por sua amabilidade e cordialidade.  

– Na rua, entro em bar e tomo uma limonada, que pago ..........................................................................................................................  800 réis 

– Embarco no bonde, em direção ao centro. 

– Conforme combinado com Benvenuto Crocetta, às 15h30min, encontramo-nos na Praça da Alfândega, no edifício Wilson. Depois de dez 

minutos de espera, o Dr. Ricaldone chega e logo após faz-me entrar no consultório e deitar sobre a mesa anatômica. Depois de um minucioso 

exame do estômago e ventre, diz que tenho o estômago excessivamente caído; pergunta-me a idade e faz a receita dos remédios. 

– Pergunto-lhe quanto devo pela consulta. Responde-me que posso pagar-lhe segundo minha vontade. Como a tabela na porta marca 30.000 

réis para a primeira consulta, 20.000 pela Segunda e 10.000 pela terceira em diante, coloquei sobre a mesa uma nota de 50.000 réis. Então 

                                                             
5 Albino Busato, forte comerciante de Casca. 



ele pensando em meu estado precário, reteve somente 10.000 réis. Agradeço-lhe, tomo o elevador e desço. Despeço-me do amigo Crocetta, 

tomo o bonde e pago os sacramentados .................................................................................................................................................... 300 réis 

E sigo para Navegantes. Quando cheguei à casa dos Bugnatti já eram 17h.  

– Depois do jantar, faz-se algumas horas de filó com a simpática família e o jovem Guilherme Calzetta. 

31 – Quarta-feira. De Navegantes, tomo o bonde e vou ao centro. Depois de pequenas compras, às 11h30min, estou no Sr. Benvenuto 

Crocetta, atendendo convite para o almoço. Comida saborosa preparada por sua esposa D. Teresa e sua filha Annunzia. A excelente sopa à 

moda italiana, as várias porções e qualidades de saborosas carnes e um bom copo de vinho, me deixam em estado de bom humor, caso raro 

desde que me encontro em Porto Alegre. Às 14h, despeço-me, agradecendo a distinta e cortês família Crocetta, dirijo-me à Praça da 

Alfândega, entro na farmácia Carvalho, onde entrego a receita fornecida ontem pelo Dr. Ricaldone. Para buscar os remédios devo retornar 

às 16 horas. Enquanto isso, no Restaurante dos Operários tomo uma limonada gasosa. Pago ............................................................... 800 réis 

– À hora indicada, retorno à farmácia Carvalho, pego as duas caixas de remédio .............................................................................. 10.000 réis 

– E tomo de novo o bonde para Navegantes. Aqui tomo a Avenida Sertório, depois a Avenida Eduardo e a Italiana e vou ao Bugnatti, que me 

espera para o jantar. 

– Estava me esquecendo que hoje, à 10h, fiz visita a boa família da viúva Teresa Antonello, na Rua Aurora, n.º 620. Demorei-me cerca de 45 

min. Agradeci-lhe as cordiais e desejadas visitas que ela me fez na Santa Casa. Sou e ser-lhe-ei grato para sempre! 

 

  

Junho - 1933 

1.º – Quinta-feira. Depois do café da manhã, tomo o bonde e vou à cidade. Na estação 15 de Novembro, tomo o que vai para o Partenon. 

– Às 10h estou em casa da família Vicentini. Encontro a Sra. Irene, que me convida para o almoço. Disse-lhe que havia prometido ao seu 

marido almoçar em sua companhia no Restaurante dos Operários. Então me entrega um maço de envelopes com as sementes de flores 

prometidas há alguns dias, mais um pacotinho de folhagens, que agradeço e me despeço. Deu-me também a fotografia de ambos, marido 

e mulher, e a do filho Américo. Parto para o centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto da família de Luigi e Irene Vicentini 

Fonte: acervo Dall´Acqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Às 10h, apresento-me ao Consulado e, depois de uma aborrecida espera de uma hora, o Sr. R. Cônsul manda comunicar-me que me 

apresente às 15h10 min. Eu precisava falar-lhe diversas coisas, ainda que meu tempo fosse limitado. Devia falar-lhe do recebimento das 

instruções sobre como proceder em relação ao La Nuova Itália, em São Luís e outros assuntos, além de despedir-me. Tive de retirar-me e 

voltar às 15 horas. 



– Às 11h30 min, entro no Restaurante dos Operários, onde encontro o amigo 

Luigi Vicentini, faço-lhe companhia ao almoço, que ele se dispõe pagar. Às 13h, 

agradeço ao amigo por tudo que fez por mim e com um abraço despeço-me e 

dirijo-me ao Sr. B. Crocetta, que encontro em casa. Oferece-me um café, que 

aceito de bom grado. Depois me mostra uma coleção, Arti e Mestieri. Compro 

o volume sobre carpintaria, que pago ................................................ 10.000 réis 

– Por favores que me prestou, deixo-lhe de presente ......................... 5.000 réis 

 

 

 

 

 

 

 
Capa do livro citado por Ângelo. 

Fonte: acervo Dall´Acqua 

 

 

 

 

– Em um café, tomo uma taça de leite quente com chocolate ................................................................................................................. 800 réis 

– Comprei sementes de verduras ............................................................................................................................................................ 3.200 réis 

– Às 15h, de acordo com o porteiro do Consulado, me apresento novamente. Para meu pesar, encontro-o fechado. Espero na calçada que 

o abram, mas, tempo perdido! Às 16h estou cansado e toco a campainha.  

– Aparece um empregado que me diz que o Sr. Cônsul saiu com a esposa e pede que eu retorne às 17h30 min. Então, perdi a paciência e fui 

embora muito aborrecido. 

– Fui então à sede da Sociedade Italiana Vitório Emanuelle II, na Rua Sete de Setembro, nº 729, onde está a redação do jornal La Nuova 

Itália. Falei com o diretor do mesmo a fim de receber instruções, para quando estivesse em casa, acerca dos pagamentos e sobre outros 

assuntos e, depois, quando quis me despedir, o Cônsul já não estava. Encontrei o Sr. Prof. Francesco Feola, que cumprimentei e retirei-me. 

– Na rua, encontrei o amigo B. Crocetta, que me convidou a visitar o Sr. Celeste Mascarello, na Rua Clara, o qual dirige um bem montado 

restaurante. Tomamos um copo de vinho branco, que pago 400 réis. 

– Despeço-me do amigo Crocetta e vou novamente à redação do Nuova Itália. O Diretor ainda não havia chegado. Falo com o gerente, Sr. 

Paternostro, ao qual faço uma observação que eu, como agente do jornal, não tenho nenhuma responsabilidade se os assinantes de São 

Luís e arredores já não querem assiná-lo, não sei mesmo se já não o cancelaram na minha ausência, e que se lamentam das letras pequenas 

demais, porém ele não concordou com minhas observações. Cumprimentei-o e fui embora. 

– À noite, em casa do amigo Bugnatti, não me sentindo em boas condições de saúde e pelo tempo frio e chuvoso, resolvi não visitar o meu 

irmão Matheo e parentes em Rolante, conforme promessa aos sobrinhos Battista Carraro e Leonide Dall´Acqua na ocasião em que, por sua 

bondade, vieram visitar-me na Santa casa e conforme meu fonograma ao mesmo, com data de 27 de maio p.p. Assim, escrever-lhe pedindo-

lhe desculpas, se por força maior e contra a minha vontade, estava faltando com a palavra dada, pedindo-lhe também mil desculpas pala 

viagem inútil que ele teria feito para buscar-me, a cavalo, em Rolante, com a desilusão de não me encontrar. Em relação a esse assunto 

fiquei muito desgostoso. É preciso ter paciência! Deitei-me muito tarde da noite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Família de Matheo e Luísa Dall´Acqua no ano 

de 1939 

Em pé: Leonides, Amália e Emídio 

Sentados: Luísa Gasperin e Matheo Dall´Acqua 

Fonte: acervo Dall´Acqua 

 

 

 

 

2 – Sexta-feira. Como não tinha nenhum 

assunto para tratar na cidade, resolvi descansar e fazer companhia boa família Bugnatti. Repouso necessário, já que, depois da saída do 

hospital, estive sempre em giro por uma coisa ou outra. 



Às 14h, aqui perto, na Avenida Sertório, fiz a barba em uma barbearia, 800 réis 

– Passei em seguida no Armazém de Secos e Molhados – Pensão de Antônio De Conti, onde comprei: 

Quatro pacotes de chocolate em pó, que paguei ..................................................................................................................... 4.000 réis 

Pó para barba ............................................................................................................................................................................ 1.000 réis 

Mais dois pacotinhos de pó para barba ................................................................................................................................... 2.000 réis 

Uma abotoadura .................................................................................................................................................................... 11.000 réis 

2¹/² dúzias de botões de mola .................................................................................................................................................. 1.000 réis 

Vinho, em companhia do amigo Bugnatti ................................................................................................................................... 400 réis 

– Às 15h, conforme tinha-me prometido, veio visitar-nos o amigo B. Crocetta, a fim também de despedir-se de mim. 

– Depois de uma boa hora e meia de alegre conversação, infelizmente temos de nos separar, porém, não antes que eu o acompanhe por 

duas ou três quadras, até a venda de Antônio De Conto, onde tomamos, para nos despedirmos, um copo de bom vinho, depois, finalmente 

nos separamos desejando-nos muitas coisas boas. 

– À noite, não me demorei para ir à cama, pois que no dia seguinte deveria levantar cedo, além disso estava muito cansado ainda que tivesse 

passado o dia em repouso. 

3 – Sábado. Eis, finalmente chegado o dia da partida! A dona da casa, Sra. Maria, chama-me às 6h. Eu, contente, visto-me e já estou na 

cozinha. Cumprimento com um bom dia os cônjuges Bugnatti; ela me oferece uma xícara de café com leite, que tomo com satisfação, depois 

me presenteia com três santinhos de Nossa Senhora dos Navegantes e um de Nossa Senhora do Rosário para minha esposa. Aceito e 

agradeço reconhecido. Peço a conta e cobram-me apenas .................................................................................................................. 10.000 réis 

– Às 6h40 min faço minhas despedidas e agradecimentos, bem como peço escusas à Sra. Com o amigo Celeste, que carrega minha valise, 

em 10min estamos na estação ferroviária de Navegantes. Às 7h15 min, chega o trem que vai direto a Caxias. Compro passagem para São 

João do Montenegro, que pago ............................................................................................................................................................. 10.700 réis 

– Abraço o amigo Bugnatti, desejando-lhe todas as graças de Deus, um último aceno com a mão, e o trem se põe em movimento. Sentado 

em um banco de um vagão de Segunda classe, entretenho-me à janela. No compartimento podem estar umas doze pessoas de ambos os 

sexos. Admiro os belas e imensos prados, onde pastam inúmeros rebanhos de bovinos, equinos e outros. De vez em quando, bandos de 

avestruzes, indiferentes ao bufar da locomotiva, param ou caminham sem se importar se o trem em certos trechos corre à velocidade de 

60 quilômetros horários. 

– Contemplo e aprecio as grandes plantações de milhares e milhares de eucaliptos, que em ordem e por filas, são plantados nos terrenos 

próximas à ferrovia. De quando em quando, nos vastos prados, aparecem belas e graciosas casas brancas, residências de famílias patriarcais 

e grandes proprietários desses imensos terrenos e criações. 

– Em uma estação comprei três laranjas e dois jornais da capital ............................................................................................................. 600 réis 

– Às 9h45 min, o trem entra na estação ferroviária de Montenegro. Desembarco e dirijo-me ao Hotel da Estação do proprietário Sr. Vittório 

Mantovani, que me conhece e, contente, aperta-me a mão. A parada nessa cidade deve-se ao insucesso da minha missão no mês de março 

p.p., pois, devido ao péssimo tempo, não pude completar o que tinha me comprometido fazer em favor do amigo De Zorzi e em benefício 

de sua irmã residente em San Nicolas de Los Arroios, Província de Buenos Aires (Argentina). Eu, da Santa Casa, havia escrito ao dito De Zorzi 

sobre o fato e que ele me escrevesse se eu deveria, no retorno para casa, parar em Montenegro para completar o que, por força maior, não 

pude completar na vinda. A resposta veio, com o pedido de prosseguir na prática iniciada e depois suspensa. Por isso, a parada. 

– Depois do almoço, faço um giro pela cidade, entro em um armazém de fazendas e miudezas, de Ernesto Wolff, na Rua Osvaldo Aranha, 

n.º 2043, compro uma dúzia e meia de carretéis de linha de cores sortidas a 683 réis cada um ....................................................... 12.300 réis 

– Mais dois outros carretéis ..................................................................................................................................................................... 2.400 réis 

Total ....... 14.700 réis 

– Nessa venda, encontro-me com o conhecido oriental João ............, o qual, depois dos cumprimentos, disse-me que o colono Luís Marin 

encontrava-se na cidade. Eu, sabendo que esse Marin havia-se oferecido, ainda em março, para acompanhar-me a fim de ver o terreno de 

Maria De Zorzi e sendo que ele morava naquelas vizinhanças e estava a par de como andavam as coisas a respeito daquele terreno, disse ao 

Sr. João que se visse de novo o Sr. Marin lhe pedisse para vir ao hotel. Assim combinamos. 

– Às 16h, volta o castelhano João e me diz que Marin havia ido para casa e que, se eu quisesse, ele me acompanharia. Partimos, caminhando 

ao longo da ferrovia, depois seguimos à residência do Sr. Marin, à margem esquerda daquele rio. Depois dos cumprimentos, oferece-nos 

um banco à sombra das bananeiras e laranjeiras, bem como laranjas de umbigo em abundância. Após o seu almoço, dispõe-se de boa 

vontade a conduzir-me ao terreno da De Zorzi, não distante daquele local. Subimos ao longo do rio, ultrapassamos o alto terreno da viação 

férrea e cerca de 300 metros depois, paramos e ele me disse que ali começava o terreno procurado, fazendo limite com a margem esquerda 

do rio Caí por uns 200 metros de extensão. 

– Ainda com o castelhano, percorremos o terreno em todo o comprimento, para vê-lo com os próprios olhos, e decidimos retornar, 

acompanhando-nos o Sr. Marin até as primeiras casas. Como eu não me sentia em plena força, entramos no bolicho de um brasileiro, convite 

logo aceito pelos dois companheiros. Ordenei uma garrafa de vinho, do qual eu tomei um copo, e do restante encarregou-se o Marin. O 

castelhano preferiu um trago de cachaça. Depois de ter descansado um pouco e tendo o Marin que retornar a casa, perguntei-lhe quanto 

merecia cada um por terem-me acompanhado e dado informações sobre o terreno. Marin respondeu-me que a ele poderia pagar outra 

garrafa de vinho e que desse ao castelhano alguns trocados. Assim paguei a esse ............................................................................... 4.000 réis 

– De caninha, paguei .................................................................................................................................................................................... 500 réis 

– E por duas garrafas de vinho  ................................................................................................................................................................. 2.000 réis 

Total ......... 6.500 réis 

– Depois de ter-me despedido e agradecido ao bom Marin, fui ao centro com o castelhano. Vou ao hotel. Satisfeito por ter-me desincumbido 

dos interesses da De Zorzi, descansei. Depois do jantar, uma pequena caminhada para a digestão e, por sentir-me bastante cansado, recolhi-

me, pois tinha necessidade de dormir. 

4 – Domingo. Dormi mal, não que a cama fosse ruim, era até muito boa. Levantei em tempo. Às 8h tomo café e pago a conta ao Sr. Mantovani 

................................................................................................................................................................................................................... 9.100 réis 



– Despeço-me e dirijo-me à estação ferroviária e compro uma passagem de segunda classe para Bento Gonçalves, que pago ...... 12.700 réis 

– Às 9h51 min chega o trem de Porto Alegre e parte às 10h15 min. Para a viagem, compro frutas, que pago ....................................... 300 réis 

– E um jornal ................................................................................................................................................................................................ 300 réis 

– Na estação de Carlos Barbosa faz-se baldeação. Deixa-se o trem que segue para Caxias e toma-se o que vai a Bento Gonçalves. Nos 30min 

de parada, tomo um café no botequim da estação, de propriedade de um antigo conhecido e amigo, Sr. Albino Giacomo e depois vai-se em 

direção à região colonial italiana. O trem para cerca de 30 min na estação de Garibaldi, situada a 650 m do nível do mar. Novamente em 

ritmo vagaroso em direção a Bento Gonçalves, região central da colônia italiana no Rio Grande do Sul. Avisado por mim com antecedência, 

o condutor faz uma parada em Tamandaré, cerca de 12 min antes de Bento Gonçalves. Desembarco. 

 

– Aqui existe uma Cooperativa vinícola denominada 

Tamandaré, onde, por ser muito pesada, deixo minha mala, 

com a promessa de buscá-la em seguida. O bom homem 

toma a mala e a leva para casa, e eu, por uma estradinha 

precária, sigo em direção à linha Sertorina onde residem os 

meus sobrinhos Gasperin (órfãos dos genitores); depois de 

cerca de dois quilômetros, chego cansadíssimo à casa dos 

meus parentes que me recebem com expressões 

manifestas de alegria. Encontro a excelente professora, 

subvencionada, Alice e a outra, Reasilva, gentis e nobres de 

coração, assim como a Clemenza e a Josefina e seus irmãos, 

Itálico, Numitore e Jacinto etc. A todos, os meus cordiais 

agradecimentos pelas afetuosas provas de bondade e 

afeição dedicadas a mim durante as poucas horas passadas 

em sua companhia; agradecimentos particulares devo às 

inesquecíveis sobrinhas Alice, Reasilva e Clemenza pelos 

belos presentes, postos na minha mala sem que eu 

soubesse. 
 

1913 - Família de Anna Dall´Acqua e Giovanni Gasperin 

 

 

 

– À noite faz um frio intenso. Quase não posso dormir, passo horas tremendo, acordado. É o primeiro frio que experimento este ano. 

5 – Segunda-feira. Levanto cedo, sinto um frio terrível. O sobrinho Itálico me convida a almoçar em sua casa. Aceito o convite. Às 14h, junta-

se a nós o sobrinho Jacinto, irmão mais velho, e com o Itálico, vamos visitar a família do sobrinho Otávio Peruffo, pouco longe daí. Toma-se 

um café e um bom copo de vinho branco, que aceitei de bom grado. Às 16h parte-se com as mais vivas saudações e agradecimentos. Em 

casa do sobrinho Peruffo, marido da sobrinha Clotilde Dall’Acqua, estava também minha cunhada, viúva Angela (De Paris), esposa de José, 

meu irmão, falecido em 1918 de gripe espanhola no Hospital São Pedro em Porto Alegre e sogra do sobrinho Peruffo. 

– Às 18h, com os sobrinhos Jacinto e Numitore - que me arranjaram um cavalo selado – depois das despedidas de todos os sobrinhos e 

sobrinhas, partimos para a linha Santo Antônio e chegamos à vila de Bento Gonçalves às 16h. 

– Alojei-me naquela noite no Hotel Bela Vista. Aqui soube que havia chegado de Guaporé o Sr. Filippon em seu carro para passageiros e que 

partiria para Guaporé no dia seguinte. 

– A convite do sobrinho Jacinto Gasperin, visitei a cantina e a bem montada indústria vinícola da firma Irmãos Mônaco e Cia. O 

competentíssimo sócio da firma, Sr. Horácio dispensa-nos uma acolhida verdadeiramente cavalheiresca. Faz-nos provar o saboroso moscato 

de sua fabricação, uma verdadeira especialidade. Agradecemos e retornamos ao hotel, onde jantamos. Meus sobrinhos não permitiram que 

eu pagasse a despesa. A seguir, despediram-se de mim com um afetuoso abraço e foram para suas casas. Vi-me sozinho, então resolvi visitar 

o amigo Giuseppe Basso, que encontrei em casa. Conversamos sobre muitos assuntos. Antes de retirar-me, convidou-me para o dia seguinte 

tomar café da manhã com ele. 

6 – Terça-feira. Passei bem a noite, em uma ótima e fofa cama. Às 7h30 min, conforme combinado com o amigo G. Basso, vou tomar o café 

em sua companhia. Agradeço pela cortesia e ele me acompanha ao Hotel Bela Vista, onde pago o pernoite ..................................... 2.000 réis 

No Sr. Enos Ballista, comprei um lenço de seda de cor ........................................................................................................................... 5.000 réis 

– Um carretel de linha branca .................................................................................................................................................................. 1 000 réis 

– Um brinquedo para o netinho Nélson, filho do nosso filho Plínio ........................................................................................................ 1.800 réis 

– O amigo Basso acompanha-me, a pé, até o amigo Ernesto Gasperin, primo dos meus sobrinhos da Linha Sertorina, o qual reside fora da 

vila mais ou menos um quilômetro na estrada que vai para Guaporé. Aqui se toma um saboroso licor que o dono da casa nos oferece. 

Enquanto isso, chega a condução do Sr. Filippon. 

– Agradeço aos amigos Basso e Gasperin com um forte abraço, tomo assento no carro. Um último aceno e parte-se. 

– A estrada geral é qualquer coisa de terrível. É tudo um solavanco por causa das muitas pedras que cobrem seu leito. Depois de cerca sete 

quilômetros, toma-se a estrada que vai para a Linha Paulina, a qual é um pouco melhor. Depois de 20 minutos, chega-se à localidade 

chamada Faria Lemos, que é paroquia e sede de distrito de Bento. Prossegue-se pela linha Alcântara e pela margem esquerda do Rio das 

Antas. Às 14 h, passa-se o rio em Santa Bárbara. Aqui, como o carro anda mal, devemos parar durante 20 minutos para consertos. 

– Vou a uma bodega para descansar. O proprietário, que é de origem alemã, a meu pedido, serve-me cortesmente um copo de bom vinho 

e alguns doces de amendoim. Pago ............................................................................................................................................................ 300 réis 

– Às 15h30min para-se para merendar na hospedaria da viúva ... Servem-nos café com leite, pão, marmelada e biscoitos. Paguei .. 1.500 réis 



– Depois de uma hora e meia parte-se. Em Marco de Pedra, por causa da quebra de uma mola, uma parada de 90 min em um ferreiro.  

– Depois toma-se o caminho melhor, porém mais longo, pela localidade de Esperança, 4.º distrito de Guaporé. A estrada até essa vila é 

ótima. Roda-se a uma velocidade regular, mais ou menos 40 ou 45 quilômetros horários. 

– A uma hora da noite, finalmente, chego à linha Colombo, no genro José Astolfi. Para minha grande satisfação encontro-o ainda em pé, na 

cozinha, o qual, ao ver-me, não conteve sua alegria e assim também toda a sua família e a filha Anita, que se encontra aqui desde o mês de 

..., para auxiliar nos trabalhos domésticos. Depois de entusiásticas saudações de ambas as partes, oferecem-me uma cadeira e um bom 

jantar com um belo copo de vinho branco. Vai-se dormir e, ainda que muito cansado, fico contentíssimo vendo o estado de saúde do genro, 

que, depois daquele acidente e da doença perigosa6, superou as consequências e se encontra em franca convalescença. 

– Paguei de condução de Bento até a Linha Colombo ........................................................................................................................... 25.000 réis 

 

 

 
José Astolfi 

Imagem de 1935 na 

Linha Colombo - Guaporé  

Fonte: acervo Dall´Acqua 

 

 

 

 

 

 
Itália Dall´Acqua Astolfi (filha de 

Ângelo) 

Foto de 1933. 

Fonte: acervo Dall´Acqua 

 

 

 

 

 

 

 

7 – Quarta-feira. Passei mais ou menos bem a noite. Descansei durante o dia. 

8 – Quinta-feira. Repouso. Comprei para a família um pequeno presente para cada um. Chocolate ................................................... 3.450 réis 

9 – Sexta-feira. Com a filha Itália, fui à vila. Fiz-me examinar pelo Dr. Engel, no hospital Azeredo e Puperi, por causa do meu problema 

intestinal. O médico diz que tenho o estômago excessivamente baixo e, em relação ao diagnóstico do Dr. Ricaldone, disse que os remédios 

indicados por esse último são verdadeiramente adaptados ao meu caso, porém se faz necessário um outro remédio de uso interno para 

fortalecer o estômago, um vidrinho de um liquido para tomar 10 gotas antes do almoço e 10 antes do jantar, o qual paguei, na farmácia 

................................................................................................................................................................................................................... 7.000 réis 

– Também mandei preparar uma caixa do remédio receitado pelo Dr. Ricaldone, que paguei ............................................................ 4.000 réis 

– Pela consulta, paguei ............................................................................................................................................................................. 5.000 réis 

– No ato, paguei um débito de remédios, consulta, operação, etc., etc., do mês de... relativo à nora Zelinda, quando de sua doença. 

– Em seguida, fui à prefeitura, onde, com prazer, me encontrei com o Sr. prefeito, a quem mostrei o ofício que recebi do Sr. contador da 

Administração dos Correios, ofício que veio da capital da República, isto é, do Rio de Janeiro, da Diretoria Geral, desvinculando-me de 

qualquer dever e obrigação em relação ao meu emprego como agente postal em São Luís de Guaporé, no período de 1914 a 1918, tanto 

financeiramente como moralmente, para mim, meus filhos e sucessores. O Sr. Prefeito mostrou grande satisfação e fez os mais belos elogios 

pelo meu correto procedimento, já que o ofício eximia também a ele das mesmas obrigações, pois o Sr. prefeito Agilberto Maia, quando eu 

assumi o emprego de agente postal, sem avisar-me tomou para si a caução, ou seja, a responsabilidade por qualquer irregularidade que 

ocorresse no desempenho de meu ofício de agente postal. Agradeci-lhe de todo o coração o grande favor. Favor, mais que de irmão e que 

ficará sempre em minha memória e por ele serei sempre reconhecido. 

– Encontrei-me com o bom amigo Sr. Sílvio Lena, que cumprimentei com satisfação e lhe perguntei pela saúde, sabendo que está em 

tratamento sob os cuidados do Dr. Settineri no Hospital Tedoldi, de Guaporé. Assegurou-me que está melhorando...! 

– Às 12h fui ao Hotel Bela Vista em companhia da filha Itália, onde almoçamos. Por ambos, paguei .................................................. 4.000 réis 

– Às 15h30 min, com a filha Itália, visita ao seu menino Mário, de 12 anos, no Colégio Marista. Às 17h, estamos em casa na Linha Colombo. 

10 – Sábado. Visita aos sobrinhos dessa localidade, Antônio Caron, Gaetano Toni etc. e ao amigo Battista Ortolan. 

                                                             
6 Aqui Dall’Acqua refere-se não só à doença da qual José Astolfi estava convalescendo (tifo), mas ao acidente de automóvel que sofrera ao retornar de Porto 
Alegre, pouco tempo antes. 



11 – Domingo. Tomei emprestado do genro José Astolfi um cavalo selado e fui à linha Fernando Abott visitar as famílias da viúva Judite 

Sbardelotto7, minha cunhada, que estava ausente, e do sobrinho Mateus8, que me convidou a fazer-lhe companhia e a sua família, bem 

como à família de seu cunhado Antônio Caron9, no frugal almoço. De bom grado aceitei, mesmo não me sentindo muito bem nesse dia. 

– Às 15h, despedi-me do bom sobrinho Mateus, prometendo retornar em outra ocasião. 

– Esse foi um dia péssimo para mim, não me senti bem, os sucos gástricos não querem cumprir seu papel, por isso sinto um peso 

desconfortável no estômago. 

– Às 21h, desejo boa-noite à família Astolfi e vou dormir. 

 

Casal Matheo de Maman e Vitória Astolfi com seus 14 filhos (foto de 1944) 
Em pé: as pequenas Aládia e Orilde; Edvige, Bernardina, Gema, Anita, Teresa, Aimone e Benito. 
Sentados: Oneide, Vitória com a caçula Marilu, Sadi, Matheo de Maman com Sérgio e Getúlio. 

 
 
 
 
 

Continua no caderno XIII 

 

 

 
                                                             
7 Judite Sbardelotto, nascida Grando. Era casada com Giovanni (João) Sbardelotto, irmão de Marina, esposa de Ângelo Dall’Acqua, morava na linha Ernesto 
Alves, próxima à Linha Colombo. 
8 Matheo De Maman (casado com Vitória Astolfi) era filho de Antônio De Maman e Ângela Dall’Acqua. 
9 Antônio Caron, casado com Josefina De Maman, irmã de Matheo. 



 

 

 
 
 


