
58 

 

Caderno 15 

          De 29/04/1934 até 24/09/1934 

 

 

 

 

 

 

 

Abril – 1934 

29 – Domingo. Hoje, no almoço em nossa casa, tomaram parte 25 pessoas, todas parentes nossas, menos uma. Tivemos o prazer de ter 

entre nós minha cunhada e comadre Amábile Sbardelotto De Cesaro, irmã de minha esposa Marina, que, pela primeira vez, vem de São 

Marcos da linha Palmeiro (Bento Gonçalves) fazer-nos uma visita. 

30 – Segunda-feira. Adiantei ao farmacêutico Dalla Bona, por intermédio do Dr. Maffei1, seu cunhado da parte do filho Plínio, 50.000 réis. 

– Hoje, o Sr. Albino Busato2 registrou no seu livro de contas a minha nota de compra seguinte: 

 Novembro, 1933,    8 – Um frete de alfafa (Alcides):    5.000 réis 

   16 – Alfafa em consignação, 250 kg a 80 réis:  20.000 réis 

   16 – Outro frete de Alfafa (Alcides):     5.000 réis 

– Chegou de Porto Alegre o Dr. Giovanni Maffei. 

– Hoje entreguei ao Sr. Bresolin, do ônibus de Guaporé a Passo Fundo, uma carta para ser entregue ao amigo Francesco Basei, da Sociedade 

Italiana daquela cidade. 

– O filho Onésimo comprou, de Pietro Casatto, uma balança por 30.000 réis, em troca de gêneros. 

 

 

Maio – 1934 
 

1º – Terça-feira. Hoje vendi ao genro Fedele Zanatta3 um estrado de cama que deverá pagar quando puder. 

2 – Quarta-feira. Comprei na casa comercial de Romano Zanchet um envelopezinho de agulhas para costura: .................................. 400 réis 

– Por um pacotinho de sabão para barba: .............................................................................................................................................. 1.500 réis 

3 – Quinta-feira. Depois de morar cerca de 10 meses em nossa casa, tempo perdido em vão, o genro Fedele e sua família deixaram a casa. 

Estavam conosco desde julho de 1933.  

– Efetuadas, parcialmente, as contas com Albino Busato: 

                                                             
1 Dr. Giovanni Maffei, médico italiano, morava no hotel da viúva Lavratti. Era solteiro. Pouco após sua chegada a Casca, por volta de 1930, mandou vir da 
Itália seu cunhado Alessandro Dalla Bona, que era farmacêutico e casado com Luigia Maffei. O Dr. Maffei deixou, então, o hotel da Lavratti e foi morar com o 
casal. Dalla Bona faleceu em 27.7.1936, casando-se a viúva com o Sr. Antônio Busato. Após a morte deste, os irmãos Maffei retornaram à Itália, na década de 
40, após o término da 2° Guerra Mundial.  
2 Albino Busato - comerciante e industrialista de Casca. Nasceu em 1878 na Itália e chegou ao Brasil em 1888, com seus pais imigrantes. Casou com Amábile 
Lorenzetti em Antônio Prado, onde nasceram dois de seus filhos, João e Maria. Transferiu-se para Casca em 1910. Fundou em 1924, a firma Irmãos Busato e 
Cia., que explorava o comércio de cereais, secos e molhados, ferragens, armarinho etc. Simultaneamente, Busato trabalhava com moinho de cereais, primeiro, 
em Casca e, depois, em Passo Fundo, onde foi co-fundador do moinho "Busato, Irmãos & Cia.", que se tornou uma das principais firmas da região nas décadas 
de 20 e 30. Estendeu seus negócios a Concórdia, SC, ainda no ramo da moagem, tornando-se também sócio do frigorífico que deu, depois, origem à empresa 
"Sadia". Em Santa Maria, RS, fundou um estabelecimento para curtir couros. Embora tivesse negócios implantados em outras localidades, residiu sempre em 
Casca e se destacou pela emancipação da localidade, que se tornou município em 1955. Durante quatro legislaturas, de 1913 a 1932, desempenhou o cargo 
de Conselheiro Municipal em Guaporé. Pioneiro da iluminação elétrica em Casca, foi fundador de quatro usinas elétricas, que ele financiou, e seu filho Guerino 
construiu e administrou: a primeira, em 1934, movida a óleo Diesel e, a partir de 1938, a gasogênio; a Segunda, foi à mesma usina, adaptada para funcionar 
com locomóvel de engenho e transferida, do pátio da casa onde estava, para o lugar chamado Potreiro Grande, ao norte de Casca, no lugar onde se encontra 
agora o Seminário são Rafael; a terceira, movida por turbina hidráulica, foi instalada no arroio Casca, e a quarta, também por turbina hidráulica (22HP) foi 
instalada no rio são Domingos, num antigo moinho. 
A escassez de água levou-o a construir uma barragem no mesmo rio. Esta usina foi, mais tarde, desapropriada pela CEEE. (Informações de, de Porto Alegre e 
de Benedicto Busato, de Encantado). 
3 Fedele Zanatta era casado com Inês Dall 'Acqua. Era filho de Antônio Zanatta e Ângela Ibeghen. Morava em Evangelista, perto de Casca. Faleceu em 1968 
em Santa Catarina. Inês, nascida em 1903, faleceu em 14.10.1993. 



Alfafa consignada em 8 de novembro de 1933 – 375 kg a 80 réis o quilo: ...................... 30.000 réis 

  26 de novembro de 1933 – alfafa, 191 kg a 80 réis:  ........................ 15.280 réis 

  14 de novembro de 1933 – 83 kg de banha a 850 réis: .....................70.975 réis 

  2 de janeiro de 1934 – trigo, 694 kg a 15.000 o saco: ..................... 170.600 réis 

2 de janeiro de 1934 – aveia, 35 kg ...................................................... 6.000 réis 

2 de janeiro de 1934 – lentilha, 35 kg .................................................13.200 réis 

22 de março de 1934 – alfafa, 459 kg a 80 réis o quilo .......................36.720 réis 

22 de março de 1934 – alfafa, 800 kg a 80 réis o quilo .......................64.000 réis  

26 de março de 1934 – alfafa, 416 kg a 80 réis o quilo .......................38.280 réis 

2 de maio de 1934 – alfafa, 480 kg a 80 réis o quilo ............................38.400 réis 

– Quinta-feira. Hoje mandei comprar no Zanchet um metro de carpinteiro para o filho Onésimo: .......................................................... 200 

réis 

4 – Sexta-feira. Veio, a meu chamado, o amigo Santo Folle, da linha Carlos Gomes (16ª) para examinar os nervos do meu braço esquerdo, 

que me causam sempre fortes dores, especialmente no antebraço por causa da pressão dos 27 dias de engessamento em Passo Fundo. O 

mesmo Folle, para meu bem, fez-me provar fortes dores causadas pelas massagens e fricções de toda a sorte a que me submeteu. A tarde, 

as 15 horas, partiu sem querer aceitar nenhuma compensação pelo seu trabalho. 

5 – Sábado. Às 10 horas, veio visitar-me o tenente Luigi Galvanone, de Caxias, que, no seu Fiat me levou consigo a Casca com o objetivo de 

fazer propaganda para o seu jornal “Il Giornale dell´Agricultore”, propaganda que me recusei a fazer, pelas muitas experiências que tive com 

tais jornalecos. Galvani, porém, ainda que eu não atuasse na propaganda, me nomeou correspondente do dito jornal. Ao meio-dia, me 

convidou para almoçar no Hotel Brasil de Matias Zanchet. A tarde, levou-me para casa, levando no seu automóvel a caixa de cerâmicas que 

comprei em Passo Fundo no dia 23 de abril p.p. pela importância de 39.000 réis e que me foi trazida de Passo Fundo pelo português José 

Gonçalves. 

– Paguei ao português José Gonçalves, de Passo Fundo, pelo transporte de uma caixa contendo pratos, xícaras, tigelas e copos, com cerca 

de 20 kg de peso, daquela cidade até em casa: ....................................................................................................................................... 5.000 réis 

6 – Domingo. Fui a Casca a pé, debaixo de chuva; choveu intensamente toda a noite e durante todo o dia. 

– Hoje, por uma justificativa de minha parte ao subprefeito de Casca contra o nosso vizinho Clemente Longo, enraivecido comigo como um 

cão, por causa de um mal entendido e por ter-lhe anunciado que fiz o lançamento de sua carreta, com a qual trabalha transportando lenha 

à cidade, e de uma aranha, como é de lei, e ao qual ele não quer se sujeitar, seguindo-se a isso danos causados pelos nossos animais na sua 

roça de milho, foi feita a avaliação por 2 peritos mandados ao local pelo subprefeito, que estimaram o dano em 18 espigas, eu, em vista 

disto, me comprometi a dar-lhe o dobro, ou seja, 36 espigas, que ele, longo, aceitou. 

7 – Segunda-feira. As 17 horas, na sua barata chegou o prefeito municipal de Guaporé, Sr. Agilberto A. Maia, em companhia do fiscal geral 

João Predebon, da Vila de Guaporé. Depois de ter bebido um copo de vinho, o Sr. Prefeito me convidou a ir a Casca para assistir a inauguração 

da luz elétrica, mandada instalar pelo Sr. Albino Busato. 

– Às 17 horas, uma grande multidão convidada pelo Sr. Busato dirige-se a localidade da Central (Usina), onde estava preparado um farto e 

saboroso churrasco regado por ótimo vinho nacional. 

– Durante a bela manifestação, o Reverendo Padre Augusto fez um belíssimo discurso, adequado a circunstância, em seguida, um discurso, 

não menos elegante, do ilustre prefeito, os quais acolheram aplausos vivos do numeroso público. Já em hora tardia, o alegre grupo dissolveu-

se em boa e pacífica harmonia. 

– Passei a noite no hotel familiar de Avelino Mantovani. 

08 – Terça-feira. Hoje faz dois meses que caí do cavalo, em consequência de que tive a desgraça de fraturar o osso do braço esquerdo, junto 

ao ombro, causando-me muitíssimos e funestos desgostos, dores e o gasto de não pouco dinheiro! 

– Tomei café e almocei no hotel familiar, que com o pernoite custou ................................................................................................... 4.500 réis 

– às 12 horas retornava no caminhão de Segundo Bergamini4, de Guaporé, a quem agradeci pela condução gratuita. 

10 - Quinta-feira. Hoje entreguei ao carteiro (staffetta) Sr. Miro Pezzutti, para serem entregues, conforme ordem, ao Sr. José Viccari, da 

Linha 11, 88.000 réis. 

– Veio visitar-me em casa, o amigo Fioravante de Marchi, para saber de seu crédito de 2.738 Liras. 

11 – Sexta-feira. Hoje mandei comprar no engenho do Afonso Deitos & Cia, tábuas de pinho das seguintes dimensões e preços. Total de 

................................................................................................................................................................................................................. 76.000 réis 

13 – Domingo. Convidei para almoçar o amigo Giovanni Predebon, fiscal municipal de Guaporé. 

– Vieram para uma agradável visita, os amigos Dr. Maffei e seu cunhado A. Dalla Bona, farmacêutico, que ficaram, em agradável conversação 

até as 16 horas. 

15 – Terça-feira. Enquanto almoçava no hotel Aurora do compadre Ulisses Toazza, chegou inesperadamente, meu genro José Astolfi, da 

Linha Colombo de Guaporé, que veio com outros, numa comissão, para tratar de assuntos da Cooperativa de Banha Dois Lajeados5. Passou 

a noite em nossa casa e no dia seguinte partiu para casa de automóvel. 

                                                             
4 Segundo Bergamini nasceu em Bento Gonçalves, era filho dos imigrantes Carlantonio Bergamini e Maria Brunolini, originários de Mantova, Itália. Fundou 
em Guaporé, em 1907, a "Distilaria Italiana", de onde saiam, anualmente, 950.000 garrafas de licores diversos. Fabricava, ainda, outras bebidas alcoólicas, 
conhaque, bitter, vermute e vinhos finos. A matéria prima para os licores e outros alcoólicos, como ervas, raízes, álcool, essências, produtos químicos, etc. era 
importada de são Paulo ou do exterior.  
A carreira industrial de Bergamini começou com uma modesta máquina de fabricar gasosa e cerveja, passando a indústria dos licores em 1912. Em 1923, 
entrou no ramo dos caramelos e, em 1924, no da torrefação de café. (Livro do Cinquentenário da Imigração Italiana, 1875-1825, p. 196). 
5 Cooperativa de Banha de Dois Lajeados, foi fundada em 1933 por um grupo de comerciantes e agricultores do município de Guaporé e funcionava nas 
instalações do extinto frigorífico da firma Soccol & Seganfredo e Cia., que tinha falido. José Astolfi foi eleito seu presidente em 1938 e permaneceu no cargo 



16 – Quarta-feira. Hoje, pelo ônibus de A. Bresolin, recebemos os seguintes objetos da filha Anita, comprados na Cooperativa D. Cândida da 

Linha Colombo de Guaporé:  6 kg de sementes de ... 

    5 kg de queijo a 2.200 o quilo: 11.000 réis 

    3 metros de fazenda para os afilhados 

    1 foice: 9.000 réis 

– Recebi do carteiro Miro o correspondente a 2 meses do meu pagamento da prefeitura municipal (março e abril), como fiscal municipal, a 

150.000 réis: 300.000 réis. 

– Paguei ao Miro pelo empréstimo 10.000 réis 

– Sua comissão: ......................................................................................................................................................................................... 2.000 

réis 

– Restituídos ao filho Alcides: 85.000 réis 

18 – Sexta-feira. Aconselhado pela família, resolvi ir a Linha 11 para consultar o Dr. Battista de Cesaro, bastante prático na correção de 

deslocamentos de braços, pernas, etc. Aproveitei o primeiro caminhão que passava, parei-o e perguntei ao motorista, que era um tal de 

Dall´Oglio, de Sarandi, quanto me cobraria para levar-me à Linha Onze. Respondeu-me: 5.000 réis. Aceitei, tomei assento e fui. Eram 10 

horas da manhã e às 11 horas chegamos ao destino. Alojei-me provisoriamente no Hotel do Comércio de Valentin Dall´Agnol. Almocei ao 

meio-dia, paguei ....................................................................................................................................................................................... 1.600 réis 

– À 1:30 fui ao dito Battista de Cesaro, que me examinou e disse que estava com o braço deslocado no ponto onde se articula o ombro. 

Disse que não podia fazer nada, pois da queda do cavalo até aquela hora já era passado tempo demasiado. Disse-me também que eu tinha, 

no antebraço, dois nervos sobrepostos, motivo porque tenho sempre o antebraço e a mão inchados e com dores contínuas. Recomendou-

me fazer, em casa, ao menos duas vezes por dia, massagem com álcool canforado. Às 2:30 horas, despedi-me agradecendo-lhe e 

prometendo que o recompensaria. Passei a noite na casa da sogra do filho Plínio, a viúva Maurilla Fontana, da Linha décima. Pequenas 

despesas do dia: ........................................................................................................................................................................................... 600 réis 

19 – Sábado. Levantei-me cedo, a dona da casa, Maurilla, me oferece um café, depois agradeço e me despeço. Vou a linha 11, na expectativa 

de alguma condução para casa. Por não me sentir muito bem, não tomei a “colazione”. Almoço no hotel do Sr. Jacinto Patuzzi, pago 

................................................................................................................................................................................................................... 1.600 réis 

– Do mesmo, compro 7 envelopes de sementes de hortaliças a 400 réis: ............................................................................................. 2.800 réis 

– Na casa comercial de G. Corso & Filhos compro uma fechadura: ........................................................................................................ 2.000 réis 

– Outras pequenas despesas: ................................................................................................................................................................... 3.100 réis 

– Às 15 horas chega de Guaporé o Sr. Renato Tagliari, de automóvel em direção a Casca, pergunto-lhe se me toma como passageiro no seu 

carro e quanto me cobra para conduzir-me até em casa. Respondeu que cobraria 5.000 réis, que pago ............................................ 5.000 réis 

– Chego em casa as 17 horas. 

– Encontro em casa os sobrinhos Numitore e sua irmã Clemenza Gasperin6 que, pela primeira vez, nos vem visitar. 

– O tempo ameaça chuva. 

20 – Domingo. Os sobrinhos Gasperin, depois do almoço, partiram contentes com a visita feita aos parentes. 

– O tempo continua ameaçador. A noite, quando se vai dormir, faz um calor muito grande e fora de época, e um continuo lampejar a noite 

toda. 

21 - Segunda-feira. De manhã cedo começou a chover torrencialmente, e a chuva durou todo o dia. 

– Mandei comprar na casa comercial de Albino Busato os seguintes artigos, pagos na data de hoje: 

  50 gramas de tanino: .............................................................................................................................................................. 2.500 réis 

 100 gramas de bissulfito: .........................................................................................................................................................1.500 réis 

 100 gramas de ácido tartárico: ............................................................................................................................................... 2.000 réis 

         Canfora: ............................................................................................................................................................................... 400 réis 

         Extrato de tintura de iodo: ............................................................................................................................................... 3.500 réis 

            Total: ....... 9.900 réis 

22 – Terça-feira. Nesta data recebi do Sr. A. Bresolin, da Linha Colombo, a ele entregues pelo genro José Astolfi da Cooperativa D. Cândida, 

os seguintes objetos enviados com data de 17 do corrente, 1934: 

 Uma pá: ...................................................................................................................................................................................10.000 réis 

Um machado para Alcides: ..................................................................................................................................................... 14.000 réis 

 Uma foice para Alcides: ............................................................................................................................................................ 8.000 réis 

Dois vidros de Biotônico a 4.800 para o Plínio: ........................................................................................................................ 9.600 réis 

23 – Quarta-feira. Hoje paguei ao Sr. Bresolin a condução da filha Anita, de casa até a Linha Colombo: ........................................... 15.000 réis 

24 – Quinta-feira. Por intermédio do carteiro Miro Pezzutti, mandei a Battista De Cesaro, da Linha Onze, pela consulta no meu braço no dia 

18 do corrente, ......................................................................................................................................................................................... 5.000 réis 

– Hoje, pelo filho Vitorino, fiz comprar 2 kg de erva-mate na casa comercial de Francisco Pereira, a 500 réis o kg: ............................ 1.000 réis 

26 – Sábado. Entreguei ao gerente do jornal “La Nuova Itália”, Sr. Dr. Giovanni Maffei, pela assinatura do Sr. Giuseppe Girardi, da Linha 

Onze: 30.000 réis. 

– E pela assinatura de João Lorenzon, da Linha 15: 150.000 réis. 

                                                             
pelo espaço de dois anos, quando foram eliminados do quadro de sócios todos os comerciantes, ficando a sociedade formada apenas por agricultores. Pouco 
tempo após encerrava suas atividades. (Informação de Mário Astolfi, de Porto Alegre). 
6 Numitore e Clemenza Gasperin, gêmeos, filhos de Giovanni Gasperin e Anna Dall’Acqua, residiam na Linha Sertorina, Bento Gonçalves. Fizeram a viagem a 
Casca especialmente para visitarem os tios Dall'Acqua. Numitore casou com Albina Zanetti e faleceu em junho de 1994; Clemenza faleceu solteira em 
10.06.1986. (Informação de Alice Gasperin, de Caxias do Sul). 



– Paguei hoje a Fioravante Bonamigo, por carne e Sebo, comprados em mais vezes: ........................................................................ 19.200 réis 

– Paguei ao hoteleiro Avelino Mantovani o pernoite de 8 do corrente: ................................................................................................. 4.500 réis 

– Pelo corte de 2 barbas no Luigi Maccarini: ........................................................................................................................................... 1.200 réis 

– Almoço no hotel de Ulisses Toazza: ....................................................................................................................................................... 1.600 réis 

– Comprei outros 2 kg de erva-mate na casa comercial do Francisco Pereira a 500 réis o kg: .............................................................. 1.000 réis 

– Comprei de Romano Zanchet um bloco para cartas: ............................................................................................................................ 2.600 réis 

27 – Domingo. Hoje se completa um ano que saí da Casa de Misericórdia de Porto Alegre, onde estive internado durante 75 dias e outras 

tantas noites para submeter-me ao tratamento dos olhos. Passado 1 ano, com o olho esquerdo vejo bem, o direito ainda continua fechado. 

Se não fosse por aquela maldita queda de cavalo do dia 8 de março passado, já me o teria feito abrir e certamente veria com ele tão bem 

quanto com o esquerdo. 

28 – Segunda-feira. Conforme foi combinado com o filho Alcides, este se comprometeu de pagar 212.000 réis, débito que nós temos com 

Pietro Casatto na forma seguinte:  

Ele fez um trabalho para Albino Busato pela importância de:             152.500 réis 

Trabalho para o Dr. Maffei:      35.000 réis 

Dinheiro que eu lhe devia:             10.000 réis 

Comprei um vidro para o diploma:        5.000 réis 

Comprei 38 cartuchos nº 38 a 250 réis cada um:       9.500 réis 

Total:                       212.000 réis 

Outros cartuchos nº 38:           500 réis 

Total:                       212.500 réis 

 

 

 

 

 

                 Fonte: acervo Dall´Acqua 

Junho - 1934 

01 – Sexta-feira. A pedido, hoje pelo ônibus da linha Guaporé-Passo Fundo, do Gazzana (o condutor foi De Conti, de Marau) enviei à filha 

Aurora uma caixa com 11 dúzias de ovos e dentro, uma carta para seu marido Luís Busato. Paguei pela condução: ......................... 1.800 réis 

– Hoje, mandei comprar um pacote de pregos nº 16x21: ....................................................................................................................... 5.000 réis 

Em 29 de maio de 1934, Ângelo adiantou ao filho Alcídes parte de sua herança. 



02 – Sábado. Mandei comprar no Romano Zanchet um pacote de pregos nº 19x39, com a condição de que espere o dinheiro até 7 do 

corrente. Custou ....................................................................................................................................................................................... 4.600 réis 

03 – Domingo. Hoje, dia de Santo Ovídio, nome de nosso IV filho. 

– Há um ano hoje, deixei Porto Alegre, de trem, em direção a casa, depois de 3 meses e 10 dias de minha partida. 

04 – Segunda-feira. Hoje, o filho Alcides, sua mulher Zelinda e seu filho, o pequeno Ângelo, de cerca de ... meses, partiram às 17 horas, ou 

seja às 5 horas da tarde, no caminhão de Orestes Assoni, da Linha Onze, para transferir-se para Sede Concórdia (Santa Catarina). Fizeram o 

cálculo de chegar durante a noite a Passo Fundo. 

– O Sr. Assoni tinha planejado partir da Linha Onze amanhã, dia 5, mas como o tempo ameaça chuva, antecedeu-se em um dia. A dúvida, 

porém, era de que o caminhão, excessivamente carregado, com o transporte de 4 famílias e todas as suas bagagens e mais 4 passageiros, 

não pudesse prosseguir por alguma adversidade, mormente, porque já era quase noite. 

– Esta tarde, vendi a um filho do compadre Nardi, que reside na sede 7 de setembro, no município de Lagoa Vermelha, e cujo nome não 

recordo, um peso para papéis com a inscrição “Sananduva”; vendi-o por 16.000 réis. 

– Comprei na casa comercial de Antônio Busato uma fechadura: ........................................................................................................... 2.000 réis 

– Hoje arrumei a conta com Ângelo Busato relativa ao cheque que eu tinha recebido do Com. Mário Carli, cônsul Geral da Itália em Porto 

Alegre, de 32.000 réis por fotografias vendidas, na seguinte maneira: 

– Comprei 6 pacotes de pregos ao preço de 4.800 réis, total: ............................................................................................ 28.000 réis 

– De comissão: ......................................................................................................................................................................... 2.000 réis 

– De selo para a nota de compra: .............................................................................................................................................. 800 réis 

Recebidos em dinheiro 400 réis 

Recebidos em dinheiro: 32.000 réis 

– Hoje avisei o Professor E. Mantovani de que meu filho Vitorino deixará a escola por motivo de força maior. 
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05 – Terça-feira. A noite passada, acordei às 12 horas, isto é, à meia-noite, e como não podia dormir por causa do grande calor, levantei-

me e acendi o lampião e me pus a ler um livro de história. O mormaço era quase insuportável, abri a porta. Os relâmpagos se sucediam 

ininterruptos, sinal indubitável de forte chuva, como de fato há ½ hora, isto é, aos 30 minutos, desencadeou-se um princípio de temporal 

que durou cerca de um quarto de hora, depois se fez calma. Às 2 horas começou de novo a chover torrencialmente, choveu até o amanhecer. 

– Eu pensei no filho Alcides e em sua família, que estavam naquele caminhão excessivamente carregado, e considerei que se não tivesse 

chegado a Passo Fundo antes da chuva, não teriam podido prosseguir viagem, pois a estrada para Passo Fundo, quando chove, ainda que 

só um pouco, se tornam intransitáveis. A chuva foi contínua durante todo o dia. 

06 – Quarta-feira. Hoje o tempo abriu, e o sol brilhou durante todo o dia. Soube que o filho Alcides já havia chegado a Passo Fundo. 

– Mandei pagar aquele pacote de pregos que o filho Vitorino comprou a crédito no dia 2 do corrente do negociante Romano Zanchet ao 

preço de 4.600 réis. 

– Mandei comprar na casa de Albino Busato pelo filho Onésimo, 2 kg de grampos para cerca de arame ao preço de 1.800 réis o kg, 3.600 

réis. 

08 – Sexta-feira. Faz hoje três meses que caí da mula! E até esta data não me encontro nada bem! 

11 – Segunda-feira. Hoje restituí os pregos (de scandole) que tinha pedido emprestado ao meu pobre compadre Cassiano De Zorzi, ainda 

em 18 de junho de 1932; eram 1.400 gramas. 



12 – Terça-feira. Faz um ano hoje que cheguei em casa de Porto Alegre, onde estava recolhido para a cura dos olhos no Hospital Santa Casa 

de Misericórdia no ano passado. 

13 – Quarta-feira. Dia de Santo Antônio. Na Casca, almocei no Hotel Familiar de Avelino Mantovani. Paguei ................................... 2.000 réis 

– Outras pequenas despesas: ...................................................................................................................................................................... 800 réis 

14 – Quinta-feira. Na Casca, em sua residência, paguei à firma G.C. Deitos & Cia. Por tábuas compradas na sua serraria aos 22 dias do 

passado mês de maio, no modo seguinte: 

Tábuas de assoalho, de 1º classe, uma dúzia: ...................................................................................................................... 31.000 réis 

Tábuas de forro, de 1º classe, uma dúzia: ............................................................................................................................ 25.000 réis 

Tábuas de forro, de 2º classe, ½ dúzia: ................................................................................................................................. 10.000 réis 

          Total: ..................................... 66.000 réis 

          Desconto a meu favor: ........... 5.000 réis 

          Fica o total de: ...................... 61.000 réis 

– Comprei na serraria do Sr. Severo Pandolfo tábuas de pinho:  

  1 ½ dz. de tábuas de pol. de 1º a 1.200 o m² 

  1 ½ dz. de tábuas de forro de 1º a 1.100 o m² 

– Hoje paguei a Pietro Zandoná o conserto de ferramentas. Por uma peça da máquina de fazer massas (groppo): ....................... 10.000 réis 

– Por um soldador: .................................................................................................................................................................................. 1.500 réis 

Total: ..... 11.500 réis 

– Almocei no Hotel Aurora de Ulisses Toazza. Paguei ............................................................................................................................. 1.600 réis 

– Comprei na casa comercial de Romano Zanchet, de Casca, um pacote de pregos (de scandole) que paguei no ato: ....................... 4.800 réis 

15 – Sexta-feira. Dia sufocante, mau grado o inverno estar avançado; parece verão. Até a presente data viu-se apenas duas geadas em abril, 

não vistas por mim, que me encontrava naquele mês em Passo Fundo para a cura do braço. 

– Hoje há sinais de chuva próxima. Os mosquitos não nos deixam em paz, estão agitados e excessivamente impertinentes com suas picadas. 

16 – Sábado. Na noite passada houve um forte temporal. 

– Os contínuos relâmpagos, acompanhados de chuva torrencial e de horríveis trovoadas que faziam estremecer fortemente a terra, davam-

nos a impressão de estarmos em pleno terremoto. A chuva caía em bátegas que parecia um dilúvio! Continuou até o meio-dia, depois parou. 

– Hoje mandei o filho Vitorino comprar um quilo de erva-mate no Santo Camilotti. Custou .................................................................. 700 réis 

17 – Domingo. Finalmente, hoje, cheguei, graças ao Onipotente Deus, ao meu 67º (LXVIIº) ano de idade! Nos 67 anos em que me encontro 

neste vale de atribulações e espinhos, o que acumulei no meu ativo? Uma enfiada de filhos, e nada mais! Poderei dizer no próximo ano, 

daqui a 365 dias, as mesmas palavras? De qualquer maneira, seja feita a vontade do Altíssimo! 

– Hoje à tarde vieram visitar-me os seguintes amigos, em cuja companhia passei horas agradáveis até a noite: Dr. Giovanni Maffei; 

Farmacêutico Alexandre Dalla Bona; Primo Scartazzini; Andrea Quarenghi; Dom. Pietro De Zorzi; Pietro Calletti; Antônio Bramatti; Giuseppe 

Donadel; Guido Tretto e Filho; Plínio Dall´Acqua. 

18 – Segunda-feira. Hoje combinei com o mecânico Pietro Zandoná de confiar-lhe nosso filho Ovídio na qualidade de aprendiz, para começar 

daqui a alguns dias, com a aquiescência de sua mãe. 

– Comprei do farmacêutico Mantovani 20 gramas de corante “Bordeaus” para tingir o vinho. Segundo o mesmo farmacêutico, se aplica 20 

gramas daquele pó para cada 600 medidas de vinho, porém, até menos, conforme maior ou menor densidade da cor do vinho. Paguei  

................................................................................................................................................................................................................... 4.000 réis 

– Comprei bilhete de rifa de um cavalo de Luigi Maccarini, a correr pela loteria do Estado. Paguei ..................................................... 4.000 réis 

22 – Sexta-feira. Amanheceu chovendo, a chuva continuou calma durante todo o dia. 

25 – Segunda-feira. Conforme promessa ao ferreiro Pietro Zandoná, de Casca, hoje lhe confiei o filho Ovídio para experiência de um mês 

da data de hoje, na qualidade de aprendiz na profissão de mecânico soldador. 

27 – Quarta-feira. Hoje, minha esposa foi a Casca e conferiu as contas com Jerônimo Busato e verificou que lhe devemos, por trabalhos de 

selaria e sapataria, a importância abaixo descrita: 

Conta velha de ... de 193..  127.800 

Conserto de um peitoral:       1.500 

1 par de ...        3.000 

1 par de chinelos:        3.000 

1 par de sapatos:      50.000 

... de sapatos:        8.000 

1 cinto e conserto:        3.000 

Conserto:        1.000 

Chinelos:         7.000 

Conserto:        1.000 

Conserto:           500 

Meia-sola e pasta:        4.500 

Chinelos:         8.000 

Conserto:        1.000 

Conserto:           500 

   Total:    221.800 

– O meu crédito, conforme caderneta do Banco Pelotense, é de 163.600 réis, portanto, nesta data sou ainda devedor de 58.200 réis. 



30 – Sábado. Hoje, fui ao povoado Vitória (Linha Silva Jardim) para assistir, como convidado, a uma reunião da filial Cooperativa Vitivinícola 

da Linha Onze, em que se tratou, segundo a ordem do dia, da construção da cantina da dita cooperativa. Na ocasião, me fiz sócio da mesma, 

pagando a quota de admissão: ............................................................................................................................................................... 20.000 réis 

– Fiz esta viagem de duas horas a cavalo, depois de quatro meses que eu não cavalgava, devido à queda da mula no dia 8 de março p.p. Fiz, 

pode-se dizer, um sacrifício nessa viagem, pela grande dificuldade no montar e desmontar do cavalo. 

– Paguei o almoço na venda de Benvenuto Zanchet .............................................................................................................................. 1.600 réis 

 

 

Julho - 1934 
 

1 – Domingo. Por meio do moleiro Giovanni Rizzotto, da Linha Silva Jardim, que amanhã parte para Caxias, enviei ao agricultor e industrialista 

Sr. Adolfo Randazzo uma carta para que, por meio do mesmo portador Rizzotto, me mande quarenta mudas de vides estrangeiras, sortidas, 

daquelas mais resistentes às doenças comuns a que estão sujeitas as parreiras Isabella, mas não de alto preço; mais uns 10 kg do novo 

preparado Pó Bordalez Bayer, sucedâneo do Sulfato de cobre; e a nota com os preços. Hoje, na Linha Silva Jardim, entrei como sócio da 

Cooperativa Vitivinícola, filial daquela da Linha Onze, e paguei, no ato, 20.000 réis. 

2 – Segunda-feira. Por ordem do Sr. Tesoureiro da Prefeitura Municipal de Guaporé, a cavalo, parti para a Linha 20 e Vila Maria em serviço 

de fiscalização. 

– Na Linha 20, almocei na casa comercial de Roberto Zaffari e cheguei a Vila Maria às 16 horas. 

4 – Quarta-feira. Todo o dia em Vila Maria. 

5 – Quinta-feira. De manhã, acompanhado pelo neto Armando, filho do genro Maximino, para fiscalização, fui para a Linha 24, à casa de 

Achille Viccari, depois para a Linha 25, à casa de Giuseppe Talgatti, com retorno para Vila Maria às 14 horas. Às 17 horas fui para a sede 

antiga de Júlio de Castilhos, à serviço da fiscalização. 

– Fui até o ferreiro Luigi Berton e André Rebecchi e, à tarde, às 16 horas retornei à Vila Maria. 

6 – Sexta-feira. Comprei a crédito no Sr. Alberto Cendron, de Vila Maria, um par de sapatos nº 42 ao preço de 24.000 réis. Às 19 horas parti 

de volta a casa. A trabalho parei na casa de Giacomo Maroni, encontrei-o no caminho; parada no Roberto Zaffari, onde fiz uma refeição, que 

paguei ....................................................................................................................................................................................................... 1.000 réis 

7 – Sábado. O filho Onésimo, depois do almoço, partiu em visita aos parentes da Linha Colombo de Guaporé, onde chegou no dia seguinte. 

8 – Domingo. Choveu todo o dia. 

9 – Segunda-feira. A noite foi fria. A manhã despertou com as colinas e os campos completamente embranquecidos por uma fortíssima 

geada. É a primeira que eu vejo este ano. É um caso mais raro que comum, considerando que, nos outros anos, via de regra, as primeiras 

geadas aconteciam em abril e até em março, e agora estamos em pleno inverno! Que será da próxima primavera? 

– Nesta manhã, o termômetro marcava 4 graus abaixo de zero! 

10 – Terça-feira. Noite de inverno Siberiano! De manhã, um branco resplandecente turbava a vista. Frio de Monte Branco! O termômetro, 

à sombra, marcava 5 graus abaixo de zero. Dia friíssimo, o gelo, a céu aberto, da espessura de um centímetro e ½ se conservou durante todo 

o dia. 

– O filho Onésimo chegou da linha Colombo, para onde havia ido ainda no dia 7 do corrente em 

visita a parentes, às 21:30 horas. Lá recebeu do genro Beppi Astolfi, da Linha Colombo, 50.000 

por conta do crédito pelo trabalho da filha Anita como doméstica (servente da casa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– A filha Itália enviou ..... metros de pelúcia, de presente, para sua mãe fazer-se um casaco de inverno. E a filha Anita, de presente para mim, 

3 ½ metros de pelúcia para uma camisa de inverno.  

11 – Quarta-feira. O carteiro Laudemiro Pezzutti trouxe-me o pagamento mensal, ou seja, o ordenado correspondente ao mês de junho:  

150.000. Dei-lhe de gorjeta: ..................................................................................................................................................................... 2.000 réis 

– O Sr. Cel. Agilberto Maia, Prefeito, e o Sr. Osvaldo Ribeiro, subprefeito do 1º Distrito, fizeram uma parada para cumprimentar-me. Nesta 

ocasião, entreguei ao Sr. Prefeito duas cartas para que as fizesse chegar ao Sr. B. Loureiro, tesoureiro da Prefeitura, e ao Sr. João Predebon, 

Fiscal Geral. 

Anita Dall'Acqua ficou cerca de dois anos (1933- 
1934) na casa de José e Itália Astolfi, na Linha 
Colombo, para tomar conta das crianças e dos 
afazeres domésticos, enquanto a irmã Itália era 
paciente de várias cirurgias em Porto Alegre, onde 
precisou permanecer muitos meses para 
tratamento e cura. 
Fonte: acervo Dall´Acqua 



12 – Quinta-feira. Entreguei, isto é, restituí ao amigo Pietro De Zorzi o dinheiro que me emprestou, pelo tempo de um mês e meio. Aos 4 

de junho p.p.: 150.000 réis. Dinheiro recebido de empréstimo para pagar 4 móveis que comprei do filho Alcides na ocasião em que se mudou 

para Santa Catarina: uma cama com grade de arame; um guarda-roupas; uma escrivaninha e uma mesinha de cabeceira, tudo bem 

trabalhado em madeira de louro. 

– Esta noite, às 19 horas, recebi a visita dos amigos Giovanni Casali, da Linha 21, e Pietro De Zorzi. Fizemos serão até às 21:30 horas. 

14 – Sábado. 145º aniversário da tomada da Bastilha, fortaleza e tétrica prisão de Paris, destruída pela população enraivecida por causa da 

prepotência insuportável dos nobres e do clero sobre a baixa plebe e o povo em geral. 

– Hoje completo o 23º (XXIIIº) aniversário da minha nomeação para Fiscal lotador do imposto municipal de Guaporé, nomeação feita pelo 

então Intendente Municipal Sr. Lucano Conedera, de acordo com o Secretário Municipal de então, Sr. Agilberto A. Maia. 

16 – Segunda-feira. Hoje, por meio do negociante Sr. Romano Zanchet, da Casca, recebi das mãos de meu sobrinho Luiz Dall´Acqua, 40 

videiras ao preço de 1.000 réis cada uma, sendo: 10 de nome Bacco; 10 Cabernet; 10 Saibel e 10 Barbera, que me foram mandadas de Caxias 

pelo Sr. Adolfo Randazzo. Total: ............................................................................................................................................................. 40.000 réis 

– Hoje, uma atmosfera grave, pesada, sem nenhum sinal de brisa, se estendia sobre todos os vales e colinas, sinal evidente de próxima 

mudança de tempo; foi um daqueles dias, ainda que em pleno inverno, que se tem no verão em que parece que o céu e a terra rivalizam na 

distribuição de eflúvios das regiões tórridas. 

– Comprei na agência Postal de Casca selos para três cartas ..................................................................................................................... 900 réis 

– Na casa comercial de Romano Zanchet, comprei um pacote de fósforos, que paguei ........................................................................ 1.900 réis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 – Terça-feira. Com surpresa, às 5 da manhã, acordei porque chovia torrencialmente. A chuva, calma e sem vento, continuou durante 

todo o dia. 

18 – Quarta-feira. À noite, um contínuo relampejar, acompanhado de persistentes trovoadas; choveu até de manhã; houve uma parada de 

cerca de uma hora e principiou a chover novamente, com intermitências até a noite. 

– Hoje transvazamos, da única pipa de vinho que ainda temos para este ano, 500 medidas. 

20 – Sexta-feira. Hoje, com o filho Onésimo, plantei, na 1º fila do novo parreiral, 10 vides de Bacco e na 2º fila, 10 de Barbera. 

21 – Sábado. Hoje, com o filho Vitorino, plantei outras 20 vides na 3º fila, 10 de Cabernet e na 4º e última fila, dessa vez, outras 10 de Seibel 

1000. 

22 – Domingo. Depois da missa, fui com o amigo Primo Scartazzini, na canônica, onde paguei ao Pe. Rev. Augusto ... o nosso dízimo 

correspondente a duas anuidades, isto é, 1933 e 1934: ......................................................................................................................... 6.000 réis 

23 – Segunda-feira. Pela estrada da cordilheira, em trabalho de fiscalização municipal, fui à nova casa comercial de Fiorello Cardazzo, na 

Linha 14 (Júlio de Castilhos), onde tomei dois copos de vinho e comprei 2 kg de alfafa. Paguei ........................................................... 1.600 réis 

– Depois, pela Linha José Bonifácio, tomei o caminho para o Povoado Barão de Mauá, onde visitei a filha Inês, segui depois pela Linha Barra 

Funda e em seguida pela Linha V. Corrêa, onde passei a noite na casa comercial de Giuseppe Bodanese. 

Portaria que nomeia Ângelo Dall'Acqua para o cargo de fiscal 
municipal, desta vez em caráter permanente, assinada pelo' Sr. 

Agilberto Maia, prefeito de Guaporé, com data de 3 de janeiro de 
1913. Dall'Acqua atuou, neste cargo, durante 23 anos. 

Ato assinado por Lucano Conedera que respondia pela Intendência 
de Guaporé, em substituição ao prefeito Vespasiano Corrêa 

nomeando Ângelo Dall'Acqua, em caráter interino, para fiscal do 2° 
distrito, Casca. O cargo era ocupado, anteriormente, pelo Sr. João 
Arrogue, nomeado, pelo mesmo ato, subintendente do 5º distrito. 



24 - Terça-feira. Visitei, de manhã, o amigo Camilo Piccolotto. Depois tomei café, mandei encilhar o cavalo e tomei o caminho de retorno. 

– Visitei o amigo Attilio Sartori. Almocei na venda de Vicenzo Bellei, depois, segui para a linha 17 (Protásio Alves) e Povoado Dr. Parobé 

(Geral). Pequena parada na venda de Santo Camilotti e Fioravante D´Avoglio e cheguei em casa às 18 horas. 

28 – Sábado. Hoje o filho Onésimo vendeu, em meu nome, e também levou ao negociante Romano Zanchet 98 kg de trigo à razão de 13.000 

réis o saco de 60 kg, ou seja, a 216,5 réis o quilo; Total: 21.217,00. 

– Por aquela importância, comprou do mesmo negociante 30 ½ kg de mel a 66 réis o quilo. Total: ................................................... 18.300 réis 

– E por outras coisinhas: ........................................................................................................................................................................... 2.917 réis 

– O mesmo filho levou e entregou ao Dr. Maffei uma prateleira de pinho que lhe fizemos por 15.000 réis; mais um armariozinho para 

venenos; com a fechadura etc.: 13.000 réis. 

– Lembrei-me que paguei, por ordem e por conta do Sr. G. Maffei, por um telegrama enviado de Passo Fundo para Porto Alegre ao Sr. ... 

aos 20 de março do corrente ano; paguei ................................................................................................................................................ 3.000 réis 

– Hoje, às 15 horas retornou de Porto Alegre, onde havia ido para acompanhar um seu irmão alienado ao hospício de loucos, da idade de 

15 anos, de nome ..., meu genro Benjamin Cezarotto7, acompanhado de seu cunhado Vittorio Salvador. Passaram a noite em nossa casa. 

29 – Domingo. Às duas horas da manhã começou a chover e continuou, calmamente, durante todo o dia. Depois do café, os nossos dois 

hóspedes saíram em visita a seus parentes. 

30 – Segunda-feira. Esta manhã veio o mascate Casimiro Gabin, e comprei dele um par de meias de homem, um pouco grosseiras, para 

mim ........................................................................................................................................................................................................... 2.000 réis 

– Mais um pente daqueles grandes .......................................................................................................................................................... 2.000 réis 

– Às 14 horas, eu com a mulher, fui a Casca para combinar com o Sr. Pietro Zandoná a fim de colocar junto dele o nosso filho Ovídio, de 18 

anos de idade, como aprendiz de sua profissão, isto é, de soldador a gás. Ficou estabelecido, de comum acordo, que o nosso filho deverá 

ficar pelo tempo de dois (2) anos, principiando no dia 25 de julho, sem pagamento, somente recebendo em cada sábado, conforme as 

condições, um mil réis; e mais, tem permissão, fora das horas de serviço, fazer qualquer trabalhinho para si próprio, além disso, poderá, em 

caso de necessidade se os trabalhos da agricultura o exigirem, retornar a casa para ajudar a família e, no fim de dois anos, se o procedimento 

for correto, lhe dará algum pagamento a mais, lhe dará alimentação diária, com direito à cama. Este trato foi feito em presença de duas 

testemunhas, senhores .......................... 

 

 

Agosto - 1934 
 

1 – Quarta-feira. Hoje o meu genro Benjamin Cezarotto partiu para João Pessoa (Taquaruçu). 

– Hoje, veio buscar 8 mudas de cinamomo, o filho de Orestes Assoni para seu cunhado Avelino Mantovani, ao preço de 800 réis cada uma: 

6.600 réis. 

– Hoje postei 16.400 réis diretamente ao Sr. Adolfo Randazzo por vides compradas (40) e que me foram trazidas de Caxias pelo Sr. Giovanni 

Rizzotto; paguei de remessa ..................................................................................................................................................................... 1.500 réis 

– Comprei do negociante Romano Zanchet um pacotinho de 8 velas estearinas (espermacetes) por .................................................. 2.000 réis 

– Fiz a barba no Pietro Maccarini: ................................................................................................................................................................ 600 réis 

2 – Quinta-feira. Vendi ao Sr. Luigi Maccarini 13 mudas de cinamomos por 10.000 réis e 8 a Ângelo Battistella por 5.000 réis.  

3 – Sexta-feira. A convite dos filhos Plínio e Estér, às 16 horas, eu e o filho Onésimo fomos a São Domingos para a festa de São Domingos.  

Passamos a noite em casa do filho Plínio, O tempo está carregado e ameaça chuva. 

4 – Sábado. Às 3 horas da manhã acordei, chovia torrencialmente. Com o filho Plínio e Onésimo vai-se ao povoado e nos alojamos na casa 

da filha Estér, que, com o marido e a servente Vitória, está preparando o almoço. 

– Vai-se à missa, cantada pelos excelentes cantores do lugar. A chuva continua ininterruptamente. 

– À noite, vai-se à representação de uma peça teatral, muito aplaudida pelos numerosos espectadores, e continuava a chover. A 

representação foi também assistida pelo boníssimo Coronel Agilberto Maia, Prefeito Municipal, e pelo Juiz Distrital, que fez um primoroso 

discurso, muito aplaudido. 

5 – Domingo. De manhã, chove até às 8 horas, depois, o tempo clareia e aparece o sol. O dia foi bom, com muitos divertimentos que 

animavam cada vez mais a festa, animada também pela banda local. À noite, repetição da peça com o teatro cheio. Os diletantes atores se 

conduziram muito bem, além da expectativa, e foram muito aplaudidos. 

– Nesse dia, adquiri no leilão 2 copos fantasia com o dístico: “Lembrança”, que paguei no ato: .......................................................... 2.800 réis 

6 – Segunda-feira. Outro dia de festa! A festa é anunciada às 5 horas da manhã com fortes explosões de morteiros e com a alvorada, com 

escolhidas peças executadas pela banda local. Hoje, a festa, para compensar-se da chuva de Sábado, assume um caráter mais solene, com 

muita animação. A missa, cantada com maestria pelos excelentes cantores de ambos os sexos, foi seguida por uma bem ordenada e 

numerosa procissão. Durante o dia, continuaram os variados divertimentos que agradaram muitíssimo ao numeroso povo que concorreu 

aos festejos. 

– Às 14 horas, depois do almoço, me despedi da filha Estér e família e retomo, a cavalo, a viagem para casa, onde chego, com os filhos 

Onésimo e Plínio, às 17 horas. 

– Ao chegar em casa vindo de São Domingos, a filha Albertina me entregou, recebidos do amigo Fioravante De Marchi, por vários trabalhos 

que lhe fiz, 20.000 réis. 

8 – Quarta-feira. Visitei o compadre Leopoldo Domeneghini e, com ele, fui até o vilarejo de Parobé. 

                                                             
7 Benjamin Cezarotto, casado com Jones Dall'Acqua. Residia na Linha 18 de Casca. 



9 – Quinta-feira. Dia que passei na Casca fazendo propaganda de vides etc.. do estabelecimento do Sr. Adolfo Randazzo, de Caxias, como 

também fiz ontem no povoado Dr. Parobé. Passo a noite no Ulisses. 

10 – Sexta-feira. No Hotel Aurora, do compadre Ulisses Toazza, levanto às 6 horas e continuo a propaganda, como ontem; pela noite dormida 

pago: .......................................................................................................................................................................................... 1.000 réis 

– Pelo almoço de ontem, paguei .............................................................................................................................................................. 1.600 réis 

– Hoje estou convidado a jantar na casa do amigo Pietro Zandoná, patrão do filho Ovídio. 

– Comprei do Sr. Romano Zanchet um colarinho branco nº 39, que paguei ........................................................................................... 2.600 réis 

– Mais um par de meias grossas ............................................................................................................................................................... 2.000 réis 

– No Albino Busato, comprei um pacotinho de tachas para tamancos, que paguei ............................................................................... 1.000 réis 

– Tomei o café da manhã no Hotel Familiar de Avelino Mantovani, paguei ............................................................................................ 1.500 réis 

– Fiz visita ao amigo, gravemente enfermo, Antônio Meomi, que encontrei quase em convalescença. 

– Paguei a conta que devia ao Sr. Severo Pandolfo, correspondente às tábuas que comprei ainda no dia 14 de junho p.p.: 18 tábuas de pinho 

de 1º classe de 5,5 metros por 33 cm de largura ao preço de 1.200 réis o metro quadrado. Total 39.600 réis; ½ dúzia de forro de 33 x 5,50 a 

1.100: 12.100 réis. Total: ........................................................................................................................................................................ 51.700 réis 

– Paguei pelo tratamento dos dentes da filha Anita ao dentista de Casca, Sr. Heleodoro P. Borges ................................................... 20.000 réis 

14 - Terça-feira. Comprei hoje na casa comercial de Albino Busato um vidro para a portinha do guarda-louça de 33 x 43 cm, que paguei 

................................................................................................................................................................................................................... 2.200 réis 

– Recebi de Isidoro Astolfi, da Linha Colombo de Guaporé, que me mandou a filha Anita por meio de seu irmão Plínio, um pacote de varas 

de videira, cerca de 60, sendo a metade de champanha e a outra, de moscatel. O filho Plínio retornou de Guaporé, ontem, às 18 horas. 

– Nesta data, entreguei ao agente do jornal “La Nuova Itália”, de Porto Alegre Dr. Giovanni Maffei, 27.000 réis, pela assinatura de Jerônimo 

Busato, de São Domingos, sendo: 15.000 réis pela assinatura de 1933 e 12.000 réis pela assinatura de 1934. 

16 – Quinta-feira. O amigo Pedro De Zorzi, durante todo o dia, nos ajudou a matar, carnear, e fazer os salames de 5 porcos. Foram feitos 50 

kg de salames de primeira, 25 de Segunda, mais 10 de “ossocoli”, Total: 85 quilos de carne limpa, isto é, sem ossos. 

– Vendi a David Toazza 25 quilos de pele de porco ao preço de 600 réis o quilo. Total: 15.000 réis. 

19 – Domingo. Hoje, por meio do amigo Antônio Mioni, recebi da filha Aurora, que enviou através de Giovanni Mioni, um pacote contendo 

2 garrafinhas de remédios da Flora Medicinal, para o filho Plínio, uma muito desejada carta, a primeira que recebo depois que ela reside em 

Curitiba, mais 2 jornais e uma revista “Noite”, que se publica no Rio de Janeiro. Por tudo isso, fiquei muito contente. 

20 – Segunda-feira. Recebi hoje do amigo Giovanni Rizzotto um feixinho de vides de duas qualidades: uma de Herbemont e a outra de uva 

de mesa. 

– O filho Onésimo, em meu nome, foi ao negociante Antônio Busato e comprou uma caldeira de ferro-gusa, que custou 11.000 réis, mais 

uma frigideira por 4.000 réis. 

21 – Terça-feira. A trabalho da fiscalização municipal, andei pelas Linhas Dr. Protásio Alves, Ramiro Barcellos (18), na casa do inspetor 

Giovanni Carminati, onde almocei, depois, pela mesma linha, passei na serraria de Antônio Zanella e daí, costeando o rio Carreiro, passei na 

casa de Frederico Bordignon, da Linha 17 (Protásio Alves), onde parei cerca de uma hora e que, a meu pedido, me ofereceu enxertos de 

árvores frutíferas e de parreiras estrangeiras, que agradeci, depois, sempre costeando o Carreiro, cheguei à Linha Vespasiano Corrêa (16). 

– Comprei na casa comercial de José Bodanese 12 garfos, que paguei .................................................................................................. 4.800 réis 

– Às 17 horas, novamente a cavalo, parti em direção a casa. Cheguei ao povoado Dr. Parobé às 18:30 horas, mandei desencilhar o cavalo e 

decidi passar a noite no hotel de Santo Camilotti. Depois do jantar, isto é, às 21 horas, fui à cama, um tanto cansado. 

– Neste dia, veio, na minha ausência, e comprou de minha esposa, o Sr. José Brotto, de Passo Fundo, comprou, repito, uma lata de banha 

de 15 quilos a 650 réis o quilo. Pagou 10.000 réis. Ao mesmo, a esposa vendeu um garrafãozinho de vinho branco, com a capacidade de 

cerca de 6 garrafas, com a promessa de trazer-nos, na próxima vez que vier de Passo Fundo, um “quinto”8 de nossa propriedade, que temos 

em casa do Sr. Aparício Langaro.  

22 – Quarta-feira. Uma manhã de tempo belíssimo, como, aliás, foi ontem. Às 7.30 horas mandei encilhar o cavalo e parti de volta para 

casa. 

– Com a mulher, fiz os enxertos de cerejas européias em plantinhas de “marinelle”9 e depois, de ameixas estrangeiras. 

                                                             
8 Quinto (quinta parte de uma pipa); barril com a capacidade para cinqüenta litros, mais ou menos. “Dicionário Vêneto Sul Riograndense" de Alberto V. 
Stawinski, p. 191). 
9 Marinelle: espécie de cerejas de sabor agridoce 



24 – Sexta-feira. Paguei o débito que eu tinha com o ferreiro Ferdinando 

Bertollo, no modo seguinte: Da data de 26 de outubro de 1933 até a data 

presente, por várias ferramentas e ferraduras de cavalos, paguei 

............................................... 16.700 réis 

– Comprei e paguei na casa comercial de Albino Busato ½ dúzia de facas a 

1.400 réis cada uma; Total: 8.400 réis. Mais um quilo de arroz (bichado!) 

................... 1.000 réis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 – Sábado. Mandei comprar no Albino Busato 4 quilos de açúcar a 1.800 o quilo: ............................................................................ 7.200 réis 

– Café, um quilo ........................................................................................................................................................................................ 2.800 réis 

– Carbureto, um quilo .............................................................................................................................................................................. 1.800 réis 

– Hoje, em comemoração a uma data cara à família10, aconteceu uma serenata, prazerosa e divertida. Previamente, foram convidados a 

bela companhia de canto da Linha 17 (Dr. Protásio Alves) e ainda: Francesco e Giovanni Tumelero, Cesare Pertussatti, Battista e Ângelo 

Baccin, Capelli, também o excelente professor Frederico Benvegnù, Adolfo Provenzi, o filho Plínio e família, o genro Vittorio Tessaro e família, 

estes últimos, moradores de São Domingos, um pouco além do prof. Benvegnù. Da casca, o Dr. Giovanni Maffei, o seu pai e o farmacêutico 

A. Dalla Bona, o Sr. Primo Scartazzini, Andrea Quarenghi, Antônio Bramatti, Luigi Maccarini, Ulisses Toazza e Pietro Zandoná. A família de 

meu irmão Luigi, G. Donadel e família, Leopoldo Domeneghini e família, Pietro De Zorzi e família e Florêncio11 Mognol. A festa ocorreu na 

melhor das alegrias até às 12:30 horas do dia 26 do corrente. 

26 – Domingo. À noite, às 19 horas, chegaram o genro Maximino Busato e Pietro Fasolin, o primeiro de Vila Maria e o outro, de Linha 18 

(Caxias), ambas localidades do 7º distrito deste município, os quais passaram a noite em nossa casa. 

– A convite do Dr. G. Maffei, almocei em sua casa, com seu pai, o Cav. ..................., seu cunhado A. Dalla Bona e a esposa deste último. 

27 – Segunda-feira. Depois do café, os hóspedes partiram para suas casas. 

– Veio o filho de Albino Busato buscar a banha, 171 quilos e ½ a 650 o quilo. Total: 111.475 réis. 

28 – Terça-feira. Hoje, mandei pôr, no sapateiro de Girolamo Busato, os cadarços nos sapatos que comprei em Vila Maria, no Cendron. 

– Recebi do amigo Sr. Francesco Bianchi um saco de erva-mate pesando 22 quilos ao preço de ... 

 

 

Setembro - 1934 

 

2 – Domingo. Hoje a comissão eleitoral, chegada da cidade de Guaporé, formada pelos senhores: Agilberto Maia, Prefeito Municipal, Osvaldo 

Ribeiro, Subprefeito, Eduardo Mallmann, Secretário Municipal, Brasilino Loureiro, Tesoureiro Municipal, o Promotor Público, o Juiz Distrital, 

o Inspetor Escolar e outros, ofereceu um grandioso churrasco à população do Distrito, convidando-a a apresentar-se unida, unânime e 

concorde e dar o próprio voto aos candidatos governamentais. Este foi às 12 horas em ponto. 

– Fizeram uso da palavra, com vibrantes discursos, primeiro, Cel. Agilberto Maia, Prefeito, o Juiz Distrital, o Promotor Público, o Sr. Loureiro 

e, por último, o Rev. Pe. Augusto, pároco local. Houve muitos vivas. Às 16 horas, terminou a festiva manifestação a contento geral do 

numeroso público, convencido de que, no próximo 14 de outubro, as urnas eleitorais estarão cheias de votos em favor dos candidatos 

apresentados pelo Governo. 

3 – Segunda-feira. Hoje fui ao povoado Dr. Parobé para encontrar-me com o fiscal da estrada, Sr. Vittorio Moreschi, e convidá-lo, conforme 

ordem recebida ontem do Cel. Agilberto Maia, para irmos juntos às Linhas 21, 23 e 24 para ver algumas pontes e pontilhões a serem 

construídos e verificar quanto podem custar às obras. 

                                                             
10 A data de 25 de agosto, "cara à família", seria, segundo Albertina Dall'Acqua Fontana, a data que marcava o retorno de Ângelo Dall'Acqua à igreja católica, 
na páscoa do ano anterior (1933), quando se encontrava hospitalizado na Santa Casa de Misericórdia em Porto Alegre. 
11 Florêncio Mognol – Ângelo se refere ao amigo utilizando em algumas ocasiões o nome de Florêncio, em outras Fioravante e na maioria das vezes Fioro. 

Nota fornecida por Ferdinando Bertollo a Ângelo Dall'Acqua, 
quando este saldou sua dívida em agosto de 1934. A importância 
de 15.400 réis, deduzida de 32.100 réis, correspondem, segundo 
um recibo de 26 de outubro do ano anterior, a 5.80 réis que 
Dall'Acqua adiantara ao comerciante e mais 10.320 réis por 
mudas de vides que o mesmo Dall'Acqua lhe vendera. 
Fonte: acervo Dall´Acqua 



– Ficou estabelecido, com o mesmo fiscal, que encontrei na venda do Santo Camilotti, de irmos no dia 5 do corrente. 

5 – Quarta-feira. Conforme acordo com o fiscal Vittorio Moreschi, partimos da Casca, a serviço, por ordem municipal, e viajamos pelas 

Linhas 21, 23 e 24, até os irmãos Bianchi. Depois de haver tomado às devidas providências na serraria dos irmãos Bianchi, sobre o preço dos 

pranchões de cerne de pinho a serem serrados, de 5 m de comprimento por 8 x 16, ao preço de 400 réis por metro, já colocados; de 5 ou 6 

pontilhões e mais 114 pranchões para duas pontes, foi combinado que o trabalho das pontes será feito por meu filho, sob meu controle, a 

8.000 réis por dia. 

– À tarde, às 17 horas, estava de novo em casa. 

– Na Casca, às 16 horas, entreguei ao Sr. G. Maffei, agente do jornal “La Nuova Itália”, de Porto Alegre, a assinatura anual de 1933 do 

assinante Prof. Frederico Benvegnù, de São Domingos, na importância de 15.000 réis, e da assinatura anual, 1934, de Giacomo Chiodelli, da 

Linha 23. 

6 – Quinta-feira. Veio, às 10 horas, o filho Plínio buscar o remédio para sua esposa Sibila, um tanto adoentada, e saber se a mãe poderia ir 

até São Domingos para ver o que deve fazer a respeito da doença de sua mulher. 

– Às 15 horas, a cavalo, partiram para São Domingos. 

7 – Sexta-feira. Sete de setembro! Data significativa! O 56º aniversário de nossa chegada a D. Isabella (hoje, Bento Gonçalves), aos 7 de 

setembro de 1878! Ainda o 112º aniversários da independência do Brasil, de Portugal. Independência, Independência! Para nós, para mim, 

ainda não chegou a Independência econômica. E nunca a terei nem gozarei !!!! 

– Choveu todo o dia, isto é, até meio-dia. 

– De manhã, veio o amigo Humberto Ben para um trabalho de marcenaria, isto é, para fazer um modelo de colunazinha. 

– Veio, para uma visita, o amigo Giovanni Predebon, de Guaporé, fiscal geral municipal. 

8 – Sábado. A convite, feito há alguns dias, do amigo Prof. Giacomo Savaris, hoje fui à Linha 16 (Vespasiano Corrêa) na direção do rio Carreiro, 

à sua casa, onde cheguei às 13 horas e tomei lugar no excelente banquete até às 16 horas. Às 14 horas principiou a chover, chuva fininha 

que durou até às 16 horas. Às 18 horas cheguei em casa. 

9 – Domingo. Fiquei em casa. Às 15 horas soube que minha comadre Madalena De Zorzi estava recolhida ao leito, gravemente doente de 

uma recaída de gripe. Fui visitá-la e encontrei-a muito mal12. 

10 – Segunda-feira. Fui a Casca a pé. Comprei na casa do Sr. Anolice Cunha, ele mesmo me atendeu, ¾ de metro de fita para chapéu, em 

liquidação, paguei ..................................................................................................................................................................................... 1.500 réis 

– Hoje recebi das mãos de Girolamo Busato um pacotinho contendo duas revistas e uma carta, que me mandou de Curitiba a filha Aurora. 

 E um rosário! 

– Da Linha Colombo, por meio do ônibus de A. Bresolin, recebi uma carta e 5 m de riscado de presente da filha Itália. 

– Hoje, minha mulher Marina vendeu à filha Estér a nossa máquina de costura a pedal por conta de um débito que tínhamos com eles, 

Vittorio e Estér, por dinheiro recebido de empréstimo, conforme nota de 1º de julho de 1930, no modo seguinte: 

28 de junho, 1930, recebidos de empréstimo dos mesmos: 200.000 réis 

Outro empréstimo: 50.000 réis 

Por trabalho em tabuinhas para telhado (scandole): 85.550 réis 

Em 1º de julho, 1930, recebidos de empréstimo: 200.000 réis 

Total: 785.550 réis 

– Como em data, cujo dia ele não recorda, eu lhe restituí 400.000 réis, ficamos com o débito de 385.550 réis, porém, o genro Vittorio, de 

acordo com sua esposa Estér, por sua bondade (ou por reconhecimento de algum favor que eles acham que lhe fizemos), perdoaram-nos 

os 85.550 do trabalho nas tabuinhas (scandole), devendo, no caso, pagarmos a eles 300.000 réis. 

– Sendo que a máquina foi valorizada, por ambas as partes, em 500.000 réis, a filha Estér combinou como receber em dinheiro 300.000 réis, 

importância que lhe devemos, e decidiu dar-nos em dinheiro, em tempo oportuno (à sua mãe) 100.000 réis e deixar-nos sua máquina de 

costura manual, correspondente ao preço de ... 

– Assim, desta maneira e nesta data, liquidamos o nosso débito com a filha Estér e o genro Vittorio Tessaro. 

– Hoje, minha esposa e o filho Vitorino voltaram de São Domingos. 

13 – Quinta-feira. Nessa manhã, às 3:15 horas, veio o empregado polaco de Pieretto De Zorzi, que nos chamou, acordando-nos de surpresa, 

dizendo que o Pieretto desejava que a Marina fosse à sua casa porque sua mãe estava para morrer. A mulher, imediatamente, levantou e 

foi, com o filho Onésimo; chegaram quando a mãe de Pieretto, Maddalena D´Olivier já estava morta; havia expirado ás 3 horas da 

madrugada. 

– A pedido do amigo Pietro De Zorzi, fui a Casca para comunicar a morte de sua mãe ao escrivão civil. 

– Aproveitei a oportunidade para comprar na casa de Anolice Cunha, em liquidação, uma dúzia de colheres, que paguei no ato, ao preço de 

................................................................................................................................................................................................................... 3.000 réis 

– Comprei e paguei na casa comercial de Albino Busato um pacote de fósforos ao preço de .............................................................. 1.800 réis 

– Comprei no Romano Zanchet um triângulo (lima) que paguei ............................................................................................................. 1.200 réis 

– Mais duas folhas de papel e dois envelopes de luto, que paguei ........................................................................................................... 400 réis 

– Esta manhã, no retorno de Casca em viagem para Guaporé. O carteiro Miro Pezzutti trouxe-me o pagamento mensal, como de costume, 

que percebo da Prefeitura Municipal pelo meu emprego como Fiscal lotador desde 14 de julho de 1911, em réis: 150.000. 

– No ato, paguei de gratificação ao mesmo carteiro: .............................................................................................................................. 2.000 réis 

                                                             
12 Madalena De Zorzi, nascida Olivier, era viúva de Cassiano De Zorzi, vizinho dos Dall'Acqua. O casal emigrou, com seus filhos, em 1878, de La Valle de Agordo, 
Belluno, Itália, junto com os Dall'Acqua, que também eram dessa localidade, estabelecendo-se, primeiramente, na Linha Palmeiro de Bento Gonçalves. Eram 
padrinhos de Itália Dall'Acqua Astolfi, primogênita de Ângelo e Marina Dall'Acqua, nascida na Linha Palmeiro em 1995.  



– Esta tarde, antes da noite, no cemitério da vila, teve lugar o sepultamento da falecida comadre Maddalena D`Olivier, esposa do falecido 

Cassiano De Zorzi. Foi acompanhada até a última morada pelo sacerdote local e por grande número de parentes devotados, amigos e 

conhecidos, pois, por sua bondade e caráter franco, gozava de estima geral. Foi levada à igreja e feitas às cerimônias religiosas de costume. 

17 – Segunda-feira. Com a intenção de angariar ainda, além dos 100.000 réis angariados em coleta pública em favor do sobrinho Francesco 

Spada, genro do meu cunhado Augusto Piaia, que, no mês de julho deste ano, teve a infelicidade de ver sua casa queimada com tudo que 

nela havia, digo, de poder recolher ainda alguma coisa em dinheiro, hoje, me dirigi a cavalo a Vila Maria, onde cheguei à tarde e parei em 

casa da filha Gelsomina, cujo marido Maximino, para tratar de seus interesses, estava em Camargo, distrito do município de Soledade. 

18 – Terça-feira. Parada em Vila Maria a fim de angariar donativos em favor do sobrinho Francesco Spada. 

– De manhã deveria partir para casa, mas chove, uma chuva fina, até meio-dia. Fico todo o dia esperando que a estrada seque. 

20 – Quinta-feira. À noite, mais chuva. 

– Hoje, mesmo com a estrada molhada e o tempo chuvoso, resolvo partir para casa, mesmo porque havia terminado a coleta em favor do 

sobrinho Francesco Spada, cuja lista rendeu a importância de 141.900 réis. 

– Comprei no negócio de Busato & Cia um par de meias, que paguei .................................................................................................... 3.000 réis 

– Um bloco de papel para cartas na Cooperativa Estrela: ....................................................................................................................... 4.000 réis 

– Paguei o par de sapatos que comprei no Albino Cendron no dia 6 de julho p.p. ao preço de .......................................................... 24.000 réis 

– Estando eu ausente, o filho Onésimo acompanhou o fiscal das estradas, a seu próprio pedido, até a Linha 23, a fim de fazer reparos em 

vários pontilhões em mau estado, porém, por causa do mau tempo, nada puderam fazer. 

21 – Sexta-feira. Por causa do mau tempo, o filho Onésimo retornou às 11 horas sem poder trabalhar. 

22 – Sábado. O filho Onésimo, conforme combinado com V. Moreschi, fiscal das estradas, hoje que o dia promete ser bom, retornou à Linha 

23, a fim de ajudá-lo no trabalho dos pontilhões. 

– À tardinha, retornou, após terminado o trabalho. Ganhou 8.000 réis e gastou 4.800 réis. 

– Hoje, fui ao meu cunhado e compadre Augusto Piaia levar-lhe o resultado da coleta em benefício de seu genro Francesco Spada, que teve 

a infelicidade de ter perdido sua casa num incêndio, tendo a coleta rendido 141.900 réis. 

23 – Domingo. Depois do café, encilhado o cavalo, parti para Casca às 8:30 horas, onde cheguei às 10:40 horas. 

– Ao meio-dia, presenciei dois discursos políticos, de José Garibaldi Silva e de Josué Ponzi, ambos advogados de Guaporé, num comício, 

diante da igreja, em propaganda eleitoral do partido de oposição “Frente Única” para a eleição no dia 14 do próximo mês de outubro em 

todo o Brasil. 

24 – Segunda-feira. Começou a trabalhar, por mês, o empregado polaco (Propodoski) por 40.000 de mensalidade. 

 

Término do Caderno 15 

 

 

 
 

 

 

 
 


