
 

 

 

 Caderno Vitória 1 

 De 17/06/1948 até 26/07/1949 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de Ângelo Dall´Acqua no ano de 1948. 

Esta foto estava colada na contracapa do caderno. 

 

 

Junho – 1948 
 

17 – Nesta data recebi aviso do Banco N. do Comércio para ir retirar Cr$ 1.500,00, vindos de Guaporé, Rio Grande do Sul, correspondentes 

ao vencimento da minha aposentadoria relativa aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio do corrente ano, a razão de Cr$ 296,00 

mensais, no total de Cr$ 1.500,00. Devia ser Cr$ 1.480,00. 

– Emprestei ao filho Onésimo a importância de Cr$ 50,00. Foram dados. 

20 – Nesta data recebi do filho Ovídio Cr$ 50,00, sendo que é a liquidação dos Cr$ 150,00 que lhe emprestei em 7 de maio de 1948, tendo 

eu recebido os Cr$ 100,00 em 19 do mesmo. 

– Nesta data eu, a minha esposa Marina e o filho Alcides com a sua família, fomos passear em visita ao conhecido Ludovico, na Vila Oficina, 

chegando em casa dele às 10 e 30, em seguida, às 10 e 50, nós seguimos pela Vila Oficina, onde em um bar fizemos a nossa frugal refeição, 

Recordamos o que Dall´Acqua escreveu ao final do caderno nº 42: 

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. 

 

 

 

O certo é que ele permaneceu aproximadamente 6 meses sem escrever, mas acreditamos que não aguentou por 

muito tempo e a partir de junho de 1948 voltou a escrever, de forma mais sucinta e sem tantos detalhes como 

anteriormente. A partir deste momento modificou o nome de seus cadernos, e a sequência dos cadernos passa a ter 

a nomenclatura de “Notas da Vitória” 1 e 2. 



seguindo depois em visita no Seminário do Verbo divino e Granja Vera Cruz de Antônio Moccelin, onde fomos cordialmente bem acolhidos 

pela patroa, esposa do gerente Sr. José Scortegagna, a qual nos ofereceu um ótimo e bom vinho que aceitamos de bom grado, sentimos 

bastante não estar o seu marido em casa. Às 15 horas, agradecidos, nos retiramos. 

– Chegamos em casa às 17 horas. 

22 – Nesta data restitui à filha Aurora os 50 (cinquenta) cruzeiros que a mesma emprestou-me na data de 6 de junho de 48. 

28 – Nesta data a minha esposa, na ocasião que seguia para ir visitar a nora Zelinda, cruzando perto do poço de casa, escorregou na água 

derramada e caiu de chofre, com a cadeira no chão, machucando-se no interior todo. Espera-se que não seja de gravidade. 

30 – Torna-se necessário observar que os Cr$ 50,00 que na página do dia 17/06 que diz emprestei ao filho Onésimo, não foram emprestados, 

mas sim entregues a fim de que ele compre açúcar pela importância de Cr$ 4,00 por quilo. 

 

 

Julho – 1948 
 

3 – Durante a noite caiu uma providencial chuva, a qual durou vária horas, a seca prolongada prejudicou bastante as hortaliças em particular, 

e as vegetações em geral. 

9 – A Marina comprou nesta data ½ dúzia de xícaras de louça a ........................................................................................................... Cr$ 16,00 

12 – O filho Ovídio, bastante indisposto de saúde, com início no sábado dia 10 do corrente, consultou a sua mãe, a qual notou que tinha 

sintomas de apendicite e que era necessário consultar um facultativo. Assim, às 15 horas, acompanhado pelo irmão Onésimo, foi de imediato 

em procura do médico, que foi o Dr. Orlando Moro, o qual logo depois, disse que o doente devia ser operado de apendicite ainda naquela 

tarde, e que fosse no hospital da Santa Casa de Misericórdia e que esperasse. Então se foram conforme disse o Dr. Em seguida o Onésimo 

foi em casa a fim de avisar a esposa do Ovídio e a sua mãe, a qual com o Onésimo logo subiu na cidade. 

Logo Quem assistiu a operação que durou uns 10 minutos, foi o irmão Onésimo. 

13 – Andei a visitar o filho Ovídio no hospital, o qual estava calmo e assistido pela sua mãe, a qual melhorou da sua queda do dia 28 do mês 

p. passado, felizmente. 

– Despesa nesta data foi a seguinte:  

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

 Na Livraria Católica – tinta sardinha para caneta ........................................................................................................................ Cr$ 5,00 

 Ônibus para Olaria ...................................................................................................................................................................... Cr$ 0,50 

 Farinha de trigo – um quilo da Yolanda ..................................................................................................................................... Cr$ 8,00 

 Vinho – uma garrafa marca Capitólio ......................................................................................................................................... Cr$ 3,00 

           Total ......................... Cr$ 18,50 

14 – Ontem de noite, que foi a segunda até hoje, o Ovídio foi assistido pelo seu irmão Onésimo, e de dia pela sua mãe. 

– O tempo hoje chuviscando e de tarde desabou boa chuvarada. 

15 – Quinta-feira. Às 10 horas subi na cidade e fui visitar o filho Ovídio no hospital da Sta. Casa de Misericórdia. O achei com bastante calma 

e moralmente com melhoria. Quem o atende e o auxilia é a sua mãe. 

16 – Hoje durante o dia choveu boa chuva, e de noite caiu um temporal com chuva. 

17 – Nesta data, às 10 horas tendo o tempo aberto e enxugadas as estradas, subi na cidade e fui visitar o filho Ovídio no hospital, o encontrei 

com bom melhoramento, e de sua mãe, a Marina, soube que o Dr. Orlando Moro, que o operou já despachou-o e que pode seguir para 

casa. Assim, hoje de tardezinha, deixará alegremente o hospital e seguirá para o seu lar. 

– O filho Ovídio, acompanhado de sua mãe e de seu mano Onésimo, de auto chegou em casa. De condução lhes custou, da Sta. Casa de 

Misericórdia até em sua moradia  Cr$      80,00 

Do hospital  Cr$    450,00 

Da operação   Cr$    800,00 

Total   Cr$ 1.330,00 

20 – Ontem, dia 19, choveu regularmente, e esta noite passada choveu bastante. 

24 – Nesta data emprestei ao filho Onésimo 200 cruzeiros. 

30 – Nesta data, eu e a Marina, encarregamos o Onésimo para ele comprar um milhão de unidades de “penicilina” na farmácia, para ser 

injetadas na sua mãe por experiência, para ver se a mesma consegue reaquistar, pelo menos em parte, a sua saúde. 

– Para a compra da tal “penicilina”, eu ofereci ao Onésimo .................................................................................................................. Cr$ 160,00 

– Às 9 horas a Marina principiou com as injeções. E teve que continuar de 3 em 3 horas. 

 

Agosto – 1948 
 

5 – Quinta-feira. Chuvas e mais chuvas! 

– Hoje choveu bastante. De tarde às 14 horas o tempo nos permitiu, eu e a Marina, de subir no centro da cidade, onde passamos a noite 

em casa do genro Luís Busato. 

– A Marina terminou de tomar as injeções de um milhão1 de “penicilina”, achando-se satisfeita com as melhorias obtidas. 

                                                             
1 Milhão de “penicilina” - Não se trata da quantidade de doses, mas sim da concentração da mesma. 



6 – Sexta-feira. Eu e a Marina assistimos a Sta. Missa das 7 horas, e fizemos as práticas das 7 novenas, iniciadas na 1ª sexta-feira do mês de 

fevereiro do corrente ano. 

– Às 14 horas descemos em casa sem chuva. 

7 – Sábado. A noite inteira choveu bastante. Às 7 horas da manhã desabou forte temporal sobre a cidade e arredores, com uma forte 

ventania acompanhada de violentas chuvaradas. 

8 – Domingo. A chuva continuou sem interrupção até às 11, digo 23 h. 

– Frio intenso, amanheceu com forte geada. As estradas bastante lamacentas não nos permitiram subir para assistirmos a missa. 

9 – Segunda-feira. Durante toda a noite o frio foi siberiano. De manhã às 7 e 30 o termômetro marcava 6 graus. Diz o rádio, que no Rio deu 

15 graus! 

10 – Terça-feira. Hoje o termômetro deu 5 graus acima do R. Porém a temperatura tende a diminuir o frio. 

11 – Quarta-feira. Já abaixou a temperatura, hoje de manhã o termômetro dava 7 graus acima do zero. Quer dizer que proximamente 

teremos novamente a chuva. 

– Às 8 horas da manhã fui comprar carne, pão e repolho. Podia ser 8 e 40, quando o tempo escureceu e logo principiou a chuviscar. Desci 

com pressa da cidade, e mal e mal deu de me recolher em casa que logo principiou a desabar forte chuva! 

– Agora teremos novamente mudança de temperatura, o frio voltará novamente. 

12 – O dia está acabrunhado, com jeito de chover. 

13 – Durante a noite choveu e hoje faz bastante frio. 

– Nesta data dei a minha esposa Marina cem (100) Cr$, para ela comprar o que precisa. 

– Despesas do dia: Pão .............................................................................................................................................................................. Cr$ 4,00 

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

  Repolhos ..................................................................................................................................................................... Cr$ 4,00 

  Esmola ........................................................................................................................................................................ Cr$ 1,00 

  Óleo doce, 1 litro ...................................................................................................................................................... Cr$ 16,50 

  Queijo, 300 gramas ..................................................................................................................................................... Cr$ 9,00 

  Sardinhas .................................................................................................................................................................... Cr$ 3,00 

  Farinha de trigo, 1 quilo .............................................................................................................................................. Cr$ 6,50 

            Total ......... Cr$ 46,00 

14 – Despesas do dia:  

Papel transparente, 5 folhas ...................................................................................................................................... Cr$ 2,00 

  “Fanfulla” .................................................................................................................................................................... Cr$ 1,40 

  Melhoral ..................................................................................................................................................................... Cr$ 4,80 

  Carne, 2 quilos .......................................................................................................................................................... Cr$ 14,00 

  Uma Malzbier ............................................................................................................................................................. Cr$ 4,00 

  Erva-mate, 2 quilos ..................................................................................................................................................... Cr$ 5,60 

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

            Total ......... Cr$ 34,50 

28 – Nesta data, foi com agradável surpresa que às 8 horas da manhã, recebi a visita do genro Maximino Busato, vindo de Curitiba, o qual 

convidou-me para embarcar ainda hoje, e seguir para a cidade de castro a uns ...... [em branco] quilômetros pela via férrea rumo a São 

Paulo. Aceitei o convite, visto que a Marina também concordou que eu fizesse aquela viagem. Assim, logo depois do almoço, seguimos para 

a estação ferroviária, e embarcados no trem, saímos da cidade de Ponta Grossa. 

– A passagem, de primeira, de ida e volta para ambos foi de Cr$ 41,00, isto é de 20 e 50 cada um. 

– Chegada em Castro às 14 horas. 

– Tomamos hospedagem na pensão ............ Às 16 horas o genro levou-me no Ginásio São José, onde 

ele tem uma sua filha internada naquele estabelecimento, com o nome de Irmã Zélia (ex Teresinha), 

a qual, junto com a Madre Superiora nos acolheu carinhosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teresa Busato, filha de Maximino Busato 

e de Gelsomina Dall´Acqua. 

Ao tornar-se freira adotou o nome de irmã Zélia. 

Fonte: acervo Dall´Acqua 

 

 

– A Irmã Madre, bondosamente nos convidou para o dia seguinte, Domingo, para o almoço, convite que de bom grado aceitamos. 

– Às 17 e 20, na barbearia, na ocasião que fomos pelo corte da barba, com minha bastante surpresa, me encontrei com o Vittório Donadel, 

de profissão alfaiate, residente nesta cidade a um ano e meio. Ele é filho do casal José e Maria Donadel, nossos ex vizinhos de quando 

morávamos em Vila Casca de Guaporé (Rio Grande do Sul). 



29 – Domingo. Às 10 horas assistimos a Sta. Missa. 

– Às 11 e 30 fomos no ginásio, onde a Irmã Madre Superiora e a neta Irmã Zélia nos esperavam para o almoço. Ao meio-dia fomos a mesa, 

aonde nos acompanhou no almoço o Rev. P. Vigário da cidade. 

– De tardezinha visitamos a cidade, que embora não muito grande, é linda, elegante e atraente. A sua população é de 7 mil almas, sendo do 

elemento heterogêneo, polacos, italianos, ucranianos brasileiros, sírios, etc.... 

30 – Segunda-feira. Hoje, às 11 e 20, regresso para Ponta Grossa. 

– Às 9 horas visitamos a Fonte da água termal sulfurosa, de grande fama. 

– Às 10 fomos se despedir das boas Irmãs, a superiora e a minha neta Zélia (Teresinha), filha do meu genro Maximino Busato. 

– Pagamos a conta da Pensão ......... de duas diárias cada um, no total de Cr$ 90,00. 

– Às 11 e 15, embarcamos, e 10 minutos depois seguimos para o sul, chegando em P. Grossa às 13h e 40 minutos. 

– As despesas, tanto da minha passagem de ida e volta, as duas diárias na pensão, bem como a refeição no Bar Palumbo em P. Grossa na 

nossa chegada, e mais algumas despesinhas, todas as pagou o genro Maximino.  

– Sabendo que o Maximino desejava comprar sementes de eucalipto e acácia na Casa Canto, eu as comprei, 100 gramas de cada qualidade, 

custando Cr$ 10,00 cada qualidade e as dei de presente. 

– A noite o Maximino a passou em nossa residência. 

31 – Hoje o Maximino tenciona embarcar para Caçador. 

– Depois do café, eu e a Marina subimos na cidade junto ao genro Maximino, sabendo que a filha Aurora estaria de cama atacada de gripe, 

a Marina subiu a fim de assistir a filha. 

– Na volta é que eu comprei as sementes de eucalipto e acácia para o Maximino. 

– Depois do almoço em nossa residência, eu e o Onésimo acompanhamos o Maximino até a estação ferroviária, onde ele às 11 e20, 

embarcou com destino a Caçador. 

 – Minha despesa de ida e volta acompanhando o genro Maximino Busato a Castro nos dias 28,29 e 30 de agoste de 1948. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setembro – 1948 
 

2 e 3 – Despesas do dia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Nesta data, por um par de sapatos ao netinho 

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

– Emprestei ao filho Onésimo Cr$ 20,00. 

10 – Hoje emprestei ao filho Onésimo Cr$ 50,00. 

11 – Choveu a noite toda. 

27 – Durante a noite recém passada choveu bastante. 

28 Vinho em P. Grossa 3,00 

" Em Castro, cerveja 5,00 

" Cigarros e fósforos 3,00 

29 Esmola 1,00 

" Cerveja 6,00 

" No hotel em Castro 1,50 

30 Corte da barba 2,00 

" A Irmã Zélia dei 20,00 

" Caramelos 1,00 

" De ônibus em P. Grossa 1,00 

" Esmola para Sta. Teresinha 2,00 

" Dois aperitivos com o genro 3,00 

" Na casa Canto, sementes de eucalipto 10,00 

" Mais 100 gramas de acácia 10,00 

  Total - Cruzeiros 68,50 

2 Ônibus ida e volta 1,00 

" Cerveja 4,00 

" Selos 1,20 

3 Três cartões postais 6,00 

" 10 envelopes 1,50 

" 4 vidros Pílulas da Vida a 3,50 14,00 

" Vinho 1,50 

" Tinta esmalte azul 7,00 

  Total - Cruzeiros 36,20 



 

 

Outubro – 1948 
 

3 – Durante a noite recém passada choveu bastante. 

5 – Nesta data, recebi por conta do filho Onésimo, Cr$ 170,00. 

10 – Nesta data, recebi por conta do filho Alcides Cr$ 200,00. 

– Despesas nesta data: Dei à Marina ................................................................................................................................................ Cr$ 7,00 

   Ônibus ida e volta ....................................................................................................................................... Cr$ 1,00 

   Selos no correio .......................................................................................................................................... Cr$ 7,00 

   Macarrão, ½ quilo ....................................................................................................................................... Cr$ 5,00 

   Cerveja ........................................................................................................................................................ Cr$ 4,00 

   Cigarros ....................................................................................................................................................... Cr$ 1,50 

   Ao neto Leonides ........................................................................................................................................ Cr$ 0,20 

   Jornal .......................................................................................................................................................... Cr$ 0,50 

   Sementes .................................................................................................................................................... Cr$ 3,00 

   Vinho ........................................................................................................................................................... Cr$ 1,50 

   Retrós ......................................................................................................................................................... Cr$ 1,00 

   2 carretéis de linha ..................................................................................................................................... Cr$ 2,00 

            Total ......... Cr$ 33,70 

12 – Nesta data emprestei ao filho Onésimo 200,00 cruzeiros. 

21 – Despesas nesta data: Caramelos ................................................................................................................................................... Cr$ 0,50 

   Jornal “Diário dos Campos” ........................................................................................................................ Cr$ 0,50 

   “Jornal do Paraná” ...................................................................................................................................... Cr$ 0,50 

   Sementes de tomate, 50 gramas .............................................................................................................. Cr$ 10,00 

   Farinha de trigo, 1 quilo ............................................................................................................................. Cr$ 7,00 

   Guaraná, 1 garrafa ...................................................................................................................................... Cr$ 4,00 

            Total ......... Cr$ 22,50 

24 – Inesperado chegou de Caçador o nosso filho Plínio, o qual amanhã pretende viajar para São Paulo. 

25 – Nesta data o nosso filho Plínio, às 12 horas, seguiu embarcado para São Paulo. 

29 – Entre os dias de 27 e 28 de outubro, caiu forte ventania, relâmpagos e trovões, com abundância de chuvas. 

– Também na noite de 28, choveu muito. 

30 – Levei ao sapateiro Otávio Gois, o meu par de sapatos, para a sua compostura e para a colocação dos tacões de borracha. Pelo seu 

trabalho e tacão, pediu-me o preço de Cr$ 30,00 e que os sapatos estarão prontos para o dia 6 do próximo mês. 

 

 

Novembro – 1948 
 

4 – Hoje veio nos visitar a filha Aurora, a qual nos disse, que o seu irmão Plínio lhe enviou anteontem um telegrama de S. Paulo anunciando-

lhe que hoje chegaria aqui em P. Grossa com o trem da tabela, e que se apresentasse alguém da família na estação a fim de falar-lhe. Assim, 

na chegada do trem, o Fernando falou com o Plínio, o qual entre outros assuntos, lhe disse que, visto a sua permanência na cidade de S. 

Paulo foi além da sua intenção, devido aos imperiosos afazeres, não lhe permite o tempo de se entreter em P. Grossa como tinha prometido 

na ida, e que no mesmo dia seguiria para Caçador. 

– Hoje, às 14 e 30, chegou de São Paulo o genro Luís Busato. 

6 – Nesta data recebi emprestados da filha Aurora cinquenta cruzeiros (50,00). 

8 – Comprei na Casa Tango, uma camisa pelo preço de Cr$ 55,00. 

– Nesta data paguei ao sapateiro Sr. Octávio Godoi, pela compostura dos sapatos, em sua residência, pelas meias solas e os tacões de 

borracha Cr$ 30,00. 

– Despesas nesta data: 2 dúzias de ovos a 6,50 ............................................................................................................................. Cr$ 13,00 

   ½ garrafa cerveja cachorrinho .................................................................................................................... Cr$ 2,50 

   Dinheiro à Marina ..................................................................................................................................... Cr$ 10,00 

   Compostura sapatos ................................................................................................................................. Cr$ 30,00 

   Uma camisa nº 37 ..................................................................................................................................... Cr$ 55,00 

   ½ garrafa de gasosa .................................................................................................................................... Cr$ 3,00 

   Papéis e envelopes ..................................................................................................................................... Cr$ 5,00 

   Em sufrágio dos parentes defuntos .......................................................................................................... Cr$ 10,00 

            Total ....... Cr$ 128,50 

9 – Às 16 horas de hoje, desabou forte furacão aqui, acompanhado de violenta ventania e chuvas torrenciais, que duraram uma hora. Em 

seguida a chuva continuou mais branda, até as ..... [em branco]. 

14 – Nesta data, vindo de Caçador (Sta. Catarina) chegou o neto Nélson, filho de Plínio, nosso filho, o qual nos trouxe do pai dele: uma carta, 

um álbum de 10 vistas de São Paulo, com mais 5 postais com panorama de S. Paulo. 



– Recebi do neto Nélson, filho do Plínio e de Sibila Fontana, de Caçador, a importância de Cr$ 1.500,00. Dinheiro que me enviou o seu pai 

por conta, ficando ele ainda me devendo Cr$ 3.500,00. 

15 – Nesta data entreguei ao filho Onésimo Cr$ 1.000,00, cota que eu e Marina lhe destinamos de acordo com a Nota Particular do dia 15 

de fevereiro de 1948. 

17 – Tendo, às 15 horas desta data, recebido aviso telegráfico da filha Gelsomina da Caçador, para me apresentar na chegada do trem direto 

na estação ferroviária, e como o mesmo estivesse atrasado de 5h e ½, apresentei-me às 17 horas, porém o trem chegou às 17 e 40. Então, 

passeando encontrei-me com a filha Gelsomina e com a sua filha Dolores, em viagem para S. Paulo, onde iam para o tratamento de saúde 

da filha, e que no regresso pararia uns dias em nossa residência. 

21 – Nesta data restituí à filha Aurora Busato os Cr$ 50,00 que a mesma me emprestou em 6 do corrente. 

– O neto Nélson filho do casal Plínio e Sibila Dall´Acqua, residente em Caçador, embarcou no trem direto, no horário da tabela, levando uma 

minha carta para o pai dele. 

22 – Despesas do dia: Uma camisa nº 37 ..................................................................................................................................... Cr$ 35,00 

   Queijo, 350 gramas a Cr$ 30,00 ................................................................................................................ Cr$ 10,30 

   Revista “Noite Ilustrada” ............................................................................................................................ Cr$ 2,00 

   2 vidros Pílulas da Vida ............................................................................................................................... Cr$ 7,00 

   Uma dúzia de ovos ...................................................................................................................................... Cr$ 7,00 

   Cerveja “Cachorrinho” ................................................................................................................................ Cr$ 2,50 

   2 jornais ...................................................................................................................................................... Cr$ 1,00 

   1 cerveja preta ............................................................................................................................................ Cr$ 4,00 

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

   Doces .......................................................................................................................................................... Cr$ 1,00 

   Esmola ........................................................................................................................................................ Cr$ 0,50 

            Total ......... Cr$ 72,50 

 

 

Dezembro – 1948 
 

7 – Nesta data choveu bastante. 

– Nesta data desisti de fumar. 

8 – Hoje choveu com força. 

15 – Despesa nesta data: De presente ao neto Leonides .................................................................................................................. Cr$ 10,00 

   Cerveja Cachorrinha ................................................................................................................................... Cr$ 2,50 

   Essência de vinagre ................................................................................................................................... Cr$ 10,00 

   Tinta esmalte azul ....................................................................................................................................... Cr$ 7,00 

   Um pincel .................................................................................................................................................... Cr$ 3,00 

   8 lâminas Gillette ........................................................................................................................................ Cr$ 4,00 

   4 tubos Pílulas da Vida .............................................................................................................................. Cr$ 14,00 

   1 folha papel celuloide ............................................................................................................................... Cr$ 2,50 

   Revista “Selezione2” ................................................................................................................................. Cr$ 5,00 

   1 ½ dúzia de pepinos ................................................................................................................................... Cr$ 3,00 

   1 jornal ........................................................................................................................................................ Cr$ 0,50 

   Bitter Águia ................................................................................................................................................. Cr$ 1,00 

   Bloco de papel com 50 folhas ..................................................................................................................... Cr$ 8,00 

            Total ......... Cr$ 70,50 

17 – Nesta data, na hora da chegada do trem direto do sul, fui na estação com a esperança de me encontrar com o filho Vitorino, esperado 

de São Leopoldo. Em vez do filho que não veio, chegou a filha Albertina e seu primogênito Mauro, os quais vieram com nosso grande prazer 

nos visitar e passar as festas Natalícias em nossos lares, pelo que lhe somos muito gratos. 

19 – Hoje, com nosso grande prazer, de Campinas (São Paulo) e Castro, esperada a nossa filha Gelsomina Busato de Caçador, a qual tinha 

ido ao norte no mês próximo passado, em tratamento de saúde, a qual permanecerá entre nós com nosso prazer uns dias. 

21 – Depois de uma permanência de um par de dias entre nós, a nossa filha Gelsomina, nesta data ao meio-dia, embarcou no direto ruma 

Caçador – Sta. Catarina. 

24 – Nesta data recebi por conta, do filho Onésimo, a importância de Cr$ 50,00. 

 

                                                             
2 Selezione – aqui Dall´Acqua usou o nome em italiano para a revista Seleções. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Declaração de vida feita em 1948 para fins de seguir recebendo sua 

aposentadoria da prefeitura de Guaporé. 

Fonte: acervo Dall´Acqua 

 

 

 

 

 

 

Janeiro – 1949 
 

1º – Recebi do filho Alcides, por conta, Cr$ 50,00. 

5 – Tendo o filho Vitório obtido as férias usuais do Seminário Central de São Leopoldo, em 30 do mês de novembro, resolveu de início 

aproveitar da oportunidade e ir visitar os amigos e parentes seguintes: Em P. Alegre, arrabalde de Petrópolis, Rua P. Alves, nº 2.837, a nossa 

boa comadre viúva D. Teresa Pilla Crocetta e família. No mesmo dia, em Novo Hamburgo, a família do nosso neto Francisco Camerini. De 

tarde novamente em São Leopoldo. 

– Saída desta cidade no dia 1º de dezembro de ônibus. Em Bento Gonçalves parada. Em Tamandaré, ele foi visitar os seus primos Itálico e 

Jacinto, as duas irmãs Pina e Clemenza Gasperin, e o parente Otávio Peruffo na Linha Sertorina, e mais o seu colega Olavo, fi lho de Itálico 

Gasperin; o parente primo José Zanetti esposo de nossa sobrinha Reasilva3. Sendo que de todos recebeu as mais vivas provas de cordial 

afeto e alegria. 

– Depois das despedidas, seguiu viagem para Guaporé, onde parou quase uma semana em casa do cunhado José e sua irmã Itália Astolfi. A 

convite do seu sobrinho Plínio Astolfi, que devia ir em Sarandi a serviço com o caminhão, o acompanhou, indo em visita de parentes, entre 

os quais o nosso sobrinho Saturnino Gasperin e sua família, etc.... etc .... 

– Em seguida foi para Constantina em visita das irmãs Anita e Jones, onde permaneceu quase uma semana. No regresso foi em Rondinha 

dos Campos, de Sarandi, em visita da irmã Estér e família. Em todos os lugares foi sempre acolhido e tratado com afetuosa prova de bondade. 

– De regresso em Guaporé, festejou o Santo Natal junto aos parentes Astolfi. Devo dizer que antes da sua excursão para Sarandi, assistiu a 

solenidade da colocação da pedra fundamental do grandioso seminário, em 19 de dezembro, e que irá ser construído em Vila Casca, pela 

congregação dos P. Carlistas. 

– O Vitorino, no fim do ano chegava em Caçador (Sta. Catarina), também aí em visita aos parentes. 

– Sendo que em 5 de janeiro eu o abracei na estação ferroviária desta cidade, com minha grande alegria, seguindo logo para a chácara da 

firma Cia. Curtidora Pontagrossense, onde a sua mãe o estava esperando. 

7 – Despesas do dia: Corte de barba ............................................................................................................................................ Cr$ 4,00 

   2 passagens de ônibus ................................................................................................................................ Cr$ 1,00 

   1 repolho, 1.750 gramas ............................................................................................................................. Cr$ 2,70 

   1 quilo de tomates ...................................................................................................................................... Cr$ 3,00 

   2 folhas de papel imitação mármore ......................................................................................................... Cr$ 8,00 

   1 caderno escolar ........................................................................................................................................ Cr$ 2,00 

   1 caderno escolar ........................................................................................................................................ Cr$ 7,50 

   1 bloco de papel para cartas ....................................................................................................................... Cr$ 8,00 

   1 jornal ........................................................................................................................................................ Cr$ 0,50 

   ½ garrafa cerveja Cachorrinho .................................................................................................................... Cr$ 3,00 

   Bananas ...................................................................................................................................................... Cr$ 0,50 

   Vinho e pão ................................................................................................................................................. Cr$ 3,00 

   1 Papel filtro ................................................................................................................................................ Cr$ 1,00 

   Pães ............................................................................................................................................................. Cr$ 4,00 

   1 Bitter Águia .............................................................................................................................................. Cr$ 1,00 

                                                             
3 Reasilva – era filha de Giovanni Gasperin e de Anna Dall´Acqua, irmã de Giuseppe Dall´Acqua (pai de Ângelo). 



   1 salame ...................................................................................................................................................... Cr$ 8,00 

   275 gramas de queijo ................................................................................................................................. Cr$ 9,70 

1 garrafa de vinho no Alcides ...................................................................................................................... Cr$ 4,00 

   6 Calices .................................................................................................................................................... Cr$ 12,50 

            Total ......... Cr$ 82,40 

18 – Nesta data dei a minha esposa Marina, para ela fazer as suas compras necessárias .................................................................... Cr$ 500,00 

21 – Nesta data emprestei a filha Albertina a importância de Cr$ 200,00. 

27 – Para a viagem do filho Vitorino a Curitiba, lhe dei Cr$ 100,00. 

28 – Despesas do dia: 2 dúzias de ovos ........................................................................................................................................ Cr$ 14,00 

   Cola tudo, na Impressora ............................................................................................................................ Cr$ 3,50 

   Cola tudo no Lange ..................................................................................................................................... Cr$ 3,00 

   20 envelopes comuns ................................................................................................................................. Cr$ 2,00 

   Tinta sardinha ............................................................................................................................................. Cr$ 5,00 

   Mapa geográfico do Brasil .......................................................................................................................... Cr$ 5,00 

   Macarrão ½ quilo ........................................................................................................................................ Cr$ 5,00 

   Quadras de selos ....................................................................................................................................... Cr$ 10,00 

   5 selos de 60 centavos ................................................................................................................................ Cr$ 3,00 

   10 selos de 20 centavos ............................................................................................................................. Cr$ 2,00 

   3 passagens de ônibus ................................................................................................................................ Cr$ 1,50 

   Bitter Águia ................................................................................................................................................. Cr$ 1,00 

   Vinho ........................................................................................................................................................... Cr$ 1,50 

   1 garrafa de guaraná ................................................................................................................................... Cr$ 4,00 

   10 envelopes comercial .............................................................................................................................. Cr$ 2,00 

   10 envelopes comercial .............................................................................................................................. Cr$ 1,00 

   Um jornal .................................................................................................................................................... Cr$ 0,50 

            Total ......... Cr$ 65,00 

 

 

Fevereiro – 1949 
 

1º – O filho Vitorino voltou de Curitiba nesta data às 18 horas. 

3 – Às 17 e 30, a filha Albertina embarcou no trem para Caçador (Sta. Catarina). 

6 – Domingo. Hoje depois da Sta. Missa, o filho Vitorino, convidado pelo Vigário da catedral, junto com vários seminaristas e amigos, 

seguiram para a cidade de Ipiranga, em serviço, sendo que a viagem de ida e volta, como também as demais despesas foram pagas pelo 

Rev. P. Sr. Vigário. 

7 – Durante a noite desabou boa chuva. 

8 – Durante a noite a chuva caiu regularmente. 

9 – Hoje o filho Vitorino, com o seu colega seminarista Francisco Filipak de Irati, seguiu embarcado no trem às 15 horas em ponto para São 

Paulo, em serviço de sua vocação. 

– Nesta data entreguei ao filho Vitorino a importância de Cr$ 300,00. 

17 – O nosso filho Vitorino voltou da sua viagem que fez em São Paulo e Santos. 

18 – O filho Vitório, sendo que pelo momento não precisa, devolveu-me Cr$ 200,00 dos Cr$ 300,00 que lhe dei em 9 do corrente pela sua 

viagem a São Paulo. 

22 – Nesta data tivemos aqui em casa a grata satisfação de receber a visita do nosso sobrinho Arduíno, residente em Tangará (ex Rio Bonito), 

em Sta. Catarina, e segundo filho do meu saudoso irmão José Dall´Acqua, falecido em 1918, de influenza espanhola4, no hospício São Pedro 

em Porto Alegre. 

– Hoje mesmo, depois do almoço, acompanhado por mim e pelo filho Vitorino, foi na estação ferroviária, onde embarcou com destino para 

Tangará, onde está residindo. 

25 – Sendo que o filho Vitório, por força maior, não pode regressar a São Leopoldo (R.G.S.) por via férrea, então resolveu fazer a viagem de 

Curitiba à Porte Alegre de avião. Para a sua viagem de aqui, de ônibus até a capital, e de lá até Porto Alegre de avião, e de P. Alegre até S. 

Leopoldo de ônibus, lhe forneci Cr$ 800,00; porém, sendo que a passagem somente de avião custou Cr$ 787,00, terei que lhe fornecer mais 

dinheiro, pois consta de que o seu padrinho Luís, pelo momento, está na impossibilidade de dispor de dinheiro. 

26 – Em trânsito de Sta. Catarina para São Paulo, tivemos o prazer de novamente receber a agradável visita do sobrinho Arduíno Dall’Acqua 

(digo novamente, pois a poucos dias ele nos deu a sua primeira visita), o qual aproveitou da parada do trem, de 3 ou 4 horas,  para nos 

cumprimentar. 

                                                             
4 Influenza espanhola - A gripe espanhola foi uma pandemia que aconteceu entre 1918 e 1919, atingindo todos os continentes e deixando um saldo de, no 

mínimo, 50 milhões de mortos. Não se sabe o local de origem dela, mas sabe-se que ela se iniciou de uma mutação do vírus Influenza. A gripe espanhola 

espalhou-se pelo mundo, principalmente, por conta da movimentação de tropas no período da Primeira Guerra Mundial, tendo um impacto direto nos países 

que participavam desse conflito. Aqui no Brasil, ela chegou em setembro de 1918, espalhando-se por todas as regiões do país e causando a morte de 35 mil 

brasileiros. 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/primeira-guerra-mundial.htm


– Às 16 horas, acompanhado pelo nosso filho Vitório, despediu-se indo embarcar para o norte. 

 

 

Março – 1949 
 

2 – Hoje o nosso filho Vitório, às 18 horas, depois das despedidas de todos os parentes do bairro da Olaria desta cidade, subiu onde pretende 

passar a noite em casa dos seus padrinhos Luís e Aurora Busato, para amanhã embarcar às 8 horas no avião, e seguir para Porto Alegre, 

sendo que no dia 5 do corrente deve se apresentar sem falta no Seminário Superior de São Leopoldo. 

– Nesta data dei mais [dinheiro] ao filho Vitório, para as suas viagens para o sul, sendo que ele vai embarcar no ônibus de linha amanhã às 

8 horas para Curitiba, e de Curitiba no dia 4 do corrente às 8 horas no avião de carreira para Porto Alegre, digo, dei mais Cr$ 200,00 a fim 

de suprir com as pesadas despesas, sendo que: 

 A passagem de avião lhe custou  Cr$ 786,00 

 Despacho da mala pelo trem (22 quilos) Cr$   87,00 

Passagem de ônibus de P. Grossa a Curitiba Cr$   42,00 

Outras despesas extraordinárias  Cr$   30,00 

De auto do aeroporto de P. Alegre até ........... Cr$   20,00 

De ......... até Novo Hamburgo  Cr$   10,00 

E desta cidade até São Leopoldo  Cr$     4,00 

Total viagem e despesas   Cr$ 979,00 

8 – Sendo que o filho Alcides, provavelmente em breve irá em serviço para Pitanga, cidade a uns 280 quilômetros mais ou menos, a oeste 

de P. Grossa, via Guarapuava, e sendo que o mesmo anda bastante com penúria de quibus5 para a viagem, eu de acordo com a Marina, sem 

que ela me pedisse, lhe emprestei Cr$ 100,00. 

9 – Eu, o filho Onésimo e o seu filho Leonides, às 15 horas, no Ponto Azul da cidade, embarcamos no ônibus para Uvaranas, onde está 

funcionando, desde o dia 5 deste mês, a grande 5ª Exposição Estadual de animais e produtos derivados, realizada na escola de trabalhadores 

rurais “Augusto Ribas” em P. Grossa. 

14 – Às 14 e 30 o filho Alcides embarcou no caminhão de carga de propriedade do Sr. ....... [em branco], residente em Pitanga neste estado 

do Paraná, a fim de seguir para aquela cidade para armar e montar uma máquina locomóvel para uma serraria. 

 

 

 

 

 

 
O Locomóvel era uma máquina a vapor, utilizada 

para gerar força motriz à outras máquinas e 

ferramentas. Para funcionar queimava-se 

madeira, esquentando a caldeira. O vapor 

produzido empurrava os pistões fazendo com que 

o braço empurrasse a polia, produzindo o 

movimento necessário para movimentar outras 

máquinas. 

Fonte: 

https://histoorias.net/2018/07/09/locomovel/ 
 

 

 

 

 

18 – Hoje voltou de Pitanga o filho Alcides junto ao seu patrão, a fim de providenciar material. 

22 – Na presente data, depois de ter carregado o caminhão, o filho Alcides e o seu patrão, seguiram para Pitanga. 

28 – Na presente data, apresentei na agência do correio desta cidade, o vale postal da importância de Cr$ 200,00, que recebi da fi lha 

Gelsomina, a qual por sua vez os tinha recebido de sua mana Albertina, dinheiro que recebi no ato da entrega ao dito empregado postal. 

29 – Na presente data emprestei a nora Zelinda 20,00 cruzeiros. 

 

 

Abril – 1949 
 

8 – Nesta data dei, e não emprestei, ao filho Onésimo 50,00 cruzeiros, para ele comprar louças. 

10 – Hoje o filho Onésimo, às 16 horas e 30 minutos, embarcou no trem da tabela para Caçador, na ocasião, para a sua viagem, lhe emprestei 

400,00 cruzeiros. 

                                                             
5 Não ter quibus = não ter dinheiro. Fonte: www.dicionariodelatim.com.br/cum-quibus/ 



– Paguei ao Sr. Comel, agente do jornal “Correio Riograndense”, a assinatura correspondente ao ano de 1949 do filho Onésimo, em Cr$ 

20,00. 

– Na mesma ocasião paguei ao agente Sr. A. Comel, do jornal “Correio Riograndense” de Garibaldi, a importância de Cr$ 40,00, 

correspondentes aos anos de 1948 e 1949, e que deve o filho Ovídio da assinatura. 

12 – Hoje o filho Alcides restituiu-me os cem (100,00) cruzeiros que lhe emprestei em 8 de março. 

17 – Às 5 horas da madrugada, chegou de Pitanga o filho Alcides, por ter acabado o serviço da montagem do locomóvel que tinha se 

comprometido de montar. 

23 – Vendi ao filho Alcides um caderno em branco de 200 folhas, pelo preço de custo, isto é, de Cr$ 14,00. 

24 – Durante a noite e o dia de hoje choveu seguidamente. 

25 – Na noite passada o frio foi intenso, sendo o primeiro deste ano. 

26 – Enviei à redação do jornal “A Nação” de Porto Alegre, um vale postal da importância de Cr$ 40,00, correspondente a assinatura anual 

desde 1º de junho de 1949 até 21 de maio de 1950. 

– O filho Alcides entregou-me 10 Cr$, o restante dos 20 Cr$ que eu emprestei à Zelinda em 29-03-49. 

27 – O filho Onésimo voltou de Tangará e de Caçador, onde ele tinha ido em 10 do corrente. 

 

 

Maio – 1949 
 

6 – Recebi do filho Ovídio Cr$ 40,00, importância que lhe emprestei em 10 de abril p.p. 

15 – Eu e a Marina fizemos mudança de residência, da casa da chácara da Cia. Curtidora Pontagrossense, mudamo-nos a convite do filho 

Alcides, na sua residência, perto da olaria de Luís Busato, isto é provisoriamente. 

16 – O filho Onésimo [mudou-se] com a sua família, da casa grande da chácara, para outra mais pequena na mesma chácara. 

17 – Recebi do genro Luís Busato a importância de Cr$ 50,00. 

23 – Recebi do filho Alcides os 14,00 cruzeiros, importância do caderno que lhe vendi em 23 de abril. 

– A minha consorte Marina, desde o dia 17 de maio, não se levantou da cama devido a fortes dores de cabeça, efeito da gripe de que foi 

atacada ainda no sábado dia 14 do corrente, porém deu para ela trabalhar na nossa mudança no dia 15 e no dia 16 na mudança do filho 

Onésimo, portanto os dias de cama dela com fortes dores de cabeça foram os dias: 17, 18, 19, 20, 21,22 e no dia 23 levantou-se 

experimentando algumas melhoras. 

24 – A Marina sensivelmente melhorando da gripe. 

25 – Conforme aviso do correio de 23 do corrente, apresentei-me naquela repartição, onde logo de ter-lhe apresentado o dito aviso, recebi 

o registrado contendo a importância de Cr$ 200,00 que me enviou o filho Plínio de Caçador em homenagem ao meu aniversário a realizar-

se, se Deus quiser, em 17 de junho próximo futuro. 

 

 

Junho – 1949 
 

8 – Na noite recém passada choveu bastante. 

10 – Hoje caiu uma boa e prolongada chuva que durou mais ou menos umas 4 ou mais horas. 

12 – Nesta data recebi do filho Alcides, por conta, a importância de Cr$ 20,00. 

13 – Conforme aviso do correio de 11 do corrente, e registrado em Guaporé em 2 do mesmo, pela filha Itália Astolfi, digo, recebi um vale 

postal da importância de Cr$ 1.480,00 proveniente da minha aposentadoria do município de Guaporé, correspondente aos meses de janeiro 

a todo o mês de maio de 1949, Cr$ 296,00 por mês. 

20 – Despesas do dia: 50 envelopes comerciais ............................................................................................................................ Cr$ 5,00 

   3 lápis de cores ........................................................................................................................................... Cr$ 7,50 

   1 borracha ................................................................................................................................................... Cr$ 0,30 

   1 vidro de tinta ............................................................................................................................................ Cr$ 1,50 

   1 pacote de fumo Caporal6 ...................................................................................................................... Cr$ 4,00 

   Almoço ........................................................................................................................................................ Cr$ 5,50 

   Bitter ........................................................................................................................................................... Cr$ 1,00 

   Ônibus ......................................................................................................................................................... Cr$ 1,00 

   2 jornais ...................................................................................................................................................... Cr$ 1,00 

   1 queijo mole ............................................................................................................................................ Cr$ 13,00 

   Doces .......................................................................................................................................................... Cr$ 1,00 

   30 dúzias de mudas de cebola .................................................................................................................. Cr$ 12,00 

            Total ......... Cr$ 52,80 

24 – Despesas do dia: Casa dos retalhos de Martins Mendes, 5 metros de ........[em branco] a ................................................ Cr$ 30,00 

70 centímetros de algodão ....................................................................................................................... Cr$ 10,00  

                                                             
6 Caporal – é uma qualidade de fumo picado. 



   1 metro de algodão ..................................................................................................................................... Cr$ 8,00 

   8,5 metros retalhos a Cr$ 6,00 .................................................................................................................. Cr$ 51,00 

   4 passagens de ônibus ................................................................................................................................ Cr$ 2,00 

   1 garrafa de cerveja .................................................................................................................................... Cr$ 5,00 

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

   4 laranjas ..................................................................................................................................................... Cr$ 1,60 

   Salame, 1 quilo e 50 gramas a Cr$ 14,00 .................................................................................................. Cr$ 14,70 

   2 latas de sardinha .................................................................................................................................... Cr$ 10,00 

   1 pacote de fósforos ................................................................................................................................... Cr$ 4,00 

   1 carretel de linha azul ................................................................................................................................ Cr$ 2,00 

   2 carretéis de linha ..................................................................................................................................... Cr$ 3,60 

   Dinheiro à Marina ..................................................................................................................................... Cr$ 20,00 

   Repolhos a Cr$ 2,00 .................................................................................................................................... Cr$ 5,00 

   1 quilo de erva-mate ................................................................................................................................... Cr$ 3,00 

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

   Compostura e limpeza do relógio ............................................................................................................. Cr$ 40,00 

            Total ....... Cr$ 211,90 

 

 

Julho – 1949 
 

2 – Nesta data recebi da nora Aurora o par de calças, cujo feitio foi ela que fez grátis. 

4 – Nesta data o filho Alcides completou o pagamento que me devia, sendo que o meu crédito nesta data estava reduzido a Cr$ 50,00 do 

dinheiro que lhe emprestei em outubro de 1945, na importância de Cr$ 2.500,00, obrigando-se o Alcides a pagar ao seu irmão Ovídio a 

importância de Cr$ 1.000,00, conforme acordo combinado com os filhos e a sua mãe, minha esposa Marina, em 15 de fevereiro de 1949, 

cuja nota particular com a mesma data, foi distribuída uma cópia a cada um dos nossos filhos, sendo que na presente data o Alcides deve 

ainda ao seu mano Ovídio Cr$ 700,00, sendo que de um conto que lhe devia, até a presente data já lhe entregou a importância de Cr$ 

300,00. 

– O filho Alcides com seu filho Angelin andou em serviço em Curiúva. 

5 – Nesta data emprestei ao Pe. Cappuccino Frei Cassiano M. (Busato) da igreja de N. S. da Conceição, do bairro Uvaranas, o livro “O 

Apóstolo”. 

– Também nesta data, emprestei à esposa do Sr. Ângelo Tosetto o livro “OS Muckers”. 

13 – O filho Alcides voltou satisfeito de Curiúva respeito ao seu bom serviço da montagem da serraria e que o patrão dele, Sr. Schiffer ficou 

plenamente persuadido e contente de seu habilitado e correto trabalho. 

14 – Junto com o filho Alcides, apresentei-me na delegacia de polícia desta cidade, onde em qualidade de estrangeiro, para perguntar ao 

delegado, se eu, com a permanência no Brasil, devia, de acordo com o anúncio do “Jornal do Paraná” mandar extrair a caderneta nº 19 de 

identidade. Em vez de se apresentar o delegado de polícia local (talvez ausente), apresentou-se um senhor de nome Ciro Alves (talvez 

pessoal da polícia de Curitiba, não sendo aqui conhecido), o qual, quando eu lhe disse que eu, embora italiano, estou no Brasil a 71 anos, 

então ele respondeu-me que os estrangeiros residentes aqui pelo espaço de 50 anos para cima estão excluídos da caderneta nº 19 de 

identidade. 

18 – Acompanhei o filho Alcides na Nova Rússia até na oficina da firma Irmãos Schiffer. Em seguida, o patrão nos levou no auto dele na 

estação rodoviária, onde o Alcides, embarcado no ônibus, seguiu para Guarapuava a fim de seguir no trabalho de montagem e armar duas 

serras a fita de feitio moderno, o que levará mais ou menos uns 15 dias. 

– Por lavagem de roupas, sabão e estiragem à nora Zelinda .............................................................................................................. [em branco] 

24 – Na presente data, por compostura de sapatos da Marina .............................................................................................................. Cr$ 20,00 

25 – Nesta data, de acordo com a minha esposa Marina, e de acordo com o nosso genro Luís Busato, modificamos a letra de câmbio dos 

Cr$ 10.000,00 que lhe emprestamos em 15 de maio de 1946. A modificação consiste que em vez de uma letra de câmbio, os dez mil cruzeiros 

foram registrados com a presente data numa Nota Promissória, cujo prazo se vence em 30 de dezembro do corrente ano e o pagamento 

será feito ao Sr. Ângelo Dall´Acqua, e em caso de morte, a sua esposa Marina Dall´Acqua, e na falta desta, ao filho Vitório Dall´Acqua, e 

assinada pelo Sr. Luís Busato sobre duas estampilhas federais, sendo uma de Cr$ 50,00 e a outra de Cr$ 0,80. 

Nota de Crédito 

Em haver de juros sobre 3 anos e 2 meses a 6% ao ano, Cr$ 1.900,00 

Minha entrega em dinheiro, Cr$ 550,00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reprodução da nota promissória a 

qual Ângelo se refere. 

Fonte: acervo Dall´Acqua 

 

 

 

 

 

 

26 – Nesta data dei à Marina para as suas despesas a importância de .................................................................................................. Cr$ 100,00 

 

Fim do caderno Vitória 1 

 


