
 

 

 

Caderno 42 
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Reprodução da frase escrita por Ângelo no começo do caderno. 
 

 

Setembro – 1947 
 

1 – Segunda-feira. Convidado, almocei em casa do filho Alcides. 

– O tempo está bastante ameaçador, choverá? Desconfio que sim, porém, depois do almoço eu e o neto Angelin animamo-nos, e pela Rua 

dos Operários subimos, logo porém a chuva principiou a desabar, salvamo-nos no armazém do Sr. Acácio Carneiro Rocha, depois de uns 15 

minutos enviamo-nos novamente, mas tivemos que parar mais duas ou três vezes, até que finalmente, meio molhado, cheguei em casa da 

filha Aurora; o Angelin salvou-se em parte, pois ele levava o guarda-chuva, aí encontrei a minha esposa Marina, que se encontrava desde o 

sábado passado. Logo a Marina e a Aurora arrumaram-me roupas. O dia inteiro continuou a chover. Tive que passar a noite em casa da 

Aurora. 

2 – Terça. No correio retirei um livro chamado “Dormitório”, que me enviou a pedido a “Livraria Italiana” de Humberto Ghiggino de São 

Paulo, cujo preço foi de ........................................................................................................................................................................................ 

Cr$ 18,00 

– E as despesas ............................................................................................................................................................................................ Cr$ 1,50 

– Por ½ quilo de tomates ............................................................................................................................................................................. Cr$ 4,00 

– Por um quilo de carne de gado ................................................................................................................................................................ Cr$ 7,00 

– Por 50 gramas de pimenta do reino .........................................................................................................................................................Cr$ 3,00 

– Por pão ..................................................................................................................................................................................................... Cr$ 5,00 

– Hoje entreguei a Impressora Pontagrossense a fim de encadernar o livro “Geografia per gli Instituti Tecnici e Magistrali Inferiori”, dos 4 

volumes formar um livro só. 

3 – Quarta. O tempo choveu desde às 4 horas da madrugada até às 11. 

– De tarde a Marina voltou em casa. 

– O tempo continua de vez em quando a chover. 

4 – Quinta. O dia abriu e a Marina voltou novamente ao seu serviço em casa da filha Aurora, pois ela terá que permanecer ainda um par de 

dias. 

5 – Sexta. Às 14 horas subi na cidade, fui no correio, postei um pacote de livros para a filha Ersília de Concórdia. Pelo registro .......... Cr$ 3,00 

– No armazém do Sr. José ...................., por 2 repolhos ........................................................................................................................... Cr$ 5,00 

– Por pão ..................................................................................................................................................................................................... Cr$ 2,00 

– O frio já se faz sentir. A temperatura baixou bastante. 

6 – Sábado. O frio é fora do comum, pois já estamos na primavera. Às 11 horas da manhã, o termômetro na sombra marcava 11 graus! 

7 – Domingo. Na catedral assisti a missa das 9 horas. 

– Às 10h, fui apreciar as manifestações e a grande concentração das forças de estância nesta cidade, e do povo, na praça Barão do Rio 

Branco, em homenagem a fausta data da Independência do Brasil. 

– Na volta em casa comprei no armazém do Sr. José .......... dois repolhos a ............................................................................................. Cr$ 5,00 

8 – Segunda. Por encomenda da filha Itália de Guaporé, comprei na livraria católica desta cidade, um livro chamado O Moço Educado, que 

custou ....................................................................................................................................................................................................... Cr$ 20,00 

– Fui almoçar em casa do genro Luís Busato. 



– Por 3 papéis de sementes de beterraba ................................................................................................................................................... Cr$ 2,00 

– Por um maço de fósforos ......................................................................................................................................................................... Cr$ 3,00 

– Por 2 dúzias de bananas ........................................................................................................................................................................... Cr$ 4,00 

– Por um quilo de biscoitos doces sortidos .............................................................................................................................................. Cr$ 15,00 

9 – Terça. Durante a noite recém passada, choveu bastante. 

– Nesta data dei à Marina a fim de que compre ovos .............................................................................................................................. Cr$ 10,00 

10 – Quarta. Sendo hoje o aniversário do filho Alcides, ele nos convidou, eu e a Marina, ao almoço na casa dele. Por tal ocasião eu lhe trouxe 

duas garrafas de vinho ................................................................................................................................................................................ Cr$ 7,00 

– E mais 50 gramas de Fermento Royal ....................................................................................................................................................... Cr$ 1,00 

– Aos vários parentes presentes na ocasião, o Alcides ofereceu abundantes doces e bebidas. 
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11 – Quinta. Sendo que o filho Onésimo tinha que seguir por seus negócios pela Rua dos Operários, o encarreguei de comprar, em algum 

armazém, 2 tubos de Pílulas da Vida, que ele comprou e pagou pelos dois ............................................................................................. Cr$ 7,00 

13 – Sábado. Às 9h subi na cidade, por despesas hoje ............................................................................................................................. Cr$ 2,00 

– Na impressora Pontagrossense, por 2 cadernos em branco ................................................................................................................... Cr$ 6,00 

– Por selos no correio .................................................................................................................................................................................. Cr$ 2,40 

– Por um papel de sementes de cenoura ................................................................................................................................................... Cr$ 1,00 

– E outro duplo ............................................................................................................................................................................................ Cr$ 1,50 

– Por 2 papéis de sementes de nabos ......................................................................................................................................................... Cr$ 1,00 

– E por outro de sementes de rabanete ..................................................................................................................................................... Cr$ 0,50 

– Por 2 jornais “Idade Nova” ....................................................................................................................................................................... Cr$ 2,00 

14 – Domingo. O dia inteiro parei em casa. 

15 – Segunda. A cidade hoje apareceu fartamente embandeirada em homenagem aos seus 124 [anos] desde a sua fundação e criação da 

cidade. 

17 – Quarta. Depois de uns 4 ou 5 dias de friagens e bom tempo, hoje amanheceu trovejando e às 8 horas principiou a chover com bastante 

intensidade, porém com chuva fria. 

– Se o nosso bom Deus me tivesse privado da sua graça de não saber ler e escrever, eu não saberia como passar o meu tempo. Pois assim 

seja louvada e agradecida a Divina Providência pelas imerecidas graças recebidas no saber, de qualquer jeito ler e escrever, assim posso me 

entreter e passar o meu tempo, até que o nosso Bom Deus o permitir, na leitura atraente moral e instrutiva e escrever (ou rabiscar) algumas 

cartas aos inúmeros amigos e parentes esparsos pelos estados do Rio Grande do Sul e Sta. Catarina, que para mim é uma consolação e 

grande satisfação. 

18 – Quinta. Durante a noite recém passada choveu bastante. 

– Convidados, eu e a Marina, fomos almoçar em casa do filho Alcides aí no bairro da Olaria. 



– Consta que o deus Plúvio1 vai abrir novamente as torneiras a fim de nos agradar com o providencial elemento líquido. 

– Tendo a marina que seguir na cidade para a casa da filha Aurora e o tempo na iminência de chover, subiu pela Rua dos Operários, [e depois 

pela] Emerlino de Leão, chegando em casa da Aurora a tempo de não apanhar chuva. Eu, demorei-me com o Alcides na conversa, e antes 

de chegar em casa apanhei um aguaceiro que obrigou-me a mudar de roupas. 

19 – Sexta. Hoje levantei-me meio indisposto. Dormi pouco. Levantei-me às 8 horas. O vento está soprando bastante e faz frio. 

– Depois do café, recolhi-me novamente na cama, pois o frio incomoda-me. Para entreter-me peguei o livro ”Sertões de Iguaçu” do autor 

César Martinez. 

– A Marina mandou-me dizer que tendo de aplicar injeções na filha Aurora, tem de permanecer em casa dela mais alguns dias. 

20 – Sábado. Ontem dei para a Marina para as suas despesinhas ......................................................................................................... Cr$ 20,00 

– Dei Cr$ 5,00 ao filho Onésimo a fim de que me compre algumas miudezas, pois para mim subir na cidade torna-se difícil devido as estradas 

bastante ruins ............................................................................................................................................................................................. Cr$ 5,00 

– Será que o sol hoje nos dará a graça de sua visita? Está fazendo frio. 

– Sendo que de tarde as estradas enxugaram, animei-me e subi na cidade.  

Comprei: A revista “Chácara e Quintais” .................................................................................................................................................... Cr$ 4,00 

 2 Jornais ...................................................................................................................................................................................... Cr$ 1,00 

 Selos no correio .......................................................................................................................................................................... Cr$ 3,20 

 Repolhos ..................................................................................................................................................................................... Cr$ 3,00 

 Cenouras ..................................................................................................................................................................................... Cr$ 2,50 

 Pastilhas ...................................................................................................................................................................................... Cr$ 0,50 

 Laranjas ....................................................................................................................................................................................... Cr$ 1,00 

                Cr$ 15,20 

21 – Domingo. Na catedral assisti a missa. 

– Despesas .................................................................................................................................................................................................. Cr$ 2,00 

– Por convite do filho Alcides, eu e a Marina fomos almoçar na casa dele, na Olaria. 

22 – Segunda. Tendo eu abusado ao chupar 5 ou 6 laranjas um tanto deterioradas, não passei bem durante a noite. Também a noite foi 

bastante fria. 

– O dia mostra que parece de inverno, com forte vento frio. 

23 – Terça. Depois do meio-dia principiou a chover e continuou até às 17 horas, com bastante frio. 

24 – Quarta. Durante a noite continuou a cair a chuva. Depois da meia-noite caiu forte temporal com relâmpagos e espantosos trovões, 

acompanhados de grossa saraivada e vento fortemente impulsionado, que acarretou em prejuízos materiais e quebras de vidro de janelas. 

– A chuva continuou até às 11 horas. 

– Nesta data entreguei à Marina ................................................................................................................................................................. Cr$ 5,00 

– O tempo continua ruim. 

25 – Quinta. Durante a noite choveu calmamente. Consta que a Divindade do deus Plúvio, abriu as torneiras, pois os regatos converteram-

se em caudalosas torrentes, provocando danos, levando cercas e mais objetos misturados com a terra, tábuas, roupas, et..., etc... pelas 

rampas da montanha. 

– Eu tinha necessidade de subir na cidade; porém, com o tal tempo é bom ficar em casa, que é muito melhor. 

26 – Sexta. Parece que o tempo vai melhorando, já as estradas enxugaram, e penso que de tarde conseguirei subir na cidade. 

– Às 14 subi no centro. Fui na Impressora Pontagrossense, onde recebi o libro Geografia, etc.... que lhe entreguei em 2 do corrente a fim 

que me fosse encadernado, já pronto e bem encadernado do cujo serviço custou ............................................................................... Cr$ 25,00 

– Na padaria por 10 pães ............................................................................................................................................................................ Cr$ 4,00 

– Por um bitter Águia .................................................................................................................................................................................. Cr$ 1,00 

– Por uma latinha de leite condensado ...................................................................................................................................................... Cr$ 6,50 

– Por uma garrafa de cerveja com o Onésimo ........................................................................................................................................... Cr$ 4,00 

27 – Sábado. Choveu o dia inteiro. 

28 – Domingo. Almoço em casa do filho Alcides. A passagem em frente do portão do curtume torna-se meio difícil, visto as chuvaradas dos 

dias recém passados, porém, conseguimos passar. 

– Às 16 horas mal e mal conseguimos chegar em casa, que novamente a chuva desabou com bastante violência. 

– Não tenho superstição; porém, esta vez desconfio que teremos a tal enchente de São Miguel! A chuva continua. 

30 – Terça. Será que o tempo irá abrir? 

– Pois como houve suspensão da chuva e que a pomba apareceu com a rama de oliveira, animei-me também e sai de casa, seguindo o 

monte acima, fui às 10 horas na cidade a fazer as minhas comprinhas. 

– No correio por selos ..................................................................................................................................................................................Cr$ 3,00 

– Por 5 jornais na Livraria Brasil .................................................................................................................................................................. Cr$ 3,20 

– Por uma garrafa de cerveja ...................................................................................................................................................................... Cr$ 4,00 

– Por balas as crianças ................................................................................................................................................................................. Cr$ 1,00 

 

 

 

                                                             
1 Plúvio - cremos que Dall´Acqua referia-se ao deus da mitologia grega ZEUS (JUPITER PLÚVIO) O deus supremo do mundo e regente dos deuses do Olimpo. 
Zeus foi considerado, de acordo com Homero, o pai dos deuses e dos mortais. Era o senhor do céu, o deus da chuva, e o ceifeiro das nuvens. Fonte: 
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/deuses-gregos.htm 



– Despesas durante o mês de setembro de 1947: 

2 Pelo livro “Dormitório” 18,00  13 Por 2 jornais 2,00 

“ Registrado          “ 1,50  20 Entregues à Marina 20,00 

“ ½ quilo de tomates 4,00  “ Entregues à Onésimo 5,00 

“ Um quilo de carne de gado 7,00  “ Revista “Chácara e Quintais” 4,00 

“ 5 garrafas de pimenta do R. 3,00  “ Por selos no correio 3,00 

“ Por pão 5,00  “ Por 2 jornais 1,00 

5 Pelo registro de livros à filha Ersília 3,00  “ Por repolhos 3,00 
2,50 “ Por repolhos 5,00  “ Por cenouras 2,50 

“ Por pão (5) 2,00  “ Por pastilhas 0,50 

7 Por repolhos 5,00  “ Por laranjas 1,00 

8 Pelo livro “Moço Educado” 20,00  21 Por despesas 2,00 

“ Por sementes hortaliças 2,00  24 Dei à Marina 5,00 

“ Por um maço de fósforos 3,00  26 Pela encadernação da Geografia 25,00 

“ Por 2 dúzias de bananas 4,00  “ Por 10 pães 4,00 

“ Por 1 quilo de biscoitos 15,00  “ Por bitter Águia 1,00 

9 Entreguei à Marina 10,00  “ Leite condensado 6,50 

10 Por 2 garrafas de vinho 7,00  “ Uma garrafa de cerveja 4,00 

“ Por 5 gramas Royal 1,00  “ Bitter Águia 1,00 

11 Por 2 tubos de Pílulas da Vida 7,00  30 Selos no correio 3,00 

13 Por despesas 2,00  “ Por 5 jornais 3,20 

“ Por 2 cordões para sapatos 2,00  “ Por garrafa de cerveja 4,00 

“ Por 2 cadernos em branco 6,00  “ Por balas 1,00 

“ Por selos no correio 2,40  “ Por despesas 3,00 

“ Por sementes de verduras 2,50     

“   “            “                   “ 1,50    243,60 

 

 

Outubro – 1947 
 

4 – Sábado. No açougue da Ermelino de Leão, comprei um coração de gado do peso de um quilo que paguei ..................................... Cr$ 4,50 

– Com ½ quilo de carne por ......................................................................................................................................................................... Cr$ 4,50 

– Por uma vela (espermacete) .................................................................................................................................................................... Cr$ 0,80 

5 – Domingo. Por 2 jornais .......................................................................................................................................................................... Cr$ 1,00 

– Por 2 repolhos .......................................................................................................................................................................................... Cr$ 9,00 

– Por uma garrafa de cerveja ...................................................................................................................................................................... Cr$ 4,00 

7 – Terça. Às 14 subi na cidade, no correio postei para o amigo David Toazza 2 jornais do “Jornal do Paraná”. 

– Comprei na Livraria Brasil, 2 “Fanfulla” e “Idade Nova” ........................................................................................................................... Cr$ 2,20 

– Por um limão ............................................................................................................................................................................................ Cr$ 1,00 

– Por um papel de sementes de beterraba ................................................................................................................................................. Cr$ 1,00 

– Por bitter Águia ........................................................................................................................................................................................ Cr$ 1,00 

– Estive na Aurora a qual como sempre quis oferecer-me um cálice de ótimo licor, como também presenteou-me de uma cabeça de repolho. 

8 – Quarta. Durante a noite recém passada choveu bastante. 

– Às 14 horas o tempo desabou grande chuvarada e forte ventania que durou até às 17. 

9 – Quinta. O tempo abriu, o dia foi lindo. 

– Dei à Marina para seus gastos ................................................................................................................................................................ Cr$ 10,00 

14 – Terça. A despesa hoje foi a seguinte: 

– Bitter Águia ............................................................................................................................................................................................... Cr$ 2,00 

– Pela revista “O Riso” ................................................................................................................................................................................. Cr$ 3,00 

– 3 números do “Fanfulla” .......................................................................................................................................................................... Cr$ 1,80 

– Selos no correio ........................................................................................................................................................................................ Cr$ 3,20 

– Vale postal nº 372.586 ........................................................................................................................................................................... Cr$ 10,00 

– Vale postal 372.587 ................................................................................................................................................................................ Cr$ 30,00 

– Um par de óculos escuros ...................................................................................................................................................................... Cr$ 10,00 

– Leite condensado ..................................................................................................................................................................................... Cr$ 6,50 

– Rabanetes ................................................................................................................................................................................................ Cr$ 2,50 

– Uma garrafa de cerveja ............................................................................................................................................................................ Cr$ 4,00 

– Cenouras .................................................................................................................................................................................................. Cr$ 1,50 



– Recebi do filho Cr$ 50,00 (Onésimo). 

17 – Sexta-feira. Hoje, por verduras ......................................................................................................................................................... Cr$ 11,50 

– Por 2 jornais .............................................................................................................................................................................................. Cr$ 2,20 

– Por 10 pães ............................................................................................................................................................................................... Cr$ 4,00 

18 – Sábado. Entreguei à Marina, para ela comprar ovos ....................................................................................................................... Cr$ 10,00 

19 – Domingo. Hoje, fui assistir a Santa Missa na igreja do Rosário. Em seguida fui visitar o conhecido amigo Nicola Palumbo, onde tomei 

um cálice de bitter Águia ............................................................................................................................................................................. Cr$ 2,00 

– No bar do Sr. Arsênio, na praça da Catedral, com o filho Onésimo, tomamos uma garrafa de cerveja ................................................ Cr$ 4,00 

– Ao meio-dia fui almoçar em casa do filho Alcides. 

– Despesas hoje .......................................................................................................................................................................................... Cr$ 2,50 

20 – Segunda. Hoje, a Marina não anda muito bem, tem bastantes dor de barriga que lhe repercute até a cabeça. O seu estado de saúde 

me dá alguma preocupação. 

– O tempo esfriou e durante a noite choveu. O dia inteiro ficou coberto. 

21 – terça. Será verdade que hoje o nosso Brasil rompeu as relações diplomáticas com a Rússia? 2 

22 – Quarta. A Marina depois de ter tomado o remédio Agarol que lhe enviou a filha Aurora, principiou felizmente a experimentar algumas 

melhoras. 

23 – Quinta. Hoje a Marina quis levantar-se da cama. 

– Às 14 subi na cidade, fui postar uma carta registrada para o filho Plínio de Caçador (Sta. Catarina). 

– Por selos no correio .................................................................................................................................................................................. Cr$ 3,20 

– Por 4 nºs “Fanfulla” e “Idade Nova” ........................................................................................................................................................ Cr$ 3,40 

– Por jornal “Diário do Campo” .................................................................................................................................................................. Cr$ 0,50 

– Por uma lâmina Gillette ............................................................................................................................................................................ Cr$ 1,00 

– Por repolhos ............................................................................................................................................................................................. Cr$ 5,60 

– Nesta data a Marina principiou a receber ½ garrafa diária a Cr$ 1,00 por cada meia-garrafa de leite. 

24 – Sexta. O céu está coberto com densas e escuras nuvens. Durante a noite passada choveu bastante; e hoje irá continuar. Agora a muita 

chuva aborrece e vai prejudicar bastante as plantações em geral. 

– Às 19 horas o céu abriu as torneiras e o sacro líquido nos caiu em abundância, continuando por 3 horas mais ou menos. 

25 – Sábado. Visto a suspensão da chuva, a Marina aproveitou hoje para semear e transplantar mudas de verduras. 

26 – Domingo. Não achando-me disposto, hoje não subi na cidade, assim não fui na missa. 

– O filho Onésimo, nesta data emprestou-me Cr$ 40,00. 

– O filho Alcides finalmente nos trouxe a vitrola já bem arrumada e composta, que desde que foi arruinada em Caçador, na ocasião da nossa 

volta da viagem ao Rio Grande do Sul, e que o seu malogro em casa do genro Maximino, nunca mais tivemos o ensejo de tocar e ouvir as 

suas lindas peças sonoras e de canto. 

– Nós ficamos sumamente reconhecidos ao Alcides pelo conserto e ajuste grátis, pois ele, pelo seu trabalho não quis receber a compensação 

de sua habilidade, que para nós foi muito vantajosa. 

27 – Segunda. Convidados pelo filho Alcides fomos eu e a marina almoçar em casa dele. 

– Pela Rua dos Operários, subi na cidade. 

– No correio fui comprar selos .................................................................................................................................................................... Cr$ 5,70 

– Mandei extrair um vale postal em favor da firma Loureiro Costa e Cia. de São Paulo, por ................................................................. Cr$ 27,00 

– Por uma caixinha de graxa preta para sapatos, no André Mulaski......................................................................................................... Cr$ 3,00 

– Por bitter Águia ........................................................................................................................................................................................ Cr$ 1,00 

– Por caramelos ...........................................................................................................................................................................................Cr$ 1,00 

28 – Terça. A filha Aurora hoje restituiu-me os 200 cruzeiros que lhe tinha emprestado em 3 de setembro p.p. 

– Entreguei à Marina para ela comprar ovos .............................................................................................................................................. Cr$ 6,00 

29 – Quarta. Faz 3 dias que o tempo vai indo favoravelmente, porém, hoje tem bastante sinal que breve teremos outra vez a chuva. 

– Será que tornará a nos amolar? 

– Nesta data o filho Alcides pagou-me por conta Cr$ 200,00 do dinheiro que lhe emprestei em 31 de outubro de 1945, na importância total 

de Cr$ 2.500,00; assim fica nos devendo ainda Cr$ 2.300,00. 

30 – Quinta. Às 14, junto ao filho Onésimo, fui comprar na loja dos retalhos na rua 15 de Novembro, um retalho de casimira de 1 metro e 

82 cm enfestado para fazer um par de calças, pelo preço de .................................................................................................................. Cr$ 80,00 

– No correio postei um pacote de jornais para o amigo André Quarenghi de Casca. 

– Por jornais ................................................................................................................................................................................................ Cr$ 2,00 

– Por 2 retróses ........................................................................................................................................................................................... Cr$ 1,80 

– Por pão ..................................................................................................................................................................................................... Cr$ 2,00 

31 – Sexta. Dei à Marina para comprar ovos ........................................................................................................................................... Cr$ 10,00 

 

 

 

                                                             
2 Rússia - O Brasil rompeu relações diplomáticas com a União Soviética em 20 de outubro de 1947. O estopim para o rompimento foi um incidente que 
envolveu o segundo secretário da embaixada brasileira em Moscou. O diplomata foi detido no hotel onde a embaixada funcionava provisoriamente, acusado 
de causar arruaça quando estaria embriagado. 



– Despesas durante o mês de outubro de 1947: 

4 Por 1 coração de boi 4,50  14 Por selos no correio 3,20 

“ Por ½ quilo de carne de boi 4,50  “ Vale-postal nº 372.586 10,00 

“ Por uma vela “estearina” 0,80  “ Vale-postal nº 372.587 30,00 

5 Por 2 jornais 1,00  “ Um par de óculos escuros 10,00 

“ Por 2 repolhos 9,00  “ Leite condensado 6,50 

“ Por uma cerveja 4,00  “ Sementes de rabanetes 2,50 

7 Por 2 jornais “Fanfulla” 
 

1,20  “ Sementes de cenoura 1,50 

“ Por 1 “Idade Nova” 1,00  28 Dei à Marina 6,00 

“ Por 1 limão 1,00  30 Por retalho Casimira 80,00 

“ Por 1 papel de sementes de beterraba 1,00  “ Por jornais 2,00 

“ Por 1 bitter Águia 1,00  “ Por 2 retrós 1,80 

9 Dei à Marina para ovos 10,00  “ Por pão (15) 2,00 

14 Bitter Águia 2,00  31 Para Marina comprar ovos 10,00 

“ Revista o “Riso” 3,00     

“ 3 nºs do “Fanfulla” 1,80    305,40 

 

 

Novembro – 1947 
 

1 – Sábado. Durante a noite choveu. O tempo faz bastante frio, às 8 horas da manhã na sombra, o termômetro marca 12 graus acima de 

zero. 

– Na venda do Pedroso fui comprar pão por ............................................................................................................................................... Cr$ 5,00 

– Caramelos ................................................................................................................................................................................................ Cr$ 1,00 

4 – Terça. Fui comprar no correio selos por ............................................................................................................................................... Cr$ 5,00 

– Por jornais e revistas na Livraria Brasil ..................................................................................................................................................... Cr$ 4,70 

5 – Quarta. Felizmente hoje, a minha esposa Marina está de parabéns, pois completa os seus 71 anos de existência, pois ela nasceu a bordo 

do transatlântico S. Martin de bandeira Francesa, precisamente em 5 de novembro de 1876, sendo filha do casal Agostino Sbardelotto e 

Giovanna Dal Canal, oriundos Feltre, província de Belluno, Itália. 

– Querendo o nosso filho Alcides homenagear a sua mãe, pelo feliz aniversário do seu natalício, quis convidar-nos ao bem preparado almoço, 

mandado preparar de propósito, pela sua esposa D. Zelinda, a qual pela arte da cozinha tem muita habilidade. Convite que de bom grado 

aceitamos. 

– Nesta data, restituí ao filho Onésimo, por conta Cr$ 20,00, dos 40,00 que ele emprestou-me em 26 do mês de outubro p.p. 

– Também a sua filha Aurora quis presentear a sua querida mãe, pelo seu 71º aniversário natalício, com um par de lindos sapatos caseiros 

para inverno e uma lata de litro de óleo doce, da marca “Rita” para mesa. 

– Comprei no Ubaldino uma garrafa de cachaça ....................................................................................................................................... Cr$ 4,50 

– E mais por balas ........................................................................................................................................................................................ Cr$ 1,00 

7 – Sexta. No Ubaldino Pedroso por pão (10) ............................................................................................................................................ Cr$ 4,00 

8 – Sábado. Mediante prévio aviso hoje fui retirar no correio um pacote de sementes de verdura encomendado e que me expediu a firma 

“Carlos Corradine” de São Paulo, pela importância de Cr$ 30,00, já averbados, veja a nota na data de 14 de outubro último, do vale postal 

nº 372.587. 

– Nesta data na “Impressora Pontagrossense” na rua 15 de Novembro, recebi bem encadernado o livro sob o título “Geografia” composto 

de 4 volumes, cujo trabalho de encadernação custou-me ...................................................................................................................... Cr$ 30,00 

– Na mesma casa por 4 penas de aço ......................................................................................................................................................... Cr$ 4,00 

– Por doces .................................................................................................................................................................................................. Cr$ 1,00 

– Por 3 jornais .............................................................................................................................................................................................. Cr$ 1,70 

– E por selos no correio ............................................................................................................................................................................... Cr$ 2,00 

9 – Domingo. Hoje, convidados, fomos assistir eu e os filhos Alcides e Onésimo, a uma reunião particular, sobre as eleições políticas, do 

prefeito e vereadores, a serem votados no próximo dia 16 do corrente. À reunião compareceram além do candidato à prefeitura pelos 

partidos PSD e PR, Padre João Brasílio Ribas, mais 7 ou 8 companheiros, interessados também na política. 

– Assistiram a dita reunião, mais ou menos umas cinquenta pessoas, isto foi no pátio atrás da casa do Sr. ............... [em branco] na sombra 

das laranjeiras. 

– Às 11 horas tudo estava acabado. 

– A despesa hoje foi de ................................................................................................................................................................................ Cr$ 1,50 

11 – Terça. Na Livraria Brasil comprei jornais por ...................................................................................................................................... Cr$ 2,70 

– Por balas ................................................................................................................................................................................................... Cr$ 2,50 

– Hoje, por repolhos .................................................................................................................................................................................... Cr$ 5,00 

– Por uma garrafa de cerveja ..................................................................................................................................................................... Cr$ 4,00 

13 – Quinta. A Marina subiu em casa da filha Aurora a fim de auxiliá-la em serviço de costura. Diz que voltará no próximo sábado. 



– Hoje, de acordo com o prévio aviso, fui no correio a retirar um pacote de sementes de hortaliças e que conforme pedido recebi da firma 

“Loureiro Costa e Cia.” conforme vale postal nº 372.744 na data de 27 de outubro último. 

– Por despesa hoje ...................................................................................................................................................................................... Cr$ 7,50 

– De tarde, contrariamente ao projeto, a Marina voltou em casa. 

– Recebi já prontas o par de calças de casimira que me fez a nora Aurora, esposa do filho Ovídio. O feitio foi do meu gosto e bem trabalhado. 

Pois como ela quis insistir dizendo que pelo serviço, não pretende e não quer nada, então eu por intermédio da Marina lhe enviei 

................................................................................................................................................................................................................... Cr$ 20,00 

15 – Sábado. Nesta data restituí ao filho Onésimo os restantes 20,00 cruzeiros, que com os 20,00 que lhe restituí em 5 do corrente, perfazem 

os 40,00 que ele emprestou-me em 26 de outubro próximo passado. Assim aquela conta está liquidada.  

– Comprei na venda do Sr. ............ [em branco] 4 tubos das Pílulas da Vida, a Cr$ 3,50 cada um, no total de ..................................... Cr$ 14,00 

– Por uma carteira de cigarros “Liberty” ............................................................................................. Cr$ 1,50 

– Hoje, paguei a .............. [em branco] por 14 carrinhos de estrume para a horta ................................................................................ Cr$ 20,00 

16 – Domingo. Hoje, eleições para prefeitos e vereadores municipais, neste estado do Paraná. 

– Às 8 e 30 subi na cidade e fui assistir a Sta. Missa das 9 horas. 

– Almocei em casa do genro Luís. Às 15 horas estava em casa. 

17 – Segunda. Na venda de Ubaldino Pedroso, por pães ......................................................................................................................... Cr$ 2,00 

– Por Melhoral ............................................................................................................................................................................................. Cr$ 1,50 

18 – Terça. Tendo chegado o tempo, digo a época de mandar extrair na delegacia de polícia, o meu atestado de vida, a fim de que depois 

de enviá-lo a Guaporé ao meu procurador José Astolfi, para que ele possa receber a minha aposentadoria na prefeitura municipal daquela 

comunidade. 

– Para tal fim precisava como nas outras vezes um atestado de duas pessoas idôneas, as quais possam atestar que me conhecem e que sou 

residente nesta cidade, rua e nº, idade e nacionalidade. Para isto dirigi-me como pelo passado ao meu neto, Sr. Rubens Caprilhone e o 

conhecido Sr. Pedro Primor, ambos empregados da “Curtidora Pontagrossense”, os quais imediatamente favoreceram-me com o tal 

documento. 

– Por um bitter Águia .................................................................................................................................................................................. Cr$ 1,00 

– No bar do Sr. Arsênio, com o filho Onésimo, uma cerveja ...................................................................................................................... Cr$ 4,00 

– Com o filho Onésimo, às 14h apresentei-me na delegacia; depois de ter apresentado ao auxiliar do Sr. Delegado policial, o atestado que 

me forneceu o Sr. Rubens, o homem diz-me que era necessário fazer reconhecer as duas assinaturas no cartório do tabelião. Então fomos. 

No cartório disseram-me que era preciso comprar os selos seguintes na coletoria estadual: 

1 selo encarnado de Cr$ 2,00 

1 selo verde de Cr$ 1,00 

1 selo para atestado de vida de Cr$ 10,00 

Na coletoria federal: 

 1 selo de Cr$ 2,00 

 1 selo de saúde de Cr$ 2,00 

 E pelo serviço do empregado da coletoria federal Cr$ 3,00 

Total de ..................................................................................................................................................................................................... Cr$ 18,80 

– Às 16 horas estivemos novamente na delegacia, onde depois de ter entregue ao auxiliar, o tal atestado legalmente preenchido, preparou-

me o atestado de vida, exigindo porém, o selo estampilha que o aplicou no documento que foi em seguida assinado pelo delegado regional, 

e nos despediu, sem pedir-me compenso ................................................................................................................................................ Cr$ 10,00 

– Na venda da esquina tomamos uma garrafa de cerveja Brahma ........................................................................................................... Cr$ 5,00 

– Por 2 “Fanfulla” e um “Idade Nova” ........................................................................................................................................................ Cr$ 2,20 

19 – Quarta. Durante a noite não passei bem. 

– De manhã acordei-me bastante suado. O dia inteiro na cama. O movimento do corpo é anormal; tenho tonteiras, diarreia e vômito. Comer? 

qual, nada absolutamente. 

– De tarde a Marina preparou-me um prato de caldo com algumas ervilhas que consegui engolir. 

– De noite, outro pratinho da mesma sopa com batatinhas e sem pão. 

20 – Quinta. Durante a noite dormi alguns pouco. Diminuiu as corridas. Enfim descansei um pouco. Depois do meio-dia, achando-me 

bastante melhorado, levantei-me da cama. 

– Consegui acabar a carta que principiei a escrever à filha Itália de Guaporé, ainda anteontem. Em cuja carta incluí o meu atestado de vida, 

com o pedido à dita filha, de que, ao chegar em suas mãos o tal atestado, o entregue ao seu marido José, meu procurador, a fim de que 

possa na prefeitura de Guaporé, receber o vencimento correspondente aos meses de: todo maio, até que puder, da minha aposentadoria 

deste ano. 

– A carta a mandei no correio, por intermédio do filho Onésimo, com pedido que a registre; como de fato a mandou registrar, levando o 

número 66.719 ........................................................................................................................................................................................... Cr$ 1,30 

– O filho Alcides, quis hoje presentear-me com 2 limonadas gasosas, que aceitei de bom grado, agradecendo-o. 

21 – Sexta. Embora ainda bastante fraco, vou indo regularmente bem. 

– Durante a noite choveu um pouco. Parece que hoje irá chover mais. Deus fez que nos mandasse o precioso líquido, pois desde o dia 3 do 

corrente é que não caem mais chuvas. 

– A chuva nesta época é muito, muito necessária para o normal crescimento das verduras, arvoredos e mais vegetação, pois continuando a 

estiagem nesta estação iremos ficar sem as tão necessárias verduras domésticas, e os preços das que são introduzidas de fora subirão cada 

vez mais; pois o preço atual subiu extraordinariamente. 

– Hoje entreguei à Marina .......................................................................................................................................................................... Cr$ 2,00 

– O filho Ovídio presenteou-me com uma garrafa de cerveja, que aceitei de bom grado agradecendo-o. 



22 – Sábado. A minha saúde continua mais ou menos, não muito forte. 

– A filha Aurora, veio nos visitar, mostrando mais uma vez a sua bondade, a sua dedicação e amor filial perante os seus genitores! Bravo, 

muito bem! O nosso bom Deus, a seu tempo saberá recompensar-te, tu podes estar segura! 

23 – Domingo. Nem hoje acho-me disposto para ir assistir à missa. 

24 – Segunda. A noite passou muito abafada. Suei bastante. Às 4 da madrugada, acordei-me sob a impressão de um bombardeio, pois os 

trovões explodiam com grande fracasso. A chuva também não demorou a desabar, pois continuou mais ou menos pelo espaço de 1 hora. 

– Não me acho em boa disposição, estou sentindo que tenho uma febrezinha. Será a tal gripe? 

– De tanto barulho que fez o tempo esta noite, não deu em nada! 

25 – Terça. O tempo abriu fresquinho e a chuva será para outra ocasião. Durante o dia o calor foi imenso. 

– De tarde subi a fim de ajustar as contas com o vigário da catedral, o qual atendeu-me imediatamente. Em poucos minutos estava livre. 

– Resolvi passar a noite em casa da filha Aurora, a fim de amanhã assistir a Sta. Missa e a comunhão. 

– Também a Marina subiu, pois tem bastante serviço em costurar em casa da filha Aurora. 

26 – Quarta. Assisti a missa das 7 como também a Santa Comunhão. 

– Às 9 andei no correio, onde postei 3 cartas. Comprei selos por .............................................................................................................. Cr$ 5,00 

– Na livraria comprei o jornal “Idade Nova” e um “Fanfulla” .................................................................................................................... Cr$ 1,60 

– Na mesma Livraria Brasil, recebi encomendados os livros seguintes: 

 No país da Arte, de Blasco Ibanez ............................................................................................................................................. Cr$ 20,00 

 O Imperador em Exílio, de .......... [em branco] por .................................................................................................................. Cr$ 10,00 

– Comprei na Livraria do Rosário uma caderneta para bolso ..................................................................................................................... Cr$ 3,00 

– Na Farmácia Minerva, por Melhoral ........................................................................................................................................................ Cr$ 3,00 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Livro ao qual Ângelo se refere 

 

 

 

– Tanto a filha Aurora como a sua mãe, a Marina, aconselharam-me de passar o dia como também a noite em casa dela. Consenti. 

27 – Quinta. Hoje assisti a Sta. Missa em ação de graça na catedral, em sufrágio das almas dos intrépidos soldados, servidores heroicos da 

destemida pátria, o Brasil, tombados briosamente em defesa das instituições pátrias e contra os maus brasileiros, iludidos pelos ideais dos 

rubros e sanguinários sequazes do antipatriota cavalheiro da esperança, Luís C. Prestes, e do seu chefe do Kremlin.  

– Assistiram também a missa as autoridades militares do regimento aqui aquartelados com a banda militar e um sem número de milites. A 

manifestação patriótica de hoje foi em homenagem aos bravos milites sacrificados pela pátria no dia 27 de novembro de 1935 na capital da 

república. 

– Depois da missa, junto ao filho Ovídio, desci na chácara. 

29 – Sábado. Estou notando que a gripe está se manifestando com a frequência da tosse, que apesar de não muito forte, incomoda-me 

bastante. O calor é sufocante. 

30 – Domingo. Também hoje não estou disposto a subir na cidade. As santas funções ficarão para outro domingo. A tosse incomoda-me. 

– O calor hoje é exorbitante. Às 16 horas o termômetro marcava na sobra 22 ½ graus, e ao sol 35 ½ graus. E o tempo, não quer chover! 

Continuando assim, o calor acabará queimando a verdura. É uma lástima! 

– Hoje dei a Marina ................................................................................................................................................................................... Cr$ 10,00 

 

– Despesas durante o mês de novembro de 1947: 

 

 

 

 

 



3 Por pão no U. Pedroso 5,00  15 Por 14 carrinhos de estrume 20,00 

“ Por caramelos 1,00  17 Por pão no U. Pedroso 2,00 

4 Comprei no correio selos 5,00  “ Por Melhoral no U. Pedroso 1,50 

“ Por jornais e revistas 4,50  18 Por um bitter Águia 1,00 

5 Por cachaça no Ubaldino Pedroso 4,50  “ Por uma cerveja com o Onésimo 4,00 

“ Por balas 1,00  “ Na coletoria estadual por selos 13,00 

7 Por pão 4,00  “ Na coletoria federal por selos 2,80 

8 Por encadernação da geografia 30,00  “ Pelo serviço do empregado na coletoria federal 3,00 

“ Na impressora Pontagrossense, 4 penas 4,00  “ Uma garrafa de cerveja Brahma 5,00 

“ Por doces e jornais 2,70  19 Por jornais 2,20 

“ Por selos no correio 2,00  20 Por 1 carta registrada à filha Itália 1,30 

9 Hoje despesa 1,50  21 Dei à Marina 2,00 

11 Por jornais 2,70  26 No correio por selos 5,00 

“ Por doces 2,50  “ Na livraria por jornais 1,60 

“ Por repolhos 5,00  “ Pelo livro “Imp. Em exílio” 10,00 

“ Por uma garrafa de cerveja 4,00  “ Pelo livro “No País das Artes” 20,00 

13 Por despesas 7,50  “ Na Farmácia Minerva por Melhoral 3,00 

“ Por feitio de um par de calças 20,00  30 Dei à Marina 10,00 

15 Por 4 tubos de Pílulas da Vida 14,00     

“ Por 1 carteira de cigarro 1,50    229,80 

 

 

Dezembro – 1947 
 

1º – Segunda. Felizmente, às 10 horas de hoje, depois de um calorão de fornalha, principiou a cair a tão suspirada e providencial chuva, que 

continuou por mais de uma hora. 

2 – Terça-feira. O dia conservou-se nublado, com vento noroeste e frio. 

– Às 14 horas subi na cidade, fui postar no correio 5 pacotes de jornais e revistas, para amigos no rio Grande do Sul. 

– No bar do Sr. Arsênio, na praça da catedral, tomei uma garrafa de limonada que custou ................... Cr$ 3,00 

3 – Quarta. Tanto te manhã como de tarde, o tempo continua fresco, e durante o dia com grande calor. 

– Às 8 horas a Marina subiu em casa da Aurora, a fim de atender ao seu serviço de costura. Diz que voltará amanhã. 

– O ronda do curtume comunicou ao filho Onésimo que, na estação ferroviária, uma senhora que se diz parente, estaria me esperando para 

falar, ela deu o nome de Gelsomina, e que não podia sair, devido a que o trem partiria para Minas Gerais. Eu, não me fiz de rogado. 

Imediatamente, sabendo que poderia falar com a filha, subi, levando 22 minutos para chegar na estação da via férrea. Aí procurei a filha em 

vários lugares, mas qual nada; em seguida soube que o trem do sul para São Paulo parou poucos minutos, e que já tinha saído às 12 e 30. 

Fiz aquela viagem sacrificada por nada! Paciência! 

– Às 14 horas estava novamente em casa, bastante cansado. 

4 – Quinta. Parece que o tempo afirmou. A Marina voltou de lá da casa da filha Aurora às 15 horas, por não achar-se muito boa. Ela trouxe-

me um telegrama que a filha Gelsomina enviou ao Luís, seu cunhado, no dia 2 do corrente, pedindo-lhe o favor que em vista da viagem que 

ia fazer para Minas Gerais, e pela pressa, não podia demorar-se em P. grossa e que em 3 do corrente apresentar-se-ia na estação por ocasião 

da chegada do trem direto ao ½ dia. Porém, como o telegrama chegou nesta data para a Aurora, não deu para se apresentar a chamada. 

– O tempo está firme, amanheceu fresquinho. 

6 – Sábado. Hoje, fui na Farmácia Milka, comprei 250 gramas de essência de vinagre que custou ........................................................ Cr$ 7,00 

– No armazém do Sr. André Mulaski (armazém Olinda), comprei um vidro de tinta sardinha, que paguei .............................................. Cr$ 1,00 

– E uma lâmina de Gillette ........................................................................................................................................................................... Cr$ 1,00 

– Às 8 e 45 estava de volta em casa. 

7 – Domingo. Assisti a Sta. Missa das 9 horas na igreja do Rosário. Às 10 e 30 estava de regresso em casa. 

8 – Segunda. Às 13 horas, embora meio indisposto, junto aos filhos, suas famílias e a minha esposa Marina, subi [na cidade], e às 15 horas 

na catedral episcopal, assisti as cerimônias religiosas na ocasião das distribuições das medalhas milagrosas pelo Rev. Padre. 

– Na ocasião eu também consegui ganhar uma, como aliás todos os demais presentes. 

9 – Terça. O filho Alcides, hoje seguiu para Laranjeiras, capital do ex território de Iguaçu. 

– Almocei em casa da nora Zelinda. 

– Comprei na venda que foi do Sr. Pedroso (Ubaldino), 2 garrafas de vinho tinto .................................................................................... Cr$ 8,00 

– Dia de intenso calor. A gente parece estar num forno. O vento suspendeu de soprar. Breve teremos a tão almejada chuva. 

10 – Quarta. Às 4 horas da madrugada acordei meio sob a impressão de um espantoso trovão, os raios seguiam-se sem interrupção, como 

também o fracasso dos contínuos e assustadores trovões, que tinham em sobressalto a gente assustado. 

– O tal temporal durou uma meia-hora mais ou menos, para principiar a cair forte a chuva. Não peguei mais no sono. A chuva continuou até 

às 11 horas. Suspendeu até as 13, quando continuou outra vez até às 14 da tarde. 



– Sendo que a filha Aurora amanhã segue para caçador, a fim de assistir no domingo dia 14 do corrente, as solenidades que o neto sacerdote 

D. Amélio Caovilla, filho de Ângelo Caovilla e Joana Busato, vai rezar na matriz daquela cidade a primeira Sta. Missa, com a assistência 

também do nosso filho Vitório, seminarista em São Leopoldo, e que se irá demorar alguns dias com os parentes, manifestou o desejo de 

que a sua mãe passe os dias de sua ausência em sua casa na cidade, a fim de cuidar no limite do poder, nos vários afazeres domésticos da 

casa. 

11 – Quinta. Às 10 e 30, eu e a Marina, subimos em casa da filha Aurora, onde acompanhei a família ao almoço. 

– Entreguei à Aurora um pacotinho contendo 52 moedas sortidas, de prata, latão, níquel e de cobre de várias nações, a fim de que em 

Caçador o entregue à sua mana Gelsomina, a qual por sua vez o entregará ao seu filho Angelin, ao qual já as tais moedas as vendi a bastante 

tempo, pelo preço combinado de Cr$ 250,00 e que teria me pago ainda o mesmo dia, isto foi feito em ................... mas, que por força maior, 

ainda até a presente data não deram entrada. 

1 Alemanha 6 
 

7 Estados Unidos 2 
 

13 Luxemburgo 1 

2 Argentina 6 
 

8 França 6 
 

14 Portugal 1 

3 Bélgica 1 
 

9 Gália e Novara 1 
 

15 Suíça 1 

4 Bolívia 1 
 

10 Grécia 1 
 

16 Uruguai 6 

5 Chile 1 
 

11 Hungria 1 
 

      

6 Espanha 1 
 

12 Itália 16 
 

    52 

 

– A filha Aurora prometeu-me que teria seguido pontualmente o tal recado. 

– Às 14 horas a Aurora, acompanhada do pequeno Evaldino, filho do casal Ermindo e Albertina Fontana, ao qual vai entregar na ocasião o 

seu filho, seguiram viagem para Caçador. 

– Eu, às 16 horas estava de regresso na chácara. 

12 – Sexta. Hoje, caiu uma boa e calma chuva. 

13 – Sábado. O dia de hoje é de grande calor. Às 12 horas o filho Alcides voltou de Laranjeiras. 

 

 

 

16 – ................... , pois o riacho em frente do portão do curtume tinha engrossado que quase não dava de atravessá-lo. 

– Na ocasião de que o filho Onésimo ia na cidade, o encarreguei de levar no correio 2 cartas, e que me comprasse na Livraria Brasil 2 números 

do jornal “Fanfulla”, e que me comprasse outros artigos, isto é: 

 2 números do “Fanfulla” a 600 réis ............................................................................................................................................. Cr$ 1,20 

 Um nº do “O Jornal do Paraná” .................................................................................................................................................. Cr$ 0,50 

– Na Livraria São Luiz, um vidro de tinta verde .......................................................................................................................................... Cr$ 3,00 

E um de tinta azul ....................................................................................................................................................................... Cr$ 3,00 

 O jornal “Idade Nova” ................................................................................................................................................................. Cr$ 1,00 

– Na volta o Onésimo nos trouxe a notícia de um telegrama que a Aurora mandou de Caçador; que já chegaram e assistiram aos festejos da 

1ª missa do P. Amélio Caovilla. E que os nossos filhos Itália e Vitório, em breve chegarão aqui. 

17 – Quarta. Às 11 subi na cidade, almocei em casa do genro Luís. 

– Às 14 andei no correio, mandei extrair um vale postal da importância de Cr$ 20,00 em favor da redação do jornal Correio Riograndense, e 

que os pagou o meu filho Onésimo, o qual me substitui em qualidade de assinante ao dito semanário, sendo que nesta data o mandei 

suspender. 

– Despesa pela remessa do vale para Garibaldi (R.G.S.) em carta registrada 

...................................................................................................................... Cr$ 2,20 

– Por compra de selos ................................................................................. Cr$ 2,80 

– Pela compra de um vidro de Iodosalina na Farmácia Minerva.............. Cr$ 16,50 

 

 

 

 

 
Publicidade do remédio citado por Ângelo 

 

 

 

– Por 400 gramas de tinta sardinha na Livraria Rosário ............................................................................................................................. Cr$ 4,00 

– Por bananas .............................................................................................................................................................................................. Cr$ 2,00 

18 – Quinta. O tempo tem cara de acabrunhado, tem bastante vontade de chover, faz frio, parece dia de inverno. Do meio-dia para adiante 

tem caído de vez em quando uma chuvinha bastante fria e impertinente. 

– O filho Ovídio está de cama, não passa muito bem. 

19 – Sexta. O dia passou inteiro nublado e com bastante frio. 

– O filho Ovídio não melhorou. O Onésimo procurou o médico (pelo telefone do curtume), o Dr. não estava em casa. 

– O tempo está bastante ruim. 

Falta uma página do caderno, que corresponde aos dias 14, 15 e parte do dia 16. 



– Recebemos notícias de que hoje chegarão os nossos filhos de Caçador, a filha Itália e o filho Vitório. 

– Às 17 horas, quando eu estava entretido na escritura das minhas notas, com a agradável surpresa apareceu-me a nossa filha Itália, a sua 

visita produziu-me inefável alegria e grande satisfação, pois para nos visitar, partiu lá do longínquo extremo do Rio Grande do Sul, a mais ou 

menos um milheiro de quilômetros de distância! De aí se vê, que certos filhos têm grande e farto amor aos seus pais. Nós, eu e a Marina, 

temos que ser-lhe infinitamente gratos! Brava filha Itália, o nosso Bom Deus saberá te recompensar de tanta dedicação e amor filial.  

– Junto com a filha Itália chegou também o seu mano Vitório, que por estar bastante cansado, mandou nos dizer que virá a nos cumprimentar 

amanhã. 

– Chegou também de Caçador a filha Aurora, onde ela tinha ido ainda no dia 11 do corrente. 

– A filha Itália, conforme carta e instruções que lhe enviei antes que ela saísse de Guaporé, trouxe-me a importância da minha aposentadoria 

correspondente a 5 meses, isto é; de todo o mês de maio até o mês de setembro de 1947, na importância de Cr$ 1.580,00, e mais Cr$ 

520,00 adicionados por ela para me favorecer, assim recebi Cr$ 2.000,00, sendo que os excedentes cruzeiros, ela os descontará quando o 

seu Beppi receber ainda no decurso deste mês a importância correspondente aos últimos 3 meses do corrente ano, na importância de Cr$ 

888,00. 

– Hoje dei à Marina para comprar ovos .................................................................................................................................................... Cr$ 10,00 

– Por uma garrafa de cana para o filho Onésimo ...................................................................................................................................... Cr$ 4,50 

21 – Domingo. Junto à Marina e a filha Itália, às 9h subimos na cidade. Assistimos a missa das 10 e 30. Almoçamos em casa de Luís. 

– Despesa hoje ............................................................................................................................................................................................ Cr$ 3,00 

– Por pão ..................................................................................................................................................................................................... Cr$ 5,00 

– Nesta data restitui ao filho Onésimo os Cr$ 100,00 que ele emprestou-me em 1º do corrente. 

– Nesta data, paguei também ao filho Onésimo, por 68 meias garrafas de leite a um cruzeiro por meia garrafa, sendo que a Marina principiou 

a receber o leite (meia garrafa diária) em 21 de outubro último, sendo: 8 dias e os meses de novembro e dezembro ........................ Cr$ 68,00 

22 – Segunda.  Sendo que ontem de tarde e durante a noite choveu, a Marina e a filha Itália tiveram que passar a noite em casa da Aurora, 

e somente hoje, às 8 puderam vir em casa, isto é, somente a Marina, pois a filha Itália esperou-me, a fim de que como ontem combinamos, 

que hoje de tarde iríamos dar uma volta de ônibus pela cidade. Assim, às 9 da manhã subi e com a Itália, demos uma volta de a pé no centro! 

– Na Casa Cantos “Loja das sementes das Flores”, a filha fez as suas comprinhas; eu comprei um papel de sementes de lindos cravos 

..................................................................................................................................................................................................................... Cr$ 2,00 

– Depois, a filha Itália, querendo aquistar uma sombrinha, na Av. Vicente Maçado, na Loja São João, fez a compra de um par das ditas. 

– Em seguida fomos visitar a Igreja do Rosário, depois entramos na “Livraria Católica São Luiz”, onde eu comprei 2 almanaques, que paguei 

Cr$ 10,00 cada, sendo que um o dei de presente à filha Itália, total de ................................................................................................. Cr$ 20,00 

– Continuando pela rua Bonifácio Vilela, seguimos e entramos no bar restaurante do conhecido meu patrício Nicola Palumbo, onde tomamos 

eu um copinho de bitter Águia e a Itália uma garrafa de guaraná, entre os dois ...................................................................................... Cr$ 4,50 

– Depois, tendo a filha a intenção de dar uma visita ao arrabalde de Nova Rússia, seguimos na praça do Rio Branco onde está a estação dos 

ônibus. Aí esperamos o carro que teria seguido para aquela localidade, o qual não demorou a chegar. As duas passagens de ida custaram 

um cruzeiro. A passeada foi boa. Às 15 chegamos no fim da linha do bairro Nova Rússia. No bar Félix tomamos uma limonada gasosa 

..................................................................................................................................................................................................................... Cr$ 2,50 

– Depois de uns 15 minutos de parada, chegou o ônibus que ia no centro. Embarcamos e em poucos minutos estávamos na estação. 

– Seguimos pelas ruas Eng.º Schamber, Av. Vicente Machado e na Livraria Brasil comprei a revista “Noite Ilustrada” ......................... Cr$ 1,50 

– Seguimos em seguida pela rua Augusto Ribas, até em casa da filha Aurora para descansar. Às 17 horas estávamos de volta na chácara. 

– A pedido, dei à Marina para as suas despesas ........................................................................................................................................ Cr$ 20,00 

23 – Terça. Hoje estamos convidados, eu, a Marina e a filha Itália, a almoçar em casa do filho Alcides, para onde seguimos às 11 horas. 

24 – Quarta. Subi na cidade. Na barbearia “Nunca Acaba” fiz-me cortar a barba e os cabelos ............................................................... Cr$ 8,00 

– Por 2 jornais “Fanfulla” ............................................................................................................................................................................ Cr$ 1,20 

– Por balas ................................................................................................................................................................................................... Cr$ 3,00 

– Às 18 estava de retorno em casa. 

25 – Quinta. Santo Natal! Santo Natal do Infante Menino Deus! Sempre seja louvado o Santo nome de Jesus Cristo! Chegou, e com ele a 

alegria buliçosa das inocentes crianças e o sorriso feliz dos seus pais, e a paz para todos os que ainda confiam naquele Deus Todo Poderoso, 

que se fez o mais humilde dos homens. 

– Glória nos céus altíssimos e Paz em terra aos homens de boa vontade. 

– Depois de um ano inteiro, vivido em meio a preocupações, sob uma atmosfera tão densa e carregada de revoluções, greves, agitações e 

desentendimentos entre os povos, faz-se mister uma trégua, uma hora de repouso, em que a humanidade possa ouvir o cântico de Natal. 

Glória, Glória e Glória! 

– Fazia bastante tempo que não tinha a satisfação de ouvir uma Sta. Missa em música aquela que assisti hoje às 10 e 30 na igreja catedral. 

Fiquei um tanto sensibilizado e agradavelmente contente. 

– Ao meio-dia, fomos eu, a Marina e a filha Itália convidados ao almoço em casa do genro Luís. Às 17 estávamos na chácara. 

26 – O filho Alcides nos convidou ao almoço, eu, a Marina e as suas irmãs Itália e Aurora. O almoço foi caprichosamente preparado 

magnificamente pela nora Zelinda. 

27 – Sábado. Com a filha Itália, subi na cidade, sendo que a filha queria antes de sair, fazer as suas comprinhas. Eu a acompanhei. 



– Comprei na Farmácia Minerva um vidro duplo de remédio “Agarol” que custou .................... Cr$ 28,00 

 

 

 

 

 
Localizada na Rua Santos Dumont, esquina com a Rua Vicente machado. Em 1909 era utilizado como 

farmácia Minerva, e anos depois como sede da farmácia Catedral, o imóvel contém dois pavimentos, 

sendo arredondados na esquina, ambos de alvenaria. É uma construção eclética com uma 

ornamentação de grande riqueza artística. Atualmente o edifício é usado para comércio. Fonte: 

https://cultura.pontagrossa.pr.gov.br/acervo-imoveis-tombados/sede-farmacia-catedral 

 

 

 

– Na Impressora Pontagrossense comprei um livrinho de devoção, chamado “Guia ao Céu” que custou ............................................ Cr$ 35,00 

28 – Domingo. Junto à filha Itália e a sua mãe, fomos assistir à missa na catedral, e sendo que a dita filha tem que regressar para casa, e 

conforme ela mesmo tinha projetado antes de sair da sua família, que salvo força maior a queria ver se podia chegar em casa no dia primeiro 

do novo ano, 1948. Por isto ela determinou de sair hoje e embarcar no direto das 14 horas para Caçador (Sta. Catarina), onde tem que se 

demorar, conforme ela disse, até o dia 31 do corrente, e em aquele dia embarcar para Passo Fundo, onde teria chegada às 24 horas do 

mesmo dia, e no dia seguinte Às 11 em casa no Guaporé. 

– Sendo o dia de chuva, eu e a Marina, acompanhamos a filha Itália até a casa da sua mana Aurora, e aí, com o derradeiro abraço despedimo-

nos com bastante saudade de ambas as partes! 

– Às 16 horas, sendo que o tempo nos permitiu, eu e a Marina, devagar seguimos para a chácara. Despesa hoje ................................ Cr$ 5,00 

30 – Terça. Hoje nada a anotar, como também de ontem, nada de importante que valha a pena registrar. 

31 – Quarta-feira. Deus seja louvado! Felizmente estamos no último dia do ano; assim nesta data, com a ajuda do nosso Bondoso Deus 

Todo Poderoso, tive a felicidade de completar 80 anos, 6 meses e 13 dias de existência! 

– Amanhã Deus permitindo, eu com minha esposa Marina, iremos assistir ao Divino ofício da Sta. Missa em ação de graças. 

 

– Estando eu bastante adoentado e tornando-se para mim um incômodo em anotar diariamente os casos, os acontecimentos, 

sucessos, novidades, ideias e quantas coisas que se relacionam a minha existência, resolvi suspender de aqui para diante as 

tais anotações, as quais ameaçam de nunca acabar, pois já iniciei o tal incômodo serviço (aliás, de minha espontânea vontade 

e sem obrigação), sem prática, sem estudo e sem teoria, com a data de 1º de janeiro de 1925 até 31 de dezembro de 1947. 

Ponta Grossa, em 31 de dezembro de 1947. 
 

 

 

– Despesas durante o mês de dezembro de 1947: 

2 Uma limonada 3,00  17 Por 1 vidro de Iodosalina 16,50 

6 Farm. Milka 250g Essência vinagre 7,00  “ Por 400g de tinta sardinha 4,00 

“ 1 vidro de tinta sardinha 1,00  “ Por bananas 2,00 

“ 1 lâmina Gillette azul 1,00  19 Dei a Marina, por ovos 10,00 

9 No U. Pedroso 2 garrafas de vinho 8,00  “ Por uma garrafa de cana para o filho Onésimo 4,50 

“ Por remédio 7,00  21 Por despesas 3,00 

“ Por doces 1,50  “ Por pão 5,00 

“ Por pão 2,00  “ Por 68 meias garrafas de leite a Cr$ 2,00 por garrafa 68,00 

14 Por 1 garrafa de guaraná 4,00  “ Na Casa Cantos por um papel de sementes de cravos 2,00 

“ Por balas para as crianças 1,00  “ Na Livraria São Luiz por 2 anuários 20,00 

15 ½ quilo de biscoitos sortidos 8,00  “ No Palumbo, Guaraná 3,50 

“ Doces 1,50  “ No Palumbo, bitter Águia 2,00 

“ Caramelos 1,00  “ Na N. Rússia uma limonada 2,50 

“ Bitter Águia 1,00  “ Noite Ilustrada 1,50 

16 2 “Fanfulla” 1,20  “ Dei para a Marina 20,00 

“ Jornal do Paraná 0,50  24 Corte de barba e cabelo 8,00 

“ 1 vidro de tinta verde 3,00  “ 2 “Fanfulla” 1,20 

“ 1 vidro de tinta azul 3,00  “ Por balas às crianças 3,00 

“ 1 “Idade Nova” 1,00     

“ Pelo registro dos 20,00 do Onésimo 2,20     

17 Por selos no correio 2,80    237,40 
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Na última página do caderno, Ângelo Dall´Acqua descreve de maneira sucinta todos os gastos 

efetuados no decorrer do ano de 1948. 


