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Editorial
Há 130 anos chegavam ao RS as famílias Dall’Acqua, De Zorzi, Damian e Schena, provenientes
de La Valle Agordina, Província de Belluno, Itália. Outras, nos anos imediatamente posteriores, também
daquela localidade, seguiram-nas. Hoje, seus descendentes espalham-se por todos os estados do Sul.
Nossa revista, em sua 15.ª edição, traz em suas páginas relatos de vários descendentes desses imigrantes.
O propósito de todos é o mesmo: deixar escrito um momento histórico de sua vida, da vida de sua família
ou de algum antepassado. Não avaliamos essas colaborações sob o aspecto literário, do escrever bem, e
esperamos dos leitores a mesma posição. Importa, sim, que a história esteja sendo preservada, ainda que
de forma simples e despretensiosa, apenas com o compromisso de registrá-la. Assim fizeram Jerson
Dal’Acqua, Jorge De Maman, Idemar Dall’Acqua, Roberta Centofante e outros que, espontaneamente,
enviaram suas contribuições, cientes de que a história de nossas famílias e de cada um deverá ser escrita
por nós mesmos.
Como sempre, os Registros de Família, de Ângelo Dall’Acqua estão presentes nas primeiras
páginas e, encerrando a revista, as notícias sociais, que também fazem a história de cada um, e as Verdades
das Crianças, uma página cada vez mais pobre, se considerarmos o número de nascimentos que ocorrem
em nossas famílias, deixando-nos pensar que os rebentos Astolfi-Dall’Acqua já não dizem coisas originais
e espirituosas, aquelas de fazer uma mamãe sorrir e dizer: - De onde ela tirou isso!?
La Valle e Caneva, pequenas localidades de origem dos Dall’Acqua e dos Astolfi, também têm
lugar nessas páginas. De uma delas, veio a ponta de nossa história pessoal, que, se não for escrita por nós
mesmos, se perderá e, em um futuro não tão distante, será como se não tivéssemos existido.

Maria Astolfi
Gramado/2008

A história, a nossa, escrita por nós mesmos. O que está escrito perdura através do tempo.
Chegamos à 15.ª edição de nossa revista, que tem como objetivo conferir aos nossos
encontros uma marca particular. Assim, com o tempo, deixamos registrados, em muitas
páginas de nossa publicação, fatos da história de nossos antepassados imigrantes. Essas
páginas, reunidas, têm a pretensão de se chamar de revista.
Muitos de nós, a partir da leitura das revistas, puderam repensar seus conceitos de família,
de parentesco, de valores.
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Diários de Ângelo Dall´Acqua
Caderno n.º XVIII – de 1.º de maio a 12 de outubro de 1935

O caderno que aqui transcrevemos é a continuação do que foi publicado na revista
comemorativa ao Encontro de 2001. A quebra na seqüência cronológica das publicações
deve-se ao fato de não termos tido em mão determinados cadernos e só tê-los recebido
posteriormente, de parentes que os guardavam e que, de boa vontade, fizeram-nos chegar
ao acervo de Ângelo Dall’Acqua, que está sob nossos cuidados.
De maio a outubro de 1935, Dall’Acqua registra alguns fatos importantes. Abre o
caderno com a anotação do aniversário de casamento - data que passa em branco para a
maioria dos chefes de família. Ele cultivava datas, históricas ou familiares, sem que para
isso se servisse de uma agenda especial. Estavam em sua memória simplesmente.
Sabemos que choveu muito naquele inverno de 1935, compensando a grande seca
que o precedera. Mas, a despeito das chuvas e do frio, nosso nono, a pé ou a cavalo ou
mesmo de ônibus, não deixava de cumprir seus compromissos, seja como funcionário
público ou como participante de alguma comissão, ocupando o cargo de secretário, assim, participou, naquele ano,
das atividades de uma Cooperativa vitivinícola, da difusão dos festejos do centenário da Revolução Farroupilha e
dos trabalhos alusivos a esse evento, que lhe exigiram muito tempo e muitas energias.
Paralelamente, fez a reforma da cobertura da casa, ampliou o parreiral fazendo novas pérgulas, e quase
religiosamente, anotava em um caderno os fatos do dia. Assim informa-nos que em determinada data começou a
semeadura do trigo, mas ele não plantou esse grão. A atividade da roça não se adequava ao seu fazer de marceneiro
e carpinteiro, funcionário público, presença atuante em fatos sociais e políticos, correspondente de jornais, escritor
de muitas cartas e registrador do dia-a-dia. À esposa Marina, bem ou mal, cabia administrar, além da casa, as
plantações e as colheitas.
Percebe-se pelas anotações contábeis de Ângelo, que as entradas e as saídas não permitiam grandes vôos.
Foi sempre assim, no vermelho! A família foi criada no comedimento, no absolutamente necessário ou um pouco
menos, no frugal, como quase todas as famílias da localidade e daquela época, mas, com certeza, o chefe de família
Ângelo Dall’Acqua era o único de Casca que gastava dinheiro em cadernos escolares para registrar os fatos do
cotidiano familiar e de sua comunidade.
(Os parênteses que aparecem no texto são do próprio autor).

Maio 1935 - XVIII
1.º - quinta-feira. Quadragésimo aniversário do meu matrimônio com a jovem Marina Sbardelotto, nascida em
cinco de novembro de 1976 a bordo do navio francês San Martin, em pleno oceano, filha de Agostinho Sbardelotto
e Giovanna de Canal, naturais de Mel, província de Belluno. Quando casei, eles residiam em São Marcos, linha
Palmeiro, lote n.º 106, município de Bento Gonçalves.
Eu nasci aos 17 de junho de 1867 em La Valle Agordina, na Província de Belluno. Emigrei com a idade de dez
anos e meio em 21 de janeiro de 1878. Cheguei à linha Palmeiro, no lote n.º 9, em 7 de setembro de 1878. (1)
Hoje, com a esposa, os filhos e alguns parentes e amigos, festejamos, modestamente, nossas bodas de rubi.
Por causa da gripe, acompanhada de uma persistente tosse, não me sinto bem. Mas devo agradecer a Nosso Senhor
que, até a data de hoje, me acompanhou por 67 anos e 217 dias, faltando 48 dias para completar 68 anos. Portanto,
seja louvado Nosso Senhor!
Esta tarde, da Linha Colombo, onde era hóspede de seu tio José Astolfi, meu genro, chegou de ônibus, a neta Zélia,
filha do genro de Vila Maria, Maximino Busato.
3 – sexta-feira. Hoje, às 11h, chegou de Vila Maria, o neto Armando para buscar sua irmã Zélia.
Levantei bastante melhor da constipação. Contribui para isso a temperatura mais elevada que a dos outros dias. O
tempo agora está ótimo sob todos os aspectos, favorecendo muito o trabalho dos colonos na agricultura.
4 – sábado. Participei, às 15h de um churrasco em Casca, oferecido aos seus amigos pelo comerciante Romano
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Zanchet. Como eu não estou ainda bem restabelecido da gripe, e a festa se estendeu até tarde, passei a noite no
Hotel Aurora do Toazza.
5 – domingo. Assisti à primeira missa. Na saída da igreja, fiquei sabendo que ontem, às 18h, havia chegado de
ônibus de João Pessoa (Taquaruçu), para visitar os seus parentes, a filha Jones e uma de suas meninas de nome
Clarice.
Depois da última missa, partiram [de Casca] e chegaram à nossa casa às 13 horas.
6 – segunda-feira. Esta manhã, como o telhado da nossa casa apresentava goteiras, pois foi feito já há 20 anos, o
filho Alcides e seus irmãos Onésimo e Ovídio, este último com licença de seu patrão Pedro Zandoná, começaram
a tirar a cobertura da casa pelo lado do levante, ou seja, pela fachada frontal.
7 – terça-feira. Hoje, os filhos continuaram o trabalho, com a decisão de modificar a cobertura.
Fui ao engenho de Jacó Corso & Deitos comprar 12 tábuas de forro, de primeira, de 4.50m comprimento x 33cm;
seis caibros de 4.50m; seis barrotinhos de 5.50m x 8 x 10cm; três tábuas de primeira, de 5.50m x 33 x 3cm.
8 – quarta-feira. Mandei o filho Ovídio, com a nossa carreta, como ontem, comprar, novamente, no engenho Corso
& Deitos, a seguinte madeira: duas tábuas de primeira, de 5.50m x 33 x 3cm; seis faixas de 44.50m x 33 x 4cm;
seis caibros de 4.50m x; 12 ripas sortidas; 12 mata-juntas de 5.50m x 7 x 1,05.
O carteiro Miro Pessutti, trouxe-me, como sempre, o meu pagamento relativo ao mês de abril p.p.: 150.0 réis.
Dei ao Sr. Miro Pessutti, pelo incômodo de trazer-me o dinheiro, 2.000 réis;
Ao mesmo, paguei, por quatro cartas postadas em Guaporé, sendo uma registrada - n.º 865 -, 2.600 réis;
9 – quinta-feira. A filha Jones teve de partir hoje para casa, viajando no caminhão de Antônio Mariotti, que deve
ir hoje para Sarandi. Assim, foi, às 6h da manhã, até Casca, a cavalo.
Visitou-nos nesta manhã Umberto Busato, de Vila Maria, que estava em viagem para Guaporé.
10 – sexta-feira. Hoje, como ontem, trabalho na cobertura da casa, pelos mesmos filhos. Dei também minha
pequena contribuição.
O tempo, ótimo e seco, favorece o trabalho na cobertura da casa. Não existe lembrança por estes lugares de uma
seca assim tão prolongada nessa estação. Já começa a nos dar preocupações pela escassez de água nos rios.
12 – domingo. Mandei o filho Ovídio pagar, ao lado de Paulino Bassani, por madeira que me foi fornecida há
tempo, a importância de 80.000 réis.
Paguei também a Avelino Mantovani, de gastos no hotel, 2.800 réis.
Paguei também ao alfaiate Pedro Maccarini, por uma calça que fez para mim, 5.500 réis; por ter-me feito duas
vezes a barba, 1.000 réis.
13 – segunda-feira. Hoje, os filhos Alcides, Onésimo, Vitorino, menos Ovídio,8trabalharam, na cobertura da casa.
Até hoje, além dos pregos usados das tabuinhas velhas (scandole)2, tiradas da casa, foram empregados ainda dois
e meio pacotes de n.º 15x18: 12.500 réis; um pacote de n.º 17x27: 5.000 réis
14 - terça-feira. Mandei o filho Vitório ao povoado Mauá (linha 15), ao comerciante Antônio Franciosi, comprar
dois pacotes de pregos de “scandole”, de 15x18 a 5.00 réis: 10.000 réis.

.

Casa de Dall’Acqua, em Casca, vendo-se
o“nono”Ângelo e o seu filho Vitório, por volta de
1942.

15 – quarta-feira. O trabalho na cobertura da casa continuou como ontem, também com a minha pequena
contribuição.
Ontem à tarde, chegou o filho Plínio, sua esposa Sibila e filhos. Passaram a noite conosco.
Hoje, às 15h, partiram para Guaporé, onde a nossa nora Sibila deve submeter-se a uma operação de apendicite no
hospital do Dr. Engel.
16 – quinta-feira. Hoje, finalmente, depois de cerca uma semana e meia, ao meio-dia, o filho Alcides, seus irmãos
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Ovídio, Onésimo, eu e Vitorino, terminamos a cobertura da casa. O trabalho foi um tanto longo, por causa do
aumento da cobertura na fachada do nascente e com a clarabóia na cobertura.
Tomei emprestados de Pedro De Zorzi 1.750kg de pregos de “scandole”: 8.750 réis; mais 620 “scandole” de cerne,
com o com o ajuste de restituir-lhe outras mas mesmas condições.
Hoje, depois de três ou quatro dias de permanência em nossa casa, partiu para junto de sua família a jovem Stella,
filha do amigo João Casali, da linha 21 (Vila Maria) a qual veio para tratamento dos dentes com o dentista
Heleodoro P. Borges, de Casca.
Esta manhã, às 5h, quando ainda estávamos na cama, chegou inesperadamente, da linha Colombo, a filha Anita,
que se encontra junto a sua irmã Itália, como doméstica da Cooperativa D. Cândida, ganhando ordenado, a qual
veio acompanhada de um menino de cerca de cinco anos, de nome Renato, filho de Itália.
17 - sexta-feira. Hoje, conforme instruções da Diretoria da Cooperativa vitivinícola da linha Silva Jardim, eu e o
compadre José Donadel e Florêncio Mognol fomos ao povoado Dr. Parobé, em campanha para novos sócios,
visando à instalação, em nome da Cooperativa, de um depósito de vinho naquela localidade. Este seria colocado
em terreno, sobre a estrada geral, pertencente a Gregório Camilotti, sócio da Cooperativa.
Cheguei a casa, às 19h, junto com os companheiros, satisfeito de haver obtido bom resultado em favor do nosso
objetivo.
Por causa da chuva, que durou das 16 às 17h, precisei parar na casa do amigo Coriolano Martinelli.
18 – sábado. Eu e o filho Alcides, convidados que fomos pelo amigo Eugênio Gatto para um churrasco em sua
casa, no rio São Domingos, mesmo com tempo chuvoso fomos àquela localidade, aonde chegamos às 14 horas.
A festa decorreu com alegria, estando presentes cerca de 70 convidados. Passamos a noite em sua casa e fui dormir
às 3h da madrugada.
19 – domingo. Depois dos agradecimentos, eu, o filho Alcides e o compadre Donadel, partimos para Casca, aonde
chegamos às 11h30min. Pequena parada.
Na casa comercial de Romano Zanchet, comprei um par de meias, que paguei 2.500 réis.
20 – segunda-feira. Com o compadre José Donadel e Gregório Camilotti, a cavalo novamente, divulgando os
interesses do grupo do povoado Dr. Parobé para a constituição de uma casa-depósito de vinho da Cooperativa
Vitivinícola da Linha Silva Jardim. Percorremos as linhas 17, 18,17 16. À noite, estamos de novo em casa, isto é,
na venda do sócio Gregório Camilotti, onde eu passo a noite, contentes pela boa repercussão da nossa campanha.
21 – terça-feira. Ainda com G. Camilotti e Donadel, a cavalo, pela linha 15 de Novembro, 17,18 e de novo a 17 e
por último a Silva Jardim, sempre propagando o nosso objetivo.
Procuramos o diretor comercial da Cooperativa e soubemos que estava em Casca. Então fomos a sua casa, onde o
filho Marcelo, guarda-livros da Cooperativa, conseguiu falar com seu pai por telefone, dizendo-lhe que nós
desejávamos falar sobre os interesses da Cooperativa. Ele nos respondeu que não voltaria a casa aquela noite, e que
nós o procurássemos em Casca para conversarmos. Assim resolvemos fazer.
Nessa tarde, comprei naquela casa comercial três cadernos escolares, que paguei 1.200 réis. Mais uma garrafa de
vinho, 500 réis.
Começa a chover. Parte-se assim mesmo. Pequena parada na venda do sócio José Faotto. Sempre sob a chuva,
chego a casa às 22h, completamente molhado.
23 – quinta-feira. Hoje, no ônibus de Passo-Fundo-Guaporé, minha esposa partiu às 15h para Guaporé a fim de
assistir a nora Sibila, que foi submetida a uma cirurgia de apendicite, no hospital do Dr. Engel. Paguei pela
passagem 15.000 réis.
Eu também embarquei no mesmo ônibus para ir ao povoado Dr. Mauá (linha 15) a fim de procurar trabalho na
construção da grande fábrica do Sr. Alberto Andrade, ou junto ao industrialista Irineu Faresin. Esse último me
respondeu que no momento não pode oferecer trabalho por causa da grande seca reinante, que, por escassez de
água, a turbina permanece inativa e que trabalho não faltaria, prometendo-me que, antes do fim do mês, a mais
tardar um mês e meio, daria trabalho ao filho [Alcides].
24 – sexta-feira. Depois de passar a noite no amigo Ângelo Vagliatti, isto é, na sua pensão, onde passei um frio
siberiano, visitei o fotógrafo Luís Palma e outros amigos. Retornei à pensão, peço a conta, mas o amigo Vagliatti
recusa qualquer pagamento. Agradeço e vou à casa da filha Inês, onde tomo o chimarrão e vou ao Antônio
Franciosi. Nesse tempo, chega o ônibus Guaporé-Passo Fundo e, como tenho direito à passagem quando estou em
serviço, aproveito e vou, não para casa, porque tinha trabalho em Casca, onde chego, de fato, às 10 horas.
Devendo reunir-se o trio da comissão para divulgação da Exposição do Centenário Farroupilha a realizar-se em
Porto Alegre em setembro próximo, comissão formada por mim, por Heleodoro P. Borges e Ulisses Toazza, e não
podendo reunir-se de dia, por motivos de força maior, deverá reunir-se na casa canônica, também para encarregar
o reverendo padre de divulgar o acontecimento.
Assim, às 19h, estamos com o padre e combinamos com ele a melhor estratégia para alcançar êxito, considerando
nosso pequeno território e nossas poucas habilidades.
Para retornar a casa às 21h era muito escuro, resolvi passar a noite no Hotel Aurora, do compadre Ulisses Toazza.
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Às 21h30min já estava na cama e adormeci imediatamente.
25 – sábado. Podiam ser 3h da manhã, quando uma voz de “fogo!” me aturdiu. Não sabia se estava acordado ou o
quê. Entre a vontade [de saber o que estava acontecendo] e o sono, não consigo encontrar as calças. A luz elétrica,
depois da meia-noite, é desligada. Andava às tontas pelo quarto, procurando o vestuário, até que consigo abrir os
olhos e vejo um clarão e, uma gritaria de impressionar. O clarão vinha de uma janela; então me orientei. Estava já
decidido sair com a roupa com que dormia, apanhar tudo o que pudesse e, não podendo descer pela escada, fazer
da necessidade virtude, e saltar a janela, com o risco de quebrar o pescoço ou qualquer outra coisa. Por sorte, as
vozes e os gritos de alarme cessaram e, pouco a pouco, tudo voltou à calma.
O que havia sucedido? Nada menos que a cobertura do forno da casa em chamas. O motivo foi que, durante o dia,
fora cozinhado o pão no forno, e as brasas retiradas deixadas à parte e certamente não bem extintas, porque a cerca,
que é bem vizinha ao forno, prendeu fogo, e as chamas se elevaram durante a noite alcançando as tabuinhas
(scandole) do forno, que é um pouco baixo. As chamas foram contidas e, se não houvesse alguém a chamar por
socorro, o fogo teria se alastrado para a estrebaria, que é vizinha, e daí para a cozinha e depois ... a casa e, em
seguida, toda a quadra e provavelmente uma boa parte da cidade. O perigo foi enorme!
Quando tudo aquietado, tornei a deitar, porém com um fifio!
Liquidei hoje o Imposto do Fogão ao amanuense Sr.Edgar Feijó; devia ainda, por engano, 2.500 réis. Total: 27.000
réis.
27 e 28 – segunda e terça-feira. Dois dias ocupados com a correspondência.
29 – quarta-feira. Às 11h. fui a Casca postar cartas. À noite, depois do jantar no Hotel Aurora com o genro
Maximino Busato, eu, Maximino e o compadre Ulisses Toazza fomos à canônica para combinar com o Reverendo
a divulgação da Exposição Farroupilha. Encarregamos o padre de fazer a publicação na igreja, o qual nos prometeu
colaborar. Às 20h já estávamos em casa.
30 – quinta-feira. O genro MaximinoBusato às 7 horas, depois do café, partiu em direção a Guaporé, a cavalo.
31 – Sexta-feira. Sinais de mudança de tempo. Dia morno, primaveril.
Devo registrar que na noite do dia 24 do corrente chegou o caminhão da Cooperativa Dona Cândida, da Linha
Colombo, dirigido pelo motorista Angelim, da mesma cooperativa, que retornava de viagem de Boa Vista do
Erechim. Acompanhavam-no sete passageiros de ambos os sexos, que passaram a noite em nossa casa.(³)
Na manhã do dia 25, a filha Anita voltou à sua provisória moradia, com a mesma condução, sem que eu pudesse
me despedir, pois me encontrava na ocasião ausente de casa.

JUNHO – 1935
1.º - sábado. Contrariamente ao que se esperava a respeito do retorno da enferma, nossa nora Sibila, esposa do
filho Alcides, residente em São Domingos, que essa não pudesse vir antes do dia 5 ou 7 do corrente, hoje,
inesperadamente chegou, no automóvel do amigo Sr. Heleodoro P. Borges, às 13h, já em condições bastante
satisfatórias, naturalmente em convalescença por causa da cirurgia de apendicite efetuada pelo Dr. Engel, de
Guaporé no dia ... do mês passado.
Tanto o físico como o moral da nora Sibila demonstram-se excelentes
A operação, pelo que pude compreender, decorreu otimamente. Isso se deve, antes de tudo, à perícia do bravo
médico Dr. Engel, de Guaporé; em segundo lugar, à constituição física da operada.
Retornando de Guaporé, jantou em nossa casa o genro Maximino Busato.
Iniciou-se hoje a semeadura do trigo.
2 – domingo. Durante a noite começou a chover. Ao amanhecer, uma chuva fina, impertinente, que perdurou todo
o dia, com queda de temperatura e um ar de ... polenta com passarinhada!
Hoje ocorre o 87.º aniversário da constituição italiana, proclamada pelo Rei Mártir Carlos Alberto de Savóia em
março de 1848.
Ocorre também o 53.º aniversário da morte do Herói dos dois Mundos, o Cavalheiro da Humanidade, o General
Giuseppe Garibaldi, em Caprera em dois de junho de 1882.
3 – segunda-feira. Às 11h15min, no ônibus de Guaporé-Passo Fundo, de Abele Bresolin, chegou da Linha
Colombo, minha esposa Marina que, no dia 23 do passado mês de maio, foi a Guaporé para assistir a nora Sibila
na operação cirúrgica de apendicite no hospital do Dr. Engel.
A mulher, nesta manhã, antes de partir da vila de Guaporé, foi à Prefeitura Municipal a fim de receber, como
recebeu, o meu pagamento mensal, correspondente ao mês de maio, 150.000 réis.
4 – terça-feira. A pé, fui à Casca. Paguei por uma refeição no Hotel Familiar, de Avelino Mantovani, 2.000 réis;
de extraordinário, 300 réis; paguei, recebidos de empréstimo do filho Onésimo, 1.500 réis.
5 - quarta-feira. O tempo melhorou. O sol aparece alegre e sorridente.
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Hoje entreguei ao carteiro, Laudemiro Pessutti, para ser registrada no Correio de Guaporé, uma carta endereçada
diretamente ao R. Cônsul Geral da Itália, em Porto Alegre. Paguei de selo e pelo incômodo e também por haver
recebido e prometido de levar um pacotinho ao Sr. José Lunardi, do hospital, em Guaporé, 1.000 réis.
6 – quinta-feira. Fui ao amigo Josué Rizotto, da Linha 18 e paguei 110 mudas de videiras Oberlin Alberto Bins (o
sublinhado é do autor), mais duas de bordeaux, ao preço de 400 réis cada uma, 4.800 réis;
- pelo conserto de ferramenta, 3.000 réis;
- por 100g de pólvora Uspulum, seca, 44.000 réis;
- recebidos, por uma assinatura do Jornal do Agricultor, 10.000.(4)
- completei o pagamento do cavalo preto, comprado do empregado de Pedro De Zorzi, Luís Propodoscki, o
restante, que devia pagar no prazo de dois meses, 75.000 réis.
O total foi de 115.000 réis, havendo já pago anteriormente, 40.000 réis.
7 – sexta-feira. Paguei ao motorista do ônibus Guaporé-Passo Fundo, Sr. Abele Bresolin, a passagem da esposa,
de Guaporé para casa, no dia 3 do corrente mês, 15.000 réis.
8 – sábado. Hoje, reunião da Diretoria da Cooperativa Vitivinícola Silva Jardim Ltda, com vários sócios, no
povoado Parobé, a fim de intensificar a difusão da mesma e a construção da casa-depósito no ano próximo.
9 – domingo. Paguei o débito que tinha com o amigo Luís Maccarini, 12.000 réis.
- ao hoteleiro Avelino Mantovani, 2.000 réis.
Comprei na Casa Comercial de Romano Zanchet 15 botões de mola para camisas, 1.000; comprei ainda, no Romano
Zanchet dois sabonetes, um de 600 réis; outro de 1.400 réis.
O filho Alcides trabalhou, na última semana, quatro dias na construção de uma moenda.
- Comprei um pacote de fósforos, 1.900 réis.
Depois do meio-dia, começou a chover. Choveu até tarde da noite.
12 – quarta-feira. Não chove mais, mas o tempo se apresenta ameaçador, o céu fosco, cor de chumbo; às 11h
começou a trovejar e, ao meio-dia, já chove e, assim, todo o dia.
Hoje transcorre o 2.º aniversário da minha chegada em casa de Porto Alegre, onde me encontrava desde fevereiro
de 1933, na Santa Casa de Misericórdia para tratamento dos olhos.
13 – quinta-feira. Festa de Santo Antônio.
Hoje, conforme prévio aviso, fui, a cavalo, na Linha Silva Jardim, a fim de rubricar o livro em branco, de 50 folhas,
com a minha assinatura A.Dall’Acqua, e fazer o competente termo de abertura e fechamento.
Almocei na venda de Albino Zanchet, onde abriguei na sua estrebaria o cavalo, que fiz tratar, pagando 2.000 réis.
Às 19h, já retornado a casa.
14 – sexta-feira. Com o jovem Cornélio Toazza, divulgando a Exposição fui às seguintes localidades: Povoado
Parobé, linhas 17,16,15 e Povoado Mauá, onde passei a noite em casa da filha Inês; o cavalo, na estrebaria do dono
da pensão, Ângelo Vagliatti.
15 – sábado. Choveu durante a noite. Pago pelo trato do cavalo, 1.000 réis.
Compro na casa comercial de Antônio Franciosi um par de meias, 2.800 réis.
Depois do café, às 9h, com o amigo Cornélio Toazza, depois da nossa campanha de propaganda, parti para a Linha
15, lado do rio Guaporé. Pequena parada na casa do meu cunhado Augusto Piaia.(5) Às 13h chegamos a um certo
Augusto Malfatti, onde pensamos que fosse uma casa comercial e paramos uns 10 minutos. Aqui, a filha da casa
nos oferece um copo de ótimo vinho, que muito me agradou. Às 14h estamos no povoado Henrique Nardi. Vamos
à pensão do amigo Mateus Zanchet, estabelecido há poucos dias naquela localidade. Depois de tratados os cavalos
na estrebaria e tendo feito também nós uma refeição e a propaganda para a Exposição em setembro, em Porto
Alegre, pago a conta, 1500 réis.
Curta visita ao comerciante Henrique Nardi e partimos. Após 20min de viagem, chega-se à linha 16 (Guaporé).
Rápida visita a um ferreiro, um certo ... Marcolan. Às 17h chegamos ao Povoado Silva Jardim. Toma-se um copo
de vinho na Casa Comercial de Valentim Zanchet; pago, para os dois, 4.000 réis.
O filho Alcides, durante a semana, fez dois dias de trabalho na construção da moenda.
16 – domingo. Em companhia do compadre G. Donadell, às 9h partimos para a linha Silva Jardim, onde todos os
sócios da Cooperativa Vitivinícola Silva Jardim Ltda. devem se reunir para as assinaturas (seis cada sócio) que
devem apor nas listas (documentos) que a Junta da linha Onze pede para começar o processo de legalização da
nossa Sociedade, devendo tais papéis ficar prontos até o dia 18, dia em que o Sr. Valentim Zanchet, Diretor
Comercial da mesma sociedade, deve partir para Porto Alegre a fim de conseguir, mediante práticas legais, sua
oficialização.
Minha despesa nesse dia foi de 3.700 réis.
Depois de cumpridas as práticas na posição de secretário do consórcio da Cooperativa, com umas 20 assinaturas,
às 16h, com o sobrinho Luís, filho de meu irmão Luís, parti, a cavalo, em direção a casa, aonde cheguei às 18 horas.
17 – segunda-feira. Finalmente, outro aniversário da minha atribulada existência. Hoje, com a ajuda do Altíssimo
Deus, cumpro os meus 78 invernos, Setenta e oito anos! (6) Parece-me que ainda ontem, ou pouco mais, me
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encontrava em minha Pátria, jamais esquecida, onde, na idade de seis anos, comecei a freqüentar a escola, com
pouquíssimo aproveitamento, até a idade de 10 anos e poucos meses, idade que tinha quando emigrei com a família,
procurando um viver melhor em um país estranho, isto é, para o hospitaleiro Brasil.
- Aos 7 de setembro de 1878, com o pai, a mãe, dois irmãos e duas irmãs, chegamos em Dona Isabel (Cruzinha),
atualmente Bento Gonçalves. Ali permanecemos até 30 de agosto de 1903. Daí em diante, firmamos morada nesta
localidade de Guaporé, com vários momentos de efêmera prosperidade e múltiplos outros de vida atribulada. O
ativo? Nada! O passivo? Abundante!
- Comprei na casa comercial de R. Zanchet um quilo de café, 3.800 réis.
- Com data de hoje, consignei ao mesmo comerciante, que amanhã viaja a Porto Alegre, uma carta para que a
entregue ao Secretário Geral da Exposição do Centenário Farroupilha, Sr. Mário de Oliveira, pedindo-lhe instruções
para onde enviar, na época determinada, os produtos agrícolas e industriais.
18 – terça-feira. Choveu intensamente.
19 – quarta-feira. À meia-noite e 30min acordei, aliás, o que me acordou foram as trovoadas assustadoras,
acompanhadas de contínuos relâmpagos. Não tardaram o vento e a chuva a vir com grande violência. Depois de
15min que o temporal nos castigava, começou a cair granizo de tamanho considerável. Por sorte, durou pouco,
senão, adeus “scandole”, vidros das janelas e verduras na horta!
A manhã surgiu calma, havia cessado a chuva.
20 – quinta-feira. O dia conservou-se nublado. À tardinha, começou uma chuva fina. Passei o dia em casa, ainda
que fosse dia de Corpus Cristi.
21 – sexta-feira. Chuva, da meia-noite em diante e durante todo o dia.
22 – sábado. Veio o filho de Sílvio Ferrarese a buscar, por conta de Albino Busato, 115kg de alfafa, que estava
reservada para os nossos animais, e lha acreditei a 90 réis o quilo. Total, 10.350 réis.
23 – domingo. O filho Alcides, com seus irmãos Onésimo, Ovídio e Vitorino, trabalharam todo o dia na moenda,
ainda que fosse dia santo. Foi necessário terminar a obra, pois amanhã Alcides deve ir ao povoado Mauá (Linha
15) trabalhar no Irineu Faresin.
O filho Alcides fez, durante a semana, cinco dias e 3/4 de trabalho; o total, em três semanas na construção da
moenda, resultou em 12 dias e ¾, fora os dias de seus irmãos, que são, mais ou menos, outros tantos.
Esta noite, veio-nos visitar e passou conosco a noite o filho Plínio.
24 – segunda-feira. Hoje, o filho Alcides começou a trabalhar para o Irineu Faresin no povoado Mauá.
25 – terça-feira. O negociante Albino Busato creditou-nos quatro quartos de vinho (de 36 medidas o quarto). Total:
144 medidas, a 800 réis a medida, importa 115.200 réis.
Hoje, o filho Ovídio, por ordem de seu patrão Pedro Zandoná, foi resgatar um crédito em Nova Piacenza (São
Domingos).
Ovídio retornou de Nova Piacenza hoje, às 11 horas.
29 – sábado. Minha esposa Marina, a convite da filha Inês, foi à Linha 15 (povoado Mauá), com o ônibus de PassoFundo-Guaporé. De condução, paguei 4.000 réis.
- Ocorrendo hoje a festa de São Pedro, fui a Casca, aproveitando o dia primaveril e quente, sinal de mudança de
tempo.
- O Sr. Pedro A. Bueno, subprefeito do distrito, mostrou-me um telegrama, enviado pelo Sr. Prefeito de Guaporé,
no qual comunicava que na data de hoje, em Porto Alegre, foi sancionada e aprovada pela Assembléia de deputados
estaduais, depois da Revolução de 3 de outubro de 1930, depois de quase 5 anos, digo, quatro anos e 269 dias, a
nova Constituição Estadual. Assim o governo sai do estado anormal para entrar na vida constitucional.
30 – domingo. Esta manhã, ao acordar, uma chuva forte e tranqüila, sem vento, sem relâmpagos e sem trovoadas.
Continuou assim todo o dia e também à noite.

Julho
1.ª – segunda-feira. Como chove, os filhos mataram os porcos (3) que havíamos engordado. Renderam ... quilos
de salame, inclusive “codeghini” e “figatelli a rete” (7)
- Choveu até meio-dia.
- A esposa Marina retornou da linha 15, aonde havia ido visitar a filha Inês. A passagem custou 4.000 réis.
Comprei no Albino Busato os seguintes artigos, que paguei no ato:
- uma meada de barbante, 1.000 réis
- 100g de salitre, 600 réis;
- canela, 800 réis;
- cravos, 1.500 réis;
- 2 nozes moscadas, 300 réis.
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No Romano Zanchet, comprei 2kg de tripas para os salames, 5.200 réis.
3 – quarta-feira. Mandei o filho Vitorino a Casca comprar 2k de erva mate. 1.000 réis.
5 – sexta-feira .Parti a cavalo com o projeto de ir pelas linhas, em companhia dos dois comissionados, Ulisses
Toazza e Heleodoro P. Borges, em propaganda da exposição pro Centenário Farroupilha, mas como na Casca
encontrei o S. Agilberto Maia, Prefeito Municipal, que me pediu para transferir essa viagem para outro dia,
comuniquei aos companheiros que a excursão ficaria para a semana próxima, permitindo o tempo.
- Vendi ao comerciante Sr. Albino Busato, da Casca, 77kg e ½ de banha a 2.000 o quilo, 155.000 réis.
Às 17h de hoje, a convite do Coronel. Agilberto Maia, participei, com cerca de outros 20 amigos, de um churrasco
de ovelha no hoteleiro Avelino Mantovani.
6 – sábado. O filho Onésimo entregou ao farmacêutico A. Dalla Bona duas portas de armário, consertadas, cujo
valor de 5.000 réis foi-me creditado nessa data.
9 – terça-feira. Na divulgação da Exposição do Centenário Farroupilha, junto com os outros membros da
subcomissão distrital, os amigos Heleodoro P. Borges, presidente, e Ulisses Toazza, tesoureiro, e eu como
secretário, partimos para a linha 20. Às 11h, estamos no quilômetro 9, no comerciante Roberto Zaffari. Aqui
procuramos os membros da comissão da Linha 20, Liberal Lorenzatto, Isac Lunelli e Davi Tonial, os quais se
encontravam em casa desse último, o qual festejava, com sua esposa, família, parentes e convidados, cerca de 120
pessoas de ambos os sexos, as bodas de prata. Nós, como tínhamos que dar instruções aos membros acima citados,
tivemos de entrar no dito colono Davi Tonial, o qual gentilmente nos convida a fazer honras à bela festa, com um
prato de sopa, carne com molho e um saboroso churrasco regado por um bom vinho de sua cantina.
- Depois de duas horas de permanência, de haver falado e explicado o motivo de nossa visita, cumprimentamos os
aniversariantes e os amigos, despedimo-nos, agradecendo a gentileza e, de novo, a cavalo. Eram 14h. Tomamos a
estrada de retorno, fazendo uma parada na casa do amigo Zaffari. Aqui, tratamos os cavalos com forragem e,
quando acomodávamos as selas, chegou a nós o fotógrafo Vivan, professor elementar do vilarejo Dr. Parobé, o
qual nos procurava para nos acompanhar a fim de obter fotografias para a monografia do Centenário Farroupilha.
Tomamos o travessão que vai à linha 21 e paramos um pouco no amigo e colono Luís Parizzi, membro da comissão,
junto com Ernesto Picini, da mesma 2.ª seção da linha 21. Tomamos um copo de bom vinho e partimos. Pelo
travessão, alcançamos a linha 22 pelo vale do rio Jordão. Às 17h chegamos ao amigo Fioravante De Marchi
mutilado e inválido de guerra, onde passamos a noite.
10 – quarta-feira. Depois do frugal desjejum e com De Marchi, que nos acompanha, e um céu encoberto e
carregado de ameaçadoras nuvens que pareciam prontas a deixar cair a chuva sobre nós, agradecemos e partimos
pelo vale do rio Jordão.
O objetivo de nossa viagem por aquele vale era de avançar pela colônia n.º 100 até debaixo da cascata da altura de
cerca de 60m. A certa distância, amarramos os nossos animais a árvores e avançamos a pé mais ou menos um
quilômetro da estrada da linha Grande (22). O objetivo foi o de fotografar a cascata e os contrafortes que a
circundam, parecendo um anfiteatro, rodeado por secular selva, de árvores grandiosas e variadíssimas.
Depois de uma parada de cerca de meia hora e o fotógrafo Vivan ter feito três chapas, iniciamos o retorno pelo
perigoso declive, ora à direita ora à esquerda e, muitas vezes, pelo meio do rio, de pedra em pedra, às vezes na
água, porque caminho nem trilha não havia.

Cascata do Rio Jordão.
À direita, Angelo Dall’Acqua
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Finalmente, ofegantes e cansados, chegamos às cavalgaduras.
Despedimo-nos do amigo De Marchi e partimos em direção à linha Gonçalves Dias (23); do número 109 dessa
linha, toma-se o caminho de retorno. O amigo Vivan nos convida a fazer uma visita a uma família de parentes,
também Vivan, na mesma linha 23, a qual nos recebeu como príncipes; Prodigalizaram forragem para nossos
animais e, a nós, uma saborosa merenda. Às 14h, agradecemos e, de novo, a cavalo.
Da 23, passa-se à linha 24 e chega-se às famílias Bianchi e Peliciolli, onde tomamos um copo de cana e
recomendamos ao membro da comissão Ângelo Bianchi a intensificação da propaganda para a Exposição
Farroupilha. Depois, retorna-se à linha 23, que percorremos até a estrada geral, onde se faz meia hora de descanso,
toma se um bom vinho e come-se rapadura. O tempo continua ameaçador, parece que de um momento a outro
devam se abrir as comportas do céu e nos inundar um dilúvio de chuva.
- Paga-se o bodegueiro e amigo, Sr. Jacó Chiodelli, o vinho e a rapadura, e, como se eu lhe tivesse prodigalizado
algum favor, presenteia-me com uma bem afiada faca (de mesa). Agradeço o presente e partimos. Eram 15h30min.
Às 16h.30min faz-se pequena parada no meu compadre e comerciante Carlos Barbieri, da linha 24 de fevereiro
(21) e, às 17h15min, chegamos em Casca. Com o amigo H.P.Borges, tomo um aperitivo, depois o compadre Ulisses
Toazza me convida para jantar. Aceitei agradecendo. Às 19h30min, monto a cavalo e às 20h chego finalmente em
casa, sem chuva. Porém, se a chuva não veio nesses dois últimos dias, não está longe!
11 – quinta-feira. O dia surgiu claro, porem com sinais de chuva próxima. De fato, às 11h, o firmamento estava
coberto com densas nuvens s, ao meio dia, começou a chover torrencialmente e assim continuou todo o dia e toda
a noite.
12 – sexta-feira. A chuva continua intensa. Às 14h, uma pausa até às 22 horas.
- O tempo, não satisfeito de tanta chuva, prepara um temporal. A noite está escura, ainda que haja lua; o céu está
coberto de nuvens negras e não deixa transparecer um palmo de seu azul nem o luzir de uma estrela; só de quando
em quando faiscantes relâmpagos rompem a escuridão e, a esses, seguia-se a breve distância o estrondo do trovão.
De repente, a chuva começou a cair em torrentes, misturada ao granizo.
- O ímpeto do vendaval abalava até as estruturas da casa. Os relâmpagos sucediam-se, e o trovão, repetido pelos
ecos da montanha, rugia amedrontador. Parecia que a mata estivesse recebendo um intenso fogo de artilharia. Era
um espetáculo estupendo, não, porém, compatível com os nervos de qualquer um. Finalmente, quando Deus quis,
adormeci novamente e, ao despertar, ainda chovia.
- Minha esposa Marina, na quarta-feira, dia 10 do corrente, comprou na casa comercial de Albino Busato, os
seguintes objetos, ou mercadoria:
- dois carretéis de linha a 800 réis, 1.600 réis
- um quilo de soda
3.000 réis
- 3m de fazenda a 2.400 réis,
7.200 réis
- 5m de fazenda a 3.500 réis
17.500 réis
- um paletó e uma calça de lã pura para o filho Ovídio, por um total de
75 000 réis
Total:
104.300 réis
- mais, 1m15cm de pano para uma “mala”,
3.750 réis.(8)
Total: 108.050 réis
13 – sábado. De manhã, chove até às 9h, depois pára, mantendo-se a temperatura baixa; à noite fazia 11 graus.
14 – domingo. A temperatura, às 7h era de 11 graus; ao meio-dia, 15 graus e à tarde, às 16h30min, 12 graus.
. Hoje, data da queda da Bastilha, famosa prisão da cidade de Paris, na qual foram reclusos milhares de vítimas do
poder absoluto. O povo parisiense a invadiu e destruiu em 14 de julho de 1789, dia transformado em festa nacional
da República Francesa.
- Ocorre hoje o 24.º aniversário da minha nomeação para fiscal lotador da zona norte do município de Guaporé,
nomeado nesse emprego pelo Intendente daquele tempo Sr. Lucano Conedera.
15 – segunda-feira. Hoje, gastos feitos em Casca:
- no Avelino Mantovani
600 réis
- no Albino Kremscki
200 réis
- no F. Bonamigo
200 réis
- no Ulisses Toazza
200 réis
- no R.Zanchet, um quilo de erva mate
500 réis
- no L.Maccarini, cabelos, barba e vinho
1000 réis
- por um n.º do Correio do Povo do motorista do ônibus do correio, Chico, 400 réis. (9)
- Comprei do negociante Albino Busato, 3m25cm de brim para uma calça para mim, à razão de 4.500 o metro,
total, 14.625 réis.
- O carroceiro Luís Meneguzzi, com a carroça de Albino Busato, veio buscar 18 mudas de cinamomo, que lhe vendi
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a 88 réis cada uma. Total, 16.400 réis.
16 – terça-feira. Dia quente, os mosquitos picam a mais não poder, sinal evidente de próxima chuva.
- O filho Ovídio veio com a carreta de Evaristo Mantovani buscar 10 mudas de cinamomo a 800 réis cada uma,
sendo:
3 para Pedro Zandoná
2.400 réis
2 para Avelino Mantovani 1.600 réis
3 para Batista Broetto
2.400 réis
1 para José Battistela
800 réis
17 – Quarta-feira. Choveu durante a noite. Às 3h levantei e como relampejava, fechei os tampos das janelas do
lado norte, com medo de que, se caísse granizo, o vento o jogasse contra a janela e quebrasse as vidraças. De fato,
às 3h20min, o vento começou a soprar com força, e a chuva, a cair com violência por cerca de 15 minutos, depois
acalmou, porém, continuou a chover durante toda a noite e até meio-dia, depois cessou. O dia se conservou sempre
fresco e úmido.
20 – sábado. Soube, por informações obtidas, que, pela nova Lei Estadual, depois de haver completado 78 anos e
feitas as práticas legais, posso obter a pensão como empregado municipal, que sou há mais de 24 anos (nomeação
de fiscal lotador da zona norte do município, com data de 14 de julho de 1911, pelo intendente Sr. Lucano
Conedera). Assim, hoje, no retorno do ônibus Guaporé-Passo Fundo, às 16h, embarquei e cheguei à vila de
Guaporé, ao Hotel Bela Vista, de Dionísio Michelon às 20h.
- Às 21h, começou a chover e choveu a noite toda.
- À noite, à 8h30min fui fazer a barba, paguei 600 réis.
- De condução nada paguei, pois sou empregado municipal.
21 – domingo. Esta manhã, levei ao Sr. Agilberto Maia, prefeito municipal, uma plantinha denominada “cypreste
glauco” pelo seu aniversário natalício, no dia 18 do corrente, dia em que não pude vir à vila pelo mau tempo e por
falta de condução. Não o encontrei em casa, pois se encontrava em Porto Alegre. Entreguei a plantinha ao seu genro
Rostirolla.
- às 14h, junto com o amigo Pedro De Zorzi, fui ao advogado Manoel Francisco. Guerreiro para ser orientado a
respeito da minha aposentadoria, ou seja, para obter, mediante as devidas práticas legais, a pensão no emprego de
fiscal municipal.
- Choveu todo o dia.
22 – segunda-feira. Às 9h fui à Prefeitura, onde prestei contas das práticas do meu cargo. Paguei o imposto do 2.º
semestre do corrente ano do contribuinte Luís Spolti, da linha 24, correspondente a sua serraria hidráulica, em
214.000 réis, dos quais, 14.000 tive de completá-los eu, porque eu havia recebido somente 200.000 réis.
- Esse imposto foi pago na prefeitura, do qual eu recebi o competente recibo.
- Às 15h, conforme combinação com o advogado Guerreiro, fui a sua residência levar-lhe os papéis para o
encaminhamento da minha pensão vitalícia, o qual prometeu de, depois que lhe tiver expedido o meu título eleitoral,
dar-me uma informação sobre o assunto, mediante uma compensação relativa à dita prática.
- Paguei ao Sr. Chico de Tal, condutor do ônibus Passo Fundo-Guaporé e vice-versa, a condução de minha esposa,
de casa até o povoado Mauá, 4.000 réis.
- Comprei na Livraria Ipiranga, de Euclides Puperi, de Guaporé, três dúzias de cadernos escolares, ao preço de
2.700 réis. Total 8.100 réis.
- ao notário, Sr. Domingos Maia, por uma procuração ao Sr. Guerreiro, advogado em Guaporé, para que esse me
consiga a pensão como fiscal lotador, por ter completado, conforme a nova Constituição Estadual, 68 anos de idade
e 24 de serviço municipal, três anos como agente do correio em Casca e outros oito anos de Juiz Distrital, paguei
13.400 réis.
- Depois levei a procuração ao advogado Manoel Francisco Guerreiro.
-sempre sob chuva, fui ao hotel, onde encontrei o auxiliar da Cooperativa D. Cândida, da Linha Colombo, Angelim,
o qual, por ordem do meu genro José Astolfi, que sabia que eu me encontrava na vila, veio buscar-me de aranha e,
sempre sob chuva, às 17h, me encontrava no Astolfi.
- Despesa de duas diárias no Hotel Bela Vista, 12.000 réis.
23 – terça-feira. Visitei os parentes. Também hoje chove, menos, porém.
24 – quarta-feira. O tempo abriu, mas nem hoje há condução para casa, por causa das estradas péssimas e o tempo
não parecer seguro.
25 – quinta-feira. A pé, fui visitar o meu amigo Mateus De Maman e família, na Linha ..., a quatro quilômetros
da Linha D. Cândida.(10) Almocei em sua companhia. Às 13h, agradeci e fui visitar minha cunhada Judite Giaret
Sbardelotto, que me oferece vinho e chimarrão.(11) Às 15h, estava de novo na Linha Colombo.
- Como amanhã haverá condução para casa, da vila de Guaporé, com o Chico, despedi-me de todos os parentes e
depois de comprar um quilo de nozes na Cooperativa, que paguei 2.000 réis, e pagar outras pequenas despesas,
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2.000, embarquei no ônibus da linha Guaporé-Bento Gonçalves e vice-versa, e às 16h me encontrava novamente
na vila, no Hotel Bela Vista.
26 – sexta-feira. Finalmente, parte-se para casa. Pago na venda-hotel Três de Outubro, de Gaspar Dalla Costa, dois
copos de vinho, que tomei ontem, 600 réis.
- Faço as contas com o hoteleiro Sr. Dionísio Michellon: pelo jantar de ontem à noite, a cama e o café de hoje de
manhã, 4.000 réis, além dos 12.000 réis dos dias passados, total de 16.000 réis e, por não ter dinheiro suficiente no
bolso por ter pago o imposto de Luís Spolti, da linha 24, que me havia dado essa incumbência, sem ter-me dado o
dinheiro suficiente. Assim, para favorecer outros, eu fiquei privado.
Às 9h parte-se. Na linha 11, na venda-hotel de Jacinto Patuzzi, tomo um bom copo de vinho, que pago 200 réis.
- Às 12h estou em casa, depois de sete déias de ausência. De condução, ida e volta, não paguei nada, dada a minha
condição de empregado municipal.
27 – sábado. Choveu todo o dia, sem interrupção.
28 – domingo. Fui à Casca, não cheguei a tempo de assistir à missa. Almocei no hotel Aurora, de Toazza. Paguei
1.500 réis. Outras pequenas despesas, 2.200 réis.
29 – segunda-feira. A cavalo, fui esta manhã a São Domingos a fim de divulgar a Exposição Centenário
Farroupilha. Fiz a barba no Pedro Maccarini, Paguei 500 réis.
-Almocei no Hotel Aurora, e o cavalo, na estrebaria. Paguei 1.800 réis.
- Fiz propaganda para a venda de plantas ornamentais, frutíferas, do Sr. A. Randazzo, de Caxias.
- Às 15h30min, a cavalo novamente, sigo para São Domingos. Passo o rio desse nome, na balsa de B. Alberti, às
16h30min; pago200 réis.
- Às 18h estou em São Domingos n casa da filha Ester. Deixo o cavalo na estrebaria do hoteleiro Benjamim Tapero.
30 – quarta-feira. De manhã, com o Sr. José Rota, subprefeito, para divulgar a exposição, que ele também
considera ótima iniciativa e acompanha com entusiasmo.
-Faço-lhe companhia no chimarrão e depois visito a Cooperativa Comercial, Domingos Brugnera, Jerônimo Busato
(ausente) Maurício Marca e outros.
- Tomo café na filha Ester. Peço para selar o cavalo e pago o empregado pelo pernoite do animal na estrebaria,
2.000 réis.
- Despeço-me da filha às 11h e parto para a localidade de São Marcos, a 4K de São Domingos, onde o filho Plínio
é professor da escola e tem residência. Chego ao meio-dia e almoço. À noite faz-se “filó” até tarde com os amigos
Giuseppe Dal Bosco e Pedro Poletti.
31 – quinta-feira. Depois do café parto para casa. No rio São Domingos pago a travessia, 2.000. No Brescanzin,
com dois amigos, um copinho de cana para cada um, 300 réis.
Chego a Casca às 11h. Almoço no hotel familiar de Avelino Mantovani; o cavalo na estrebaria; pago, 2.000 réis.
Outras despesas, 400 réis.
- Compro na casa comercial de Romano Zanchet um pacote de fósforos por 2.000 réis.
- postei no correio o meu título eleitoral por solicitação do advogado Manoel Francisco Guerreiro, 300 réis. Às 16h,
estou em casa.
30 – terça-feira.Vendeu-se 90kg de alfafa a Albino Busato, a 90 réis o quilo.

AGOSTO, 1935
1.º - quarta-feira. Mandei uma carrada de alfafa seca, de 306 kg, a 90 réis o quilo, para Albino Busato. Total,
27.540 réis.
- Esta manhã, às 4h, os filhos Onésimo e Alcides foram ao povoado Mauá trabalhar de carpinteiros, ganhando
diariamente 5.000 réis.
3 – sábado. Para divulgar a Exposição do Centenário Farroupilha, fui de ônibus, ao povoado Mauá. Jantei na casa
do genro Fedele. Passei a noite no hotel de Ângelo Vagliatti.
4 – domingo. Visito o fotógrafo Luís Palma e lhe entrego uma subscrição em prol do Sanatório de Tuberculosos
Belém (Porto Alegre) com o n.º 199; dou-lhe instruções para alguma fotografia para a monografia a ser publicada
em comemoração ao Centenário Farroupilha.
- Tomei o café da manhã e almocei no filho Alcides.
- Visitei a fábrica de produtos suínos de Alberto Andrade, onde os filhos Alcides e Onésimo trabalham. Jantei no
filho Alcides.
5 – segunda-feira. Tomei o café no genro Fedele.
- Esta manhã, a filha Inês deu à luz uma menina. (12)
- Paguei ao Sr. Antônio Palma por um copinho de Fernet branca, 1 000 réis; por pequenas despesas durante os dois
dias, 1 300 réis; por duas noites no Hotel Vagliatti, 2.000.
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- Às 13h, depois de cumprimentar os parentes e amigos, embarquei para Vila Maria para o meu trabalho de
fiscalização municipal.
- Ao passar em frente a minha casa, entrei um pouco para cumprimentar e avisar a esposa. Pequena parada em
Casca. Às 15h chego a Vila Maria e me hospedo na casa da filha Gelsomina. Não encontro o genro Maximino, que
chegou de Caçador (Santa Catarina) nessa mesma noite.
6 – terça-feira. Tomo emprestado, ao genro Maximino, um cavalo e, às 10h, parto para as linhas 22, 23, 24 e 25 a
serviço. Janto na casa do ferreiro José Talgatti, da Linha Seca. Às 14h, parto de novo para Vila Maria, aonde chego
às 16h., não mais em tempo de embarcar no ônibus, que já havia retornado de Passo Fundo e partido para Casca.
Assim, contra a minha vontade, devo permanecer mais dois dias em Vila Maria. À noite, o tempo muda e começa
a chover.
7 – quarta-feira. Chove torrencialmente. Transita-se com dificuldade porque as estradas estão muito barrentas.
- À noite, com três amigos, faz-se uma partida de trissete, toma-se uma garrafa de vinho que se paga em partes
iguais. Às 21h, vai-se dormir. Continua a chover.
8 – quinta-feira. O tempo suspendeu a chuva, porém as estradas estão intransitáveis. O amigo Henrique Solett,
proprietário do Hotel Familiar, convida-me a almoçar com ele; agradeço o convite e faço-lhe companhia.
- Compro na casa comercial de Busato & Irmãos dois lenços de seda para pescoço para meus dois filhos mais
velhos, que pago 3.500 réis cada, 7.000 réis; pago por outras despesas pequenas, 4.700 réis; compro um número do
Correio do Povo, 400 réis.
- Às 16h, finalmente, chega o ônibus. Com dificuldade, o condutor Abele Bresolin me arranja um lugar, tendo-me,
porém, despedido da filha Gelsomina e de seu marido e família apenas um momento antes da partida.
_ Às 18h30min, chego a Casca. Pago no Hotel Farroupilha dois cálices de Vermut, tomados com o amigo Abele
Bresolin, 1.200 réis.
- No Ulisses Toazza, tomo vinho, 2.000 réis. Ao mesmo, peço que me empreste um cavalo para ir a casa, não antes,
porém, de jantar a seu próprio convite.
- Às 20h estou em casa.
- Minha esposa Marina, conforme prévia combinação contatou o empregado Luís Propodoscki a 40.000 réis
(quarenta mil réis) por mês, começando esta manhã, fornecendo-lhe a comida, lavagem e conserto da roupa.
[Aqui Dall’Acqua retrocede aos dias 24 e 29 de julho];

24 – quarta-feira. Nesta data, o filho Onésimo, por minha ordem, foi a Pedro Vedana, da Linha 18, levar-lhe o
pagamento da trilhadura de ... sacos de trigo, correspondente a 19.250 réis.
29 – segunda-feira. Entreguei à esposa do industrialista Alfonso Deitos, da Casca, por tábuas procedentes do seu
engenho, por conta do meu pagamento, 50.000 réis.
10 – sábado. Fui à Casca e paguei as seguintes contas:
- a Moisés Pelizzon, por carne, 4.400 réis
- a Pedro Maccarini, trabalho, fivela, fio, botões, casas e um par de calças com forro, 6.500 réis
- a Pedro Zoratto, por duas refeições, 4.000 réis
- a Albino Busato, um par de chinelos, 6.500 réis
- a Luís Maccarini, barba e cabelo, 1.400 réis
- a Romano Zanchet, 1m de algodão, 1.400 réis; 2Kg de erva mate, 1.000; um vidro de bálsamo alemão, 4.500 reis.
12 – segunda-feira. Em Casca, o amigo Jacinto Patuzzi convidou-me a almoçar no Hotel Familiar de Avelino
Mantovani, convite que aceitei e agradeci.
- Comprei na casa comercial de Albino Busato 6m30cm de brim caqui, 2.800 réis o metro, por conta de 18 mudas
de cinamomo que vendi ao seu filho Otávio, ao preço de 800 réis cada uma, 14.400 réis. O preço do brim foi de
18.200 réis.
- O empregado Luís Propodoscki perdeu a jornada. [Idem para os dias 13,14 e 15].
16 – quinta-feira. O empregado Luís Propodoscki perdeu hoje um quarto da jornada.
Fui à Casca e comprei no negociante Romano Zanchet uma garrafa de 250g de óleo de rícino.
- No Fioravante Bonamigo, comprei um envelope de sementes de couve-flor, 500 réis.
- Trabalhei o dia inteiro, na casa do compadre Ulisses Toazza, para acondicionar em saquinhos e caixas os produtos
agrícolas destinados à Exposição do Centenário Farroupilha, em cujo trabalho ajudou, todavia, o compadre Ulisses
e também os seus filhos. Por não termos podido terminar o trabalho, tive de passar a noite no Hotel Aurora, do
mesmo Toazza.
17 – sábado. Também hoje trabalha-se todo o dia na mesma atividade. À tarde, terminei as três vias, uma para a
Prefeitura Municipal de Guaporé, uma para a Comissão Geral da Exposição e outra para a Comissão local.
- Para cada repartição citada, foram enviadas duas relações; uma, diretamente à Federação das Associações Rurais
para a agricultura. Os expositores dessa área são em número de 18 e os volumes, entre grandes e pequenos, 31.
- Outra relação foi diretamente ao Centro da Indústria Fabril para a indústria.
- As três relações, foram assinadas pela comissão, composta pelos seguintes senhores:
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Presidente honorário, P. Aneto Bogni; Presidente efetivo, Heleodoro P. Borges, Tesoureiro, Ulisses Toazza;
Scretário, Ângelo Dall’Acqua.
- Ao chegar o ônibus do correiode Passo Fundo, de Abele Bresolin, carregamos as duas caixas e entreguei ao
mesmo as duas relações em envelope fechado, com destino à Prefeitura Municipal de Guaporé, que deve remeter
tudo ao Comissário Geral da Exposição de Porto Alegre.
- Choveu fortemente, das 9h às 13 horas.
- Como a mulher me mandou o cavalo pelo filho Vitorino, assim, depois de ter jantado no Toazza, parti, sentindo
no ar a ameaça de temporal, pelo contínuo relampejar em todas as direções. Todavia, cheguei a casa em meio à
forte escuridão e sem chuva.
- Por volta da meia-noite, acordei sob a impressão de um terrível furacão. Os relâmpagos pareciam um incêndio
geral, um tumulto que não acabava. Era o fim do mundo. O vento soprava com grande violência, trazendo um
dilúvio de chuva. Em certo momento, começou a cair, com grande ímpeto, o granizo, cujas pedras deviam ser de
bom tamanho pelo barulho que faziam. Por sorte, durou poucos segundos, senão adeus telhado de “scandole” e
vidraças! Finalmente, tudo terminou às 6h da manhã.
18 – domingo. Dia nublado. Após o meio-dia começou a chover e choveu torrencialmente até à noite. Às 9h,
recomeçou a chuva e continuou até a manhã de 19.
19 – segunda-feira. Hoje, último quarto de lua. Chuva até as14h, depois o tempo nos deu uma folga.
20 – terça-feira. O tempo promete ser bom. De fato, tivemos um belíssimo dia. Começamos, eu e o filho Ovídio,
que obteve permissão de seu patrão Pedro Zandoná, de ficar esta semana em casa, em nossa companhia, a fim de
preparar as madeiras para as pérgulas; o filho Ovídio e o peão Luís começaram a trabalhar os esteios do parreiral
21 – quarta-feira. Dia belíssimo. Trabalho nos esteios da pérgula.
22 – quinta-feira. O carteiro Miro Pezzutti entregou-me o meu pagamento mensal, correspondente ao mês de julho
p.p. do seguinte modo:
- Como eu devia ao Sr. ... , pelo encaminhamento da minha aposentadoria como empregado fiscal municipal de
Guaporé, de acordo com a nova legislação do Estado do Rio Grande do Sul, foram- me retidos, pela tesouraria da
Prefeitura Municipal de Guaporé, para as despesas de tal processo, 52.700 réis.
- O Sr. Pezzutti pagou, por ordem minha, ao hoteleiro Dionísio Michelon, do Hotel Bela Vista, por despesas minhas,
no mês passado, de duas diárias a 6.000 réis, mais um jantar, cama e café da manhã, o total de 16.000 réis.
- Recebi do carteiro Miro Pezzutti, portanto, uma nota de 50, uma de 20 e uma de 10, total: 80.000 réis. Pelo
obséquio, paguei-lhe 1.300 réis.
23 – sábado. Dia belíssimo, mas com sinais de mudança de tempo.
- quarta e quinta-feira - Acompanhei os filhos Ovídio
e Vitorino e o empregado Luís Propodoscki no trabalho de preparar as madeiras para a pérgula.
24 – sábado. À noite começou a chover e continuou chovendo esta manhã e todo o dia,
25 – domingo. Às 14h na igreja velha de Casca, teve lugar uma reunião política pública, porém, o direito ao voto
e à discussão, somente para os convidados.
26 – segunda feira. Hoje, Festa dos gafanhotos! (13) Belíssimo dia. Grande afluência de pessoas à vila e à Santa
missa.
27 – terça-feira. Como ainda no mês de dezembro p.p. 1934, em meu trabalho de fiscal-lotador municipal,
passando pela Linha 23, do 7.º distrito, entrei na casa de comércio de José Gusella (Segatto), que se encontrava
ausente, sua esposa convidou-me verbalmente para a festa que seria realizada em agosto (28) do ano 1935, prometi
que, salvo força maior, estaria presente com minha esposa.
- De fato, dias passados, recebi o convite por escrito. Assim, eu e filha Albertina, por impossibilidade de sua mãe
ir, fomos a cavalo à linha 23 (Gonçalves Dias). Em Casca fiz ferrar as patas dianteiras do cavalo preto pelo ferreiro
Ferdinando Bertolo, ao preço de (P.16.9.35), 2.600 réis.
- No Luís Maccarini, fiz a barba, paguei 600 réis.
- Ao meio-dia, de novo a cavalo em direção a linha 23.
- Curta parada no compadre Barbieri, despesa de 400 réis.
- Às 14h, estamos na venda do amigo Jacó Chiodelli, da linha 23. Ordenei feno para os cavalos e, para nós, uma
pequena refeição. Paguei 1.000 réis.
- Depois de duas horas e meia de parada, partimos para a linha 24, pois, para chegar ao amigo Gusella, a estrada é
mais conveniente, com menos pedras e mais plana.
- Chegamos às 5h30min no amigo Ângelo Bianchi, que nos aconselhou a ficar em sua casa, pois, estando a tarde
avançada, não chegaríamos ao Gusella antes de fechar a noite. Assim passamos lá o resto do dia e a noite.
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Dall’Acqua e a filha Clélia na horta

28 – quarta-feira. A manhã promete um dia belíssimo. Depois de tratados e encilhados os cavalos, partimos às 6h.
A estrada é boa, com poucas pedras. Às 8h30min chegamos ao amigo Gusella, que, com a esposa Umile (que é de
fato humilde), recebe-nos com sinais de verdadeira simpatia. Passamos o dia em sua companhia. Às 10h vamos à
missa solene e procissão com muitos fiéis presentes às santas cerimônias, oficiadas pelo bravo sacerdote Josué
Bardin. (14)
Ângelo Dall´Acqua em sua horta, com a filha Clélia.
- Paguei por dois bilhetes da tômbola, a 500 réis cada um, 1.000 réis.
- Comprei dois botões para camisa, com pérola verde no centro, a 1.000 réis, 2.000 réis.
– Pequenas despesas, 2.000 réis.
- A festa transcorreu muito bem, com muita concorrência de povo.
29 – quinta-feira. O dia promete ser bom, como ontem. Tomado o café da manhã, encilhamos os cavalos e,
agradecendo o convite cordial e a hospitalidade, às 8h partimos em direção à Vila Maria, onde aproveitamos para
visitar e saudar o genro Maximino e a filha Gelsomina e família. Chegamos àquela localidade às 10h.
- O genro Maximino, vende-me 12 envelopes de sementes de verdura a 200 réis cada, que pago 2.400 réis e me
consigna mais 68 pelo mesmo preço, para eu vender a preço por mim estipulado, com a condição de lhe devolver
o que não for vendido.
À tarde, às 15h, depois dos agradecimentos e despedidas e pagas pequenas despesas, partimos para Casca. Na linha
20, pequena parada no Vitório Maroni, onde vendi 11 cartelas de verduras.
- Outra curta parada no Roberto Zaffari, onde tomei com os amigos José Lunelli e Quinto Andreolla um copo de
bom vinho, por mim pago a 200 réis, 600 réis.
- Às 19.30 chegamos a Casca.
- Comprei do João Barilli, nove laranjas, que paguei 300 réis.
- Às 20h estamos em casa.
30 – sexta-feira. Trabalho com o empregado Luís falquejando os travessões para as pérgulas.
31 – sábado. Trabalho no preparo dos travessões, como ontem.

SETEMBRO
1.º - domingo. Às 15h, de passagem para Casca, o Coronel Agilberto A. Maia, parou diante da minha casa para
cumprimentar-me e dizer que devia falar-me, e me convidou a embarcar no seu auto barata [sic] e ir com ele a
Casca, convite que aceitei. Na expectativa que me falasse, fui com ele ao Hotel Farroupilha, de Pedro Zonatto,
onde jantei e passei a noite.
2 – segunda-feira. Como o Sr. Maia, não mais se referiu à conversa de ontem, fui ao Maccarini fazer a barba, que
paguei, incluindo um vinho, 700 réis.
- Pelo jantar e cama no Zonatto, 3.500 réis, mais uma bebida, 300 réis.
- Às 11h, aproveitei um caminhão de Nova Pádua (Nova Trento) e embarquei, chegando em casa às 11h10min,
com a esperança de que hoje, conforme prometido, de retorno para Guaporé, o Coronel Agilberto Maia parasse em
minha casa. Mas, por esquecimento ou por outro qualquer motivo que não posso adivinhar, não o fez e, como eu,
naquela hora fazia meu pequeno cochilo, não tive a oportunidade de vê-lo passar e assim fiquei de boca fechada.
Paciência...
3 – terça-feira. Tempo ótimo.
4 – quarta-feira. Hoje, sinais de chuva próxima. Os mosquitos picam, furiosos. Às 14h começa a chover e continua
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com violência até à noite. Depois, uma pausa.
- Plantei na horta cinco mudas de cipreste glauco.
- Às 21h começou a chover torrencialmente, com granizo. Os relâmpagos sucediam-se ininterruptamente,
acompanhados de fortes e prolongadas trovoadas, até quase o amanhecer.
- 5 – quinta-feira. Dia úmido e nublado, mas sem chuva.
- O empregado Luís e o filho Vitorino foram, com a carreta do compadre Domeneghini buscar os vimes para
amarrar os ramos das videiras à pérgula. Uma carrada cheia.
6 – sexta-feira. Choveu todo o dia. As estradas viraram puro barro.
7 – sábado. Festa nacional, 113.º aniversário da Independência do Brasil.
8 – domingo. Como os sócios da cooperativa vitivinícola Silva Jardim Ltda. foram convidados para uma reunião
para tratar de interesses da mesma e para encomendar a quantidade de sulfato de cobre e cal necessários para cada
sócio, assim, hoje, às 8h30min parti para aquela localidade, aonde cheguei às 11horas.
- Fiz ferrar o cavalo no ferreiro João Malacarne (isso, por força maior), paguei 2.800 réis. Paguei no Albino Zanchet,
1.200 réis.
- À 16h, terminado o assunto que nos levou à Cooperativa, parti e cheguei a casa às 19 horas.
9 - segunda-feira. O filho Onésimo, na manhã de ontem, entregou-me um adiantamento pelo seu trabalho na Linha
15, no Ernesto Rachelle: 550.000 réis.
10 – terça-feira. Trabalho na pérgula.
11 – quarta-feira. Continuo o trabalho na pérgula.
12 – quinta-feira. Esta manhã, o carteiro Miro Pezzutti, de passagem no seu retorno para Guaporé, lembrou-me
que havendo eu recebido de Francisco Bianchi, proprietário da serraria hidráulica da Linha 24 deste município, o
imposto correspondente ao 2.º semestre em 214.000 réis e não o havendo enviado (por esquecimento) na semana
p.p., o Sr. Subprefeito da Intendência de Guaporé, mandou-me dizer para descontar da importância o meu
pagamento mensal correspondente ao mês de agosto do corrente ano, 150.000 réis, assim que, entreguei ao carteiro
64.000 réis e mais 2.000 por seu trabalho.
12 – sexta-feira. De acordo com o tesoureiro da subcomissão distrital de São Luís de Guaporé pela coleta pró
comemoração do Centenário Farroupilha, em Porto Alegre, Sr. Ulisses Toazza, e do presidente, Sr. Heleodoro P.
Borges (ausente) fui a Casca. No fim do dia, após ter visitada cerca de ¾ da população do lugar, conferimos a
coleta, que rendeu 145.000 réis.
- ao meio-dia, almocei no Hotel Aurora, do compadre Ulisses Toazza, paguei 1.400 réis; pequenas despesas, 500
réis....
- Paguei ao condutor do ônibus de Casca-Passo Fundo, por uma carta endereçada ao Sr. Antônio Mioni, de Passo
Fundo, e para um exemplar do Correio do Povo, 1.000 réis.
- Restituí 40.000 reais que tinha recebido emprestados, há alguns dias, ao amigo Pedro De Zorzi.
- Paguei ao mesmo, por 35kg1/2 de carne de porco, comprada há algumas semanas, a 300 réis o quilo. Total: 10.650
réis.
15 – domingo. Fui a Casca, a pé. Almocei no Hotel Aurora, de U.Toazza, paguei 1.500 réis; à noite, jantei no
mesmo hotel, 1.300 réis.
16 – segunda-feira. Passei a noite no Hotel Aurora, onde também tomei o café da manhã e almocei. Paguei 3.800
réis.
- Paguei o pequeno débito que tinha no Hotel Aurora, de U.Toazza, 21.000 réis.
- Essa tarde, paguei ao empregado de Ferdinando Bertolo pela ferração em duas patas do cavalo, feita pelo filho de
Bertolo, Angelin. (Vide 27 de agosto 1935). 2.600 réis.
- Comprei e paguei um pacote de pregos de n.º 17x27 no negociante Romano Zanchet, ao preço de 5.500 réis.
- Comprei e paguei no negociante Albino Busato três pacotes de pregos dos seguintes números: dois pacotes de
19x366 e, um de 15x18, de 5.500 réis o quilo. 16.500 réis.
19 – quinta-feira. Recebi do condutor Chico, do ônibus Guaporé-Passo Fundo e vice-versa, um feixe de mudas de
árvores frutíferas etc. etc.que encomendei no dia 19 de agosto p.p. ao Sr. Adolfo Randazzo, de Caxias e quem
enviei naquela mesma data a importância de 100.600 rés, por 52 mudas do seu premiado estabelecimento agrícola
Santo Antônio, de Caxias.
20 – sexta-feira. Abertura dos festejos e inauguração da Exposição do Centenário Farroupilha em Porto alegre.
- Minha esposa partiu com o ônibus guaporé-Passo Fundo, de Bresolin, para Vila Maria, 7.º distrito de Guaporé,
em visita à filha Gelsomina. Pagou de condução 5.000 réis.
- Entreguei aos vários compradores de Casca as mudas que recebi ontem de Caxias: duas ao Sr Luís Maccarini,
9.400 réis; uma a Avelino Mantovani, 1.200 réis; uma a Pedro Zandoná, 4.200 réis; uma a Ulisses Toazza, 4.200
réis; uma a Fioravante Bonamigo, 4.700 réis; 22 a Heleodoro P. Borges (20 videiras), 33.400 réis.
20 – sexta-feira. Minha esposa pagou à filha Gelsomina a seguinte dívida: Por pílulas para a filha Anita, 19.500
réis; por pílulas para o filho Onésimo, 16.000 réis; Por 68 cartelas de sementes, compradas a 200 réis cada uma do
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genro Maximino, 13.600 réis; total: 49.100 réis.
21 – sábado. Hoje, no automóvel do viajante Sr. Carlos Rotta, de Alfredo Chaves, a esposa retornou de Vila Maria,
aonde havia ido ontem. O Sr. Rotta nada cobrou pela condução.
- Por causa do mau tempo e da chuva, não pude retornar a casa e passei a noite no Hotel Aurora.
- Vendi 16 mudas de videiras “Alfonso de Lavallèe”, às seguintes pessoas:
Duas ao Sr. José Battistella, 9.500 réis; duas a Primo Scartazzini, 9.500 réis; uma a Pedro Zandoná, 5.000 réis; uma
a Fioravante Bonamigo, 5.00 réis; uma a Luís Maccarini, 5.000 réis. Total: 34.000 réis; uma a Santo Camillotti,
5.000 réis; uma a Antônio Busato, 5.000 réis; uma a André Quarenghi, 5.000 réis; uma a Leonel Cerutti, 5.000 réis;
uma a João Corso, 5.000 réis; uma a Ulisses Toazza, 5.000 réis; uma a José Donadel; duas a Ângelo Dall’Acqua.
- Comprei do açougueiro Fioravante Bonamigo carne de boi, 2.000 réis.
22 – domingo. Mandei o filho Onésimo a Casca pagar o restante do débito a Afonso Deitos, pela madeira comprada
no seu engenho, tendo-lhe pago no dia 29 de julho p.p.50.000 réis, devendo-lhe, para saldar a dívida de 89.300 réis,
ainda 39.300 réis.
- [Aqui Dall’Acqua retorna ao dia 19 – quinta-feira] - Esta manhã, o frio foi intenso, dois graus negativos. A geada
forte durou muitas horas. Assim, também no dia 20 houve uma grande geada.
- Ontem, após o almoço, às 14h, o céu escureceu, parecendo quase noite. Em poucos minutos caiu uma tromba
d’água que parecia, como se diz, um dilúvio. Chuva que durou até a noite e me impediu de retornar a casa. Passei
a noite no Hotel Aurora.
- Dia belíssimo, mas não confio que o tempo se mantenha assim.
- Como o ônibus Guaporé-Passo Fundo e vice-versa, por causa do mau tempo ficou ontem retido em Casca, pude
voltar hoje, para casa, no dito ônibus.
- Entreguei ao condutor do ônibus e Guaporé a Passo Fundo, Sr. Azeredo, uma carta e um feixe de mudas de árvores
frutíferas, vindas da Granja Santo Antônio, de Caxias, de Adolfo Randazzo, diretamente a José Astolfi, da Linha
Colombo, Guaporé.
23 – segunda-feira. Durante a noite, que foi quente, relampejou e trovejou, até que às 5h começou a chover, e
choveu continuamente, durante todo o dia, uma chuva muito fria; enfim foi um dia de pleno inverno.
24 – terça-feira. Pelo filho Vitorino, mandei pagar ao moleiro Batista Baccin, 15.000 réis.
25 – quarta-feira. Contratei o brasileiro Aarão dos Passos para capinar o parreiral, extirpando todas as ervas
daninhas, por 35.000, importância a ser paga com mantimentos para alimentação.
- [Retorno ao dia 22 – domingo], (22 – domingo). Hoje compramos um cavalo de pelo baio, de Paulino Triches,
por 265.000 réis. No ato, paguei-lhe 55.000 réis e o restante, 210.000 réis, no tempo de dois meses da data presente.
28. sábado. Mandei Vitorino a Casca comprar 1.000 réis de erva mate no Romano Zanchet.
29 – domingo. Compre na casa comercial de Hugo A. Busato um cadarço de 80cm, cor marrom, por 800 réis.
- Aceitei o convite para almoçar no amigo, Primo Scartazzini.
- Fui a Casca, a pé, com o filho Alcides.
30 – segunda-feira. Mandei o filho Vitorino a Casca buscar 5kg de queijo que comprei do colono Elias Rossatto,
da Linha São Luís, ao preço de 2.000 o quilo.
- Mandei comprar no negociante Hugo A. Busato um pacote de pregos de n.º 19x39, que paguei 5.600 réis.

OUTUBRO – 1935
1.º - terça-feira. Trabalhei no galinheiro novo. Dia belíssimo, primaveril.
2. – quarta-feira. Recebi o aviso, esses dias, de que deverei ir à Cooperativa Vitivinícola Silva Jardim Ltda., da
qual sou secretário. Assim, a cavalo, fui para aquela localidade, aonde cheguei às 11h40min. O objetivo foi assinar
quatro folhas para serem enviadas a Porto Alegre, às autoridades competentes, a fim de obter a legalização da nossa
cooperativa.
- Almocei no hotel de Avelino Zanchet. O cavalo foi recolhido à estrebaria. Paguei 2.500 réis; uma garrafa de vinho
no V. Zanchet, 500 réis; um copo de vinho branco no José Faotto, 200 réis.
- Cheguei em casa às 19h, sob chuva.
3 – quinta-feira. Fui ao Povoado Dr. Parobé, onde fiz cobrei as assinaturas do Jornal do Agricultor; depois, fui ao
Povoado B. de Mauá, onde fiz a cobrança de outros três assinantes. Deixei o cavalo na estrebaria do hoteleiro
Ângelo Vagliatti. Paguei pelo trato do mesmo e mais quatro copos de vinho com amigos, 2.500 réis.
- Almocei em casa do filho Alcides. Às 16h, selei o cavalo e parti para a Linha 15 (Barra Funda); às 17h, curta
parada na venda do Sr. Abramo Buttelli, que assinou o Jornal do Agricultor e pagou no ato 10.00 pela assinatura.
- Às 18h estou no amigo José Furlanetto, da mesma linha, onde aceito o convite de lá passar a noite.
- À noite, faz-se um longo “filó” e vai-se à cama tarde.
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4 – sexta-feira. De manhã, faço companhia à família do amigo G. Furlanetto ao inveterado costume de tomar
chimarrão (o mate). Às 7h, selei o cavalo e parti para a linha 16 onde fui cumprimentar o amigo comerciante Sr.
José Bodanese e sua fammília. Aqui tomei um aperitivo, depois fui cumprimentar o amigo Camilo Picolotto.
- Às 10h estava no Povoado Parobé e às 11, em casa.
5 - sábado. Hoje terminei a cobertura do galinheiro.
6 – domingo. Hoje, em Casca, paguei a passagem de Guaporé até aqui ao Sr. Heleodoro P. Borges, da minha nora
Sibila, esposa do filho Plínio.
7 – segunda-feira. Às 3h da madrugada, começou a trovejar e a relampejar, em seguida a chuva, que caiu com
intensidade durante todo o dia.
8 – terça-feira. Choveu o dia todo. Mandei o filho Vitorino A Casca comprar uma manga de vidro n.º 10 para o
lampião, a qual custou, no Albino Busato, 800 réis; Mais 4kg de erva-mate, 2.000 réis e um botão de colarinho para
camisa, 600 réis
9 – quarta-feira. Mandei comprar na Farmácia Dalla Bona uma caixinha de Instantina, que paguei 3.000 réis.
Chuva intermitente durante o dia.
[Retorno a 28 de setembro] – O filho Ovídio, esta tarde, trouxe uma máquina para pulverizar sulfato nas parreiras,
feita por ele mesmo, com permissão de seu patrão Pedro Zandoná, da Casca, com o qual concordei em pagar
somente o material empregado.
11 – sexta-feira. Dia quentíssimo, sinal de chuva.
12 – sábado. O filho Alcides chegou da Linha 15 (Mauá), onde mora temporariamente, e me prestou contas do
trabalho feito pelo seu irmão Onésimo, como carpinteiro naquela localidade, como segue:
- Onésimo trabalhou para Ernesto Rachelle 18 dias e meio, a 6.000 réis diários, importando 111.000 réis;
- Onésimo trabalhou para o filho Alcides 25 dias a 7.000 réis diários, que importa 175.000 réis.
- 50.000 réis e outros 10.000 réis negativos, igual a 60.000 réis. Portanto, hoje, recebemos o total de 246.000 réis.
(Fim do caderno n.º XVIII)

Notas
Ver resumo da viagem de emigração dos Dall’Acqua na revista comemorativa ao XIII Encontro – 1.ª edição.
”Scandole”, tabuinhas com que se cobriam as casa, mediam cerca de 50cm por 10cm e um de espessura. Eram
esquadrinhadas a machado ou enxó (Em La Valle, terra dos Dall’Acqua, essa ferramenta chamava-se manarin da calcagn).
(3)
O caminhão, ano 1929, foi comprado pela Cooperativa, provavelmente, em 1934, de Antônio Grando. A carroceria foi
fabricada pelo carpinteiro e marceneiro Gaetano Toni e tinha duas finalidades: transportar carga e, mediante uma inteligente
adaptação, transportar também passageiros. O condutor era Angelim Favretto, jovem empregado, que morava em casa de
Astolfi e que aprendeu a arte de dirigir com o próprio Antônio Grando. O próprio Favretto comprou, mais tarde, o caminhão.
(4)
Jornal do Agricultor (Il Giornale del Agricoltore), semanário, circulou em Caxias entre 1934 e 1938. Publicado em língua
italiana, valorizava o desenvolvimento da agricultura na região, mas seu objetivo primeiro era propagar e divulgar o fascismo
e as realizações de Mussolini (Imigração e Imprensa, EST p.582). O proprietário era Adolfo Randazzo. Sua esposa Ione,
escrevia uma coluna na “Pagina delle Frotole”, chamada “Quatro ciacole fra donne” - que muito me divertiam – conta Zélia
Astolfi Camerini.
(5)
Augusto Piaia, casado com Maria Sbardelotto, irmã de Marina, esposa de Ângelo Dall’Acqua.
(6)
Descuido de Dall’Acqua: Tendo nascido em 1867, devia escrever 68 anos e não 78, como fez.
(7)
Codeghin, espécie de embutido feito com pele de porco picada e um pouco de carne, também de porco, e temperos. Devia
ser consumido logo, cozido em água, acompanhado de polenta; figatelli nella rete: tirinhas de fígado na rede: Rete (rede),
assim denominada, é a membrana que cobre e protege o intestino do porco. Nessa membrana, depois de retirado o excesso
de gordura, eram enroladas tiras ou pedaços de fígado de porco, e o preparado era frito em banha, com temperos e ervas
aromáticas. Serviam-se com polenta.
(8)
Mala de garupa, pequeno saco com uma abertura longitudinal, o qual se põe na parte posterior do lombilho ou do serigote,
à maneira de alforges (Dicionário Aurélio). Costume do Rio grande do Sul. Era sempre feita de pano resistente, de algodão,
o mesmo usado para os colchões de palha de milho.
(9)
Ônibus do correio – o mesmo ônibus da linha Passo Fundo-Guaporé e vice-versa, de Abele Bresolin.
(10)
Mateus De Maman era também sobrinho de Ângelo Dall’Acqua por ser filho de sua irmã Ângela Dall’Acqua, casada com
Antônio De Maman. Mateus morava na Linha Ernesto Alves.
(11)
Judite Giaret Sbardelotto, viúva de João Sbardelotto, irmão de Marina. Morava na Linha Ernesto Alves, vizinha de Mateus
De Maman.
(12)
A menina recebeu o nome de Ieda. Casou em primeiras núpcias com ... Zamprogna, de Mauá (Linha 15); viúva, casou com
(1)
(2)
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Osmir Noveletto, falecido em 2005. Reside em São José, Santa Catarina.
(13)
Festa dos gafanhotos: Supomos que Dall’Acqua se refira a algum ato religioso, certamente uma missa em ação de graças,
por terem os moradores de Casca dominado um grande ataque de gafanhotos, ocorrido no ano de 1905, que provocou grandes
prejuízos nas lavouras.
(14)
Padre Josué Bardin, Foi o primeiro sacerdote descendente de italianos ordenado no seminário de Porto Alegre.
Considerando o abandono em que se encontravam os imigrantes poloneses, percorreu as colônias onde havia núcleos polacos
para dar-lhes assistência missionária, tendo para isso estudado e aprendido idioma polonês. Trabalhou em São Domingos,
que contava 1.844 famílias de origem polonesa em 1925 (Livro do Cinqüentenário da imigração italiana no RS).

Se você gostou dos relatos extraídos do diário de ÂNGELO
DALL’ACQUA, consulte os números anteriores de nossa
revista de família ou ainda nossa home-page
wwwWWW.astolfi.com.br e tenha acesso a tradução de
vários outros cadernos onde ele mantinha seus registros.

La Valle Agordina
La Valle é uma pequena localidade situada nos pré-Alpes Dolomitas, na Província de Belluno e
um dos 15 municípios que compõe o Parque Nacional Dolomitas Beluneses. A 816m de altitude, com
uma superfície de 4.866 hectares, está rodeada por uma cadeia de altas montanhas, San Sebastiano,
Tamer, Moschesin e Monte Celo; este lhe rouba o sol no inverno, acentuando ainda mais o frio. Foi de
La Valle Agordina que em 1878 partiram, em uma emigração definitiva, as primeiras famílias, que
tiveram a coragem de transpor o mar, para chegar ao Rio Grande do Sul como imigrantes.

Panorama de La Valle Agordina,
destacando-se a igreja de San
Michelle.
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Sua história
A história de La Valle remonta ao IV século AC e caminhou paralela a lendas e crendices que
ainda hoje povoam o imaginário popular. Quando os romanos penetraram naquela região, encontraram lá
uma população nativa que vivia de sua cultura própria, em pequenas aglomerações. A evolução foi lenta
e sempre vinculada à prática do culto religioso, que se estendia, em decorrência, às práticas sociais,
políticas e econômicas.
La Valle formou-se a partir de grupos humanos, separados entre si por modestas áreas de terra,
onde eram cultivados alimentos para as famílias. Esses núcleos constituem hoje as “frazioni”, espécie de
bairros, que, juntos, somam cerca de 1.200 habitantes.
As passagens trágicas vividas pelos lavaleses no decorrer dos séculos, se as contássemos aqui,
fariam o leitor dizer com certeza: - mas que lugar azarado! Pestes, avalanches, incêndios e outros males
sucediam-se; a fome era constante; as guerras, que foram muitas, geravam mais pobreza e mais medo.
Depois de cada catástrofe dessas, o saldo populacional estava diminuído. Porém, a têmpera daquela gente
das montanhas, unida à força da vida e da fé superou a miséria e a dor, e La Valle está lá para nos contar
sua história.
Hoje, seus habitantes desfrutam de todas as conquistas que o progresso vem oferecendo ao
homem, em escala ascendente, desde o final da segunda Guerra Mundial: saúde, escolas, cultura,
alimentação, estradas, meios de transportes e de comunicação, lazer etc. O lugarejo é aprazível, tranqüilo,
aparentemente, sem problemas. Lá, o tempo anda mais devagar.
Os prédios principais da cidade são: a prefeitura, a Igreja e o colégio. Não conta com
supermercado, clube social nem mesmo um hotel, a não ser uma pousada, aberta somente em temporada
de verão, um e outro restaurante. Como todas as localidades da Itália, La Valle também tem o seu
Monumento aos caídos das duas grandes guerras.
La Valle publica um jornal, é na verdade um boletim informativo, editado pela paróquia. Chamase Il Risveglio. Foi fundado em 1921, editado de três em três meses. Suas páginas trazem todas as notícias
do lugar: religiosas, esportivas, sociais: batizados, casamentos e falecimentos, atividades da prefeitura e
notícias relacionadas ao governo municipal, além de publicar pesquisas históricas, geológicas e outras
sobre La Valle e sua gente. Normalmente, esses estudos ocupam duas ou mais páginas do boletim.

A igreja e a Boa
A igreja de La Valle tem como patrono São Miguel Arcanjo. Sua festa ocorre no dia 29 de
setembro, com missa solene e a presença das autoridades portando o estandarte do município, os alunos
das escolas, o grupo de alpinos, o grupo folclórico, o povo e o coro da paróquia. É a maior festa da
localidade.
A igreja tem pouco mais de 300 anos e atualmente está passando por trabalhos de restauração e
manutenção. Mas tem uma história trágica atrás de si: a boa que, no dialeto de La Valle, significa aluvião.
O inverno de 1701 se caracterizara pela pouquíssima neve em La Valle. No princípio da primavera,
no dia 8 do mês de abril, fora de época, principiou a nevar intensamente. O solo, que estava encharcado
pelas muitas chuvas, não agüentou. Em dado momento, uma grande massa de neve, lama e pedras
desprendeu-se da montanha e acompanhada de um fortíssimo vento, deslizou para o vale, carregando tudo
o que encontrava pela frente. Na destruição, morreram 48 pessoas.
Passados 12 dias, a população que havia fugido para as montanhas, onde também não se sentia
segura, foi exortada a retornar as suas casas. Todavia, por prudência, as crianças foram mantidas nos
abrigos (baite) das montanhas.
Era necessário enfrentar a dura tarefa de procurar e enterrar os mortos. Ademais, era época de
arar e preparar a terra e semear, trabalhos que, em circunstâncias normais, não poderiam ser adiados.
Porém, a paisagem não era mais a mesma; parte dos prados havia desaparecido e com eles cerca de 200
carros de feno, além de muitos animais. Não havia mais caminho para ir à igreja. Foi preciso dispor
tábuas, uma atrás da outra, e sobre elas, em fila, os que estavam lá puderam alcançar a igreja e assistir à
missa.
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A tragédia só se concluiu entre os dias 27 e 28 de abril. No meio da noite, às 3h, um grande
estrondo tirou os moradores de suas casas, que, em meio aquele terror, empreenderam nova fuga para as
montanhas.
Casas, estábulos, animais, árvores, cemitério, enfim o que ficara a salvo da avalanche anterior, era
carregada por aquela última. A Igreja ruiu, bem como a torre do campanário e as casas vizinhas, tudo
sepultado em um mar de lama, neve e detritos de toda a sorte.
Apesar das conseqüências de tamanho infortúnio, os lavaleses não se renderam e, em 5 de agosto
de 1708, inauguravam a nova igreja, com a promessa, honrada até hoje, de:
1. Não dançar dentro do território da paróquia;
2. Santificar a data dedicada ao Santo patrono da igreja, São Miguel Arcanjo;
3. Visitar em procissão, no aniversário da catástrofe, o lugar antigo da igreja e do cemitério.
Esses votos estão inscritos em pedra sobre uma das portas laterais da igreja e, apesar dos séculos
decorridos, continuam inscritas também na mente dos lavaleses, ainda que as últimas gerações jovens
preferissem esquecê-los.

Calamidades
Em suas orações, os lavaleses pediam a Deus que os livrassem das guerras, da peste, dos incêndios
e das avalanches, que eram os flagelos mais temidos.
De guerras, toda a região agordina teve larga experiência pelos séculos a fora. Sempre sujeita a
lutas, invasões, domínios e mortandades, lutou contra a França, a Alemanha e Hungria, a Áustria, sem
contar o domínio veneziano, que durou séculos. As duas grandes guerras mundiais no século XX exigiram
as vidas de jovens, que eram arrimo e esperança das famílias.
A peste e outras epidemias, como a varíola, caíam sobre aquelas populações, dizimando, às vezes,
um povoado inteiro. Todos esses males, quando tinham sua vez, agravavam mal da pobreza e da fome,
que era crônico em toda a região agordina.
Em 1918, não bastassem as conseqüências da Primeira Guerra, surgiu a gripe espanhola. O ano
fora de grande carestia e ainda hoje é lembrado como l’an de-la fam (o ano da fome). A doença encontrou,
portanto, condições propícias para sua propagação. O preço pago por La Valle foi de 110 vidas.
A pellagra, mal que grassava na época da emigração, principalmente entre as populações rurais
do Vêneto, fez milhares de vitimas. Era uma forma de anemia que devastava lentamente o organismo.
Manifestava-se com lesões na pele, depois vinham distúrbios do aparelho digestivo, com vômitos e
diarréia, distúrbios nervosos, estados depressivos e de confusão mental. O doente entrava em estado de
demência, chegando ao suicídio. A causa seria uma alimentação deficiente em vitaminas e proteínas, feita
quase que exclusivamente de polenta, a maioria das vezes sem sal.
A palavra pelagra, entre os nossos imigrantes italianos, passou a significar, não mais a doença,
mas um estado de miséria, escassez e degeneração; e, pelagroso, aquele que apresentava um aspecto
doentio, sem ânimo.
Os incêndios em La Valle constituíam sempre tragédias. As casa muito próximas, com as
coberturas de madeira (scandole) quase se encostando, favoreciam a propagação do fogo de forma muito
rápida. Registrado na história do lugar, como uma das maiores calamidades, foi o incêndio que irrompeu
na “frazione” de Lantrago na noite de 15 de novembro de 1784. Do telhado da casa dos Damian, Antonio
e Andrea, as chamas espalharam-se para as moradias vizinhas. Ao toque dos sinos “a martelo”, em fila,
as pessoas acorreram, levando água para extinguir o fogo, enquanto outros ocupavam-se em salvar o que
podiam. O casario ardeu por mais de 24 horas e durante um mês o madeirame mais forte consumia-se em
brasa, até apagar-se definitivamente. Sobraram apenas quatro casas por estarem afastadas do núcleo e
foram necessários mais de quinze anos para a reconstrução do vilarejo, com a ajuda prestada pelas
localidades vizinhas e pelas autoridades políticas e religiosas.
Outro grande incêndio ocorreu na “frazione” de Gaidon, a mais pobre de La Valle, em 1877,
também no outono, quando o feno já estava nos celeiros, bem como os mantimentos para os moradores
já armazenados, e a lenha para o fogo do inverno, empilhada, próxima ao feno O fogo destruiu quase
22

totalmente o grupo de casas e estábulos. Mortes de gente e de animais. Mais pobreza e mais miséria para
superar.
Em 1911, na noite de 18 de junho, pleno verão, Cugnano, vilarejo formado por um intrincado de
habitações e estábulos e depósitos de feno, teve seu incêndio gerado por uma ponta de cigarro jogada à
margem do caminho. A despeito do auxílio prestado por um precário corpo de bombeiros de outra
localidade, o resultado foram algumas mortes, 23 famílias sem casa e poucos animais salvos das chamas.
A vez da “frazione” de Conaggia chegou na noite de 23 de maio de 1914, quando se anunciavam
os sinais da Primeira Guerra e a maior parte dos homens ainda se encontrava distante, a trabalho, e os
mais jovens, nos quartéis. Dois focos irromperam simultaneamente e, em poucos minutos; 48 famílias
ficaram privadas de casa e de tudo. Quatro mortes.
Conaggia, no entanto, sofrera outra grande calamidade em abril de 1888, quando uma massa de
neve de 150m de largura, se desprendeu da montanha e vagarosamente deslisou para o vale, aumentando
cada vez mais seu volume e poder. A população, com os bens que podiam transportar e seus animais
abandonou o local em tempo. As casas ficaram imersas naquela massa de neve, lama e outros materiais,
que alcançou a altura de quatro metros, ficando lá represada por causa da topografia do terreno, para
sempre.
Outros incêndios ocorreram nos anos seguintes: em Fadès, novamente em Lantrago e em Torsas,
de menores proporções, mas com o sacrifício de uma vida e a perda de moradias, animais, estábulos, feno
e outros bens.
A última grande calamidade ocorreu em novembro de 1966 e atingiu todo o território de La Valle
e localidades vizinhas. Chovia ininterruptamente havia dez dias. As águas que desciam das montanhas
transformaram pequenos arroios em torrentes impetuosas. Os rios Missiaga e Bordina,que eram bem
canalizados, transbordaram com um rumor nunca antes ouvido. A torrente erodiu o terreno e grandes
massas de terra, plantas e pedras rolavam com a água. Pontes são destruídas, casas invadidas pelas águas,
outras, ameaçadas de ruir; trechos de estradas destruídos e as linhas telefônicas interrompidas. La Valle
está isolada de forma absoluta. A situação agrava-se com o vento forte para o qual não existem obstáculos.
Os sinos da igreja chamam os moradores à praça a fim de organizar os trabalhos de socorro. Uma morte,
a de um jovem voluntário, tragado pela água.
Os vales vizinhos mandam alimentos e medicamentos, que são transportados a pé por jovens
solidários. A seguir, helicópteros sobrevoam as localidades atingidas, sinal que, de outras partes, deve
chegar o socorro.
Outras pequenas localidades Agordinas têm histórias semelhantes para contar, porque todas
viveram os mesmos medos e os mesmos problemas. Justifica-se, portanto, que a gente daquelas regiões
seja introspectiva, de caráter severo e resistente às durezas da vida.

O roubo dos sinos
Em 1917 os alemães já haviam invadido a região. No dia 17 de novembro, o Kreiskomando de
Ágordo declarava requisitados os sinos para fins bélicos; no dia 23 de fevereiro do ano seguinte, três
militares chegaram a La Valle com a incumbência de levá-los. Ante os protestos do prefeito e do pároco,
enquanto os moradores achegavam à praça, os soldados viram-se na contingência de tomar o caminho de
volta. Porém, logo retornaram com reforços. A praça, tomada pelos moradores ficou em silêncio. A rápida
decisão de um grupo fez com que todos corressem para os roçados a fim de recolher canas de milho, que
foram dispostas embaixo do campanário para amortizar a queda dos sinos. Esperavam com isso poder
reavê-los um dia, incólumes. Dos cinco sinos, quatro foram jogados ao solo sem se danificarem. Porém
representavam um obstáculo ao transporte. Começou então o exercício de força para transformá-los em
pedaços. Os moradores assistiram, mudos, ao sacrifício que lhes estava sendo imposto. Apenas um sino
sobrou para anunciar as funções religiosas, mas também esse seguiu, tempos depois, a sorte dos outros.
No domingo 24 de abril de 1921, os lavaleses puderam de novo ouvir a voz dos sinos, agora novos,
chamando-os para as funções religiosas.
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Três dos cinco sinos da igreja de San
Michelle, confiscados pelos alemães,
no começo da Primeira Guerra
Mundial. A foto foi feita por Amália
De Col e reproduzida em cartão postal
para comemorar a inauguração dos
novos sinos em abril de 1921.

Como viviam na época da imigração
As famílias de La Valle eram todas pobres. A pobreza era uma decorrência das circunstâncias
naturais daquelas regiões. O inverno prolongado, com meses de neve, limitava as poucas culturas de
sobrevivência, obtidas nos três meses de verão: milho, feijão, batatas, sorgo. Não havia comida suficiente
para todos, nem vestuário, nem suficiente calor nas casas. Todos os moradores se conheciam e, em caso
de necessidade, ajudavam-se mutuamente. A solidariedade era uma atitude natural.
As casas eram construídas na medida certa para a família. Nada de supérfluo, apenas o essencial
para o quotidiano. Ao longo de uma fachada, uma área, espécie de sacada ou varanda, conferia à casa um
aspecto estético e ao mesmo tempo prático, pois servia para secar o milho e para outras utilidades. Nas
casas, viviam muitas pessoas; avós, parentes velhos desamparados, pais e filhos e, sempre, mais de uma
família. A casa dos Dall’Acqua era habitada por quatro famílias do mesmo tronco. Era uma modalidade
comum então, pela dificuldade de obter uma moradia.
Junto à casa, havia a dependência dos animais, o estábulo, onde eram abrigadas as vacas ou
algumas cabras para o leite. O “fienile”, isto é, a peça em que era depositado o feno para alimentar a vaca
no inverno e que ficava sobre o estábulo, servia normalmente de dormitório para os homens jovens, pois
não havia espaço na casa para todos.
Era no estábulo que as famílias se reuniam para se aquecerem com o calor que emanava dos
animais, que, no inverno, viviam confinados. A escassez de lenha não permitia facilidades. Era forçoso
economizá-la. Por isso, o fogão era usado apenas para cozinhar os alimentos.
As noites de inverno eram longas em La Valle, começavam no meio da tarde. O sol ficava a maior
parte do dia escondido pelas paredes do monte Celo. A neve encobria a paisagem envolvendo-a em um
silêncio confrangedor. Os “filós” nos estábulos compensavam, em parte, o vazio deixado pelos homens,
que, longe do lar, trabalhavam para o sustento dos seus. Reunidos, mães com os filhos, nonos e nonas, e
vizinhos, rezavam, entoavam as ladainhas, contavam e recontavam as mesmas histórias, fiavam e
remedavam roupas, confeccionavam os sapatos de pano velho para toda a família. Era uma forma de
usufruir o tempo livre. Assim, até os primeiros sinais da primavera e o retorno dos homens que exerciam
trabalhos temporários em outras províncias e em países vizinhos.
A necessidade de passarem tantas horas do dia junto aos animais nos estábulos favorecia a difusão
doenças respiratórias, difteria e outros males. O excesso de pessoas residindo na mesma casa e a falta de
higiene também tinha sua parte no surgimento de doenças que levavam à morte, principalmente crianças.
O trabalho
Se a terra da região era áspera e não oferecia suficiente alimento para seus habitantes, as
montanhas, ao contrário, eram generosas no fornecimento de lenha para o fogo doméstico.
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Cada família, em La Valle, tinha o direito de colher uma quota de lenha nas montanhas, estipulada
pelo município. As plantas deviam ser cortadas com sabedoria, pois era necessário respeitar as que
deveriam ser cortadas no inverno seguinte. Esse trabalho era extremamente perigoso, assim como a sega
de feno, também nas montanhas, pela escabrosidade do terreno. Com freqüência ocorriam acidentes. Um
passo em falso, uma pedra que se desloca e o trabalhador se precipita montanha abaixo, sem salvação.
Por isso, o trabalho de abater árvores, cortar e transportar a lenha até o vale e a sega do feno eram tarefas
para homens.
As mulheres ocupavam-se com o preparo da terra para o plantio do milho, sorgo e feijão, das
batatas e verduras de horta; também da ceifa do feno nas partes menos altas.; depois, colher e armazenar
a colheita para os dias futuros; cuidar dos animais; recolher as folhas secas das árvores para servirem de
cama aos mesmos.Tudo sem perda de tempo, pois o tempo de verão em La Valle é curto. A elas, também
o encargo de educar as crianças, ajudadas pelas avós, zelar pelos doentes e velhos da família. Na verdade,
a vida das mulheres era uma vida de solidão, de espera e de expectativas, de medos e também de coragem.
A lavagem da roupa era feita nos rios e córregos, onde a água poderia ser represada. Era feita
depois do verão, já nos começos do inverno, quando as colheitas já estavam guardadas. Só depois da
Segunda Guerra a municipalidade construiu um tanque comunitário que veio facilitar a tarefa de lavar a
roupa.
As vovós também tinham seus compromissos: incumbiam-se de criar o bebê e cuidar dos outros
netos, quando as jovens mães iam para as cidades grandes servirem de amas de leite. Viviam cada dia
com as mesmas apreensões de quando eram jovens: alimentar a família.
As crianças não tinham infância. Aos cinco, seis anos já cumpriam tarefas importantes: cuidar do
irmãozinho menor, fazer pequenos trabalhos domésticos, ajudar nas colheitas e iniciar-se na profissões
de cadeireiro, carpinteiro ou outra lá praticada. No trabalho, encontravam também certa forma de lazer.
Assim decorria a vida, em um círculo vicioso sem saída.

A alimentação
O alimento básico era a polenta, que não havia em abundância, porque não havia terra suficiente
para o cultivo do milho, assim como para o feijão e a batata. Freqüentemente, as três refeições do dia
eram constituídas de polenta, polenta e polenta, muitas vezes sem sal, que era importado e sobre ele, bem
como sobre a farinha, recaía um alto imposto que o governo não tinha escrúpulos em cobrar.
A carne era escassa, por isso, caçar algum animal nas montanhas não era esporte, era uma questão
de sobrevivência. Às vezes, nas festas, uma galinha, alguns ovos. Escasso também o leite e seus
derivados, queijo, manteiga, “poína”. Eram poucas as frutíferas a enfeitar a paisagem, feita de pedras e
neve. Não havia espaço para muitas plantas.
A água vinha das montanhas, não entrava nas casas por canos, era buscada na fonte que havia na
praça de cada bairro, aonde também eram levados os animais para beber.

A emigração
Os setenta anos de dominação austríaca no século XIX produziram uma emigração considerável
especialmente para os impérios da Áustria e da Alemanha. Nos séculos precedentes, a dependência à
República de Veneza fez emigrar para as regiões mais planas do Vêneto centenas de homens que
buscavam suprir, com seu trabalho, a alimentação para sua família. Desempenhavam todos os gêneros
de atividades. Muitos não voltavam, morriam longe de suas casas e dos seus; alguns, com mais sorte,
conseguiam dar-se bem num ofício novo e acabavam ficando e constituindo família. Mas eram
emigrações temporárias. O final do inverno, reconduzia esses homens de novo para La Valle, para se
ocuparem com os trabalhos mais pesados e perigosos, a segadura do feno nas montanhas, o preparo da
lenha para o inverno e o seu transporte até o vale.
Ano após ano, a região agordina espalhava para as planuras da Itália um contingente de homens
para trabalhar como cadeireiros, pedreiros, carpinteiros e em outras atividades cujos rendimentos
garantiam a subsistência da família nos meses de inverno.
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Grande parte deles, porém, os mais jovens, fazia caminhos mais difíceis: buscavam trabalho nas
minas da própria Itália, da França, Alemanha da Grécia. Mais tarde, para a América do Norte, depois
Peru, Chile etc. Do fundo das minas escuras e insalubres auferiam o pão para suas famílias, a preço
altíssimo, com anos de sacrifícios, longe de suas famílias, para as quais nem sempre voltavam, porque a
morte também exigia a sua parte. Depois de anos vividos nas minas, estavam doentes, com os pulmões
comprometidos, restava-lhes a morte como futuro mais próximo.
A emigração feminina também teve sua vez. Começou com mulheres jovens que, após o parto iam
para as cidades especialmente Milão para servirem de amas de leite nas famílias ricas. Seus bebês ficavam
a cargo das “nonas”, que se esforçavam para criá-los na medida em que podiam. Daí que, a mortalidade
infantil, que era muito grande sem contar com essa prática, tornava-se maior pela falta do aleitamento
materno.
No decênio 1880-1890 é a vez das moças jovens partirem para ganhar pão como operárias nas
fábricas de tecidos nas províncias vizinhas. A etapa seguinte as leva a atravessar os Alpes a fim de
trabalhar nas tecelagens da Suíça, especialmente Bürgen, que recebe de braços abertos aquela mão de
obra barata.
Habituadas à liberdade das montanhas, porém, muitas delas, em vez das fábricas, preferem o
trabalho de domésticas em Milão, onde, ao menos, participam de afetos e do calor de uma família e do
encontro com outras jovens de sua região aos domingos. Em geral, seguem esse caminho as mais jovens,
ainda meninas, que, depois de terem ajudado a criar um irmãozinho, sendo crianças também, e ajudado
nos trabalhos da terra, vêem-se na contingência de fazer sua parte. Partiam em grupo, sem um destino
preciso, eram recebidas por um agente e, em uma grande sala, sentadas em bancos junto à parede, eram
olhadas, avaliadas, interrogadas e escolhidas para o trabalho como se fossem animais. Toda essa
humilhação para ganhar honestamente um pouco mais para a família. Rosa Dall’Acqua, irmã de Abramo,
órfã de pai e mãe, foi para Milão aos 12 anos, como empregada doméstica e mais tarde, como ama de
leite, muitas vezes.

Grupo de jovens mães, empregadas em Milão como amas de leite (balie). Atrás,
Rosa Dall’Acqua, irmã de Abramo, nascida em 1869 em La Valle Agordina.

No último quartel do século XIX houve então a emigração para a América. A propaganda
convincente estimulava o chefe de família na busca de soluções para os problemas mais prementes: a
fome, que era o cardápio de todos os dias, e a falta de perspectivas ante o futuro. O êxodo voluntário
começou.
Considerando que tal partida era definitiva, sem retorno, era necessária uma dose de coragem
muito grande. Melhor era partir em grupo. Quatro ou cinco famílias reunidas se fortaleciam mutuamente.
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Emigrar assim, definitivamente, ignorando absolutamente o que o destino vai apresentar, é sem
dúvida, para qualquer ser humano, a experiência mais cruel e trágica da vida.
As primeiras cinco famílias de La Valle a enfrentar essa realidade em 1878, com destino ao Brasil,
foram:
1Giuseppe Dall’Acqua e Anna Bonfardin, com seus cinco filhos, Luigi, Ângelo,
Ângela, Matio e Anneta;
2Luigi Dall’Acqua (primo de Giuseppe) e Maria Andriollo e os filhos, Nicolò e
Antonia;
3Giovanni Schena e Lucia Dall’Acqua com Giovanna Maria, Maria Lucia e Giovanni
Giuseppe;
4Giovanni Damian e Lucia De Maman com os filhos Pietro Antonio, Michelina Ângela
e Gio. Batta (Giovanni Battista);
5Antonio De Zorzi e Francesca Schena e os filhos Angelica Maddalena, Pietro
Giovanni, Virginia Arcângela e Arcangelo Luigi. Destinados à colônia Dona Izabel,
hoje Bento Gonçalves, adquiriram, cada um, meio lote de alguns compatriotas
chegados havia pouco tempo, na Linha Palmeiro.

Casa em La Valle da época da emigração
para o Brasil.
A direita, Dr. Corrado Da Roit, historiador
da emigração.

Imagem obtida do livro denominado Libro della
Companhia, da Associação de mútuo socorro dos
fabricantes de cadeiras lavaleses, que operavam
na área de Bolonha. Os recursos dependiam de
mensalidades e doações, que eram registradas
nesse livro-caixa (Do arquivo do Dr. Corrado
Da Roit).
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Seguiram-se depois outras partidas: em 1883, Benedetto De Col, mais duas famílias De Col (com
dados imprecisos); Pietro De Zorzi, Cassiano De Zorzi, Giovanni Dell’Osbel, Giovanni Battista Del
Osbel, Matteo De Maman, Taddeo De Nardin, Biagio Andriollo, Bortolo Damian e Eugenio de Col.
Em 1887, deixaram La Valle as seguintes famílias: Giaccomo Mezzacasa, Arcângelo Da Roit,
Girolamo Rosson, Abramo Dall’Acqua, Giovanni Olivo D’Olivier, Pietro Giovanni De Maman,
Domenico De Maman, Pietro e Giovanni De Col e Giovanni Vincenzo de Zorzi.
Houve depois outras partidas em diferentes datas: Antonio Giovanni Dall’Acqua, Giovanni
Schena, Luigi e Simeone De Nardin e Alessandro Schena.
Uma famíia, emigrada em 1899, a de Giacomo Todesco, retornou, ficando, porém, no Brasil,
precisamente em Guaporé, a matriarca da família, Maria Maddalena Piva (mãe de Giacomo) e duas filhas:
Giovanna Pierina e Augusta Hermínia, das quais não temos notícias.
Em data não precisa, emigraram os irmãos Del Monego: Sante, Antonio e Michele, que do Rio
Grande do Sul, migraram para Santa Fé, na Argentina, onde Antonio morreu aos 22 anos. Michele, o
irmão gêmeo, desiludido retornou a La Valle, permanecendo Sante em Reconquista, localidade vizinha a
Santa Fé.
Nos 130 anos da chegada das primeiras famílias lavalesas à Linha Palmeiro da colônia Dona
Isabel, hoje Bento Gonçalves, é justo que lhe rendamos, não só a elas, mas às outras que posteriormente
chegaram, nosso tributo de gratidão pela sua coragem e pelos valores legados, os quais nortearam nossa
vida até os dias de hoje e estão na raiz da realização espiritual, pessoal e material de cada um de nós.

Maria Astolfi
Gramado
Fontes:
Corrado Da Roit, Malore a La Val; Tipográfica Scorze (Venezia) Itália, 1982.
Corrado Da Roit, Um Viaggio nel Passato, Tipolitografia Antiga s.n.c, Crocetta Del Montello (Treviso).

A História de Abramo
As centenas de descendentes de Abramo Dall’Acqua espalhados pelo estado de Santa Catarina,
não lhe conhecem a história, ao menos a dos seus primeiros anos até sua emigração para o Brasil. Quem
a conta é o Dr. Corrado Da Roit, pesquisador das famílias lavalesas que se estabeleceram no Rio Grande
do Sul no seu livro Lavallesi nel Rio Grande, editado em 1999 na Itália e lançado no Brasil no ano 2000.
Abramo era filho de Antônio Dall’Acqua e de Pierina Nascimben. Nasceu em 19 de maio de 1866
em La Valle, na “frazione” de Lantrago, na mesma casa em que habitavam, antes de emigrar, Giuseppe e
Luigi, respectivamente irmão e primo do pai de Abramo, e outra família Dall’Acqua cujo nome
ignoramos, provavelmente a de Antonio, que emigrou mais tarde e da qual nada sabemos.
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Abramo Dall’Acqua

A infância das crianças de La Valle era feita de poucas brincadeiras e muito aprendizado para o
trabalho na vida adulta; a de Abramo foi uma sucessão de desgraças. No mesmo ano em que ele nasceu,
os pais perderam o filho primogênito, Ângelo, que contava quatro anos. Três anos depois, nascia Maria
Rosa e em 1972, Giovanna.
A vida da família decorria normalmente, e o casal Dall’Acqua festejava em 10 de junho de 1873
o sacramento da crisma recebido por Abramo, que então contava sete anos, e pela irmãzinha Rosa que
ainda não havia completado cinco anos.
A serenidade daqueles dias, porém, terminou bruscamente e de forma definitiva com a morte da
pequena Giovanna no dia 22 de julho daquele ano (1873). Abramo, que cuidava da pequena enquanto a
mãe trabalhava na lavoura e se ocupava com outros afazeres, ficou traumatizado com a perda. Mas esse
fato era apenas o começo da sua vida de sofrimentos. Um novo golpe o aguardava. Menos de um ano
após a morte da irmã, foi a vez da mãe deixá-lo para sempre.
O pai, que como outros homens de La Valle era obrigado a passar longos períodos afastado da
família para ganhar o sustento, viu-se na contingência entregar seus dois filhos a parentes que, por sua
vez, eram também pobres e com os próprios filhos para alimentar.
Assim passaram-se seis anos até o dia em que a notícia da morte do pai, na Sardenha, onde
trabalhava como minerador, abalou a vida das duas crianças e dos parentes. Abramo e Rosa, que contavam
então 14 e 11 anos, compreenderam que a família que os abrigava, sem a ajuda econômica do pai, não
teria condições de continuar mantendo-os. Assim, Rosa, ainda menina, foi levada para Milão para ser
empregada em uma família. Nessa condição viveu quase a vida inteira. Abramo continuou em La Valle,
ocupando-se, como todos os jovenzinhos daquela idade, nos trabalhos da lavoura e em outras atividades,
mas determinado a seguir os conselhos do tio Giuseppe que, da Colônia Isabel, de Bento Gonçalves, o
convidava a emigrar assim que se apresentasse a ocasião. Abramo sabia, pelas cartas do tio que, na nova
terra, teria a ajuda também de Matteo de Maman, que se havia prontificado junto a Giuseppe, de colaborar
na adaptação do jovem à nova realidade. Sabendo-se esperado e seguro de que encontraria uma solução
para sua vida, Abramo deixou sua La Valle em busca de um sonho. Contava 17 anos. Era 18831.

No Brasil
Na Linha Palmeiro, Abramo deve ter morado com a família do tio Giuseppe e muito deve ter
trabalhado, com o objetivo de ter seu lote de terra, construir uma casa e uma família, compensando-se
assim das privações e das perdas sofridas desde pequeno.
Uma família se faz com uma mulher, e a escolhida por Abramo foi Luísa, a filha mais jovem de
Matteo De Maman, a qual o aceitou em casamento. Em 1890, o menino órfão de pai e mãe, distante da
única irmã e da sua terra natal, sofrido e pobre, tornava-se pai de um menino nascido na Linha Palmeiro,
que recebeu o nome de seu avô paterno: Antônio. Seguiu-se o nascimento de Maria (nome da irmã) em
1

Na p.302 da obra citada, Da Roit dá a Abramo idade de 17 anos ao emigrar, porém, na mesma obra, situa-o no grupo dos que partiram
em 1887. Tendo nascido em 1866, teria então 21 anos e não 17 ao emigrar.
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1891 e de Ângelo em 1892.
Foi nesse ano que, como outros conterrâneos de Linha Palmeiro, Abramo transferiu-se com sua
família para a nova colônia de Guaporé. Na Linha Colombo, comprou o lote n.º 51 e recomeçou tudo de
novo. Não foram fáceis aqueles anos para Abramo e Luísa, como não o foram para todos aqueles
primeiros colonos lá estabelecidos.
Na Linha Colombo, nasceram outros filhos: Lúcia, em 11 de junho de 1895; Rosa, em 14 de junho
de 1897; Giovanni, em 27 de janeiro de 1899; Gelsomina, em 1.º de janeiro de 1901; Venceslau, em 1903;
Ângela, em 30 de maio de 1905 e Garibáldi, em 1909.
Luísa, que tinha também um segundo nome, Ângela, nascida em La Valle em 24 de outubro de
1868, com a saúde abatida pelas tantas privações, faleceu em 13 de dezembro de 1910, na idade de apenas
42 anos, deixando dez filhos, alguns adultos e outros dependentes de cuidados maternos. O último contava
apenas um ano.
Outra esposa representava uma solução urgente a ser buscada, e Abramo casou com Liberata (ou
Líbera) Lupattini, também moradora da Linha Colombo, e transferiu-se com sua grande família para
Nonoai, em busca, sempre, de uma vida mais afortunada. Aqui, nascem mais cinco filhos: Nineta, Emília,
Alexandre, José e Teresa, esta no dia 21 de fevereiro de 1921.
Novamente viúvo, próximo aos 60 anos, Abramo casou pela terceira vez, em 3 de novembro de
1923 em Nonoai, com a também viúva (Dalvit) Orsulina Longhinotti, nascida em 1884, da qual não teve
descendência.
Dos filhos de Abramo, sabemos que João casou em Nonoai em 30 de agosto de 1919 com Rosa
Ribas; Ângelo, com Rosa Coradi; Antônio, com Ana Frare; Gelsomina, com Pasqual Casaro em 24 de
novembro de 1923; Rosa, com Batista Frare em 1.º de setembro de 1920.
Abramo Dall’Acqua faleceu com idade avançada, ultrapassando os 90 anos, porém, ignoramos a data.
Sabemos que a vida não lhe foi fácil: o começo na Linha Palmeiro foi recomeço na Linha Colombo e de
novo recomeço em Nonoai. Somente os fortes tem estrutura para sobreviver com dignidade a tantos
desafios. Abramo tinha a têmpera dos lavaleses que aprenderam de suas montanhas de pedra e neve a
vencer a vida.
Dos numerosos descendentes de Abramo, salvo alguns contatos por carta em anos passados, temos
tido poucas informações, ou seja, deles, não sabemos quase nada.

Maria Astolfi
Gramado

Abramo Dall’Acqua, portando a bandeira,
no dia de seu aniversário.
Ano 1918. Foto enviada a seu parente
Ângelo Dall’Acqua.

Fontes: De Corrado Da Roit, Lavallesi nel Rio Grande, Feltre, Belluno, Italia; Carta de Pe. Luís Sponchiado, fundador e diretor do Instituto
Genealógico de Nova Palma, Nova Palma, RS; Certidão de óbito de Luísa De Maman Dall’Acqua, Registro Civil de Guaporé .
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Diário de uma Viagem
Pequeno relato da viagem à terra de origem dos Astolfi

Terça-feira, dia 11 de setembro (2007), chegamos em Veneza. O grupo era formado por mim Eda,
meu marido Bruno Astolfi, Adriana Roos e Maria Astolfi. Em carro alugado, partimos para Caneva,
distante 60 quilômetros de Veneza.
Diante do hotelzinho que nos hospedaria, aguardava Alexandre Astolfi, nosso sobrinho, que, com
compromissos de trabalho na Itália, nos precedera na viagem. Alegria, abraços, rápida tomada de
conhecimento do espaço em que nos encontrávamos e revisão dos planos para os dois dias seguintes:
Agordo, La Valle e Cortina D’Ampezzo.
No dia seguinte, partimos cedo, em direção
às montanhas dos pré-Alpes Dolomitas. Chegamos
em Agordo, pequena e atraente cidade de 4.300
habitantes, que é hoje lugar de turismo.
Caminhamos por suas ruas, sem pressa,
conversamos com pessoas na Piazza Libertà e,
olhando para aquelas montanhas, lembramos
nossos antepassados e comentamos com emoção:
Quantas vezes terão eles pisado essas ruas e olhado
para estas montanhas, sendo que, um dia, no dia da
despedida definitiva, olharam-nas pela última vez.
Com que sentimentos?
Igreja de Ágordo

No meio da tarde, seguimos para La Valle, terra de origem dos Dall’Acqua, distante três
quilômetros de Agordo.
La Valle possui cerca de 450 casas e 1.200 habitantes. Lá não existem lojas, nem supermercados,
nem farmácias, etc. Todo o necessário é adquirido em Agordo.
Fomos recebidos gentilmente pelo Dr. Da Roit, médico e historiador, conhecido por nós quando
de sua visita ao Rio Grande do Sul no ano 2000, mais o representante do prefeito local, Paulo De Zorzi,
e o prefeito anterior, Sílvio De Zorzi, também
já nosso conhecido. Em sua companhia,
visitamos a Igreja de San Michelle e
conhecemos um pouco da história trágica desse
templo e de objetos sagrados guardados no
interior da igreja.

Em frente a prefeitura de La Valle.
Na frente: Maria Astolfi, Dr. Corrado
Da Roit, Silvio De Zorzi e Alexandre
Astolfi.
Atrás: Bruno e Eda Astolfi e Paulo
De Zorzi.
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A seguir, nossos anfitriões levaram-nos ao museu, localizado junto à prefeitura. Disse-nos Paulo:
- Vocês são os primeiros visitantes que o museu recebe, pois que ainda não foi inaugurado. Nos objetos
lá dispostos, algumas centenas de anos da história de La Valle se fazem presentes.
Na sequência, fomos conduzidos à parte da cidade, onde são conservadas muitas casas antigas que
pertenceram a famílias emigradas para o Rio Grande do Sul. A visita terminou com uma breve passada
na casa do Dr. Da Roit, onde pudemos apreciar, entre outros objetos históricos, o larin que pertenceu aos
Dall’Acqua antes da emigração.
No dia seguinte, viagem inesquecível para Cortina: Colle di S. Lucia, Lago Misurina (divisa com
a Áustria) e outras belezas. No retorno, breve parada em Belluno. Caminhamos por algumas ruas e nos
abastecemos de alguns alimentos para o nosso jantar. Ao cair da noite, tomamos a via para Caneva.

O Encontro
Sexta-feira, 14 de setembro, à tardinha, início do encontro dos emigrantes da região de Caneva no
secular prédio da central ENEL (Ente Nazionale per l’Energia Elétrica). Recepção dos participantes,
abertura do evento pelo Sr. Prefeito Mirto Monte. Aqui nos encontra a sobrinha Ângela Astolfi e o marido
Corrado Vasile, residentes nas proximidades de Milão, chegados havia pouco. Após os discursos de
abertura, seguiu-se a inauguração da mostra do pintor Giovanni Masutti (1903-1963) e o jantar ao ar livre
no imenso pátio daquela organização.
Sábado, dia 15, a manhã começou com visitas a pontos de relevância histórica de Caneva: as
nascentes do rio Livenza, o Castelo, a igreja de Stevenà, pintada pelo artista Mazutti, o museu do
minerador e, por fim, uma exposição fotográfica. Ao meio-dia, almoço, com especialidades da terra,
polenta e acompanhamentos, incluindo um bom vinho. Como em toda a festa de italianos, não faltaram
os cantos. Para surpresa nossa, os mesmos que cantamos aqui, o Va Pensiero, Massolin di fiori,
Montanara, Merica, Merica etc.
À tarde, em Sarone, que é uma frazione de Caneva, ocorreu a inauguração do ginásio esportivo,
dedicado aos emigrantes, e, depois, os visitantes foram homenageados com uma apresentação na praça
pelos alunos da escola local. O jantar ao ar livre, com pratos típicos da terra, polenta e acompanhamentos,
encerrou o dia.
Sarone é o lugar onde nasceram e viveram os Astolfi, em uma casa que ainda existe e que
conhecemos, a qual ainda pertencente a descendentes desse nome.

Esterina Astolfi
Moradora de Sarone
Setembro/2007

Domingo, dia 16, a missa na bela igreja de San Marco, em Caneva. O padre, em sua homilia, tendo
sido ele mesmo um emigrante, comoveu-nos falando dos sofrimentos e dos problemas enfrentados por
quem é obrigado a deixar a própria pátria.
Ao meio dia, almoço ao ar livre, muito bem organizado. Discursos de autoridades e de outras
pessoas, incluindo a tia Maria, explicando nossa presença no evento. O “sindaco” (prefeito) agradeceu a
presença de todos e, para grande surpresa nossa, tirou sua faixa de autoridade máxima municipal do peito
e, colocando-a em minhas mãos, disse que nos espera no próximo encontro.
Ah! Ganhamos do Sr. Giovanni Coan, que faz parte do coral ANA de Vitório Veneto, que já se
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apresentou no Rio Grande do Sul, um livro de canções “Cosi cantavano i nostri veci”.
Na despedida, um gesto muito simpático: Todos os participantes foram presenteados com
diversos livros que contam a história de Caneva. Em nós, ficou o propósito de um dia retornar para tomar
um contato mais direto com a terra que foi dos antepassados Astolfi.

Eda Lazzarotto Astolfi
Casada com Bruno Astolfi
São Leopoldo

Vista da casa da Sra. Esterina Astolfi, com
residência na parte superior e comércio no primeiro piso.

Encontro em Caneva
Uma storia, tante storie
Foi com este título, “Uma storia tante storie”, que a prefeitura de Caneva convidou a gente de lá
emigrada e seus descendentes para um grande encontro nos dias 14,15 e 16 do mês de setembro do ano
que passou (2007). Uma bela iniciativa daquela prefeitura e uma experiência inesquecível para aqueles
que participaram do evento. Fizeram-se presentes principalmente pessoas emigradas para a Bélgica e a
França nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial ou seus descendentes; em menor número,
gente emigrada para outros países; do Brasil, apenas nós e uma senhora de São Paulo, com suas duas
filhas, de uma emigração mais recente.
Caneva, um município de cerca de 6.000 habitantes, faz parte da Província de Pordenone. De sua
“frazione” - espécie de bairro ou distrito -, chamada Sarone, emigraram Antônio Astolfi e Teresa Azzalini
com quatro filhos no final do ano de1884, para desembarcar no Rio de Janeiro, cerca de um mês depois
da partida, nos últimos dias de janeiro de 1885.
Nós, netos de Astolfi, que atendemos ao convite, em uma viagem muito mais rápida, chegamos a
Caneva na tarde do dia 11 de setembro. Queríamos conhecer o lugar de origem de nossos antepassados e,
curiosos, constatar como é que decorre um encontro com pessoas vindas de países diferentes, as atividades
programadas e como os moradores do lugar sentem um evento dessa natureza.
Sarone
Em Sarone, bem no centro, junto à Igreja, conhecemos o antigo casarão de pedra em que morou a
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família Astolfi, o qual devia abrigar um grupo numeroso de familiares, como era então costume. A casa
ainda pertence a descendentes Astolfi, no caso, a Sra. Esterina Astolfi, viúva Stinat, que mantém na parte
térrea uma tabacaria e um bar, este gerenciado pela filha, que conhecemos, bem como os dois filhos.
Todos muito queridos. Foi uma visita rápida e marcada de afeto. Apresentamo-nos e fomos acolhidos
com sorrisos, abraços e lamentações por não podermos nos demorar junto a eles e por não sermos seus
hóspedes em vez de estarmos no hotel de Caneva.
Parte do programa do encontro se desenvolveu em Sarone: a inauguração de um ginásio esportivo e uma
apresentação artística dos alunos da escola na praça da cidade. Sem nenhuma conotação com o motivo do
encontro. Fria, impessoal e dispensável. Qualquer vila do Rio Grande do Sul, em situação igual, saberia
proporcionar uma recepção calorosa e um programa comprometido com os motivos da presença dos
visitantes. Prova disso, tivemos quando da visita dos lavaleses no ano 2000 aos lugares em foram
assentadas as famílias emigradas de La Valle no nosso Estado, no caso, a região dos vinhedos e Quarta
Colônia. A de Caneva.

Caneva
Caneva tem milênios de história, considerando-se as marcas lá encontradas que remontam a préhistória. Atravessou séculos, sofrendo toda a sorte de invasões e domínios de outros povos. Conheceu a
fome e as pestes que de tanto em tanto faziam a sua seleção. Viveu inúmeras guerras, sendo que, só depois
da Segunda Guerra Mundial, tomou o ritmo do progresso. Em 1936, não bastassem as privações e
opressões a que o povo estava sendo submetido, um grave terremoto castigou a região.
A bela paisagem montanhosa de Caneva assemelha-se a nossa região serrana. A natureza vem
favorecendo há centenas de anos o cultivo de videiras, oliveiras, castanheiras, outras árvores frutíferas,
cereais e todas as culturas que dependem de um clima temperado, incluindo a criação do bicho da seda.
Porém, os resultados obtidos pelos agricultores foram sempre na base de muitas fadigas e sacrifícios.
Hoje, não há mais a necessidade de sobreviver da agricultura local. Como em qualquer parte da Itália,
Caneva recebe e consome produtos alimentícios não só da Itália, mas de todas as partes do mundo. É a
modernidade
A palavra Caneva significa porão, cantina ou lugar onde se bebe vinho e se adquire produtos
comestíveis; mercearia.

A Pedra de Caneva
Caneva é um poema em pedra. A necessidade de usar o solo para o cultivo de alimentos,
obrigou o homem a livrá-lo das pedras soltas, amontoando-as em locais não cultiváveis, utilizando-as
depois na feitura de muros, de recintos para animais, em construções rurais e urbanas, na contenção dos
terrenos nas encostas para uma agricultura mais racional e produtiva..
Historicamente, a extração da pedra em Caneva para fins de construção nasceu na Idade Média.
Primeiramente, para a fabricação de cal e de uma argamassa que, junto com madeira, era usada em
construções. Depois, pela sua qualidade, como peso, dureza, resistência aos agentes atmosféricos etc., foi
usada em edificações mais sólidas e grandiosas, e sua duração passou a ser quantificada não mais em
anos, mas em séculos.
À medida que a pedra ia sendo usada na construção, a criatividade do homem a embelezou e lhe
somou arte e hoje podemos ver em Caneva e nas suas “frazioni” construções com elementos de apurado
bom gosto e elegância. Podemos dizer que a memória de Caneva está registrada em pedra
Certamente será necessária outra visita para conhecer a história que Caneva tem para nos contar
através de sua arquitetura, de suas edificações seculares, de suas ruínas, de seus muros e das estradas
antigas, feitas das pedras, e de suas minas. Aliás, Caneva está agora recuperando o seu solo, degradado
que foi no decorrer dos séculos pela extração de pedras, atividade que foi também a base do sustento de
seus habitantes.
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O castelo
Em Caneva existe um castelo, melhor dizer
as ruínas dele. Uma particularidade, no entanto, o
distingue de outros castelos existentes ou que
existiram em toda a Itália e em outros países: não ter
sido edificado por um grande senhor, proprietário
de terras e de gente, para abrigar sua corte em
momentos de perigo. E aqui reside um motivo de
orgulho para todos os caneveses: saber que a
deliberação de defender a comunidade tenha partido
da própria comunidade. Assim, os próprios
habitantes construíram o seu “borgo feudal” para
proteger-se dos inimigos, especialmente dos
invasores húngaros, que na baixa Idade Média
ameaçavam a região.

Situado sobre uma colina, para nós, uma montanha bastante íngreme, onde em outras épocas os
romanos mantinham seus acampamentos e de onde se tem uma vista geral sobre todo o vale, o castelo
podia abrigar a população inteira pelas condições que oferecia, pois para isso ele fora construído. Hoje
está em ruínas. A torre foi em parte destruída por dois raios no fim do século XIX, mas foi restaurada,
bem como a capela – construída no fim do século XVI -, onde ainda são oficiadas missas e outras funções
religiosas. As paredes do castelo que ainda restam, as mais altas, medem em torno de 5 e 6 metros. O
entorno se apresenta cuidado.
Não só o tempo é responsável pela decomposição daquelas paredes. Os próprios habitantes,
passados os tempos de perigo, foram, através dos anos, servindo-se daquelas pedras, que já estavam
prontas, para a construção de moradias, que foram se espalhando pela planície, de muros para a contenção
dos terrenos, muros divisórios, fontes e outras finalidades. Hoje, o Castelo é revitalizado pelos eventos
ali promovidos e pelas visitas turísticas.
A Idade Média em Caneva
A Idade Média em Caneva não está presente apenas no seu passado histórico, nas minas e nas
construções em pedra ou no castelo. Há quarenta anos, existe um movimento local, chamado Gruppo Pro
Castelo, que tem por finalidade a manutenção do castelo, o estudo da história medieval de Caneva,
pesquisas filológicas, pesquisas sobre a cultura da época, costumes típicos, receitas gastronômicas, etc.,
enfim o substrato sobre o qual Caneva construiu sua identidade.
O Gruppo Pro Castelo, no seu programa de atividades festejou no último ano a 12.ª edição da
Festa Medieval. O evento, que sempre tem o apoio da prefeitura, é conduzido por voluntários de todas as
idades. Os festejos ocorrem em honra ao príncipe Otão e Teresinha, sua amada, quando são apresentados
jogos medievais entre facções diferentes, cantos, danças e brincadeiras, tudo dentro do mais perfeito estilo
medieval.
O ponto alto da festa ocorre quando a bela Teresinha, por quem Otão, o filho do Imperador da
Baviera, se apaixona e quer levá-la consigo para a corte de seu pai. Mas a população só aceita a partida
da jovem se o Imperador deixar para Caneva algo que a recorde para sempre e de modo indelevel . Então,
Otão doou a Caneva uma campainha. Certamente não foi uma campainha qualquer, a história não conta
o que ela tinha de especial. Com tal presente, foi selado o acordo que motivou grandes festejos em todo
o burgo.
Hoje, apesar dos séculos transcorridos, Caneva revive nesse dia cada momento da história com
muita emoção e participação de toda a comunidade. Tudo é feito em clima de festa: a abertura das casas
de comércio, bares, restaurantes, oficinas, o cumprimento das atividades diárias; em dado momento, o
fato mais importante do dia: a chegada de Otão, o encontro com a amada, o casamento, os banquetes, os
jogos e as danças prolongando-se pela noite e, por fim, a partida dos dois enamorados.
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Receitas da gastronomia medieval resgatadas de velhos arquivos são revividas e experimentadas;
é a oportunidade também de degustar os bons vinhos e o óleo de oliva lá produzido e de conferir a grande
mostra de frutos da região.
O aspecto mais bonito e pitoresco da festa está no fato de que as pessoas, homens, mulheres e
crianças, vestem nesse dia trajes medievais. Esses trajes, resultados de pesquisas, são elaborados, dentro
dos mesmos critérios, na escola de bordado de Caneva. São costurados a mão e, conforme a categoria
social da época medieval (ricos e pobres), com mais ou menos ornamentos, ou seja, bordados e enfeites.
A escola de bordado
A escola funciona uma vez por semana, durante todos os meses do ano, com exceção de um mês
de férias. É gratuita e para qualquer pessoa. Ensina a costurar manualmente e a fazer os diferentes tipos
de bordados nos vestidos e túnicas a serem usados na festa Medieval e ainda a fazer os adereços para as
cabeças femininas. Em uma próxima visita a Caneva, atenderemos ao convite de conhecer a escola, feito
gentilmente pelas recepcionistas do Encontro.
O museu do minerador e o monumento
Não só Caneva e seus distritos, mas muitas regiões da Itália basearam, em parte, a sua economia
na mineração. Tal a importância dessa atividade que em Caneva existe há quase meio século a AIEM,
Associação Italiana de Emigrantes Mineradores.
O museu, criado por iniciativa da associação, expõe material proveniente de muitos países, África,
Ásia, Austrália, países da Europa, América, incluindo o Brasil.
Diante do museu, o monumento ao minerador, mostra um homem das minas resgatando um
companheiro, vítima de uma daquelas tragédias que ocorriam em todas as minas.
A emigração
O homem de Caneva, como todos os homens do mundo, migrou e emigrou, levado sempre pela
necessidade de matar a fome e sobreviver a situações adversas. Nas épocas de carestia, ia para Veneza e
se submetia a qualquer trabalho a fim de garantir o sustento da família. Era uma situação temporária,
retornava ao seu vilarejo com o resultado de seu trabalho e, se necessário, repetia a experiência.
No último quartel do século XIX, motivado pela propaganda intensa, os habitantes daquela região
emigraram para o Brasil, à Argentina e aos Estados Unidos. O número de famílias que partiram para o
Brasil, comparado com o número das que mais tarde foram para a Bélgica e para outros países e mesmo
dentro da própria Itália, foi mínimo, mas a falta daquelas deve ter deixado uma lacuna significativa nos
pequenos vilarejos em que moravam, porque geralmente eram famílias inteiras que partiam e não homens
solteiros ou mesmo os chefes de famílias, aos quais mulheres e filhos podiam reunir-se a eles mais tarde,
como no caso dos que emigravam para países europeus.
No decurso dos anos 20 do século XX, novamente a fome, a miséria econômica e a insubmissão
ao regime fascista constrangeram um grande o número de homens a abandonar a sua terra em busca de
trabalho nas minas da Bélgica. Sem contrato de trabalho, trocavam, mas não sabiam, uma miséria por
outra. Ainda assim, a despeito dos horrores vividos nas minas, era a elas que os menos afortunados
acorriam.
Foi nos anos após a Segunda Grande Guerra, porém, que se manifestou uma emigração
propriamente organizada para Argentina, França, Alemanha, Inglaterra, Bélgica sul da África, Austrália
e outros países. Nesse momento, a Itália está exaurida, sem perspectivas, sem empregos; a miséria está
em toda a parte. A Bélgica precisa de mão de obra para suas minas carboníferas. Um acordo entre os dois
países visando a uma solução para ambos é firmado. A Itália fará o possível para enviar ao outro 50.000
trabalhadores, cerca de 2.000 por semana. A Bélgica se compromete de fornecer grandes quantidades de
carvão para a indústria italiana. O êxodo assume cifras gigantescas. A epopéia dos mineradores durou até
1956, quando o governo proibiu esse tipo de emigração, em face às muitas tragédias ocorridas em minas,
com a perda de centenas de vidas.
Para se ter uma idéia do que significou o trabalho nas minas belgas, é preciso ler os depoimentos
daqueles que lá empenharam os seus anos de juventude e de toda a vida. Muitos retornaram ao seu lugar
de origem por não se adaptarem, outros, depois de anos, com dinheiro, mas com os pulmões doentes. A
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maioria daqueles homens, todavia, permaneceu na Bélgica, formando novas famílias, integrando-se à
nova pátria, enriquecendo-a com sua cultura.
Por isso, o Encontro em Caneva reuniu tantos representantes da Bélgica e tantos outros emigrados
para vários países da Europa, porque a emigração para eles foi essa, a que sucedeu à segunda Guerra
Mundial. A primeira emigração para a América, aquela dos nossos antepassados, a que fazia os pobres
sonharem com a “cocagna”, não está mais presente na memória dos caneveses de hoje.
O Encontro
A idéia de reunir emigrantes e seus descendentes foi admirável. Para nós, que nos abalamos do
Rio Grande do Sul para marcar presença, o evento deixou a desejar. Nenhuma apresentação, nenhuma
chamada para comunicar a proveniência dos grupos presentes. O mote Una Storia, tante Storie, tão bonito,
não contou nada. No decorrer da apresentação de sábado à tarde, em Sarone, fomos procurados pela
primeira dama do município e a seguir pelo próprio prefeito Mirto Monte, que nos cumprimentaram,
mantendo conosco um curto diálogo. Penso que alguém os advertira de que viéramos do outro lado do
mar e merecíamos uma atençãozinha. Entregamos-lhe o relatório sobre a trajetória da família do imigrante
Antônio Astolfi e Teresa Azzalini, que havíamos preparado. Não fomos lá de mãos vazias.
Antes do encerramento, na tarde de domingo, após o almoço ao ar livre, subi ao palco e narrei em
breves palavras a trajetória dos nossos antepassados imigrantes e justifiquei, com base na história que eles
nos legaram, a nossa presença no Encontro.
Nos demais aspectos, constatamos uma boa organização, especialmente nas visitas aos lugares
característicos de Caneva: Museu do minerador, nascente do Livenza, castelo, pedreiras, Frata, Sarone,
Stevená etc.; os almoços e jantares, bem servidos, quase sempre ao ar livre, comidas da cultura antiga,
sempre com polenta, vinho bom, música, envolvimento de gente jovem, trajando roupas medievais. Fui
informada por uma recepcionista que uma atenção especial está sendo dada às crianças por ocasião de
eventos, as quais recebem pequenas responsabilidades a fim de aprenderem a história e continuarem a
cumprir naturalmente os rituais dos programas. Assim, no jantar da noite de sábado, ao ar livre, os
pequenos circulavam, ágeis e compenetrados, substituindo as velinhas dos castiçais que iluminavam a
mesa por outras novas.
Há que se louvar também a disposição da prefeitura de mandar buscar em Sacile as pessoas que
lá chegavam de trem e que se destinavam ao encontro, como foi o caso de Alexandre Astolfi, que, já
estando na Itália a serviço de sua empresa, chegou a Caneva antes do nosso grupo.
Em resumo, o encontro foi para nós uma experiência interessante, que nos deixou mais curiosos
por conhecer o lugar e sua história, que foi também a história de nossos antepassados Astolfi. Essa
curiosidade nos motivou a pensar em uma próxima viagem, a ser feita com tempo, sem pressa, para
desfrutar tudo o que Caneva e os lugares vizinhos, incluindo a terra dos cimbros, podem nos mostrar.

Alguns nomes de emigrantes de Caneva e Sarone para o Brasil:
Famílias: Astolfi, Varnier, Mella, Manfé, Chiaradia, Luchese, Cislaghi, Zat, Vallin, Magni, Santin.

Completamos esse relato com a transcrição de poesias que falam do elemento principal da vida de
Caneva: a pedra. (Do calendário 2007, editado pela associação Pro Castelo, de Caneva e outras).

Maria Astolfi
Gramado
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Sassi
Come hai segnato Il volto dei miei borghi,
Sasso! Cavato com dura fatica,
Poi modelatto da callosa mano
Perita a praticar l’arte più ântica.
.............................................................................
Quanto hai segnato, in fondo, anche i miei giorni!
Vedo distinti, pur se di lontano,
La pietra su cui, giovane, mia madre
Si inginochiava per lavorare a mano.
Le svelte gare al “gioco dei sasseti”:
Tentate mille volte, e sempre in vano.
Gli strani sassi che me empìan le tasche
dopo qualche giornata vagabonda.
E quelli che sceglievo com gran cura,
tondi,uniformi e lisci: per La fionda.
La pietra su cui, tímido, um bel giorno
incisi um cuore e il nome di uma bionda.
Ed altro ancor io vedo, col pensiero.
Vedo ad esempio, com sereno affano,
um sasso fatto a Croce, al cimitero,
Che mi ricorda ai giorni che verranno.
Pedras de Caneva.
Giorgio Chiaradia

Emigrante
Andare, senza saper parlare,
umiliante orgoglio ferito.
Scalpellino, muratore amico,
scorza dura che fa lavoro sodo,
incastro senza alcun diritto
Andrea “Piero” Arpioni – Da “Spine e Fiori sparsi”.

Para conhecer um pouco mais
sobre Caneva, você pode
entrar no site:
www.comune.caneva.pn.it
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Uma Família
Benedito e Catarina De Maman
Sou Roberta Centofante, estudante de Engenharia Civil pela UFSM (Universidade Federal
de Santa Maria), 21 anos, nascida em Jacutinga, filha de Cleonice Salete De Maman e Josemar
Centofante, e aqui conto um pouquinho de uma longa história, através de relatos obtidos por
conversas informais, acompanhadas de um bom mate com minha vó, meu vô, minha mãe e meus
tios. Digo longa história, sim, afinal começa nos anos 30 e não tem previsão para término.
A história da minha família tem início entre os anos de 1932 e 1935 quando nasceram meus
avós maternos Catarina e Benedito.
Benito, como é conhecido, nasceu em 25 de março de 1932 na Linha Ernesto Alves no
município de Guaporé-RS, filho de Mateo de Maman e Vitória Astolfi. Dentre os 14 filhos, é o
sétimo. Catarina nasceu em 16 de janeiro de 1935 na cidade de Encantado-RS, filha de Herculano
de Souza e Guilhermina Rochemback. Dentre os 10 filhos também é a sétima.
Ambos filhos de famílias de agricultores e com poucas condições financeiras, mas o
suficiente para, na época, criar e bem educar seus filhos.
Benito sempre trabalhou na roça, ajudando seus pais, juntamente com seus irmãos. Aos 12
anos de idade, sua família mudou-se para Erechim, onde era a “terra prometida” e havia esperança
de uma vida nova e melhor, afinal, um de seus tios havia prometido uma colônia de terra para cada
um de seus irmãos e mais uma para ele. Estavam bem encaminhados e cheios de esperança que,
daquela hora em diante, tudo iria mudar.
Então, em 4 de setembro de 1944, a família de Mateo e Vitória embarcou para o novo
rumo. Acomodados em cima de um caminhão, eles não imaginavam que a viagem seria tão longa
e cansativa e, pior, ao chegarem ao destino, não encontraram exatamente aquilo que
esperavam.Apenas uma colônia de terra com uma casinha de 10m² para todos se alojarem. Eram
16 pessoas, dividiam o quarto entre os irmãos e, segundo os relatos de meu avô, suas camas eram
tábuas pregadas na parede por eles mesmos, em um lado as mulheres e em outro os homens. Assim
dormiam todas as noites, fizesse frio ou calor.
Moraram sete meses nessa situação, até que construíram uma nova casa com melhores
condições de abrigo para tanta gente. Meu avô sempre puxando a frente, fosse no trabalho ou nas
responsabilidades da família, afinal seus irmãos estavam seguindo, cada um, a sua vida, casando
e criando sua própria família e, também, sua própria responsabilidade. Assim, foi sobrando pouca
gente pra ajudar em casa e na roça. Os mais velhos mudaram-se e ficavam apenas os mais novos
e com pouca força no braço para trabalhar na roça.
Esse período foi muito difícil para os que restaram em casa. Viveram mal, passaram
necessidades, ficaram doentes, e a família enfrentou grande crise. Passaram algum tempo sem
plantação, sem nada para vender nem comer.
Senti a emoção nos olhos de meu avô relatando sobre o quanto tiveram que batalhar para
viver. Encheu os olhos de lágrima ao contar sobre a lavoura, sobre o trabalho pesado. Não tinham
nem chinelos para usar na roça, iam de pés descalços, fizesse chuva e frio ou sol e calor. Benito
lembrou quando fazia muito frio e iam plantar trigo, ao virar a terra traziam para cima uma
“terrinha mais quente e, como era bom sentir aquele calorzinho nos pés!” Nesse tempo todo, a
família sobreviveu comendo somente mandioca, que era o único alimento que ainda conseguiam.
Para quebrar a emoção e tristeza nos olhos de meu avô, perguntei se hoje ele ainda conseguia
comer mandioca, obtendo apenas um olhar como resposta, já esperada por sinal.
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A única solução para tantos problemas era batalhar para se livrar deles. O trabalho foi a
melhor saída encontrada pela família.
No entanto, continuaram enfrentando problemas dentro de casa. Meu bisavô, Mateo, tinha
o triste vício da bebida e minha bisavó, Vitória, havia ficado doente. Então, aos 16 anos, o vô
Benito assumiu todas as responsabilidades da casa, da roça e dos cinco irmãos mais novos que
ainda sobraram em casa.
Com a doença de minha bisavó, a família assumiu grande dívida no hospital, e o bisavô
Mateo, para quitá-la, pretendia vender sua terra e tudo que tinham construído nela, mas o vô Benito
não concordou com a idéia e trabalhou mais e mais para pagar a dívida da família.
Conforme conta a história de sua vida, sempre foi um homem batalhador, sempre lutou por
seus objetivos, seus ideais e princípios, e foi assim que venceu na vida.
Benito e Catarina conheceram-se, namoraram, terminaram o namora, voltaram e casaram.
A “história de amor”, como a vó citou no depoimento, teve início ainda quando ela nasceu,
pois, acredito, eles não ficaram juntos por acaso.
A família da vó Catarina sempre lutou muito para criar bem os filhos, dar-lhes alimentação
e educação. Batalharam no cultivo do mato e para o próprio sustento também. Aos dois anos de
idade de minha vó, a família saiu de Encantado e foi em busca de melhores condições na cidade
de Campinas do Sul, distrito de Erechim-RS. Realmente encontraram lá uma vida onde, apesar do
trabalho, tinham o suficiente para viver. Todos ajudavam na lavoura com a plantação de milho.
Dona Catarina como uma mulher sonhadora, deteve-se, em seu relato, a contar sua bela
história de amor com meu avô. Tinha ela 15 ou 16 anos quando teve seu primeiro namorado, o
Benito. Como ela muito gosta de contar, eles “terminaram” o namoro sem motivo algum e sem
explicação nenhuma, segundo ela, por que ele que simplesmente não a procurou mais e, além
disso, pouco depois ainda noivou com outra. Safadeza desse meu avô, não é? Não só noivou como
comprou a fatiota do casamento, a mobília da casa e tudo mais. Mas, no fundo, acho que ele logo
viu que era da Catarina mesmo que ele gostava, pois desmanchou seu noivado e a procurou. Não
deu seis meses e lá estavam os dois se casando.
Após o casamento, moraram por um ano com meus bisavôs paternos, na atual cidade de
Cruzaltense. A vó Catarina falou sempre muito bem de sua sogra, cuidou muito dela e se davam
muito bem. Nesse período teve sua primeira filha, a Neusa, saindo da casa dos sogros quando a
menina tinha apenas 30 dias. Meu avô comprou meia colônia de terra onde construiu uma pequena
casa para sua nova família com apenas dois quartos e cozinha. Ali mesmo nasceram mais dois
filhos, Volnei e Cleonice. Até que um raio destruiu a casa, e tiveram que reconstruí-la. Aí nasce
Lainor.
No entanto, Mateo e Vitória já não estavam com boa saúde, então, meus avós voltaram a
morar com eles. Em pouco tempo, minha vó se via cuidando apenas do sogro, pois a sogra já havia
falecido. Logo após a morte de meu bisavô, vô Benito, então, vendeu a terra dos pais e decidiu ir
para outro lugar, afinal, ele também pensava muito na educação dos filhos e, lá, longe de tudo, eles
não tinham condições de estudar. Então, mudaram-se para Jacutinga onde havia escola próxima
para os filhos freqüentarem. Moravam em uma espécie de sítio. Ali ficaram por 15 anos. O avô
criava porcos, enfrentando pestes e tempos de crise e, mesmo vendo que os filhos não gostavam
da lida na roça, foi superando tudo.
No entanto, o trabalho puxado o deixou enfraquecido. Meu avô não mais podia trabalhar
no pesado, então, comprou um grande terreno onde podia, no futuro, alojar todos os filhos e, cada
um com seu “cantinho”. Assim, moramos todos até hoje, muito próximos, uns dos outros e do
avós.
Benito começou, então, a trabalhar de carpinteiro, mas logo teve que abandonar o ofício,
pois não tinha mais tanta força no braço. Mesmo assim, nunca desistiu do trabalho; aposentado,
hoje, ele faz trabalhos manuais em sua pequena oficina nos fundos de casa. Modela colheres de
madeira, cabos de martelo e tudo mais que cria.
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Colorado fanático, orgulho da neta, esse meu vô adora
assistir seu time jogar um bolão, mas se o Internacional perder não
conversem com ele, muito menos sobre jogo! Para encontrá-lo em
casa, só mesmo se for na oficina. Lá está ele inventando alguma
nova ocupação, e olha que suas colheres de madeira são bem
famosas e estão espalhadas por todos os cantos. Cada vez que volto
para casa ele diz que eu incomodo. Ah mas se não fosse essa neta
aqui para alegrar seus dias monótonos, não é vô? E como é bom
ganhar um colo desse meu vôzinho!

Roberta e
Franciele ganhando um
colinho do vô Benito.

E a Dona Cataria, ai ai ai,
não sei por que mas todos dizem que
eu tenho a mesma cara de braba que
ela! Eu, pelo menos, é só a cara
mesmo, mas a vó quando dá para ser
braba, é brabo! Não é vó? Nem é
tanto assim! É mais pra assustar
mesmo. A vó é bem gente boa, só
não se pode cutucar a onça com vara
curta! Ah vó Catarina! Adora ficar
em casa, fazendo crochê e
bordando. É sempre bom tomar um
mate com ela e jogar conversa fora,
ouvindo-a contar casos e, muitas
vezes, apelidar os outros de um
jeitinho muito engraçado. Dizem
que é bom ouvir os mais velhos.
Algumas vezes eu teria sofrido
menos se tivesse ouvido seus
conselhos de vó, outras nem tanto,
mas a gente vai aprendendo.
Apesar das grandes dificuldades que a família sempre enfrentou, meu avô e minha avó
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souberam muito bem criar e educar seus filhos. Os quatro estudaram conforme suas vontades, seus
interesses e seus objetivos.
Neusa, a filha mais velha, e minha madrinha de batismo, pouco estudou e logo decidiu
trabalhar fora para ganhar seu próprio dinheirinho e deixar de depender somente dos pais.
Trabalhou em casa de famílias, cuidando da limpeza e de crianças. Casou-se com Henrique
Mutschall e teve dois filhos: Franciele e Maicol, os quais eu considero meus irmãos, talvez por
termos crescido junto e sempre juntos. Trabalhou por muitos anos como doceira. Fazia tortas por
encomenda em sua própria casa, mas, com o passar do tempo, viu que somente aquilo já não
ajudava na renda familiar. Franciele e Maicol terminaram o segundo grau. Franciele trabalhava de
secretária em uma fábrica de balas e Maicol ajudava em um mercado em Jacutinga, enquanto a tia
trabalhava como diarista. Mas hoje está tudo muito diferente. Franci casou-se e foi embora. Dario,
seu marido, mora na Itália, então ela se mudou para lá. Há quase dois anos teve uma filha: Chiara.
De tanto em tanto, eles vêm nos visitar. É uma alegria enorme quando chegam. A Franci continua
a mesma de sempre, a mesma menina simpática, linda, encantadora. E a Chiara então, a cara do
pai, mas o jeitinho da mãe. A Dinda Neusa também mudou muito. Ela e Maicol, recentemente,
inauguraram uma confeitaria na cidade. Ela faz os deliciosos doces e Maicol cuida da parte
administrativa. É um sucesso! Mas também, com tanta coisa boa que ela faz, não tinha como não
ser. Tia Neusa com seu jeitinho quieto, indefeso (às vezes) e tímido, encanta a todos e é um orgulho
para nossa família. Todos sempre que podem a ajudam na confeitaria, nem que seja apenas pra
fazer uma chimarrão!
Volnei, ou Chico como é muito mais conhecido, estudou o básico e resolveu seguir o
trabalho do pai. Quando o vô começou na carpintaria, tio Chico viu que gostava de mexer com
isso e ia junto com o pai. Aos poucos percebeu que queria mesmo se tornar um grande carpinteiro.
Foi contratado logo pela Prefeitura Municipal de Jacutinga, onde trabalha até hoje, sendo muito
elogiado por seu esforço e seus conhecimentos. O vô sempre que fala sobre a ocupação do tio se
enche de orgulho por ele ser tão reconhecido. Eu mesma, quando terminei meu primeiro projeto
de casa, na faculdade, levei para o tio dizer o que achava sobre. Como futura engenheira já o
convoquei para me ajudar quando for erguer minha primeira obra de verdade! Para o tio é muito
gratificante ser tão reconhecido em seu trabalho e, eu adoro ouvir elogios sobre ele. A primeira
coisa que digo cheia de orgulho é “sim, é meu tio”. Esse tio, além do trabalho na prefeitura, adora
cuidar de aves, é uma distração que ele tem nas horas vagas.
Volnei casou-se com Aladir Barrichello. Tiveram duas filhas, lindas por sinal: Rafaela e
Natália. Rafaela completa, no fim deste ano, o ensino médio e Natália termina a 7° série do
fundamental. Tia Ladi, como a chamamos, trabalha há muitos anos já como professora municipal
e estadual, é uma tia bem simpática e querida. Estou eu aqui na torcida para que a Rafa, ano que
vem, venha me fazer companhia aqui em Santa Maria, pois nos damos muito bem e somos muito
amigas. Natália ainda é novinha, mas é encantadora. Adoro complicar com ela um pouquinho só
para ver sua carinha de braba!
Cleonice, minha mãe e, por sinal, a melhor mãe de todo o mundo, começou cedo a trabalhar
(como os demais), mas não desistiu nunca de seu estudo. Formou-se no segundo grau e foi em
busca de emprego como professora. Contratada também pela Prefeitura, lecionou por cinco anos
em uma escolinha no interior de Jacutinga, e fazia todo dia 5km a pé para realizar seu sonho de
educar. Porém, ao casar-se com meu pai, Josemar Centofante, policial militar, largou seu emprego
e foi criar sua família. Em 13 de dezembro de 1986 nascia eu. Logo em seguida, em 28 de julho
de 1988, meu irmão Diego.
Tivemos uma infância como poucos tiveram, brincamos juntos, brigamos, nos sujamos,
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apanhamos. E tudo isso fez de nós “crianças”, como meu pai gosta de falar, bem resolvidas e
felizes. Eu e Diego temos muitas histórias para contar. Brigamos muito quando crianças, mas hoje,
morando longe um do outro, morremos de saudade. Adoro ouvir a mãe contar historinhas de
quando éramos criança. Como por exemplo, quando ninguém entendia o que o Di falava e eu era
uma espécie de tradutora. Ou então quando vínhamos de ônibus de Estação, onde morávamos
desde que meus pais casaram, visitar a vó Catarina e o vô Benito e, eu, “terríve”, com diz a vó,
“tirava” o nariz do Diego que não parava de chorar até que a mãe o “colocasse” de volta. É tão
bom ouvir essas histórias, olhar para trás e ver como eu tive sorte em ter uma família como esta.
Quando eu tinha quatro, anos nos mudamos para Jacutinga na casa nova, no terreno que o
vô havia comprado para a família. Foi ali que crescemos e amadurecemos.
Minha mãe sempre lutou muito para nos dar o essencial e, meu pai, para manter a casa.
Nunca nos faltou nada.
Hoje, minha mãe trabalha na escola municipal em Jacutinga como professora de Geografia.
Trabalhou como agente de saúde para pagar sua faculdade. Meu pai agora é sargento do Batalhão
Rodoviário em Nonoai. O Diego acabou de se formar em Sistemas de Informação e trabalha em
Erechim. Não posso deixar de falar que ele namora há bastante tempo já com Eduarda Gregolin.
Minha cunhada é o máximo. Querida, simpática, elegante, linda. Toda a família adora ela.
Não podendo deixar de citar o nenê da família De Maman, Lainor. Extremamente
inteligente, culto, elegante, lindo e todas essas coisas mais, que são herança de família. Iniciou
trabalhando como auxiliar de pedreiro, mas ele sabia que não era isso que queria fazer para o resto
da vida. Com seu trabalho, pagou a faculdade de Ciências Contábeis na URI de Erechim. Depois
de formado, entrou na Prefeitura como contador, onde trabalha até hoje. Casado com Jucelei
Pertussatti há muitos anos, tiveram há pouco menos de dois anos seu primeiro filho: Lorenzo,
lindo, doe olhos claros. Tia Ju é professora de matemática; como eu, adora cálculos. O tio Laino,
como o chamamos, hoje é vereador em Jacutinga. Adoro quando ele chega da rua e conta as
histórias políticas engraçadas, “por que tu sabe né Roberta, o povo comenta”. É um orgulho esse
meu tio. Dizem que sou muito parecida com ele, espero que seja na elegância e inteligência
também e não apenas no lado fechado e quieto, que costumam chamar de antipatia.
Enfim, hoje moramos todos no terreno comprado pelo vô Benito, onde cada filho construiu
sua casa da maneira que preferiu.
Assim, estou eu aqui, em Santa Maria, em meu quarto, sozinha, olhando esse sol lindo que
brilha lá fora, e pensando em tudo isso que escrevo, em como fui e sou feliz, pensando na linda
família que eu tenho e que poucos contam com a sorte de ter; lembrando quantos natais e viradas
de ano passamos juntos. É tão bom reunir a família nessas datas. Amigo-secreto, fogos-de-artifício,
abraços. Entre lágrimas e alegrias, sempre.
Passamos por fases difíceis, sim. Mas o amor, os laços de afinidade, o sangue, tudo falou
mais alto. Sempre foi assim e sempre vai ser.
Fico aqui, ainda, lembrando de meus bichinhos de estimação. Lá estão meus gatos e minhas
cachorrinhas aos cuidados da mãe. É lá que está meu coração, minha infância, minha vida, minha
saudade sempre.
Há pouco mais de quatro anos saí da casa de meus pais para buscar minha vida, minha
independência e meus sonhos e, desde então moro em Santa Maria – RS. Se eu contar quantas
vezes já me mudei ninguém vai acreditar e, também, não vou tentar explicar os motivos todos que
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me levaram a isso. Mas o que mais importa é que há quase um ano, eu moro no mesmo lugar, me
dou muito bem com as minhas companheiras de apartamento. São como irmãs para mim.
Há dois anos curso Engenharia Civil. Muitas vezes paro para pensar de onde veio a idéia
da engenharia, mas nunca encontro a resposta, a única coisa que eu tenho certeza é que isso agora
é a minha vida e eu não me vejo fazendo outra coisa.
É o meu orgulho, quando perguntam o que e faço. Encho a boca e digo: Engenharia Civil
na UFSM. É muito bom!
Enquanto minha vida social e “profissional” vai de vento em popa, minha vida amorosa
pára em todos os obstáculos. Entre namoros, trocas de namorado, distâncias, brigas ..., hoje parei
de procurar por alguém que me complete. Minha faculdade está em primeiro lugar na minha vida
e, não quero que me sobre tempo para outra coisa no momento. Meu príncipe encantado está vindo
a cavalo e, este deve estar velho e cansado. Mas isso não está me incomodando agora, já que,
segundo minha mãezinha: o que é para ser nosso, está guardado nos esperando.
Sem palavras para encerrar, agradeço pela boa “conversa” e, acreditem, minha família é a
melhor que alguém pode ter.

Roberta Centofante
Santa Maria - RS

Roberta é bisneta de Mateus De Maman e Vitória Astolfi e trineta dos imigrantes Antônio de Maman e Ângela
Dall’Acqua e de Antônio Astolfi e Teresa Azzalini.
Roberta já colaborou com nossa revista, 12.ª edição, com o texto Minha história.

Histórias em Família
Era início da década de 60 e eu tinha aproximadamente 12 anos. Morávamos no Distrito
de Muliterno, Município de Passo Fundo - RS, hoje município de Muliterno.
Meu pai Rafael Leonardo Previati (falecido em novembro/2001) casou-se com Edi Astolfi
Previati em 1947, naquela Vila. Teve 12 filhos. Morávamos na roça. Era costume, de tempos em
tempos, matar um porco bem gordo para suprir a casa por vários meses com banha para fritar os
alimentos, salame que, ficava pendurado no porão, torresmo, carne cozida, que era conservada
numa lata de 20 kg que ia se consumindo aos poucos. Também era hábito separar um pedaço de
carne caprichado e mandar para o vizinho ou alguém muito especial da família.
Num dia muito chuvoso, meus pais resolveram "carnear" um porco. Como já estava
encarregado de ir até a Vila Muliterno buscar alguns produtos (salitre, tripa para fazer o salame e
outras matérias primas necessárias) fui incumbido também, de levar um belo pedaço de costela de
porco para nossos tios Genoino e Jacomina Astolfi.
O presente foi amarrado no arreio do cavalo e lá fui eu até a Vila que ficava a uns 5 km de
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casa, com muita chuva, mas protegido por uma capa de feltro impermeável e um chapéu bem
gaudério.
Ao descer do cavalo, vi que a costela tinha "sumido". Contei a tragédia para a tia Jacomina,
que era uma daquelas pessoas que deixam marcas lindas na vida da gente, e que deveriam viver
pelos menos uns 200 anos. Sempre alegre, cheia de otimismo, pronta a ajudar todos, um coração
do tamanho do mundo.
Disse ela: "Não se preocupe! Não precisa voltar para procurar a carne. Você vai andar a
toa, alguém já passou e levou o pacote. Deixa que no domingo depois do terço na igreja, eu digo
para o Rafael e a Edi que a carne estava bem boa e agradeço a lembrança". E assim aconteceu.
Até aí tudo bem. Só que no outro domingo, um morador da região encontrou meu pai e
também agradeceu o pedaço de carne achado. Disse ele que a carne era especial e que acreditava
que quem havia perdido a sacola era um guri que havia passado a cavalo na parte da manhã no
sentido de Vila Muliterno. Pelo sim, pelo não a carne foi parar na panela do vizinho.
Meu pai percebeu toda a encrenca que me meti. Ficou uma fera. Fui castigado. Onde se
viu mentir para os pais! Mas minha tia permaneceu solidária comigo e jurava até dias atrás que
aquela foi a melhor carne de porco que já havia aparecido na casa dela. O resumo da história é que
mentira tem perna curta e que todas as famílias contam com algumas pessoas especialíssimas que
marcam por tudo de bom que possuem e vivem. Nos ensinam muito com seus atos e deixam muitas
saudades depois que mudam para um lugar especial que lhes é destinado lá no Céu. Essa tia foi
morar com o tio e família na cidade de Passo Fundo, na década de 70.
Quando eu ia visitar meus familiares na Região, só voltava feliz para Curitiba/PR, depois
dar um beijo nessa tia e contar uns causos. Ela queria saber como os outros estavam. Sobre si
mesma, passava longe de qualquer assunto. Faleceu no trânsito no final da década de 90, quando
voltava para casa, após ter dado um pouco do seu tempo cuidando de pessoas doentes num hospital
local. Fazia isso alguns dias da semana, mesmo próximo dos 80 anos e andando com algumas
dificuldades. Foto dela e família constava da brilhante exposição de 2006, do maravilhoso XVII
Encontro em Guaporé/RS.

Claudino Vitório Previati
Casado com Fátima, é pai Kellen e Cláudia. Mora em Curitiba desde 1972.
Neto de Benjamim Astolfi e Júlia De Maman Astolfi

Encontros de Família
O ser humano é um ser naturalmente social. Toda sua história, desde os primórdios dos
tempos, está construída sobre a vivência em grupo, por isso ele vive em grupo e dele precisa para
viver e sobreviver. A história, aliás, não se faz senão pela narrativa dos acontecimentos da vida
em grupo, do registro escrito, falado, filmado, memorizado, passado de geração em geração.
Os grupos se unem por razões diversas: trabalho, cultura, religião, família, diversão,
gastronomia ou recreação. O motivo varia, porém, o objetivo é o mesmo: a convivência, que não
é senão a necessidade natural do homem de cultivar uma relação com o outro, com os outros,
iguais ou não.
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A família é certamente o núcleo humano que tem criado a
maioria das vivências e experiências de vida grupal. Hoje, o conceito
de família não é tão fácil de caracterizar, porque ela tem mudado ao
longo dos tempos, afetada que foi por questões sócio-culturais,
políticas religiosas, ambientais, etc...mas, ainda que seus membros
apresentem as mais escancaradas ou sutis diferenças entre si, e o
comportamento de um afete todo o grupo, pode haver uma interação
dos indivíduos que a compõem. É essa interação que faz o
chamamento e junta uma prole em torno de um fogo e de um
alimento, como nossa própria experiência nos ensinou.
Mas família não é somente aquele grupo que ligado por laços de sangue compartilha o
mesmo sobrenome. Famílias também são formadas por grupos que compartilham dos mesmos
ideais, que buscam na convivência conjunta momentos de prazer e de crescimento.

Encontros de família
O que seria das novas gerações se não existissem encontros de família? Aquele churrasco
de fim de semana, a comida da sogra no domingo, as crianças correndo pela casa, o cunhado
babando no sofá depois da cerveja, o ronco do sogro na cadeira de balanço, a conversa da
mulherada na cozinha (não podem nem morder a língua que morrem); As novidades da semana, o
boletim dos filhos, a vizinha que morreu, o carro novo, a bursite da tia avó e outros dói-dóis.
Tem as histórias das vovós e dos vovôs, com toda aquela
calma, riqueza de detalhes que só eles sabem lembrar. Parece que a
gente vive a história dos antepassados. A gente volta no tempo com
eles. Há momentos no relato que dá para sentir o cheiro da comida da
avó. Cozinha de avó tem sempre cheiro bom, cheiro de bolo, feijão,
bolinho, sagu, pão recém tirado do forno, muitos cheiros que ficam
na memória para sempre.
Além disso, as histórias dão um significado especial as nossas vidas, nos transportam a um
tempo que já passou. Quando ouvimos narrativas que são contadas de geração em geração, quando
lemos cartas, diários ou cadernos, às vezes escritos por antepassados que nunca vimos e
conhecemos apenas pelo nome, podemos compartilhar emoções e momentos únicos, nunca por
nós vividos, mas que certamente influenciaram as vidas de nossos avós, pais e, conseqüentemente
as nossas vidas.
Historicamente houve mudanças significativas na vida da família, começando pelo número
de filhos que a compõem. Se no passado, a convivência, as rodas de conversação, o hábito dos
vizinhos se visitarem eram quase que uma regra, hoje em dia são quase que a exceção. Uma reunião
familiar torna-se cada vez mais difícil. Cada um tem uma agenda e os horários não combinam. É
cada um para um lado, “quem sabe no final de semana”! A televisão, o computador, o videogame
ou o celular, muitas vezes tornam-se mais importante que a relação familiar. Vivemos com a
pressão do tempo, do dia-a-dia, do “estou atrasado”, enfim do “não tenho tempo”.
Mas ainda precisamos desse grupo e nesta relação tem sempre alguém que, de alguma
forma mantém a tradição do encontro familiar, seja para almoçar e sair correndo, dar um abraço
de parabéns, um beijo, um oi e tchau, ou ainda uma abanada de longe. Esse agente é
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importantíssimo, sem ele o núcleo familiar se desintegra. Felizes os grupos que tem um membro
que faz este papel, com dificuldade, mas faz. Ele liga as pessoas, une as gerações, propicia
encontros e reuniões. Esse elemento pode ser uma tia solteirona, uma irmã viúva, um cunhado que
gosta de fazer churrasco. Considero felizes os grupos que possuem esse elemento. Saint-Exupéry
em sua obra Cidadela diz: “Quando nenhum elemento estável liga as gerações umas as outras, a
troca deixa de ser possível e o tempo passa a correr tão inútil como a areia de uma ampulheta”.
Quando não vivemos o espírito de grupo, perdemos o fio da história, ao menos o da nossa
história, no espaço e no tempo. A ampulheta do tempo também parece parar. Ficamos aquém dos
acontecimentos, fora do mundo da convivência, na alienação, e isso nos diminui.

Considerações finais
O homem carece de encontros sociais. Carece de afetividade de atenção. O que será das
crianças, das futuras gerações se não houver encontros de família, mesmo que de vez em quando,
mesmo que raros?
Grande é a nossa responsabilidade, basta pensar historicamente o quanto construímos ou
destruímos. Nossos filhos e netos carregam em sua genética as características físicas, mentais e
espirituais, as marcas das muitas gerações de que são feitos. Cabe a nós dar significado a essa
genética, efetivando a passagem dos valores e das informações de geração para geração.
Este artigo é um convite, um chamado a participarmos cada vez mais de nossos encontros,
que busquemos que outros membros de nossas famílias também participem, um chamado a que
possamos transmitir às gerações futuras a importância de nossa convivência e do compartilhar de
nossas histórias.

Alexandre J. Astolfi
Casado com Maribel Pohren
Pai de Marcelo e Ricardo
Novo Hamburgo

Itália Dall’Acqua
rodeada de netos no
encontro de 1982.

47

Uma Tia muito Especial
Família é coisa séria, é coisa boa, é dia-a-dia, é preocupação, é incomodação, é frustração,
é tudo de bom. Algumas famílias têm pessoas ilustres, famosas, importantes, outras não. Esta
família em especial tem uma pessoa muito especial, a tia Maria.
Infelizmente ela não é minha tia de verdade, ela é emprestada. Sim emprestada, ela é tia do
Alexandre, irmã do meu sogro Evaldo Astolfi. Na vida tem disto, algumas coisas são como a gente
quer e outras não. Bem que a Tia Maria podia ter nascido na minha família, mas não nasceu. Fico
feliz, por ter ela emprestada e acho que muitas outras pessoas também pensam assim.
O nome diz tudo “Maria”, mãe, e, diga-se de passagem, que mãe! Mãe porque é só pedir
que lá esta ela fazendo, atendendo ou cuidando da gente. A Tia Maria é uma pessoa especial, é
uma mãe especial. Olha que eu sei o que eu estou dizendo, pois eu tenho uma mãe especial, e eu
convivo com muitas mães, sou professora.
Ela também é professora, em todos os sentidos. É porque, professora é uma profissão que
marca quem é e quem passa por ela. Quando alguém estranho, e isso acontece com freqüência,
pergunta o que tu és da Maria Astolfi eu já pergunto: - foste aluno dela? Tu gostavas dela? Se
disser que sim digo que sou sobrinha, se disser que não, eu nem respondo. Ela era braba, não fui
aluna dela, mas sei da fama, mas também sei que foi uma professora de primeira, íntegra, capaz,
um exemplo na nossa profissão. O mundo precisa de professoras Marias, a educação precisa de
Marias. Não qualquer Maria, mas Maria Astolfi, esta que temos o privilégio de conhecer e com
ela conviver. Ela não gosta muito de elogios, mas vamos e venhamos que ela merece.
Resolvi escrever sobre ela, como uma forma de homenagear esta pessoa que fez e faz tanto
por esta família. Esta pessoa que merece muitas homenagens por tudo que fez e que faz todos nós,
Astolfi ou agregados. Tia Maria, obrigado por tudo, que Deus te dê muita saúde, paz e alegrias e
que na imensidão da sabedoria dele te dê muitos anos de vida, pois quem vai ganhar somos nós.
Não tenho tudo que quero, mas amo tudo que tenho, e tu, amada Maria, é uma destas coisas
que amo.

Maribel Pohren Astolfi
Casada com Alexandre Astolfi
Mãe de Marcelo e Ricardo

Tia Maria Astolfi
Na Itália em 2007
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Lavaleses em Nova Bréscia
Ocorreu em Nova Brescia no dia 10 de março do corrente ano, o 8.º Encontro dos
descendentes De Maman. Foram seus organizadores os irmãos De Maman, coordenados pelo casal
Norberto e Terezinha De Maman. Uma festa bonita, que teve a participação de representantes De
Maman vindos de muitas localidades do Rio grande do Sul e de outros estados, incluindo Mato
Grosso.
Nova Bréscia é um município pequeno, de colonização italiana, que conta pouco mais de
3.000 habitantes, situado no vale do Taquari. Foi lá, naquelas terras ainda cobertas de matas, que
um grupo de imigrantes da região agordina aceitou o desafio de começar, pela segunda vez, a
aventura de sobreviver.
Estabelecidos inicialmente na região de Alfredo Chaves, como que perseguindo um sonho,
aqueles homens e mulheres empreenderam nova viagem rumo a um lugar onde tudo, tudo mesmo,
estava para ser feito: Linha Tigrinho. Quem nos conta a história dessas famílias é Jorge De Maman,
vereador em Nova Bréscia, que no ano de 2005, por ocasião dos festejos dos 130 anos da imigração
italiana, apresentou na Câmara Municipal moção de homenagem aos primeiros colonizadores do
lugar. O texto que segue é parte do pronunciamento de Jorge:

As famílias dos imigrantes agordinos, Casaril, Da Roit, De Maman e Mezzacasa, chegaram
à Ilha das Flores no Rio de Janeiro e, em outro navio, embarcadas para Porto Alegre. De lá,
seguiram em outra embarcação pelo Rio Caí acima até a cidade de São Sebastião do Caí.
Essas famílias, exceto os Casaril, vieram de La Vale Agordina e formavam o terceiro grupo
que emigrou daquela localidade em 1887. Os Casaril em 1888.
O destino era Alfredo Chaves, localidades hoje denominadas Cotiporã e Veranópolis, e
Linha Graciema, na então colônia Dona Isabel, hoje Bento Gonçalves.
Esse deslocamento foi feito por terra, em lombo de cavalos, tendo que percorrer mais de
130 quilômetros. As dificuldades enfrentadas foram diversas, além da má alimentação,
enfrentaram problemas com as doenças. A derrubada da mata era feita somente a machado, o que
dificultava a abertura de lavouras. As terras eram vendidas pelo governo com cinco anos de prazo
para pagar, que podia se estender a 15 anos. Semeavam milho, feijão, cultivavam batatas, no
começo só para subsistência, pois as grandes distâncias, a falta de estradas e o próprio meio de
transporte com animais tornava inviável a comercialização dos produtos.
Exatamente no ano de 1895, as quatro famílias resolveram começar tudo de novo:
Deixaram seus lotes coloniais em busca de lugar melhor. Abrindo caminho em meio à mata,
subiram montanhas íngremes, atravessaram vales e, enfrentando todos os perigos que uma viagem
dessas pode oferecer ao ser humano, chegaram à localidade de Tigrinho Alto.

De Maman
Os antecedentes de Pedro de Maman (Pietro Giovanni), no início dos anos de 1700, eram
considerados ricos, ocupavam cargos públicos e desempenharam atividades importantes da
comunidade de La Valle. Porém, um século e meio depois haviam perdido tudo, ficando com
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apenas duas pequenas áreas de terras. Quando o pai de Pedro faleceu, o filho tinha apenas 10 anos
e assumiu, junto com a sua mãe, a responsabilidade da família.
As irmãs, mais tarde, já casadas, emigraram para o Brasil e escreviam aos familiares em
La Valle que também viessem, pois aqui, por mais difíceis que fosse a realidade, não seria maior
que a miséria de lá. Assim, Pedro, com a mãe e a irmã Ana Rosa, decidiu partir, motivado também
pelo fato de que sua namorada Madalena Mezzacasa, filha de Giácomo, também estava no grupo
decidido a emigrar.
Os De Maman encontraram todas as dificuldades que as demais famílias passaram e se
estabeleceram em Alfredo Chaves em uma pequena área de terra de apenas 12.950m², devido a
pobreza em que se encontravam.
Do casamento de Pedro com Madalena Mezzacasa houve 10 filhos: Maria, Joana,
Madalena, Teresinha, Angelina, Josefina, João, Luis e Antônio, que casou com Catarina Perotti.
Esse casamento deu origem a 11 filhos: Adriano, Lúcia, Germano, Giordano, Adamo (Adão),
Genuíno, Teresa, Josefina, Sabina, Ana e Maria.
Casaril
A família do imigrante Pio Lucano Casaril era natural de Taibon Agordino, localidade
próxima de La Valle. O apelido de família era Careghete, por exercer havia muitos anos a atividade
de fabricar cadeiras. Nos meses de inverno, quando montanhas e casas eram cobertas de neve, pai
e filhos desciam para lugares mais planos, indo de casa em casa para vender, reformar e empalhar
cadeiras.
No ano de 1888, junto com seu irmão Luis, recém casado, Pio Lucano, que era casado com
Maria Angélica Bem, também natural de Taibon, emigrou para o Brasil. Recebeu uma área terra
de 240.000m² na Linha 14 de Julho (hoje Cotiporã) em Alfredo Chaves.
Pio e Angélica tiveram sete filhos: José, que foi pai de Egídio, Atílio, Santo, Pio, Oliva,
Gema e Ana.
No ano de 1895, o casal enfrentou mais um desafio: juntando-se às famílias Da Roit, De
Maman e Mezzacasa, partiu para colonizar a Linha Tigrinho, hoje pertencente a Nova Bréscia,
onde mantiveram a mesma tradição de fazer e empalhar cadeiras.
Da Roit
Em La Valle, a família de Arcângelo Da Roit continuava a tradição de diversas gerações
anteriores: a de moleiros. Com a morte do pai de família, o filho mais velho herdou o moinho,
cabendo aos outros três filhos procurar outra forma de sobreviver.
Arcângelo, nesse tempo, casou com Madalena De Maman, sua prima, e depois do
nascimento do terceiro filho, emigrou para o Brasil. Em Bento Gonçalves, então Colônia Izabel,
recebeu uma área de terras de 242.000m², situada na Linha Graciema, onde nasceram mais seis
filhos.
Em 1908, ano em que se casaram os dois filhos mais velhos, Carlos e Guerino, a família
Da Roit transferiu-se para a linha Tigrinho, em Nova Bréscia.
Carlos, casado com Lúcia Schena, filha de imigrantes de La Valle, teve dois filhos:
Guilherme e Maria. Enviuvou e, do segundo casamento, Carlos teve mais sete filhos: Oliva, Lúcia,
Guerino, Arcângelo, Deonila, Ângelo e Irma.
Os Mezzacasa
Giacomo e Ana Maria Mezzacasa eram da família conhecida pelo apelido de Menegóti,
nome que vem de Ménego em dialeto, que significa Domenico, que era o nome do pai de Giacomo.
O apelido servia para distinguir os descendentes dos diversos ramos Mezzacasa. Esse ramo dos
Menegóti distinguia-se pela habilidade de trabalhar a madeira. Por isso, ocupavam-se com
carpintaria e marcenaria.
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No Brasil, o casal, com seis filhos, queria se estabelecer na Colônia Dona Izabel, perto dos
outros parentes que já estavam lá, porém não foi possível por não haver mais terras disponíveis.
Foram destinados então para Alfredo Chaves, no lugar que recebeu depois o nome de Monte
Vêneto, hoje município de Cotiporã. Por ser uma família que possuía condições econômicas
melhores, adquiriu três lotes de terras, com aproximadamente 760.000m².
Em Monte Vêneto, nasceram mais quatro filhos, somando um total de dez, e o casal, lá
viveu até o falecimento
Apenas Domenico, o segundo filho (do primeiro casamento do pai), é que se mudou para
Tigrinho. Nascido em La Valle em 9 de fevereiro de 1870, tinha 17 anos quando emigrou com os
pais. Casou com Maria Lúcia Schena, também nascida em La Valle, mas que havia emigrado no
primeiro grupo, em 1878. Tiveram quatro filhos em Alfredo Chaves: João, Maria, Giacomo (Jacó)
e Matilde.Transferiram-se então para Tigrinho Alto, onde tiveram mais seis filhos: Ângela,
Guerino José, Antônio, Arcângelo Miguel, Pedro Ângelo e Jacó.
Em Tigrinho, a pequena comunidade começou a montar uma infra-estrutura com comércio,
moinho, ferraria e fábrica de telhas e tijolos. No entanto, ao verificarem que na atual sede do
município havia dois arroios, com quedas maiores de água, pensaram em transferir-se para esse
local. Com trabalho e persistência, venceram.
Hoje, mais de 50% do comércio da cidade de Nova Bréscia é dominado por pessoas
provenientes da Linha Tigrinho.
Um fator muito importante a considerar é que, dessas quatro famílias, originaram-se
aproximadamente 3.000 descendentes.

Jorge De Maman
Nova Bréscia

Casa de imigrantes
em Nova Bréscia
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Como Faziam
O fermento para o pão
Você já comeu pão caseiro? Você já viu uma fornada de pão, melhor dizer, você já viu
uma porção considerável de pães cozidos ainda dentro do forno, dourados, prontos para cumprirem
a próxima etapa? Já sentiu aquele aroma de pão sendo assado, espalhando-se no ar como uma
bênção? E já pensou no primeiro, primeiríssimo pão que uma imigrante italiana fez para sua
família, depois de tanto tempo de privações de toda a sorte? Como teria sido esse pão? Leve,
macio, abatumado, massudo? Com certeza não se parecia com o pão que comemos hoje, mas, deve
ter sido saboreado como o melhor do mundo, apesar de rústico, porque aquela mulher sabia como
preparar, com a antecedência necessária, o fermento que lhe daria um belo pão.
Para se obter o pão a gente precisa de fermento para fazê-lo crescer e dar-lhe leveza.
Fermento na quantidade certa para que o pão cozinhe tanto por fora como por dentro. Hoje,
buscamos o fermento no armazém da esquina, porque até o mais desprovido de nossos armazéns
o tem para vender. Mas nossa antepassada imigrante não contava com essa modernidade, não só
porque não havia um armazém perto dela, mas porque não havia fermento industrializado. Então,
usou a velha receita de sua casa de origem, até hoje ainda praticada por muitas donas de casa.
Entre pessoas conhecidas, colhemos algumas informações sobre o fermento. Você que
gosta de fazer pão em casa, tente obtê-lo agora com a ajuda do fermento que você mesma vai
fabricar, escolhendo uma das receitas que apresentamos. Algumas não indicam medidas precisas
dos ingredientes. Ficam no “mais ou menos”, mas dão certo. Experimente.

Fermento da nossa casa:
Em um vidro de boca larga, onde já estava a “semente”, ou seja, um restinho do fermento
usado na última fornada de pão, punha-se, mais ou menos, um pires de farinha de mandioca e umas
duas ou três colheres de açúcar; juntava-se água até completar 2/3 da capacidade do vidro.
Deixava-se o vidro em lugar quentinho (no inverno sobre a tampa da caldeira d’água do fogão),
um dia, ou até alcançar o ponto de fermentação necessária para o uso. O mesmo procedimento
podia ser feito, usando-se batata inglesa ralada, mais ou menos duas de tamanho médio, a mesma
quantidade de açúcar e de água.
Quando, por descuido, perdia-se a semente, a solução mais rápida e fácil, era pedir um
tantinho para a vizinha, uma colher bastava, ou podia-se produzir a semente, conforme a receita
que segue, escrita em um velho caderno que temos, sem citar a procedência:
Ralar 2 batatas cruas; acrescentar 4 colheres (sopa) de açúcar e duas colheres (chá) de sal. Misturar
até formar uma pasta que possa ser esfarelada. Colocar em um tabuleiro e deixar secar. Para formar
a massa do pão, usa-se duas colheres cheias para cada quilo de farinha.
Outra receita, manda molhar uma quantidade de farinha de milho, mais ou menos um prato.
Deixá-la azedar e secá-la ao sol. Na hora de fazer o pão, misturá-la a uma quantidade de farinha
de trigo, água e açúcar, deixá-la fermentar e está pronta a massa-base para a etapa seguinte, que
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começaria com o acréscimo de mais farinha, água e os outros ingredientes necessários para um
pão bem nutritivo.
Também pode-se obter a semente, tomando-se uma porção de massa pronta do pão que se
está sovando (mais ou menos do tamanho de um pão não muito grande), deixá-la secar e depois
quebrá-la formando um farelo. Pode-se guardá-la em lugar seco e usá-la conforme a receita do
parágrafo acima.
Vanilda Cenci Ortolan (descendente Astofi), produz a semente, tomando uma bolinha de
massa de pão, coloca-a em um vidro de boca larga, acrescenta uma colher (sopa) de farinha de
trigo, uma de açúcar, 1 ½ colher de sal, uma batata inglesa ralada, 3 xícaras de água morna. Deixar
fermentar o tempo necessário. Segue-se o procedimento usual: colocar a semente em uma tigela,
acrescentar água, farinha e os demais ingredientes que vão formar a massa.
Foi da prima Vanilda Cenci Ortolan (filha de Leonora Astolfi), recebemos receita do
fermentinho de Jesus e do pão que leva o mesmo nome e leva três dias para ficar pronto:
1.º dia: de manhã, prepare a semente, misturando em uma xícara, um pouquinho de farinha com
água, uma pitada de fermento granulado e uma de sal. Deixe descansar.
À noite, ponha a semente em uma tigela, acrescente um litro de água, uma colher de sopa de sal
e quatro colheres de farinha de trigo. Atenção: não misturar, apenas cobrir com um pano branco e
guardar para o outro dia. Também não deve ir para a geladeira.
2.º dia: Pela manhã, mexer com uma colher de pau. À tarde, dividir a massa em três partes iguais;
duas devem ser dadas a duas pessoas que queiram seguir a receita; à sua parte, acrescente 7
colheres (sopa) de açúcar, 4 ovos, 1 xícara de óleo, 1K de farinha. Amassar, fazendo um pedido a
Jesus. Cobrir com um pano branco e deixar descansar até o outro dia.
3.º dia: Pela manhã, distribua a massa nas formas, depois de ligeiramente sovada; cubra com um
pano branco. À tarde, forme os pães, ponha-os nas formas, deixe crescer em lugar quentinho e
leve-os ao forno. Pincele-os com gema de ovo e asse-os.
O ritual do pãozinho de Jesus parece complicado, mas se feito com muito amor, Vanilda
garante que o resultado é um sucesso, sempre! Testaremos a receita e, para sentir toda a magia do
ritual, faremos esse pão no Natal, acrescentando-lhe alguma especiaria para conferir-lhe um sabor
natalino: erva-doce, chá de canela em vez de água simplesmente, coentro ou outra essência. Com
um pedido muito especial a Jesus.

Atenção:
Não deixe de atualizar seu endereço de e-mail.
Ele é muito importante para que você receba
informações sobre nossas famílias.
Informe sobre mudanças através do seguinte e-mail:
Maria@astolfi.com.br
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Verdades das Crianças
João (4a), filho de Letícia Astolfi foi com a mãe, que é dentista, para o consultório. Para
ocupar o menino, levou dois quebra-cabeças. Um fácil, outro difícil. Chegando, o João pergunta:
- mamãe quanto tempo tu vais demorar?
- O tempo que tu precisas para montar duas vezes cada um dos quebra-cabeças.
Ele bem concentrado, começa pelo maior, o mais difícil. Passaram alguns minutos, ele diz:
- Mamãe! Estou achando este muito demorado. Posso fazer quatro vezes o outro que é mais fácil
e mais rápido?

A professora fazia uma demonstração para os alunos. Tinha em uma das mãos uma moeda
e na outra, um imã. Encostou-os, e eles se uniram. E falou: Viram? Isto é mágica! O João reage e
diz: Mágica nada! Isso se chama imã - e explica: O imã atrai metal, moeda é metal, por isso eles
se juntam. A professora ficou olhando, perplexa, e perguntou: - Como é que você sabe isso?
- Ih! ih!, isto eu já vi muitas vezes na TV, em um programa infantil!

Lívia (2a) e o mano Augusto (5a), filhos de Karina Astolfi e Paulo Basile, passeavam com
a mãe, de carro. Os dois tinham ganho um pacote de biscoitos, fechado.
A Lívia rapidamente conseguiu abrir o pacote e estava comendo. O Augusto, nada, por mais que
se empenhasse. Contrariado, falou: - Mãe, eu não consigo abrir o pacote, faz isso para mim? A
mãe, que é dentista e ensina aos pequenos como se deve cuidar dos dentes, responde: - Eu não
posso, Augusto, estou dirigindo, pergunta para a mana como ela conseguiu abrir o dela.
A Lívia, bem tranqüila, comendo, responde:
- Faz como eu, mano, com os dentes!

Marcelo Astolfi, que já é universitário (filho de Alexandre e Maribel Pohren), por volta
dos cinco anos, em visita de fim de semana à tia Maria, diz:
- A Bárbara (priminha da mesma idade) não é mais minha amiga, eu também não sou mais amigo
dela. Nós brigamos.
- Vocês vivem brigando. Tu sabes que no fundo, no fundo, vocês se querem bem e logo vão fazer
as pazes, não é?
- Eu sei. Eu só não sei o que é “no fundo no fundo”!
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Uma Mulher
Clélia Terezita Dall’ Acqua Linzmeyer
Como última e única filha viva do imigrante italiano Angelo Dall’ Acqua, a caçula da
família Clélia Terezita Dall’Acqua Linzmeyer, quis deixar este breve registro de sua vida e assim
contribuir com a memória de sua família.
Clélia nasceu no dia 30 de maio de 1921 em São Luís (Casca), que era
então segundo distrito de Guaporé, no Rio Grande do Sul. Morou até os 17
anos na casa de seus pais em Casca e aos 17 anos de idade teve de deixar a
casa paterna para cuidar de sua irmã, Gelsomina Busato, que estava doente e
que na época morava em Caçador, Santa Catarina.
Morou em Caçador, tendo como certo seu retorno à casa dos pais após
a melhora de sua irmã. Contudo após o restabelecimento da irmã, seus pais
estavam prestes a se mudar para Ponta Grossa, Paraná, desta forma não
havendo mais motivos para retornar ao Rio Grande do Sul.
Clélia , aos 9 anos, com a
sobrinha Ornela Tessaro.

Por cerca de três anos, Clélia morou com sua irmã Gelsomina e foi nessa época que, em
Caçador, conheceu um belo rapaz, segundo suas próprias palavras, natural de Hanza (atual Curupá)
em Santa Catarina, de quem gostou muito e com quem logo começou a namorar. Foi com este
rapaz chamado Walter Linzmeyer, nascido em 23 de julho de 1919, descendente de alemães, com
quem namorou por cerca de dois anos e com quem posteriormente viria a se casar e constituir
família, sendo este seu parceiro de toda uma vida. Foi aí que começou a luta! segundo palavras de
Clélia. Com o casamento, realizado em 1944, o casal passou a morar em várias cidades de Santa
Catarina e do Paraná, e Clélia sempre acompanhando o marido, empreendedor e empresário nato.
Foi também com o casamento que Célia retirou do seu nome o segundo prenome, Terezita, que
lhe parecia extenso demais. A descoberta desse fato deve-se ao neto Walter Gustavo, que,
pesquisando a história da família Dall’Acqua, encontrou o nome completo da avó na certidão de
nascimento. A partir daí, Walter Gustavo – nascido em 18 de junho de 1977 em Curitiba - sempre
chama a avó, carinhosamente, de Dona Teresita.
No período em que Clélia e Walter moraram na região sul,
tiveram 10 filhos, oito catarinenses e dois paranaenses: Lourdes, nascida
em 1945em Lajes - SC; Teresinha, em 1846 em Caçador SC; Gabriel,
em 1947 em Caçador; Celina, em 1949 também em Caçador; Regina,
em Lajes – SC; Abel, em 1953 em Caçador; Maria Elisabete, em 1955
em Caçador e falecida em 2 de fevereiro de 2007 em Unaí – MG; Daniel,
n. 1956 em Curitibanos – SC; Samuel, n. em 1958 em Cascavel – PR e
Sandra , n. 1961 também em Cascavel. Todas as filhas de Clélia têm um
segundo prenome: Maria.
Apesar de ter morado em várias cidades Clélia destaca os cerca
de 13 a 14 anos em que morou em Cascavel, ou seja, até a época em que
seus filhos necessitaram de ensino superior, que não existia então em
Cascavel. Aos poucos seus filhos começaram a se mudar para Curitiba a
fim de estudar. Mesmo desenvolvendo atividades comerciais e
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empresariais em Cascavel, o casal Clélia e Walter acabaram por também se mudar para a capital
paranaense.
Quando seus filhos começaram a se formar em Curitiba, Walter Linzmeyer resolveu
comprar terras em Unaí, Minas Gerais e partir para a atividade agropecuária extensiva. Junto com
o casal, em Unaí, foram morar sete de seus filhos, que também acabaram por desenvolver
atividades voltadas a agropecuária extensiva. Nesse período o casal e filhos obtiveram relativo
sucesso e, segundo palavras da própria Clélia, foi uma época muito boa! Após quatro anos
residindo em Minas, Walter ficou muito doente. Foi nesse período que ele resolveu vender suas
terras para tratar-se do câncer que o acometera, até falecer no terceiro ano de luta, em 11 de outubro
de 1993. Clélia, após essa grande perda para toda família, morou por mais de dois anos em Unaí,
junto com outros filhos que, após venderem seus imóveis, retornaram para Curitiba, onde vivem
até hoje. Dessa forma, Clélia passou a morar a maior parte do tempo em Curitiba e no inverno
rigoroso da cidade, com os filhos, Lourdes, Bete e Daniel, nas cidades de Brasília e Unaí.
Recentemente, no dia 2 de dezembro de 2007, Clélia sofreu outra grande perda junto com
toda a família, quando faleceu inesperadamente a filha Maria Elizabete Noivo, ou Bete, como era
chamada por todos, de 51 anos, uma de suas filhas mais novas e que ainda mrava em Unaí.
Com a perda de Bete e a mudança de boa parte dos descendentes da mesma para o interior
de São Paulo (Leme e Morro Agudo do Sul), as suas idas a Unaí se tornaram mais escassas, pois
passa mais tempo em Brasília e Curitiba.
Clélia também sentiu muito a perda recente de sua querida irmã, Albertina Fontana, de 89
anos, que residia em Caçador, Santa Catarina, e faleceu a 11de agosto de 2007, faltando apenas
uma semana para completar 90 anos de idade. Clélia ainda lembra: “...Ela sempre participava das
festas da família no Rio Grande, e sempre estava ligada as essas reuniões...”.
Clélia nos reforça em seu depoimento que
“...apesar do grande baque que senti nesse último ano
com as perdas da minha filha e irmã, mesmo assim, a
gente tem de ter forças pra continuar a caminhada e que
a vida também continua...”, mostrando-nos toda a garra
e
força de vontade que as grandes pessoas de caráter
possuem.

Walter Gustavo Linzmayer
Neto de Clélia
Curitiba – PR

Clélia e o marido Walter
Linzmayer
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Uma História de Amor
Foi uma época da minha vida, em que os sentimentos eram uma confusa salada de idéias em minha
cabeça. Aquela moreninha linda que mexia com minhas paixões e desejos, era a mais linda da escola 25 de
Julho, motivo suficiente para ser a mais assediada pelos rapazes que disputavam algumas migalhas de sua
atenção.
Um dia me enchi de coragem e valentia e lhe desferi um olhar certeiro, tentando atingir em cheio
algum ponto nevrálgico de seu pequeno coração, mas a investida foi um desastre, pois o olhar rancoroso
que me dirigiu, fez com que perdesse todas as esperanças de um dia compartilhar algum sentimento com
aquela menina que a partir dali, tornou-se um sonho inatingível para o meu jovem coração.
Passei simplesmente a observá-la ao longe, com seus passinhos curtos, adornados por roliças
pernas, cujo visual me era presenteado por seus generosos mini-vestidos costurados pela dona Elsa. Ela
continuava a provocar emoções diversas em meu ser, principalmente quando a via embarcar num flamante
GALAXIE LANDAU, de um colega riquinho, que também nutria os mesmos sentimentos por ela, enquanto
que eu só podia lhe oferecer carona a pé até sua casa.
Dizem que a oportunidade quando surge na vida, vem montada em um cavalo e só temos uma
chance de pular na garupa dela e assim o fiz...
Ela surgiu em um baile do Colégio Alberto Pasqualini em setembro de 1973, promovido pela
Professora Maria Astolfi. Não sei como, nem porque me vi na porta de tal evento. Lá chegando me deparei
com a minha professora de português acompanhada de tal formosura, pensei... é agora!
Me aproximei da professora que me olhou com alegria e um certo espanto e me disse:
- Que bom que você chegou, assim você faz companhia a minha sobrinha que não encontrou ninguém
interessante e já esta querendo ir embora.
Naquele momento passei a acreditar no ditado, “ser o cara certo, no lugar certo e na hora certa”...
Tive uma noite maravilhosa, apesar de que o único contato físico que tivemos, foi quando ela me agarrou
assustada, em função de uma briga entre dois bêbados, em que um quebrou uma garrafa na cabeça do outro.
Depois ela sumiu. Passei dias procurando-a no colégio e não a encontrava. Recreios inteiros numa
procura interminável...e nada. Um dia achei-a na sala de aula durante o recreio. Disse-me que tinha dúvidas
e que queria ser somente minha amiga, o que aceitei prontamente como um recuo estratégico para investir
mais adiante. Os dias se passavam, matávamos aulas para passear à noite pela cidade, conversávamos muito,
tentávamos nos conhecer, e a cada momento juntos, mais me convencia que meu destino estava totalmente
comprometido com aqueles brilhantes olhos negros que faziam meu coração descompassar alucinadamente.
Passado um mês, caminhávamos perto da escola. A noite era quente e agradável, não tínhamos
mais o que conversar, simplesmente caminhávamos calados, lado a lado.... quando ela parou, me dirigiu
seu olhar bem no fundo dos meus olhos e disse:
- Quero fazer algo....
Respondi:
- Então faça...
Fechou os olhos e me beijou apaixonadamente, iniciando ali, mais uma linda e promissora história
de amor, entre tantas que esta família já produziu...

Alceu Feijó
Casado com Maria de Lourdes Braga
Pai de Cláudia, Ângela e Marina
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Baú de Recordações
A compra de um caminhão
Creio que foi por volta de 1934, que papai (José Astolfi) gerente da Cooperativa D. Cândida
resolveu comprar um caminhão para facilitar o transporte de cargas de compra e venda daquele
estabelecimento.
Comprou o chassi de um caminhão, ano 1929, de Antônio Grando, morador de Dois
Lajeados, que já havia trabalhado para o papai, na construção do carijo de erva mate na Linha
Colombo.
Necessitava de carroceria, que foi feita na oficina de Gaetano Toni com auxilio de José
Grando, irmão de Antônio, que também teve a incumbência de preparar o motorista, ”Chofer“,
Ângelo Favretto que de longa data trabalhava na Cooperativa.
Em minha memória havia duas carrocerias; Uma para cargas e uma adaptação com a
finalidade de transportar, aos domingos, as pessoas da localidade para assistirem Missa na cidade,
visto já que havia algum tempo que Luiz Girotto, o Gigeto, morador da Colomba, vendera o seu
ônibus e não prestava mais o serviço de transportar passageiros.
Lembro de um domingo de Páscoa que o nosso caminhão/ônibus fez várias viagens entre
a Colomba e a cidade, sempre lotado. Creio ter sido essa a única vez que ele deu lucro, pois as
despesas sempre ultrapassavam a receita, fato que fez com que papai decidisse desfazer-se do
caminhão. O comprador foi o próprio chofer, Ângelo Favretto, que pouco depois negociou-o e,
com um sócio, comprou a linha de ônibus de Guaporé a Porto Alegre, via Veranópolis, Bento
Gonçalves e São Leopoldo. Não tenho certeza se era este o itinerário, mas se alguém souber
gostaria que nos informasse!
Para nós, a comodidade de ter o caminhão/ônibus, durou pouco mais de um ano, quando
então, voltamos a ir à Missa com nossa charrete, então remodelada e com pneus de carro.

Zélia Astolfi Camerini
Novo Hamburgo

Lembranças da minha infância!
Eu me chamo Rosmari Angela Dall’Acqua, filha de Lidovino e Matilde Dall’Acqua,
neta de José Dall’Acqua. Tinha meus seis anos de idade, quando meu irmão caçula, Roberto,
nasceu Lembro-me que não aceitava o gurizinho, pois iria perder o colo dos meus pais. Aí, eu
queria que meu pai me ajudasse a jogar o pequeno na vala, que tinha uma forte correnteza com
água barrenta, pois era um dia de chuva. Foi quando meu pai disse você sempre será a nenê do pai
(ai até hoje meu apelido é Nenê).
Outra lembrança, como a caçula das meninas e sempre manhosa, é de quando meu irmão
mais velho Idemar Dall’Acqua foi morar em Passo Fundo-RS para estudar, eu chorava de saudades
dele. Sempre que chegavam cartas, eu sentava atrás do fogão a lenha e chorava muito, porque nas
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cartas ele sempre me mandava recados do tipo: - diga pra nenê não chorar que, quando eu for aí
tenho um presente pra ela. Eu esperava todas as vezes que ele chegava pra ver meu presente, não
era dessa vez que o presente chegava. Para me consolar, ele dava o relógio dele pra eu cuidar.
Mas, um belo dia, ele chegou e me trouxe o bendito presente. Eu esperava uma boneca
linda e grande, mas pra minha surpresa foi um pacotinho pequeno. Eu abri o presente, sabe o qual
foi meu presente? Uma ARANHA! com uma bombinha que apertando, a aranha pulava. Esse
presente jamaisesquecerei, não da bonecamas brinquei bastante com aquela aranha. Minha mãe
era costureira da vila, e eu dava susto nas freguesas quando elas estavam provando os vestidos, até
apanhei por assustá-las. Enfim, a mãe me proibiu de entrar na sala enquanto elas estavam provando
a roupa.
Nós tínhamos um cachorro de cor preta, chamado Veludo. Lembro que íamos na casa dos
meus avós paternos (José e Lucinda Dall’Acqua), e ele nos acompanhava o trajeto inteiro, ida e
volta. Minha mãe conduzia os cavalos que puxavam a carroça com nós todos pequenos. Era tão
bom ir na casa dos nonos, porque lá nós tomávamos gasosa que era feita de vinho e água, adoçada
com açúcar; comíamos as cucas que a nona fazia; o nono levava-nos pra vê-lo tirar leite, mas
tínhamos que ficar bem quietos porque as vacas, com barulho, não soltavam o leite. Aí, então, vem
a história do cachorro Veludo e a música do Roberto Carlos, O Portão, que fala “meu cachorro me
sorriu latindo”. O Idemar disse pra mim: - essa musica é minha e do Veludo, não esqueço até hoje
quando escuto essa música.
Tenho tantas lembranças que não pararia de escrever, até falo pra minha filha que quem
teve infância fui eu, pois a dela, aqui na cidade, não tem o sabor da infância do interior. Eu posso
dizer: minha infância foi maravilhosa.
Beijos a todos.

Rosmari Ângela Dall Acqua
Praia Grande -SP

Uma Família
Marino Dall´Acqua e Dileta Faccio
Marino Dall’Acqua o sexto filho do casal, Luis Dall’Acqua e Tereza Deon, nasceu no 15
de março de 1939 em Casca, então 2.º distrito de Guaporé, no Rio Grande do Sul.No dia 8 de
Fevereiro de 1964 Marino casou-se com Dileta Faccio, também moradora de Casca, filha de
Ângelo Faccio e Pierina Albarello. O casal morou três meses junto com a família Dall’Acqua. A
primeira safra que fizeram foi de milho, nas terras de Luis Dal Piá e Catarina Faccio, na linha 20
( Parisi) em Casca. No dia 2 de Dezembro daquele mesmo ano, nasceu a filha Jaqueline, que foi
batizada na Igreja matriz de Casca. Quando a menina contava sete meses, Marino e Dileta
mudaram-se para a Linha 17, São Pedro Montauri, nas terras de Dante Damo. Trabalhavam na
lavoura e cuidavam de suínos. Aqui, Dall’Acqua comprou uma carroça.
Quando Jaqueline tinha 16 meses nasceu Jair, no dia 15 Março de 1966, sendo batizado na
paróquia de Montauri, e Jerson nasceu no dia 22 Maio de 1968, batizado na capela de São Pedro
da linha 17 Montauri.
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No dia 24 de junho de 1968, a família partiu do Rio Grande do Sul, de mudança para Santa
Catarina, junto com a família de Alcides Bordin e Angela Faccio, seus parentes. Na verdade,
Marino Dall’Acqua não conhecia nada fora do seu pedaço de chão. Seguiu simplesmente o
conselho do parente e amigo e foi. Naquela época não havia asfalto. O caminhão que transportava
as duas mudanças e todos os familiares atolou em certo trecho da estrada, e Dileta pernoitou na
família Golo em Coronel Freitas, já no estado de SC, por estar o filho Jerson com apenas 30 dias
de vida. O resto do pessoal dormiu no caminhão, junto com a mudança. Chegaram no dia 25 em
Barra Grande, hoje município de Irati, SC.
Os bens de Marino e Dileta eram três filhos, as roupas do corpo e alguns móveis. Ao chegar
a SC não tinham onde morar, ficaram então morando junto com a família Bordin. Depois de alguns
meses compraram um terreno com uma casinha, na vila Barra Grande, e arrendaram terra para
trabalhar no interior, através de um amigo, Ernesto Fante, que era responsável pelas terras de
Marafon. Passaram assim duas safras trabalhando como arrendatários, mas era uma situação muito
sofrida. Tinham carroça, mas não tinham boi; um amigo e vizinho, Laurindo Estedile, emprestava
os bois para Marino poder trabalhar.

Foto do ano de 1974
Marino e Dileta com os filhos.
No cavalo: Josmar
Atrás: Jaqueline (de branco), Jerson e
Jair.

Um belo dia, Marino recebe a visita de seu irmão José Valdir Dall’Acqua, militar, que hoje
mora em Santa Maria. Tio Valdir viu que o irmão e a cunhada estavam numa situação difícil, com
filhos pequenos para criar e muita distância para se deslocar até lavoura e ajudou-os, pagando-lhes
um cavalo. Isso veio facilitar o transporte das ferramentas que usavam na lavoura, foice, enxada,
etc.
O feijão que colhiam tinha de ser malhado a manguá, por não terem trilhadeira. Marino ia
de manhã à roça e voltava de noite, com o pouco de feijão que conseguia colher e que entregava
ao comerciante para pagar os gêneros que haviam sido comprados a prazo. O comerciante, Alberto
Rotava, confiava em Marino e vendia tudo a prazo, até a safra ser colhida.
Certa ocasião, Valdir pediu que Marino que procurasse uma terra boa, que ele ajudaria a
comprar. Na visita seguinte que fez à família, foi apresentado à colônia que Marino havia
escolhido: a de n°9 parte da fazenda Saudades (10 alqueires ou 24 hectares), localizada na linha
Lajeado Santo Antônio, interior de Irati. José Valdir Dall’Acqua comprou a terra. Fez o contrato
com o dono, assinou as promissórias e, antes do vencimento, ele vinha e fazia o pagamento das
mesmas. Por fim, escriturou a terra, pagou todas as despesas e deu-a para o irmão.
Naquele tempo, para chegar a essa terra, não havia a estrada, era preciso abrir uma picada
na base de foice, picão e machado, cortando a mata menor, desviado as árvores maiores. Usava-se
o cavalo para fazer pequenas cargas, com o cargueiro e a mala, que servia para ir ao moinho.
Levava-se o milho para moer e voltava-se com a farinha. Aproveitava-se a viagem para levar o
arroz para descascar. O cavalo também servia de meio de transporte para levar nós, crianças, ao
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colégio, que ficava distante. A carroça, puxada a boi, facilitava cargas maiores e no transporte das
mudanças.
Nessa colônia não havia casa. Foi construída uma pequena casa coberta de taboinhas. A
madeira foi retirada da própria terreno, 80% era mata virgem. Ainda hoje é conservada parte dessa
mata. Marino plantava muitas sementes de araucária (pinhão). Com o passar do tempo foi
comprando mais terras e equipamentos. O trabalho era realizado exclusivamente pela família, pela
força braçal e tração animal. As atividades exploradas eram o milho e o feijão; enquanto que o
milho era utilizado na pequena produção de suinocultura, o feijão era comercializado.
Em 1976, foi construída uma nova casa. Marino teve o capricho de incluir nela um
banheiro. Esse fato chamou atenção porque não era comum, naquele interior, um banheiro na casa.
Era uma extravagância! Não tínhamos energia elétrica, só em 1984 pudemos ter luz em casa.

No ano de 1970, Marino
construindo a casa em SC.

Todos os filhos ajudaram nos trabalhos da roça, na criação dos animais e na construção da
casa. Marino seguiu sempre os conselhos do tio Valdir, de educar e instruir os filhos e ajudá-los a
se estabelecer. Ele venceu muitas dificuldades e problemas de todos os tipos e sempre trabalhou
muito. Hoje, costuma dizer que as coisas mais importantes para ele são a saúde e a família.
No dia 2 de Fevereiro de 1973, nascia o caçula, Josmar, na linha Lajeado Santo Antônio,
município de Irati SC, e foi batizado na Igreja de Irati.
José Valdir Dall’Acqua todo os anos vinha nos visitar Tinha muito admiração pela
natureza, gostava andar de pé descalço, para ter contato direto com a terra. Sempre nos
aconselhava a cuidar da água, da mata; gostava ver o bom trabalho que seu irmão Marino
desenvolvia na lavoura e nos incentivava para que estudássemos.

Foto do ano 1974
Marino, Jerson, Jair, Jaqueline e
Dileta tendo ao colo Josmar.
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Agradecimento
Registro aqui um agradecimento especial ao tio José Valdir Dall’Acqua, que nos ajudou
de diversas formas, no trajeto de nossas vidas, possibilitando melhores condições humanas a nossa
família, o que foi fundamental, pois além de ajuda, foi uma lição maior de vida que ele nos deu.
Tio, você foi um irmão, um amigo de mãos estendidas, de mente aberta e coração pulsante.
Você ajudou sem egoísmo e sem medo de compartilhar o que tinha. Você ajudou sem esperar
retorno porque sabe que o ato de compartilhar já é em si um motivo de satisfação.
Amigo é quem lhe dá um pedacinho de chão, quando é de terra firme que você precisa. Tio
amado, já se passaram décadas, e aqui estou, recordando esse passado muito lindo
Você é uma pessoa especial e, apesar da distância, há um caminho entre nós, de
solidariedade, de compaixão e de bem querer. Então, fica aqui nosso agradecimento de forma
carinhosa. Desejo a você tudo de bom que Deus possa oferecer: paz, amor, saúde, sucesso,
prosperidade,...hoje e sempre...
Dos seus sobrinhos: Jaqueline, Jair, Jerson, Josmar Dall’Acqua.

Jerson Dall’Acqua
Casado com Dirlei Rossetto
Pai de Guilherme e Tiago
Carlos Barbosa, RS

Rumo ao Norte
Brusque SC, 4h da manhã do dia 12 de outubro de 2005. Neste momento e lugar começa
uma viagem inesquecível para mim. Mesmo sem destino bem definido eu estava tranqüilo, algo
difícil para mim que sempre fui objetivo nas minhas escolhas. A idéia de viajar 20 dias de moto
não me assustava, até deveria, já que se tratava de uma viagem em que eu passaria por estradas
ditas perigosas, pilotando uma motocicleta pouco potente. Uma Yamaha 125cc.
A idéia inicial era fazer uma experiência até Minas Gerais, para verificar se eu e a moto
agüentaríamos. Lá então faria uma reflexão sobre continuar em direção ao norte ou voltar a
Brusque. Mas antes de continuar gostaria de apresentar-me:
Meu nome é Felipe Rafael Klering Braga, filho de Gerson A Braga e Anerose T. K. Braga,
neto de Elsa Astolfi e Antonio Braga, irmão de Vitor, Lucas e Laura, casado com Michele Pereira
Duarte. Sempre fui ligado a aventuras, e incentivado pela minha família foi fácil ter uma infância
e juventude feliz. Sempre com poucos recursos financeiros, me aventurava de bicicleta ou às vezes
de ônibus por cidades próximas a Novo Hamburgo. Sempre acompanhado de bons amigos, as
viagens nunca ultrapassavam 300 km, pois na época, com aproximadamente 15 anos, tinha que
estar na escola na segunda feira. Barracas mochilas comida e dinheiro eram as boas dificuldades
que enfrentava, mas com a ajuda de muitas pessoas consegui conhecer muitos lugares, a maioria
no meio do mato e com quedas d´agua de tirar o fôlego.
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Lembro que passei varias tardes confeccionando barracas e mochilas com minha Vó. O
fato de não poder comprar as barracas e as mochilas serviram para eu conhecê-la melhor. Foram
tardes muito agradáveis.
E foi assim que desenvolvi o gosto por aventuras. Morei até meus 20 anos em Novo
Hamburgo; um dia, decidi arriscar e mudei-me para Santa Catarina. Quase fui bombeiro, mas
acabei trabalhando na Celesc, empresa estatal que é responsável pela distribuição de energia em
SC. No final das contas, o que eu aprendi no Liberato, escola onde estudei, está sendo muito útil
no meu trabalho. Então agora que já me apresentei vou continuar a contar o que aconteceu em
outubro de 2005.
Saí de Brusque em direção a Campinas, aproximadamente 700 km, nada de mais para quem
estava com uma vontade louca de andar de moto. O ponto mais alto, ao norte, a que eu havia ido,
era Joinvile SC, daí para frente era só rezar para não me perder. Passei o Paraná, entrei em São
Paulo, e cheguei a Campinas às 16h. Deu tempo de conseguir um hotel por R$ 35,00 e dar uma
volta sem camisa pela cidade. Ás 7h da manhã, saí de Campinas e fui em direção a São Roque de
Minas, capital da Serra da Canastra. A viagem começou tranqüila, mas pouco antes do almoço,
enquanto abastecia a moto, meu capacete foi tomado por abelhas, acabei sendo picado por
algumas, digamos que saí com um pouco de pressa do posto de combustível. Almocei já em Minas,
no mesmo posto onde um frentista quase me fez desistir da viagem ao espanar a rosca do
reservatório, enquanto fazia a troca de óleo. Logo no segundo dia, um problema grave. Mas segui
para meu destino, com a moto vazando óleo mesmo, passei por furnas, comecei a gostar do que
via, cascatas rios e rochedos. Cheguei a São Roque mais tranqüilo e com disposição para consertar
a moto. Assim como não se resolve um problema com a “cabeça quente” o motor da moto também
necessita esfriar. Fui à procura de uma pousada. Todas lotadas, foi o que respondeu uma
recepcionista. Quando estava quase decidido em dormir na barraca mesmo, uma pessoa me
informou de uma pousada que tinha chalés vagos. Consegui um bom chalé por R$30.00 e fiquei
mais tranqüilo. Anoiteceu e o hospede da cabana ao lado me convidou para conversar e beber algo.
Eu não sei explicar, mas Deus sempre me colocou na companhia das pessoas certas, pois a
conversa que tivemos foi fundamental na decisão que tomei naquela noite:
- Vou até a Chapada Diamantina, Bahia.
Conversamos sobre viagens, e o homem narrou as aventuras que havia feito pelo mundo.
Machu Pichu foi a que mais me atraiu, já que é um sonho antigo.
No dia seguinte, arrumei a moto da melhor maneira que pude, na verdade colei a tampa do
reservatório, e entrei no parque da Serra da Canastra. Primeiro fui tomar um banho de rio que tinha
uma seqüência de quedas, e eu escolhi o lugar mais bonito, fiquei lá sozinho durante uma hora.
Que lugar! Conheci a nascente do rio São Francisco e a parte de cima de uma cascata com 120m
de altura. Assim passei o dia. Melhor impossível!
Como havia decidido, fui rumo à Bahia,
passei por Belo Horizonte; quase que um
ônibus passa por cima de mim. Gente doida!
Andei até o final da tarde e em lugar nenhum.
Ainda dentro de Minas achei um hotel por
R$15.00, e com café da manhã incluído.
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Acordei na manhã do quinto dia, decidido a chegar a Vitória, BA. E assim foi. Cheguei em
Vitória já estava anoitecendo. Como não tinha muito tempo de procurar um hotel, resolvi dormir
em um motel. Paguei R$40,00. O pernoite teria sido perfeito se não fosse o casal do quarto ao lado
que insistia em fazer barulho. O sexto dia era o mais importante para mim. Chegaria ao meu
destino, Chapada Diamantina. Saí às 8h da manhã, e a moto começou a falhar. Resolvi continuar
assim mesmo. Louco como eu sou, comecei a conversar com a moto, ela era minha única
companheira de viagem e não podia me “deixar na mão”. Antes da Chapada, parei em uma oficina
onde foi preciso trocar somente o pneu e o óleo. Segui viagem, parei para perguntar a um senhor
quanto faltava para chegar à Chapada, e o senhor respondeu que eu já estava nela. Tive uma
sensação de alívio depois de quase 3.000 km. Agradeci ao homem e já tirei a minha velha câmera
da mochila, tinha feito poucas fotos até o momento. Andei mais 3h e cheguei a Lençóis, capital da
Chapada. Podia ter dormido na barraca, porém o preço acessível dos hotéis me impressionou e
acabei não a usando. Liguei para quase toda a família naquela noite. Contratei um serviço com
transporte e guia turístico por R$ 50,00, afinal tinha economizado na hospedagem que tinha
custado somente R$ 25,00 por dia. No dia seguinte a Van foi me buscar no hotel às 8h, como
combinado; nela havia franceses, alemães, italianos e duas cariocas, todos eles bem equipados com
suas câmeras digitais, e eu com a minha velha câmera. Mas não me intimidei e tirei varias fotos
naquele dia, até foi engraçado, em uma gruta, toda vez que eu tirava uma fotografia o eco
aumentava o som do filme avançando, e o grupo silenciava, como que se perguntavam:
-Que raio de barulho é esse? E eu disfarçadamente guardava a câmera.

Conheci vários lugares lindos, mergulhei em rios dentro de grutas, e nadei em outros que
de tão límpidos pareciam piscina, subi em morros que devido a sua altura permitiam uma visão
magnífica da Chapada. Realmente um lugar inesquecível! Fiquei mais um dia, e aproveitei para
descansar e comprar algumas lembranças!
Sai em direção a Salvador, não era uma longa distância, porém o sol forte e o calor me
forçaram a viajar com uma jaqueta bastante grossa. Comecei a ficar tonto e para não dormir
cantava músicas ridículas, bem alto, parecia um louco. Era uma estrada deserta cheia de carcaças
de animais, com casas de pau-a-pique e cheia de pontes, sendo que não havia água em baixo.
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Para ganhar tempo, em vez ir a Salvador por Feira de Santana, preferi ir pela ilha de
Itaparica e, na cidade de Vera Cruz tomei o ferry, que fazia o transporte para Salvador. Durante a
viagem, que durou uma hora, recebi conselhos de algumas pessoas, que me alertaram sobre os
perigos da capital baiana. Paguei caro por um hotel, que na verdade era um motel e tinha um
péssimo serviço. Eu queria mesmo era ir embora de Salvador, ainda assim no dia seguinte visitei
alguns pontos turísticos como o pelourinho, elevador Lacerda, o forte, etc. Mas o melhor do dia
ainda estava por vir. Fui visitar a igreja do Bom Fim e assisti uma das missas mais conservadoras
da que já vi, onde, segundo o padre, as pessoas que não estavam trajadas de maneira descente não
podiam tomar a hóstia. Tirei varias fotos, todas queimaram, talvez devido à quantidade de ouro
que tinha lá dentro. Após a missa, quando estava observando a igreja, uma mulher perguntou de
onde eu era, eu respondi que era de santa Catarina. Ela arregalou os olhos quando eu falei que
tinha ido de moto e falou para eu procurar o padre e pedir a ele que benzesse a moto. Não dei
muita importância ao fato, sendo que, durante a minha visita ao lugar, ela procurou-me mais três
vezes, recomendando a bênção do padre. Quando eu estava com o pé na porta, pronto para ir
embora, a mulher apareceu trazendo o padre, que ainda vestia a batina branca e trazia água benta.
Realmente nunca achei que iria acontecer algo parecido na minha vida: pois, o padre saiu, desceu
as escadarias e benzeu minha moto. Agradeci aos dois, liguei a moto e segui viagem, agora com
todos os santos ao meu lado.
Iniciei a viagem de retorno para Brusque, porém como a ida foi por Minas, usando a BR
116, agora voltaria pela BR101, passando pelo Espírito Santo e Rio de Janeiro. O décimo dia
guardava fortes emoções. Entrei na balsa para ir à ilha de Itaparica e, durante a viagem, curiosos,
vendo a placa da moto e as bagagens vieram conversar comigo Entre eles havia um senhor com o
mesmo espírito aventureiro, que também estava viajando de moto e perguntou se eu queria viajar
os próximos 100 km junto com ele. Eu olhei para a moto dele, uma Suzuki 750 F, sete vezes mais
potente que a minha, e falei que achava que não iria conseguir acompanhar. Ele sorriu e disse que
iria devagar. A volta já começava bem, e até as 15h eu já estava em Valença, onde vi várias placas
informando sobre um lugar chamado Morro de São Paulo. Parei em um estacionamento pago onde
o garagista me convenceu a ir até a Ilha passar um dia pelo menos, ele me cobrou R$ 10, 00 para
a moto ficar guardada ali, e ligou para uma pousada perguntando o preço. Era a diária mais cara
que eu pagaria na viagem, R$ 70,00, mas não me importei. O rapaz me levou ate um pequeno
porto, onde apontou a bilheteria e desejou boa sorte. Nessa altura do campeonato eu já estava
desconfiado da generosidade das pessoas que eu encontrava pelo caminho. Fui com uma lancha
bem rápida, a travessia durou 25min e custou mais R$ 10,00, achei muito barato. Na ilha, outro
rapaz me aguardava com uma placa que tinha meu nome escrito, aí eu comecei a me sentir
importante. Quando o dia começa bem, com o Padre da Igreja do Bom Fim benzendo minha moto,
termina bem. E foi assim, pois o dono da pousada por uma incrível coincidência era catarinense e
me deu seu melhor chalé, fui caminhar até a praia e sentei na areia, não sei ao certo se fiquei 30min
ou 3h, mas refleti o quanto longe estava de casa e pensei como seria bom se minha esposa estivesse
comigo ali. Quando olhei para trás, vi uma ilha muito bem iluminada, com restaurantes de cozinhas
variadas, caixas eletrônicos, etc. Bom, se tratando de uma ilha onde não havia carros nem motos,
onde a natureza era o mais importante, fiquei impressionado. Queria ficar mais um dia, talvez
aproveitar uma das inúmeras opções de lazer que a ilha oferece, mas não foi possível, pois o final
de semana havia chegado e não havia mais vaga na pousada onde eu estava.
Saí da ilha com a vontade de chegar a Brusque rapidamente, passei a entrada de Porto
Seguro, andei mais um pouco e começou a anoitecer. Durante toda a viagem não tinha viajado de
noite, pois considero perigoso e desnecessário, porém naquele dia ignorei essa regra. “Quem não
tem cabeça, paga com as pernas”, como diz o ditado: aconteceu, no meio de lugar nenhum, trânsito
interrompido, dois mortos, e eu assustado! Tive que voltar 50 km para achar um lugar para dormir.
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No dia seguinte, saí cedo, andei por estradas horríveis no sul da Bahia, acertei um buraco em que
cabia a roda da moto inteira, e quase caí. Parei em um posto para abastecer, um dos frentistas
começou a fazer perguntas sobre a viagem e se eu não tinha medo de viajar por aquelas estradas
ruins, foi quando ele olhou para a roda da moto e fez uma cara de espanto, cutucando o colega de
serviço disse:
- Olha a roda da moto, tá arregaçada!
Eu nem havia percebido, e fiquei preocupado na hora. Tinha um borracheiro no posto, que
me emprestou uma marreta, dei um jeito de desentortar a roda, até ficou bom!
Segui viagem e no caminho um casal de motoqueiros, que me ultrapassava, tirava fotos
minhas, achei aquilo muito legal. Naquele dia eu andei muito, fui do sul da Bahia até o norte do
Rio de Janeiro, atravessei o Espírito Santo inteiro, parando somente para abastecer. No norte do
Rio de Janeiro, percebi que o dinheiro estava acabando e a saudade de casa estava gigantesca.
Então tomei uma decisão: o dia seguinte seria o último da viagem.
Sai às 5h da manhã, o último dia seria desafiador, pois ainda sentia as dores nas costas do
dia anterior, e tinha que viajar mais de 1.100 km em um dia. Tive aquela conversa doida com a
moto, respirei fundo e pedi a Deus que me ajudasse. O início foi tranqüilo, somente no pedágio da
ponte Rio-Niteroi eu não sabendo que de moto também era cobrado pedágio acabei passando sem
pagar, mas isso durou apenas 200m, pois a moça de uma das cabines veio gritando e correndo em
minha direção, dei para ela o valor e esperei os 20 centavos de troco, a moça teve que caminhar
tudo aquilo por 20 centavos, mas fiz de propósito já que achei um absurdo ser cobrado pedágio de
moto. Atravessei todo o Rio de Janeiro e São Paulo comendo pastel e tomando coca cola. Quando
entrei no Paraná, o pneu da moto furou, bem numa curva, e claro, no meio do nada, haja sorte para
dominar, parar a moto e consertar o pneu. Fiz um reparo improvisado que durou até a descida da
serra de Curitiba a Joinvile, onde com muita chuva, de noite e com pouca paciência, encontrei um
borracheiro que me atendeu com pouca vontade, dizendo que se eu quisesse o conserto, eu deveria
retirar a roda da moto, pois ele não o faria. E saindo da borracharia, faltando 250 km para chegar
em casa, nem os raios e relâmpagos daquela noite chuvosa conseguiram tirar meu sorriso do rosto.
E assim cheguei em casa, na primeira hora do décimo quinto dia de viagem.
Nesses quinze dias de viagem e 6.000 km, aprendi muitas coisas, senti muitas emoções,
conheci muitas pessoas. Sempre com a certeza de que minha família rezava e torcia por mim. Tive
que contar com a sorte inúmeras vezes, pois dos R$ 1.400,00 que gastei, nenhum foi com remédios,
ou mal utilizado. Durante a minha viagem, o tempo foi maravilhoso, fui presenteado com vários
dias de sol, sendo que choveu somente no último dia. Não me apavorei em nenhum momento,
porém passei por várias situações difíceis nas estradas. Mas a maior dificuldade que encontrei foi
superar a saudade de casa, embora estivesse conhecendo lugares maravilhosos.

Felipe Braga
Brusque, SC
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Homenagem a Luiz Donassolo
Luiz Donassolo nasceu em 30 de outubro de 1908 na região de Alfredo Chaves/RS. Casouse com Irene Gusatti, em 4 de setembro de 1940. Ele faleceu em Sarandi, em 2000 e Irene seguiuo em 2004. Sua união de 60 anos, deixou 5 filhos, 13 netos e 2 bisnetas.
Luiz trabalhou na lavoura, ao lado de sua numerosa família, até a idade do serviço militar.
Conseguiu, então, que seu pai lhe permitisse procurar uma ocupação na vila, onde pudesse
aprender algo. Tornou-se aprendiz de sapateiro. Mas ele sonhava com novos horizontes.
Conversando, conhecendo novas pessoas, começou a interessar-se por fotografia.
Foi então que teve a oportunidade de acompanhar um fotógrafo ambulante em suas
andanças. Luiz foi aumentando seus conhecimentos e após alguns anos, estabeleceu-se em
Sarandi.
Foi um fotógrafo precoce demais para seu tempo, quando o que tinha importância eram as fotos
pintadas rusticamente, onde se destacavam olhos, boca e uma vasta cabeleira escura, sempre igual
para as mulheres ou o mesmo corte para os homens.
Luiz já visualizava efeitos de luz e sombra e tentou até conseguir passar isso para suas
fotos. Nem sempre seu valor e importância, como profissional, foram reconhecidos. Hoje, os
entendidos se admiram de sua capacidade para conseguir aqueles efeitos numa época em que não
havia tecnologia para tanto.
Neste ano, filhos e netos de Luiz se reúnem para comemorar e relembrar o homem simples,
mas inteligente, calmo em sua maneira de educar e que mesmo tendo ido à escola somente durante
dois anos, soube passar à sua descendência valores inesquecíveis.

Irene Gusatti e Luiz Donassolo

Não deixe de visitar a home-page dos
Astolfi & Dall’Acqua.
www.astolfi.com.br
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História de Jerson Dall´Acqua
Numa manhã fria, de campos cobertos de geada, aos cuidados da parteira Gollo, na casa
de seus pais, nascia Jerson Dall’Acqua, o terceiro filho, do casal Marino Vitório Dall’Acqua e
Dileta Faccio. Era o dia 22 de maio de 1968, e a localidade, Linha 17 São Pedro, em Montauri RS.
Com um mês de idade, seus pais mudaram-se para Santa Catarina, mais precisamente no distrito
de Irati (hoje Município).
Jerson cresceu livre, correndo pelas matas.
Existiam lindos riachos, onde era possível beber a
água cristalina, que corria entre as pedras e que
abrigava muitos cardumes de peixes. Alimentava-se
com carne fresca de suíno e galinha, de frutas e
verduras colhidas no pomar e na horta da casa, livres
dos venenos que contaminam os alimentos de hoje.
Na roça tudo era motivo de festa. A ordenha, a
moagem de cana de açúcar, a colheita do milho, do
feijão e da uva para fazer o vinho. O transporte usado
na colheita era o carro de boi. Para o deslocamento
até a cidade mais próxima usava-se o lombo do
cavalo.
Foto de 1973 - Jerson tomando chimarão.

O menino gostava de brincar com carrinhos de lomba, que seu pai ensinou a fazer. Tinha
muito zelo e cuidado pelos brinquedos, quando estragava consertava. Aos domingos, reunia seus
colegas, para brincar com os carrinhos no potreiro; na decida que servia de pista, a grama sempre
estava prejudicada pelo atrito constante das rodas. Quando o carrinho perdia a velocidade,
retornava-se ao topo e começava-se de novo. Assim ia o domingo todo, era muito divertido! Por
possuir muita mata, havia cipós nas arvores, que eram cortados para servir de balanço. Jerson
gostava de conviver com a natureza. A infância de Jerson foi de intensa felicidade, pois não
conhecia o mal, a malícia e as perversidades que a mídia publica hoje
A bola de futebol também fazia parte das brincadeiras. No início, as bolas com que ele e
os irmãos brincavam não eram de couro, eram feitas com meias velhas. Algum tempo depois, os
meninos ganharam uma bola de seu pai, feita pelo sapateiro, era meio oval, semelhante a bola de
futebol americano. Quando chutada, ia em curva. Nunca tinha direção certa. Mas pra quem não
tinha outra, aquela era muito boa.
Nos primeiros anos, a família não contava com energia elétrica. Quando chegava a noite,
acendiam a lamparina e o lampeão a querosene que iluminavam a peça onde se reunia a família e
o caminho para ir aos quartos de dormir. De manhã, todos estavam com as narinas pretas de
fuligem. Somente no ano de 1984 a energia elétrica chegou à nossa casa e ficamos muito felizes.
Estudar não era o forte de Jerson, as aulas não o atraíam. Era muita estrada para ir até o
colégio, além disso, havia muita mata nas margens da estrada. Nos dias de chuva, ia de pés
descalços, por causa do excesso de barro. Utilizava como calçado um par de congas e o kichute.
Devido à ausência de transporte escolar, os cadernos eram levados dentro de sacolas feitas de pano
com um barbante para pendurar no pescoço. Muitas vezes utilizavam-se saquinhos de açúcar,
aqueles de plástico, de cinco quilos. Quando estava na 2° série não queria mais ir ao colégio. A
mãe comprou um presente e combinou com a professora para que o entregasse a ele. Assim ela
fez. Chamou-o de lado e disse: - vou lhe dar este presente, mas você deve continuar estudando.
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Feliz com o presente se convenceu de continuar freqüentando as aulas. O dito presente que havia
recebido era um par de congas. Para freqüentar à escola, tinha de levantar cedo, ir sozinho, pois
seus irmãos estudavam no turno vespertino. O medo maior era o famoso e lendário lobo Guará,
que uivava mata a dentro. Porém nunca se viu e nem apareceu o dito animal. Poucas vezes ia a
cavalo. Sua mãe sempre o incentivava para concluir 1°grau.Conseguiu! No ano de 1983 ocorreu a
formatura do antigo ginásio. Findo esse período, continuou trabalhando com seu pai na agricultura,
pois gostava muito trabalho do campo, de mexer com a terra, arando plantando e colhendo os
frutos da safra.
Estou lembrando a história do rato
que subiu por dentro das calças do Jerson,
num dia de recreio na escola próxima à
casa do pai. Naquele tempo, Jerson não
estudava ainda, apenas brincava de pegar
conosco. Um dia de inverno, no meio do
milho colhido, o rato subiu pelas calças até
a cueca. Jerson saiu correndo, rolava-se no
chão e gritava dizendo que era uma cobra.
Primeiramente foi preocupante, depois foi
aquela festa. Todos riam dele. E a história
até hoje nos diverte.
Foto de 1974 - Jaqueline, Jerson e Jair rumo à escola.

Jerson sempre teve o desejo de servir à pátria. Ao completar 18 anos fez o alistamento
militar, no Município de Maravilha SC. Lá, todos os anos, os jovens eram convocados a prestar o
serviço militar. Justamente naquele ano foram dispensados. Meu irmão ficou muito triste e
decepcionado, mas conversou com a pessoa responsável da Junta, que iria como voluntário. Foi
então encaminhado diretamente ao Quartel do Exercito em São Miguel do Oeste SC. Deveria se
apresentar no dia 25 de Agosto de 1996, para realizar inspeção de saúde. Por causa da distância,
dependia de ônibus para viajar até o local, e chegou atrasado. Mesmo assim, um o oficial falou
para o sargento providenciar uma pernoite para o novo recruta. Pousou no alojamento, junto com
os soldados. No outro dia foi realizada a inspeção de saúde, tendo sido selecionado. No ano
seguinte se apresentou e, 11 meses e 15 dias depois deu baixa. Foi considerado um soldado
exemplar. Finalizado o período de serviço militar retornou para a casa dos pais, dando
continuidade aos trabalhos da lavoura. Com o pai herdou a prática de fazer cestos de vime. Nos
fins de semana, quando tinha festas, bailes e jogos de futebol, freqüentava as comunidades
próximas.

Fabricando cestos de vime.
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No dia 24 de Agosto de 1991, casou-se com Dirlei Salete Rossetto, a quarta filha do casal
Jose Rossetto Sobrinho e Lurdes Rech Rossetto. O casamento foi realizado na comunidade de Sete
de Setembro, que na época pertencia ao Município de Quilombo SC. Foram morar em terras
próximas ao Distrito de Irati SC, hoje município. Trabalhavam na roça, na propriedade da família
Dall’Acqua. Tinham somente uma simples casa, que Jerson havia empreitado a um carpinteiro
para construir. Não havia lá energia elétrica. O casal permaneceu dois anos sem o conforto da
eletricidade, na base do lampião. Depois, Jerson adquiriu uma cota da rede elétrica.
A terra onde trabalhava era nova e fértil, não necessitando de adubo, nem uréia para plantio
do milho e feijão. Jerson tinha aprendido com o pai a manter controle total sobre as ervas daninhas
(inço), o que facilitava, sem muito trabalho, a lida nos futuros plantios. A colheita era
comercializada. Com a primeira safra de milho e feijão, adquiriu uma junta de bois, a trilhadeira,
um motor, uma vaca. Tinha três vacas leiteiras, duas foram lhe doadas pelos pais. A ordenha era
efetuada manualmente. Com o leite que sobrava era produzido o queijo para seu consumo. No ano
seguinte, a quantidade do milho que havia sido colhida era depositada na cooperativa, da qual era
sócio. O dinheiro da venda do feijão aplicava na poupança, assim como parte daquela do milho.
Chegou um momento que, devido aos baixos preços dos produtos e o árduo trabalho braçal,
levou-o a procurar novas alternativas, mudar de trabalho. Movido pela idéia de mudança, Jerson
fez uma visita à cidade de Carlos Barbosa RS, onde tinha muitos conhecidos, e viu que ali havia
diversas indústrias e oportunidades de trabalho. Voltou para casa e falou com a esposa. Ela, já
cansada de trabalhar na agricultura, aceitou a nova empreitada, pois não tinham filho e isso
facilitou a partida. No dia 21 de Abril de 1995, Jerson e Dirlei, juntamente com familiares, vizinhos
e amigos carregaram a mudança. Para eles foi muito triste, porque ali ficariam aquelas pessoas
que, de uma forma ou de outra, faziam parte das suas vidas. Partiram às 11 horas da manhã, com
a mudança, num caminhão de propriedade de Hélio Faccio. Ele conhecia bem o caminho. Como
já tinha realizado muitas mudanças, foi uma viagem tranqüila, chegando a Garibaldi RS às 20
horas. Fizeram uma parada para jantar no restaurante, junto ao posto do Avião, e depois seguiram
até Carlos Barbosa e foram pernoitar no hotel San Carlos. No dia seguinte, descarregaram a
mudança na casa que Jerson havia alugado. Residiu de aluguel por três anos. A adaptação foi
rápida. Em 9 de maio, conseguiu emprego numa empresa metalúrgica da cidade, onde trabalha
atualmente. No dia 17 de Outubro de 1996, nasceu o filho Guilherme Tiago Dall’Acqua, no
hospital São Roque, de Carlos Barbosa, e nesse ano Jerson voltou a estudar, cursando o ensino
médio no colégio Estadual Elisa Tramontina, de Carlos Barbosa. No ano de 1997, Jerson adquiriu
um terreno, e nesse mesmo ano, construiu a sua casa, com parte do dinheiro que havia trazido de
seu trabalho como agricultor e parte, doada por seu pai. No ano seguinte, 1998, concluiu o curso
do ensino médio na Escola Estadual Elisa Tramontina.
Atualmente, Jerson está fazendo o curso técnico em manutenção de computadores na
Escola Amiga Informática, de Carlos Barbosa, e, também, o curso Técnico de Eletrônica
Industrial, em Farroupilha RS, ETFAR / UCS. Nos momentos de folga gosta de praticar esporte,
Full Contac, lutar sim, brigar nunca.
Jerson tem um interesse especial pela história da família e empenha-se, principalmente, em
estabelecer contatos, via “internet”, com representantes Dall’Acqua espalhados pelo Brasil.
Cultiva o desejo de escrever, algum dia, um livro que conte histórias de pessoas e de famílias desse
nome, parentes ou não, com a certeza de que vai produzir mais do que uma obra para ficar, será
um documento para gerações que hão de vir.

Jair Dall’Acqua
Irmão de Jerson - Blumenau - SC
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Te Vejo na Eternidade ...
Estou caminhando à beira da praia, envolvida em uma canga branca. Lembro das vezes que ele
pegava-a da minha mão. Agora ele não pode mais. Lágrimas rolam pelo meu rosto como a água cai de uma
cachoeira. Por quê? Por que você me abandonou? Fecho meus olhos, sinto a presença dele, ali, comigo.
Sinto o vento em meu rosto. Seria tão melhor com você aqui. Eu sabia que nada dura para sempre, mas é
tão difícil perdê-lo. Paro, de frente para o mar. Deixo o vento levar meus cabelos. Fecho os olhos. Todos
os nossos planos, nosso casamento, nossa família, nossa casa, a criança que você me deixou nessa barriga.
Olho para o céu. Estaria você me observando? Sussurro baixinho, pela última vez um "eu te amo”. Minhas
últimas palavras, sim, eu queria que elas fossem para você. Vou enfiando no mar, lentamente. As ondas
batem nos meus joelhos, como se fosse um sinal. Eu sei que é você. O vento aumenta, tentando me levar
para a beira do mar. Você está aí, eu sei. Você me quer viva. Você quer me ver seguir em frente, cuidar do
nosso filho. Ajoelho-me na água e passo a chorar como nunca chorei. Abraço a mim mesma, na falta de
seus abraços reconfortantes, que me deixavam segura. Tudo tinha sentido ao seu lado, agora, toda minha
vida desmoronou. Você morreu como sempre quis, no mar. Então por que eu insisto em ver o que causou
sua morte, ao invés de nunca mais voltar a essa praia, que você tanto ia? Talvez porque você amasse o
mar... Você sempre dizia que nosso amor era como ele, mas nunca disse o porquê. Agora eu entendo. Por
mais que gerações passem, por mais que crises e problemas aconteçam, ele sempre estará presente. Por
mais que ele esteja escasso, sempre haverá um pouco dele, e esse pouco significa muito. É isso, o mar me
lembra você, o mar me lembra nosso amor. Amor que nunca haverá igual no mundo. Você quer que eu
mantenha a chama desse amor viva, não é? Você sempre me falou que a morte não acaba com os amores
mais fortes, os amores mais puros e lindos, feito o nosso. Eu ainda o amo, esse sentimento nunca se irá.
Passam-se 15 anos desde sua morte. Ainda lembro aquela madrugada, na praia, quando você não
deixou que eu morresse. É, você sabia, eu tinha uma missão. Continuar aquilo que você tanto amava, porém
não terminou. Seu filho é lindo, e puxou a paixão pelo mar do pai. Engraçado como na minha adolescência
eu detestava o mar. Você mudou meu jeito de olhar o mundo. Sim, depois de conhecê-lo, compramos aquela
casa em frente ao mar, tínhamos planos perfeitos, lembra? Antes de você, eu era uma pessoa fechada. Eu
sempre dizia que você amava mais o mar que a mim, e você me disse uma coisa que até hoje nunca esqueci:
"você é meu mar", lembra? Só tenho a agradecer, sem você, eu nunca teria conhecido o outro lado da vida,
aquele lado simples, onde tudo vale a pena, onde todo trabalho é compensado. O teu pai nunca aprovou
minha escolha, de acordo com ele, eu seria herdeira da empresa e da fortuna, mas eu não queria, eu queria
a vida ao seu lado. Isso não é possível agora, mas eu sei que você está conosco todos dias, eu o sinto. Sean
hoje está com 14 anos, puxou a paixão pelo mar do pai. Ele é igual a você... Mesmo jeito atrapalhado,
mesmo rosto... Pelo jeito, você deixou uma parte sua em nosso filho. Sean nunca o conheceu fisicamente,
mas ele sempre me diz que fala com você, nos sonhos. Semana passada, ele me perguntou o que era aquela
cicatriz em seu nariz, porém eu nunca havia mostrado uma foto sua. Perguntei como ele sabia da cicatriz,
ele disse que havia notado em um sonho. Ele perguntou se aquele era mesmo seu pai. Lembra dessa cicatriz?
Você estava me ensinando a surfar, porém uma onda nos derrubou e a ponta da prancha bateu em seu nariz.
Fiquei desesperada, mas você apenas ria de mim. É, você me ensinou muito em quatro anos. Todos diziam
que não iríamos durar mais de três meses, mas nós sabíamos que o que sentíamos era algo forte, que nada
poderia estragar. Nem a morte. Você pode estar morto, mas meu amor por você nunca acabou, e tenho
certeza que você ainda anda pela praia, ao meu lado. Só posso agradecer a você, por me mostrar um lado
da vida que eu desconhecia.

Marina Braga Feijó
14 anos - Dois Irmãos - RS
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Itelvina, De Canoa In
Paradiso
Itelvina Mezacasa, filha de João e Madalena Pongan Mesacasa, nasceu em 19.04.1931 e faleceu
em 11/02/2004, com 73 anos. Sempre residiu na Linha 14 de Julho, em Cotiporã. Foi catequista e
professora. Dedicou sua vida a ensinar crianças a ler e esccrever. Destacou-se pela dedicação ao
trabalho, fé e religiosidade. “Nunca se queixe de nada”, dizia “porque Deus sabe tudo o que nos
acontece”. No Correio Riograndense, que assinava desde sempre, buscava inspiração para
estudos, conversas e escritos. Foi autora de muitos textos e co-autora da obra Um filò da distante.
Admirada por médicos, enfermeiros, familiares e amigos, à medida que se aproximava o seu fim,
crescia o apoio e amizades.
Mi ghe go scrito che zera per ela scriver la so speriensa de vita, e ela me ga risposto:
Te ringràssio, Claudio, el stìmolo. Mi me piasaria scriver, ma non son bona. Te conto che,
quando se gera tosete, mi e me sorela, che desso La zé in paradiso, bisognava ndar scola. ma no
ghenera scole rente casa. sol del altra banda del rio das Antas, in Bento Gonçalves.No se gávea
um barco, sol na canoa vècia che ndava rento aqua. Alora, andaino cosi. Al mesodì finia La scola,
vigneino casa. La canoa ancora col aqua rentro. E se tornava.
Ma che vita! Podeino esser negade! Zé stato El Àngelo Custode che me ga giutà. E ancora
ringrassiemo al Signor che no semo restade analfabete”.(Scrito in dicembre 2003, poche stimane
prima de morir, informassion com Geni, fone 54-3441 1028).
In me nome e de tuti quei che lese sta storia, ringràssio La Itelvina el esempio de italianità,
laoro e fede, eredità dei nostri antenati. Podì esser securi che, com Itelvina in Paradiso, se ga
finio i analfabeti anca de là!

Cláudio Dalla Colletta
Odontólogo – Porto Alegre – RS
Correio Riograndense, Caxias do Sul,
28.09.2005, p.17, Vita, Storia e fròtole.

Ver 11.ª edição da revista comemorativa ao XIV Encontro, p. 44, colaborações de Itelvina Mesacasa.
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A Casa da Vovó
Alguma vez você já esteve num lugar
onde nunca havia estado antes e ter a impressão
de já ter passado por ali? E alguma vez você já
olhou pro seu roupeiro e teve a impressão de
que ele também estava olhando para você?
Então, agora dê uma boa olhada para aquela
roupa pendurada no seu cabide e responda
rápido: não parece que está se mexendo
sozinha?
Não, não estou “viajando”. Acontece que damos tanta importância à razão a ponto de
desprezar as sensações. Elas são importantes tanto quanto, ou mais, que a razão. Mas, isso é outra
contracapa. O fato é que as nossas coisas vão pegando o nosso jeito, sim. Um pouco de nós fica
nas coisas que tocamos, cuidamos, convivemos. Talvez isso se chame energia pessoal. É por isso
que quando entramos na casa das pessoas mais velhinhas, temos a impressão de que os objetos nos
observam e até aquele velho abajour lá no canto está nos olhando e querendo nos tocar, nos abraçar
...Experimente isso direito e ver se não é verdade, na próxima vez em que você visitar ... a Casa
da Vovó!
Eu disse que faria uma contracapa só sobre isso. A Casa da Vovó é o habitat natural de
uma espécie de seres vivos toda sui generis: as Vovós.
A Casa da Vovó é mesmo incrível! Fantástica! É pura mágica. Parece uma ilha do tesouro
esperando para ser explorada. Tem um milhão de coisas esquisitas lá dentro e tudo parece estar
nos olhando, querendo nos tocar, nos dar um super-abraço bem gostoso ...
Você sabe por que a Vovó é sempre a mulher mãos velhinha da família? Simples: porque
ela é a que mais sabe tudo! Mais que Internet!
Pode perguntar! Ela sabe! Pergunte! Invente algo bem difícil e esquisito do tipo “Vó, me
ajude a encontrar um lápis da cor “flict”. Pode ter certeza, ela tem exatamente um lápis dessa cor
bem ali, no seu bolso.
E não adianta, ninguém ganha da Vovó. Você duvida? Eu não. Conheço a minha Vó. Ela
sabe tudinho, tudinho, até aquilo que eu pensei em fazer e nem fiz. Faça o teste! Invente dez
perguntas bem difíceis para fazer a sua Vovó na próxima vez que a visitar.
Na casa da Vovó sempre tem um bichinho. Pelo menos um. Pode ser um cachorrinho, um
gatinho, um passarinho, um pintinho, um coelhinho, qualquer “inho”, ou até mesmo tudo isso de
uma só vez. Observe bem: toda Vovó tem mesmo um bichinho. Mesmo quando a gente pensa que
não tem, aí mesmo que ela tem. Poder ser até o passarinho que voa na janela, ou o cãozinho lá da
vizinha, mas não se engane: ele é mesmo da Vovó. E sabe por quê? Porque a vovó, entre outras
73

coisas, é a única pessoa do mundo que sabe falar corretamente com os animais. Ela fala mesmo. E
fala de tudo.
Pode ter certeza de que aquele cãozinho lá da vizinha já sabe que foi Você que comeu o
chocolate escondido e estava de dieta. A Vovó já contou. Ela conta tudo pros bichinhos. A gente
fica até sem jeito na frente deles porque ela sempre conta tudo para eles. TUDO! A Vovó é capaz
até de falar com uma barata. Diz horrores para a coitada.
Tem sempre uma novidade para contar a eles, especialmente aos seus bichinhos preferidos.
Você nunca viu sua Vó falando com bichinhos??? Então, faça isso: fique quieto, na sua, e observe
quando um bichinho chegar perto dela. É batata! Ela vai falar com ele! E se você olhar bem com
atenção vai perceber que ele, o bichinho, também conversa com ela!!! ... Não é impressionante?
A vovó é mesmo a coisa mais incrível do mundo! Mas a vovó também é uma pessoa muito,
muitíssimo importante e por isso a sua Casa é cheinha de coisas importantes. Importantíssimas!
Mas, as coisas mais importantes mesmo, a Vovó sempre guarda num lugar super especial
que se chama Gaveta. Ah, a Gaveta! ... Quer ver? Vá até a Casa da Vovó e dê uma olhada. Logo
de cara você vai descobrir “A Gaveta”. Minha nossa! Quanta coisa importante tem misturada ali
na Gaveta! Agora olhe pro lado, está vendo? Tem outra Gavetona bem ali! Não resista! Abra logo!
Algumas vovós não têm apenas uma Gaveta, mas duas, às vezes cinco, às vezes centenas de
Gavetas importantes! É uma loucura! Cada coisa que tem dentro da Gaveta ...
Tem até tampinha de garrafa de refri... será que uma delas é premiada? Tem uma colher
quebrada esperando conserto, um puxador que caiu de outra Gaveta importante, uma coisa redonda
com um ganchinho que não sei o que é, um montão de taxinhas, um punhado de remédios
multicoloridos, um bombom amassado que deve ter sido guardado no século passado, uma série
de bilhetinhos cheios de escritas estranhas que mais parecem códigos secretos (será que a Vó é
uma espiã?)... E se você olhar bem lá no fundo é capaz de encontrar aquele pedaço de brinquedo
que você quebrou na infância e pensou ter perdido para sempre!
Mas não jogue fora nada. Nem pense numa bobagem destas. Até mesmo aquele batom
velho e derretido que você se melecou todo sem querer ao enfiar a mão a mão na Gaveta já se
tornou um fóssil da família.
E será que a Vovó tem mais uma Gaveta de coisas importantes na sua Casa?. Afinal, quem
tem duas gavetas, tem três ou mais..!... Quer mesmo saber? Então vou lhe contar u m segredo, bem
baixinho: “a casa da Vovó é cheinha de Gavetas repletas de coisas super importantíssimas! Para
qualquer lado que você olhar, vai encontrar um montão delas!”
É um tesouro!
A Casa da Vovó deve estar mesmo dentro da Gaveta de Deus..!

Ana Inês facchin
neta de Sílvia Gasperin
bisneta do imigrante Anna Dall’Acqua
trineta do imigrante Giuseppe Dall’Acqua
Bento Gonçalves – RS
Matéria extraída do jornal SEMANÁRIO. Contracapa – Bento Gonçalves, 06 de janeiro de 2001.
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Moradores da Linha
Colombo de Guaporé
A Linha Colombo
A Linha Colombo, uma das 22 linhas da Colônia de Guaporé, fundada em 1892, recebeu,
a partir dessa data muitos imigrantes italianos recém-chegados para ocuparem os lotes já
demarcados. Outras famílias, também de imigrantes italianos, estabelecidos inicialmente na
colônia Dona Isabel (Bento Gonçalves), solicitaram e obtiveram lotes nessa nova colônia, onde,
pela segunda vez, enfrentaram os desafios do pioneirismo, Entre essas famílias, estavam as de
Antônio de Maman, casado com Ângela Dall’Acqua, Antônio Astolfi, com Teresa Azzalini e
Abramo Dal’Acqua com Luísa De Maman .
São esses homens e mulheres que justificam o nosso interesse pela história da Linha
Colombo, pois, com seus descendentes, junto com outros moradores de igual valor, contribuíram
para o desenvolvimento daquela localidade, uma das mais belas, risonhas e progressistas do
município de Guaporé.
Título:
Moradores da linha Colombo de Guaporé
Referência: Censo de 1906
Fonte:
Livros do arquivo da prefeitura de Guaporé
Dados obtidos em 03/02/2005 por Zélia A.Camerini, Maria Astolfi e Neusa Astolfi

Lote
A

Esq

D

E

E

E

Nome
Antonio
Anna Sciarnoschi
Ângelo Baseio
João
Ema
Carlos Lissa Dal Prà
Rosa Scalabrini
4 filhos
Domingos Lissa Dal Prà
Catina Borsa
8 filhos
João Batista Saccomori
Maria Grando
5 filhos brasileiros
José Sacomori
Parcília Bortolo
6 filhos brasileiros
Pedro Dal Moro
Felicita Piovesano

Idade

Alfabetiz

Est. civil

Nacionalidade

28
24
04
02
01
26
25

não
não
não
não
não
sim
não

Casado
Casada

Casado
Casada

Italiano
Polônia
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Italiano
Brasileiro

30
31

não
sim

Casado
Casada

Italiano
Italiana

35
28

sim
sim

Casado
Casada

Italiano
Italiana

29
29

sim
não

Casado
Casada

Italiano
Italiana

37
35

sim
não

Casado
Casada

Italiano
Italiana

Profissão

Observações
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6 filhos brasileiros
Lote
Sobra

1

2

3

7½

7½

Lote
9

Nome
Ângelo Premoli
Antônio
João
Santo Seghetto
Verônica Piovesano
Agostinho
Marcelo
Luís
Rosa
Aurélia
Davi
Elisa
Luísa
Carlota
Eugênio
Isidoro
Letícia
Frederico Corradi
Helena Benatti
Dorindo
Romualdo
Catarina
Estela
Rosa
Constantino
Bárbara
Lúcia
Dionísio
Eugênio Seghetto
Lívia Bagolin
Bersabé Gaspari
Luís Gaspari
Fioravante Ciba
Clementina Raymondi
Catarina
Ricieri
José
Luís
Ângelo
José Agarbi
José Ciba
Maria Smaniotto
João Ciba
Diogo Piovezana
Cosira Ciba
Rosa
José
Joaquim
Luís
Pedro
Maria
Ângelo
Genoveva
Nome
Romilda Algiati

Idade

Alfabetiz

Est. civil

68
30
43
43
23
20
19
18
16
15
14
13
11
9
7
6
40
37
21
19
16
13
12
10
7
4
1
72
72
16
2
28
26
9
7
5
2
2
65
23
24
2
39
29
14
13
10
9
7
5
4
2

não
não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Casado
Casada
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteira
Solteiro
Solteiro
Solteira
Casado
Casada
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteira
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteiro
Casado
Casada
Solteiro
Solteiro
Casado
Casada
Solteira
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Casado
Casada
Solteiro
Casado
Casada
Solteira
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteiro
Solteira

Italiano
Italiano
Italiano
Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileiro
Italiano
Italiana
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Italiano
Italiano
Italiana
Brasileiro
Italiano
Italiana
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileira

Idade

Alfabetiz

Est. civil

Nacionalidade

59

Não

Nacionalidade

Profissão

Observações

Agricultor

Agricultor

Agricultor
Agricultor
Agricultor

Profissão

Observações

Italiana
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9

11

12

13

16

17

Lote
18

Palmira Ciba
Cristiano
Genoveva
Ricardo
Vitório
João Rosa de Oliveira
Francisca Lima de
Oliveira
João
Marcolino
Adão
Antônio
Ângelo Gritti
Adelaide Valsoni
Ângela
Josefina
Bernardo Pessato
Madalena Scalabrini
Domingos
Regina
Sutania
Teresa
Antônio
Maria
Elisa
Vicente Pasqueti
Cesira Pedrini
Atílio
Emílio
Ailsio
Casia
Florêncio
Pedro
Amábile
Orestes
Ernesto
Carlos Rubetti
Josefina Boglioli
Antônio
Clara
José
Valentim
Maria
Domingos
Baptista
Agostinho
Pedro Lodi
Matilde Bellizzoni
Silene
Heitor
Nome
Felix Fossato
Aquilina Cavalin
Catarina Fossato
Jerônimo
Thiago
Paulo

29
18
14
16
1
48
29

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Casado
Casada

Italiana
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira

11
9
3
2
64
58
32
4
37
30
11
10
8
6
4
2
1
43
38
15
14
12
11
8
7
5
3
1
44
41
19
13
12
10
8
6
4
2
66
20
18

Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim

Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Casado
Casada
Solteira
Solteira
Casado
Casada
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteira
Solteiro
Solteira
Solteira
Casado
Casada
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteiro
Solteiro
Casado
Casada
Solteiro
Solteira
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Casado
Casada
Solteira
Solteiro

Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Italiano
Italiana
Brasileira
Brasileira
Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Italiano
Italiana
Brasileira
Brasileiro

Idade

Alfabetiz

Est. civil

Nacionalidade

51
47
44
15
11
9

Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não

Casado
Casada
Solteira
Solteiro
Solteiro
Solteiro

Italiano
Italiana
Italiana
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro

Agricultor

c.c. Isidoro Astolfi

Profissão

Observações

77

19

22

23

25

26

27

Lote
28
29

31

José Bellaver
Josefina Strapazzon
Benjamim
Domingos Pauli
Maria Marchiori
Aniceto Pauli
Maria Anioto
Carolina
Rosalinda
Ângela
João Caron
José Caron
Maria Toniolo
Luís Caron
João Caron
Vitório
Antônio
Sílvio
Elisa
Ângelo
Florindo
Agostinho
Luís Sassi
Maria Chiodi
Ernesto
Alberto
Alécio
Cecília
Lourenço
Agostinho
Antônio
Agostinho Chiodi
Joana Ranghetta
Pedro Chiodi
Anita Fiorentina
Maria Chiodi
José Chiodi
Tiago Chiodi
Laura Facheti
Zacarias
Eliseu
Davi
Dosolina
Glória
João
José
Luís
Nome
Capela de São José
Luís Gusatti
Elvira Lodi
Pedro
Constante
Orestes
Clemente
Tiago Gusatti
Pierina Astolfi
João

23
22
1
53
58
28

Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim

Casado
Casada
Solteiro
Casado
Casada
Casado

Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Austríaco
Austriaca
Austriaco

7
6
1
72
45
32
13
12
11
10
9
6
4
2
1
45
36
13
11
9
7
4
2
1
47
57
20
18
1
18
53
43
20
12
10
8
6
4
2
1

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não

Solteira
Solteira
Solteira

Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteiro
Solteiro
Solteiro

Brasileira
Brasileira
Brasileira
Italiano
Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Italiano
Italiana
Italiano
Brasileira
Brasileira
Italiano
Italiano
Italiana
Italiano
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro

Idade

Alfabetiz

Est. civil

Nacionalidade

29
25
7
5
1
3
33
29
13

Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim

Casado
Casada
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Casado
Casada
Solteiro

Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Italiano
Italiana
Brasileiro

Casado
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Casado
Casada
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Casado
Casado
Solteira
Solteira
Casado
Casado
Casada

Moleiro

c.c. Hermelinda Oltramari

Ferreiro

c.c. Josefina De Maman

c.c. Cecília Sassi

c.c. Joana Oltramari

c.c Erina Riva
c.c. Sílvio Caron
c.c.Raquel Minossi

Profissão

Observações

c.c. Teresa Biolchi

78

32
33

34

34

35

36

Lote
36

36

37

Maria
Pedro
Assunta
Rosa
Armelinda
Familia Oltromari
Antônio Astolfi
Teresa Azzalini
Francisco
Isidoro
José
Benjamim
Pedro
Teresa
Victória
Pedro Riva
Joana Soulinet
Amábile
Erina
Rosa
Rafael
Margarida
José Menossi
Raquel Riva
José
Pedro
Agostinho Zandonai
Paulina Muccilini
Paulino
Olívio
Emílio
Clementina
Ernesto
Valentim
Maria
Rosa
Luís
Anita
Luís Fantinel
Giovana Scoppel
João
Natal
Nome
Luís Inácio da Silva
Rosa Francisca da Silva
João Francisco
José Luís
Solferina Francisca
Pedro Tocchetto
Josefina Vicenzi
Reinaldo
Ernesto
Virgílio
Hermínio
Virgínia
Armando
José Zani
Teresa Agosti

11
9
6
4
1

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Solteira
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteira

Brasileira
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileira

55
51
21
19
17
15
13
11
9
48
48
24
19
17
16
14
26
23
2
1
45
40
22
20
18
16
14
8
6
4
2
1
33
31
8
4

Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não

Casado
Casada
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteira
Casado
Casada
Solteira
Solteira
Solteira
Solteiro
Solteira
Casado
Casada
Solteiro
Solteiro
Casado
Casada
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteiro
Solteira
Casado
Casada
Solteiro
Solteiro

Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Italiano
Italiana
Brasileira
Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Brasileira
Italiano
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Austríaco
Italiana
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Brasileira
Alemão
Italiana
Brasileiro
Brasileiro

Idade

Alfabetiz

Est. civil

Nacionalidade

32
29
12
10
4
29
26
7
6
5
3
2
1
67
62

Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Sim

Casado
Casada
Solteiro
Solteiro
Solteira
Casado
Casada
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteiro
Casado
Casada

Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Austríaco
Austriaca

c.c. Vitório Zanni
c.c. Olímpio Pensin

c.c Virgínia Fogolari
c.c. Silene Lodi
c.c.Itália Dall’Acqua
c.c. Júlia De Maman
c.c. Etelvina Bodanese
c.c. Mateus De Maman

c.c. Vitório Frare
c.c. Alécio Sassi

Carreteiro
c.c. Rosa Zandonai
c.c. Dileta Oltramari

Agricultor

c.c.João De Maman
c.c. José Minossi
c.c. Rosa Minossi

Profissão

Observações

Professor

Bodegueiro

79

38

38

38

38

39 ½

Lote
40 ½

Let. A

37

José Faccenda
Agostinho Zani
Margarida Caron
Vitório
Teresa
Elisa
Maria
Ângelo
Agostinho
José
Luís
Romano Padoan
Francisca Scarpin
Felicina
Eugênio
Fedêncio
Josefina
Catarina
Luís
Irene
Maria
Guilherme
Aquiles Campagnolo
Florinda Ricordi
Caetano Campagnolo
José Picoli
Maria Mariani
Alberto
Delemina
Vitório Brighenti
Josefina Toni
Luís
Rosa
Maria
João
Adele
Carlos
Nome
Inocente Basso
Basília Capelli
Ambrosio
Alberto
Emílio
Roberto

17
33
30
12
10
9
7
6
4
2
1
34
37
15
13
11
9
8
6
4
2
1
23
20
15
24
22
3
1
30
28
9
7
6
4
2
1

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não

Solteiro
Casado
Casada
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteira
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Casado
Casada
Solteira
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteiro
Casado
Casada
Solteiro
Casado
Casada
Solteiro
Solteira
Casado
Casada
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteiro
Solteira
Solteiro

Brasileiro
Austríaco
Italiana
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Italiano
Italiana
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Italiano
Brasileira
Brasileiro
Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro

Empregado
Lavrador

Idade

Alfabetiz

Est. civil

Nacionalidade

Profissão

37
30
9
7
5
3

Sim
Não
Não
Não
Não
Não

Casado
Casada
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteiro

Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro

João Basseio
Ana Faraon
Rogério
Luís
Maria
Josefina
Ida
Catarina

32
30
12
10
9
8
6
5

Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Casado
Casada
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteira
Solteira

Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileira
Brasileira

Antônio De Mamann
Ângela Dall’Acqua
Mateus
Júlia

43
39
16
14

Sim
Sim
Sim
Sim

Casado
Casada
Solteiro
Solteira

Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileira

c.c.Maria Gusatti

c.c. Vitória ...

Negociante

Ferreiro

Carreteiro

Sapateiro

Observações

Baseggio

Comercian.
c.c.Vitória Astolfi
c.c. Benjamim Astolfi

80

c.c. Caetano Toni
c.c. Antônio Caron
c.c. Maria Zandonai
c.c. Irene Dozza

Ângela
Josefina
João
José

11
8
6
2

Sim
Sim
Sim
Não

Solteira
Solteira
Solteiro
Solteiro

Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro

37

Serafim Barella
Iolanda Zani
Fortunato
Antônio
Antônia
Alberto
Ângelo

29
26
8
6
4
2
1

Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não

Casado
Casada
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteiro
Solteiro

Italiano
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro

Sapateiro

37

Camilo Piccoli
Hermínia Pauli
Leonora
Maria
Guilherme
Frederico

30
26
7
4
2
1

Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não

Casado
Casada
Solteira
Solteira
Solteiro
Solteiro

Italiano
Italiana
Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro

Carpinteiro

Luís Fogolari
Ema Zani
Vergínia Fogolari
Rosa
Estela
Ricardo
Ângela
Ernesto
Antônio
Adele
José
Florindo

39
33
15
14
11
9
8
6
4
3
2
1

Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Casado
Casada
Solteira
Solteira
Solteira
Solteiro
Solteira
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteiro
Solteiro

Italiano
Italiana
Brasileira
Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro

Lavrador

Idade

Alfabetiz

Est. civil

Nacionalidade

54
54
13
9
17
15
63
36
34
10
8
7
3
2
1
55
19
18
17
15
27
22
6
4

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Casado
Casada
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteira
Casado
Casada
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteiro
Solteira
Solteira
Viúva
Solteiro

Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Italiana
Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Italiana
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Italiano
Brasileira
Brasileira
Brasileira

Profissão
Lavrador

39 ½

Lote
41

42

43

45

Nome
Josué Faoro
Rosa Facen
Cândido
João
Ana
Elvira
Maria Facen
Pedro Damian
Petronila Fascicolo
Antônio
João
Anna
Ângela
Joana
Pierina
Maria De Mamann
João De Zorzi
Pedro e Antônio (gêmeos)
Maria
Fortunata
Antônio Barella
Beatriz Bergamaschi
Matilde
Inocenta

Solteiros

Solteira
Solteira
Casado
Casada
Solteira
Solteira

c.c. Francisco Astolfi

Observações

Lavrador
c.c. ...ôZandonai
c.c. Maria Ortolan
c.c....Sbaraini
c.c.José Girotto

Lavradora

Lavrador

c.c. Enoque Martini

81

45

46

46

47

Lote
48

49

50

Olivia
Ângelo Barella
Elisa Mudolon
Amábile
Valentim Girotto
Pasqua Valian
Luís
Margarida
Maria
Regina
Ângelo Girotto
Carolina Barella
Francisco
Pasqua
Elisa
Valentim
João Riva
Maria Mussi
Elisa
Ângelo
Luís
Rosa
Vitório
Teresa
Abraão
Catarina
João
Irene
Nome
José Toni
Augusta Scartazini
Caetano
Francisco
José
Maria
Júlia
Celestina
Victória
Ângelo
Luís
André Lupatini
Francisca Toni
Maria
Albino
Teresa
Dalmina
Ângelo
Reinaldo
Domingos De Mamann
Antônia Del Monego
Antônio
Pedro
Corona
Jacó
Verônica
Luís e Miguel (gêmeos)

2
62
59
13
60
54
23
21
18
16
31
23
4
3
2
1
44
34
17
15
14
12
11
9
8
5
3
1

Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Solteira
Casado
Casada
Solteira
Casado
Casada
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteira
Casado
Casada
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteiro
Casado
Casada
Solteira
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteiro
Solteira
Solteiro
Solteira
Solteiro
Solteira

Brasileira
Italiano
Italiana
Brasileira
Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileira
Italiano
Brasileira
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Italiano
Italiana
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileira

Idade

Alfabetiz

Est. civil

Nacionalidade

50
40
19

Sim
Sim
Sim

Casado
Casada
Solteiro

Italiano
Italiana
Brasileiro

16
14
12
10
8
6
4
3
36
32
11
10
9
7
4
1
57
48
23
14
12
10
8
3

Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não

Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteira
Solteira
Solteiro
Solteiro
Casado
Casada
Solteira
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteiro
Solteiro
Casado
Casada
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteiro
Solteira
Solteiro
s

Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Italiano
Italiana
Brasileira
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro

Lavrador

Lavrador

Lavrador

Lavrador

Profissão
Lavrador

Observações

c.c. Angelina De
Maman
c.c.Ida Giordani
c.c. Dante Barater

Lavrador

Lavrador

82

51

52

52

Lote
53

54

57

57

58

Abraão Dall’Acqua
Luísa De Mamann
Antônio
Maria
Ângelo
Lúcia
Rosa
Gelcemina
Vacislau
Ângela
João
Antônio Lupatini
Lucia Bellini
Libera Bellini
Elisa
Francisco
Eugênio Lupatini
Rosa Colli
Domingos
Emília

Nome
Fioravante Bergamaschi
Ângela Paludo
José
Ernesta
Deonísio
Deofília
Vendelino
Navílio
Silvino
Cândido Fontana
Maurilia Meazzi
Maria
José
Silene
Sibila
José Meazzi
Vitória
Maria
Luciano Cenci
Maria Dalla Riva
Ercolino
Delfino
Zulmira
Anita
Ângelo Dalla Riva
Lúcia Cimenti
Ernesto
Clorinda
João
Vicenzo De Cesaro
Teresa Aschi
Antônia
Maria

42
39
18
17
15
13
11
7
4
3
10
61
59
24
19
18
23
20
2
1

Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não

Casado
Casada
Solteiro
Solteira
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteira
Solteiro
Solteira
Solteiro
Casado
Casada
Solteira
Solteira
Solteiro
Casado
Casada
Solteiro
Solteira

Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Italiano
Italiana
Italiana
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileira

Lavrador

Idade

Alfabetiz

Est. civil

Nacionalidade

Profissão

33
28
8
7
6
4
3
2
1
35
29
7
5
2
1
63
19
16
34
29
8
6
3
1
64
54
18
17
14
30
29
8
9

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Casado
Casada
Solteiro
Solteira
Solteiro
Solteira
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Casado
Casada
Solteira
Solteiro
Solteira
Solteira
Viúvo
Solteira
Solteira
Casado
Casada
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteira
Casado
Casada
Solteiro
Solteira
Solteiro
Casado
Casada
Solteira
Solteira

Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Italiano
Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Italiano
Brasileira
Brasileira
Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Italiano
Brasileira
Brasileira
Brasileira

Lavrador

Lavrador

Observações

Lavrador

c.c.Plínio Dall’Acqua

Lavrador

Lavrador

Lavrador

Lavrador

83

58

59

Lote
60

Madalena
Henrique
Pedro
Armelinda
LuísBarella
Rosa Callegaro
Maria
Ângela
Pedro Bodanese
Teresa Reolon
Clorinda
Itelvino
Guilherme
Heminio
Rodolo
Siliano
Amadeus
Alarico

Nome
José Rigon
Anna Gusso

7
5
3
2
55
50
19
17
36
33
14
12
10
8
6
4
2
1

Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Solteira
Solteiro
Solteiro
Solteira
Casado
Casada
Solteira
Solteira
Casado
Casada
Solteira
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteiro

Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Italiano
Italiana
Brasileira
Brasileira
Italiano
Italiana
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro

Idade

Alfabetiz

Est. civil

Nacionalidade

70
60

Sim
Não

Casado
Casada

Italiano
Italiana

Lavrador

Lavrador

c.c.Teresa Astolfi

Profissão
Lavrador

61

Teresa Pelosso
Carolina
Helena

41
13
17

Não
Não
Não

Viúva
Solteira
Solteira

Italiana
Brasileira
Brasileira

Lavradora

62

Maria Soldan
Ângela
Pedro
Jacó
Catarina
Brígida
Teresa
Maria
Alexandre

41
20
16
14
12
10
8
6
4

Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não

Viúva
Solteira
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteira
Solteira
Solteiro

Italiana
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileira
Brasileira
Brasileiro

Lavradora

63

Pedro Peloso
Anunciata Rigon
Severina Rigon

24
21
1

Não
Não
Não

Casado
Casada
Solteira

Brasileiro
Brasileira
Brasileira

Lavrador

64

Mateus Balbinot
Rosa Caron
Maria
Aurélia
Irene
Conceta
Mafalda
Horácio

30
27
10
8
6
4
2
1

Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não

Casado
Casada
Solteira
Solteira
Solteira
Solteira
Solteira
Solteiro

Italiano
Italiana
Brasileira
Brasileira
Brasileira
Brasileira
Brasileira
Brasileiro

Lavrador

65

Abraão Balbinot
Maria Trentin
Jacó
José
Estêvão
Teresa
Francisco Dalla Riva

30
28
11
5
3
1
34

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim

Casado
Casada
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteira
Casado

Austríaco
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Italiano

Lavrador

66

Observações

Lavrador
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68

Lote
69

Joana Bortelli
Maria
Lúcia
Ângelo
Ana
Teresa
Antônio Mangiabosco
Giacomina Bonetti
Rosa
Emilia
Matilde
Giocondo
Ernesto
Etelvino
Guilherme
Nome
Pedro Molinetti
Luísa Paludo
Ângela
Nicolau
Luciano
Ema
Orestes

30
12
8
5
2
1
37
36
17
13
9
7
5
3
1

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Casada
Solteira
Solteira
Solteiro
Solteira
Solteira
Casado
Casada
Solteira
Solteira
Solteira
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteiro

Brasileira
Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Italiano
Italiana
Brasileira
Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro

Idade

Alfabetiz

Est. civil

Nacionalidade

34
33
10
8
6
4
2

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Casado
Casada
Solteira
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteiro

Italiano
Italiana
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro

Lavrador

Profissão
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José Bonetti
Luísa Casagrande
Florentino
Ema
Luís

30
26
6
4
2

Não
Não
Não
Não
Não

Casado
Casada
Solteiro
Solteiro
Solteiro

Italiano
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro

Lavrador

72

Luís Corti
Carolina Bianchi
João
Ana
Estela
Ângelo
Jacó
Elisa
Maria
Edele

38
36
14
12
11
10
8
6
3
2

Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Casado
Casada
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteira

Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileira

Lavrador

73

João Cerello
Francisco
José
Natal
Maria
Elisa
Arcângelo

43
19
12
10
8
7
5

Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Viúvo
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteira
Solteiro

Italiano
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileira
Brasileiro

Lavrador
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Gregório Console
Fortunata Papette

67
64

Não
Não

Casado
Casada

Italiano
Italiana

Lavrador

75

Pedro Molinetti
Maria Riolon
Josué
Florindo
Hermínia
Luís Riolon

55
51
20
12
8
81

Sim
Sim
Não
Não
Não
Não

Casado
Casada
Solteiro
Solteiro
Solteira
Viúvo

Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Italiano

Lavrador

Observações
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76

Sebastião Grando
Giacomina de Cesare
Rosa
Antônio
Florindo
Ricieri
Ângela

32
29
10
8
6
3
1

Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Casado
Casada
Solteira
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteira

Italiano
Italiana
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira

Lavrados

Profissão
Lavrador

Lote
78

Nome
Jacó Trevisol
Elizabete Bosetto
Antônio
Luís
Maria
João
Pierina
Elisa
Vitório
Ernesta
Josefina
Ângelo
Orestes

Idade

Alfabetiz

Est. civil

Nacionalidade

49
42
21
20
19
16
14
13
11
10
6
4
2

Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Casado
Casada
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteiro
Solteiro

Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro

79

Celeste Fiorentin
Francisca Canton
Clementina
Alexandre

29
23
2
1

Não
Não
Não
Não

Casado
Casada
Solteira
Solteiro

Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileiro

Lavrador

80

Augusto Fiorentin
Josefina Chiodi
José

25
22
1

Sim
Não
Não

Casado
Casada
Solteiro

Brasileiro
Italiana
Brasileiro

Lavrador

80

Clemente Fiorentin
Agostinha Chiodi
Ângela
Constantino
Josefina
Landino

31
26
5
3
2
1

Não
Sim
Não
Não
Não
Não

Casado
Casada
Solteira
Solteiro
Solteira
Solteiro

Italiano
Italiana
Brasileira
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro

Lavrador

81

Máximo Paludo
Virgínia Zalamena
Aquiles
Antônio
Genoveva
Santo
Arcângelo
Maria
Abramo Frare
Joana Comasetto
Ernesto
Guerino
Isaque
Ema
Isabel
Herminio

35
32
13
11
8
7
5
3
47
41
23
20
18
17
15
13

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Casado
Casada
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteiro
Solteiro
Solteira
Casado
Casada
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteiro

Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileiro

Lavrador

82

Observações

Lavrador

86

Lote
83

84

84

Jacó
Batista
Abel
Esaú
Casemira
Genebra
Elias
Nome
João Masucchi
Ângela Rostirola
Emília
Germânia
Fioravante
Ricieri
Eugênia
Josefina
Amábile
Francisco Gniel
Rosa Poli
Vitório
Constante
Pedro Gniel
Maria Pasaia
Constante
Luísa
João
Luís
Ernesto
Ângelo
José
Pierina
Sobra do Número
Jacinto Fistarol
Regina Molineto
Marino
Ida
Linha São Pedro (2ª)
Batista Oltramari
Albina
Ângelo
Judita
Rosa
Ermelinda
Giovanni
Alba
Paulo
Giovanna

12
11
10
8
6
4
2

Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não

Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteiro

Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileiro

Idade

Alfabetiz

Est. civil

Nacionalidade

31
30
12
11
9
8
7
2
1
24
18
2
3
34
30
13
11
10
8
7
6
4
2

Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Casado
Casada
Solteira
Solteira
Solteiro
Solteiro
Solteira
Solteira
Solteira
Casado
Casada
Solteiro
Solteiro
Casado
Casada
Solteiro
Solteira
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteiro
Solteira

Italiano
Italiana
Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira
Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Italiano
Italiana
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileira

24
22
2
1

Não
Não
Não
Não

Casado
Casada
Solteiro
Solteira

Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileira

60
57
35
31
11
9
7
4
3
1

Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Casado
Casada
Casado
Casada
Solteira
Solteira
Solteiro
Solteira
Solteiro
Solteira

Italiano
Italiana
Italiano
Italiana
Brasileira
Brasileira
Brasileiro
Brasileira
Brasileiro
Brasileira

Profissão
Lavrador

Observações

Lavrador

Lavrador

Industialis.
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Um Desbravador
Lodovico José Dall’Acqua

Lodovico e esposa Leonilda,
com a primeira filha Ivone.

Lodovico José Dall’Acqua completou 86 anos de idade no mês de agosto próximo passado.
Atualmente reside em Santa Catarina no Município de Passos Maia, hoje, aposentado, após ter
trabalhado bastante e sempre em trabalhos árduos, como na extração de madeira e agricultor no
Rio Grande do Sul. Transferiu-se, depois, com sua família, para Santa Catarina, dedicando-se
exclusivamente à extração de madeira daquela região, sendo o produto destinado para diversas
regiões do País. Atualmente dedica-se, juntamente com sua esposa Leonilda, a sua família, que o
rodeia, pois mora muito perto dos quatro filhos mais velhos, somente um o mais novo mora longe.
Lodovico José Dall’Acqua é filho de José Dall’Acqua e Maria Lucinda Casella. Nasceu
dia 10 de agosto de 1922, no município de Guaporé-RS. Seus avós imigrantes chamavam-se Luigi
Dall’Acqua, imigrante nascido em 06/12/1865 em La Valle Agordina, Itália, e Regina Faccin. José
e Maria Lucinda, transferiram-se para o município de Erechim – RS, mais precisamente na Linha
Dourado, no Km 14. Lodovico, então com três anos de idade, viveu ali seus primeiros anos de vida
e sua juventude, realizando seu matrimônio com Leonilda Angonese em 1944.
Aos três anos de idade, seu pai José Dall’Acqua, que exercia a profissão de
carpinteiro/ferreiro, foi morar no município de Erexim-RS. Aí, Ludovico foi crescendo e, como é
costume nas famílias de descendência italiana, não teve muito tempo para brincar, ainda mais
sendo o primogênito. Enquanto o tempo da juventude se aproximava, jogava futebol, e já mostrava
uma tendência para negócios, sendo que os produtos negociáveis de sua preferência eram animais,
principalmente cavalos.
Enquanto crescia, chegava a hora de ir para a escola e Ludovico teve como primeiros
professores a senhora Elvina Techman e o Senhor João Téris, mas, junto com os primeiros passos
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da formação primária, teve que se dedicar às lides de seu pai José, até seu casamento com Leonilda,
quando andava em torno de 23 anos.
Nesse meio tempo, já havia passado a idade de se alistar e se submeter à inspeção de Saúde
para o Exército, pois, sua classe havia sido dispensada do serviço militar. Assim, Lodovico
encorajou-se a formar família. O casamento ocorreu em 1944. Em seguida, nasceu a primogênita,
Ivone. A vida decorria sem sobressaltos, e as coisas iam fluindo de forma normal.
Eis que, derrepente, acontece a convocação para se apresentar ao Exército, mesmo fora do
tempo normal, pois, como já dissemos, sua classe fora suspensa, mas agora um acontecimento
mundial, atinge a família com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A preparação e o
treinamento aconteceram no Quartel em Passo Fundo. Enquanto os dias mínimos necessários para
os preparativos iam se sucedendo, também o dia do embarque para a Itália se aproximava.
Angústias, promessas, rezas, incertezas, etc..., tudo o que se possa imaginar numa situação como
essa, enchia o coração dos familiares. Era um pai, um filho, um irmão prestes a ir para a Guerra!
Enquanto os preparativos iam acontecendo, a Guerra mostrava a possibilidade de cessar.
O final acabou acontecendo, e Lodovico não necessitou mais embarcar, para alivio geral.
Enquanto ocorria toda essa turbulência, seu pai o José Dall’Acqua, vendia a carpintaria/ferraria e
comprava uma serraria em Paulo Bento, no Alto Uruguai Gaúcho, construída por ele próprio
(José), tendo como seu ajudante o Sr. chamado Da Riva. Era objetivo principal, serrar os pinheiros
do Sr. Raul Barbosa, então Prefeito de Paulo Bento. Lodovico aprendeu o oficio de serrador. Não
é necessário dizer dos trabalhos árduos, como tombamento das árvores com serrotes e machado,
abrindo picadas para que as toras fossem transportadas pelos carroções com rodados e que
necessitavam de três juntas de bois bem fortes para puxá-los até a serraria. É claro que deveriam
ser sempre acompanhados de cachorros, facões e espingardas. Uma vez a serraria em
funcionamento, Lodovico vai buscar Adelar (Lidovino Dall’Acqua, que é pai de Idemar
Dall’Acqua, colaborador nos Encontros das famílias Astolfi & Dall’Acqua). Juntos, lá trabalharam
por uns 9 anos. Quando o pinhal acabou, Lodovico adquiriu terras para plantios diversos,
dedicando-se dessa forma à vida rural, devastando o mato preparando o terreno para sua nova
atividade, no município de Getúlio Vargas, na vila Siqueira Campos, da Companhia ICA. Eram
26 hectares, no valor de 34.000,00 Contos de Réis.
Não é necessário dizer que onde tem um Dall’Acqua, sempre haverá participação nas
construções de igrejas, escolas, campos de futebol, enfim de construções ligadas a atividades
sociais, como é característica dessefamília. Lodovico, com isso, convidou seu irmão o Adelar
(Lidovino) para que comprasse ele também umas terras na Vila Siqueira Campos, o que acabou
acontecendo, e foram vizinhar os irmãos, seguindo sempre perto um do outro.
Lodovico, agora na atividade agrícola necessitava se equipar para sua nova empreitada, e
assim adquiriu (pagos, na época, em contos de réis):
 Uma junta de bois, cujos nomes eram Saudade e Soberbo, por 1.800,00 Contos de Réis, do Sr.
David Scolari;
 Duas vacas para fornecimento de leite para a família, no valor de Réis1.900,00 Contos, do Sr
conhecido por Moreira;
 Um cavalo para transporte, cujo nome era “Fussi”, o maior da região, de um Sr. conhecido por
Judeu, no valor de 600,00 Contos;
 Uma carroça, que ele mesmo fabricou, no valor de 300,00 Contos;
 Quatro porcas, sendo três já prenhes, e um cachaço, do Sr Moreira no valor de 800,00 Contos;
 Uma espingarda de dois canos do Sr.Copini no valor de 1.000,00 Contos de Réis.
......................................................................................................................................................
Lodovico gostava de fazer passarinhadas, assados de paca, de lebre e também gostava muito
de pescarias, tanto é que, em certa feita, pescou uma carpa com mais de 5k e 255 gramas, mas o
fato mais pitoresco foi quando pescou uma traíra tão grande que, ao ser puxada para fora da água,
ela atacou, tendo Lodovico de usar de muita destreza para não ser mordido pela traíra, que, de tão
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furiosa, voltou para a água e ninguém mais soube do peixe violento. Esse fato sucedeu nas margens
do Rio Facão.
No início dos anos 60, como o forte dos Dall’Acqua não é trabalhar nas lides agrícolas,
Lodovico vai de novo buscar novos ares, dedicando-se extração de madeira, mas agora
atravessa o Rio Uruguai e salta no Estado de Santa Catarina, praticamente, tendo de ser ele
todo desbravado. Ludovico tinha então uma família, com um bom número de filhos. Após essa
mudança, só nasceu o último.
Lodovico Dall ‘Acqua e Leonilda Angonese têm os seguintes filhos:
Ivone, Ivete, Ivo, Neusa e Neivo; os quatro primeiros, juntamente com seus cônjuges e
netos, moram todos ao redor da casa dos pais, onde ocorre uma confraternização muito intensa,
permanentemente.
É essa proximidade e, ao mesmo tempo, a autonomia entre as diferentes famílias, marcadas
todas pelo respeito mútuo, que fazem de Lodovico e Leonilda o patriarca e a matriarca mais felizes
de Santa Catarina.

Idemar Antônio Dall’Acqua
Itapema – SC, 2008

Lodovico, com os genros, noras e alguns netos, reunida em sua casa,
em Passos Maia – SC, no ano de 1986.
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Notícias Sociais
Nascimentos
Maiury Fávero Tesser, filha de Edigildo Tesser e Janete
Fávero, bisneta de Lodovico e Leonilda Dall’Acqua, em
Faxinal dos Guedes SC. no dia 16 de janeiro de 2006.
Itauana Fávero, Filha de Jaime Fávero e Dirce Bender, bisneta
de Lodovico e Leonilda Dall’Acqua, em Videira SC. No dia 17
de março de 2006.
Diego Gama Dall’Acqua, filho de Diego Dall’Acqua e Jéssica Gama, bisneto de Lidovino e
Matilde Dall’Acqua, trineto de José Dall’Acqua dia 22 de março de 2007, Praia Grande-SP.
Gustavo Pasqualotto Astolfi, filho de Jorge Astolfi e Diva Pasqualotto, em 7.de julho de 2007,
em Guaporé RS.
Rafael Astolfi, filho de Renato Astolfi Jr. e Laura Emanuelli, em 03 de setembro de 2007, Santa
Maria RS. Neto de Renato Astolfi e Zilá Roveda.
Raphael, filho de Gabriel Camerini e Sheila Oliveira, neto de Franco Camerini e bisneto de Zélia
Astolfi C.. No dia 22 de outubro de 2007 em Wellesley-Hlls, Massachussets, EUA.
Arthur Otavio Fávero, filho de Valdemir Alves e Edilaine Aparecida Fávero, bisneto de
Lodovico e Leonilda Dall’Acqua, em Passos Maia SC. No dia 29 de outubro de 2007.
Melissa Astolfi Gil, filha de Luciana Braga e Gersom Gil, em Novo Hamburgo dia 30 de junho
de 2008. Do corrente ano. Melissa é neta de Elsa Astolfi Braga.
Bruno Astolfi Coser, filho de Cristiane Astolfi e Aurio Coser, em 7 de agosto de 2008 em Guaporé
RS, neto de EdemarAstolfi e Orilde Fellini, bisneto de Plínio Astolfi.
Lorenzo Sbroglio Maldaner – filho de Ernesto Maldaner e Virna Sbroglio (descendente Astolfi),
em Novo Hamburgo, 31 de agosto, 2008. Neto de Artur e Vera Coutinho, bisneto de Clara Astolfi
Sbroglio.
Fernando Camerini, filho de Fabrizio Camerini e Gabriela Mezzanotti, em Novo Hamburgo, 31
de agosto, 2008. Neto de Franco José Camerini, bisneto de Zélia Astolfi Camerini.
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Casamentos:

Cristiane Astolfi, filha de Edemar e Orilde Fellini, neta de Plínio Astolfi e Vilma Dal Pizzol, de
Guaporé, RS, com Aurio André Coser, filho de Antônio Coser Fº e Elide Filippon, de Vespasiano
Côrrea, no dia 12 de julho na Igreja Matriz de Santo Antônio de Guaporé. O casal reside em
Vespasiano Côrrea.
Diego Dall’Acqua dos Santos, filho de Clarisse Dall’Acqua e Celso dos Santos, neto de
Lidovino Dall’Acqua, bisneto de José Dall’Acqua, realizou o enlace matrimonial com Jéssica
Gama, em 15/09/2006, continuaram residindo em Praia Grande-SP.
Douglas José Dall’Acqua, filho de Eliezer Dall’Acqua e Dirce Comin, neto de Lidovino
Dall’Acqua, bisneto de José Dall’Acqua, realizou o enlace matrimonial com Cristiane Born,
em 10/02/2007, continuaram residindo em Passo Fundo-RS.
Cristiana Losekann, filha de Sandra Camerini e Victor Hugo Losekann, neta de Zélia Astolfi
Camerini, com Diego Kern Lopes, em Porto Alegre no dia 26 de maio de 2007. Cristiana é
doutoranda em Ciências Políticas pela UFRGS, Porto Alegre.
Lucas Moreira Camerini com Viviane Taião Dutra, em Florianópolis, dia 10 de outubro de
2008. Lucas é filho de Marcos Camerini e Marlúcia Moreira, neto de Zália Astolfi Camerini. O
casal residirá em Maringá – PR.

Falecimentos:

Clara Zanatta, filha de Inês Dall’Acqua e Fedele Zanatta, nascida em Evangelista, RS. Era filha
de Inês Dall’Acqua e neta de Ângelo Dall’Acqua e Marina Sbardelotto. Era casada em segundas
núpcias com Aetidor Romualdo dos Santos e residia em São José dos Campos, SP. Faleceu em 4
de dezembro de 2007.
Rea Silva sperin Zanettini, em Tamandaré, RS, em 12 de junho.de 2007. Reasilva contava 96
anos, era filha dos imigrantes Ana Dall’Acqua e Giovanni Gasperin e neta do casal imigrante
Giuseppe Dall’Acqua e Ana Bonfardin, chegados em 1878 à colônia de Bento Gonçalves.
Viúva desde 1988 de José Zanetti, vivia com sua filha Inês Zanetti Facchin em Tamandaré – RS.
Ivo Bodanezi, filho de Etelvino e Teresinha Astolfi, neto dos imigrantes Antônio Astolfi e Teresa
Azzalini, nascido em Guaporé em 1.º de dezembro de 1922, falecido em Passo Fundo em 22 de
janeiro de 2008, viúvo de Edir Dileta Grendene Bodanezi; casado em segundas núpcias com Júlia
Lair Fortes Gomes.Deixou os filhos: Jeanete, Dejane, Elisete e Edgar.
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Colorinda Gema Marini Astolfi, de Muliterno – RS, casada com Sérgio Astolfi. Em 15 de maio
de 2007. Contava 78 anos.
Albertina Dall’Acqua Fontana, viúva de Armindo Fontana, em Caçador, SC, em de agosto de
2008 em Caçador, SC. Albertina era filha dos imigrantes Ângelo Dall’Acqua e Marina Sbardelotto
e neta de Giuseppe Dall’Acqua e Anna Bonfardin. Nascida em 19 de agosto de 1917, faleceu uma
semana antes de completar 90 anos, em 11 de agosto do corrente ano. Viúva de Armindo Fontana,
era mãe de Mauro, Evaldo, Aristeu, João, Walmor, Carlos, Vitorino e Ancila.
Vilma Amélia Dall Pizzol Astolfi, casada com Plínio Astolfi, no dia 9 de novembro em Guaporé,
RS. Vilma nascida em 13 de março de 2008 era filha de Antônio Dall Pizzol e Amália Comel.
Contava 86 anos. Deixou os filhos Edemar, Neusa, Marília, Jorge e José Antônio e quatro netos.
Sérgio Astolfi, filho de Benjamin e de Júlia De Maman, em 5 de maio do corrente ano, com 79
anos, em Muliterno - RS.
Ivo Bodanesi: em 22 de janeiro de 2008, com 86 anos, em Passo Fundo, onde residia. Ivo era
nascido em 1.º de dezembro de 1922 em Guaporé, filho de Etelvino Bodanese e Teresinha Astolfi.
Deixou os filhos: Dejane, Jeanete, Elisete e Edgar.
Augusto ( Agostinho) Fidelis Zanatta, nascido em 1.º de fevereiro de 1942 em Evangelista, RS.
Era filho de Inês Dall’Acqua e Fidelis Zanatta e neto de Ângelo Dall’Acqua. Faleceu em Curitiba,
PR no dia 2 de agosto do corrente ano.

Formaturas:

Kellen Karina Previatti: filha de Claudino, em engenharia mecânica pela UTFPR de Curitiba,
PR. Kellen é neta de Edi Maria Previatti e bisneta de Benjamin Astolfi e Júlia De Maman.
Ângela Feijo, em maio de corrente ano, como comissária da Companhia aérea TAM. Ângela, que
é formada há alguns anos como piloto comercial, é filha de Alceu Feijó e Maria de Lourdes Braga,
neta de Elsa Astolfi.
Felipe Astolfi Pedro, filho de Carmen Astolfi e Alexandre Pedro (falecido), em desenho industrial
pela PUC do Rio de Janeiro – RJ
Charli Regina Dall’Acqua, filha de Ivo Dall’ Acqua e Dilce Zanchet, neta de Lodovico e
Dall’Acqua, bisneta de José Dall’Acqua, em pedagogia pela UDESC em Passos Maia no dia
18/11/2004. Residente em Passos Maia S.C.
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Edilaine Aparecida Fávero Alves, filha de Irineu Fávero e Ivete Dall’Acqua, neta de Lodovico
e Dall’Acqua, bisneta de José Dall’Acqua, em pedagogia pela UDESC em Passos Maia no dia
18/11/2004. Residente em Passos Maia.
Eron Paulo Fávero, filho de Irineu Fávero e Ivete Dall’Acqua, neta de Lodovico Dall’Acqua,
bisneta de José Dall’Acqua, em História pela UNICS em Palmas PR. Em 30/01/2006. Residente
em Passos Maia.
Everton Marini, filho de Inácio Marini e Neusa Lourdes Dall’Acqua, neto de Lodovico e
Dall’Acqua, bisneto de José Dall’Acqua, em Administração de Empresas pela UNICS em Palmas
no PR. Em 04/02/2007. residente em Passos Maia.
Marcos Camerini, em Biblioteconomia pela UFSC, Florianópolis, em8 de abril de 2007. Marcos
é filho de Francisco Camerini e Zélia Astolfi.

Outras:
Vítor Augusto Braga, filho de Gerson e Rose Klering, embarcou no dia 7
de julho no navio de cruzeiros, MUSICA, de companhia italiana, como
recepcionista de restaurante. O navio opera entre Grécia e Itália, e Vitor, que
é neto de Elsa Astolfi Braga, está feliz com seu trabalho, que lhe dá
oportunidades de conhecer muitas pessoas e novos lugares.
Daniela Boreki, filha de Roberto e Marília Braga, que reside em Londres, está passando
temporada em Novo Hamburgo, com os familiares. Diego, seu irmão, também se encontra em
Londres, onde também reside há muitos anos, Tânia Braga, tia dos jovens; já Bruna, a irmã
caçula, trabalha e mora em Dublin, Irlanda. É a vantagem de ter cidadania italiana e respectivo
passaporte.
Felipe Astolfi Pedro está em Paris desde o mês de julho, onde participou de um curso intensivo
de animação de personagem na Gobelins L’ecole de l’image. Participou, pela segunda vez, agora
com cinco ilustrações, da exposição ILUSTRATION: 2008 na cidade de Dnepropetrovsk na
Ucrânia (site: WWW.cow.com.ua) e participa do livro 1000 artists journal pages, lançado nos
EUA pela Rockport Publishers, sobre cadernos, diários, gráficos e processos de criação. Também
colaborou com algumas animações e ilustrações na nova campanha da Nike: Nike here I am, com
atletas mulheres, patrocinada pela Nike. Felipe, que pretende ficar mais algum tempo na França,
trabalha atualmente como “freelancer” até encontrar trabalho fixo, está produzindo trabalhos para
um site no Brasil. “O bom da internet é isso”, diz Felipe, “poder trabalhar aqui e lá; ruim é pagar
contas em euros, ganhando em reais”. Felipe, que também usufrui a vantagem do passaporte
italiano, é filho de Carmen Astolfi e de Alexandre Pedro (falecido) e reside no Rio de Janeiro
15 anos de Vanessa Dall’Acqua, filha de Olvide Dall’Acqua e Ivete Bonafé, neta de Lidovino
Dall’Acqua, bisneta de José Dall’Acqua, , em 27/04/2008, Passo Fundo-RS.
Aniversário de 15 anos de Renata Krug Astolfi, filha de Renato Jr. e Márcia Krug, em 6 de
outubro de 2007, Santa ária –RS.
Noivado de Elisa Camerini Moeller com Marcelo Ricco, em 15 de abril de 2008 em Novo
Hamburgo. Elisa é filha de Maria Zélia Camerini e Claudionor Moeller.
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Aniversário de15 anos de Vanessa Dall’Acqua, filha de Olvide Dall’Acqua e Ivete Bonafé, neta
de Lidovino Dall’Acqua, bisneta de José Dall’Acqua, em 27/04/2008 em Passo Fundo-RS.
Maio de 2008, primeira comunhão de Leonardo na igreja de São Manoel em Porto Alegre e crisma
de sua irmã Rafaella na igreja do Colégio Anchieta. Ambos são filhos de Júlio César Camerini e
Karin Souza e netos de Zélia Astolfi Camerini, que foi escolhda por Rafaela para ser sua madrinha.
Retornou de Belo Horizonte, onde residia, para fixar residência em Novo Hamburgo, Luciano
Camerini, com a esposa Jean e os filhos Felippi e Thiago. Luciano é filho de Zélia Astolfi
Camerini e Francisco Camerini (falecido). Em janeiro do corrente ano.

Não esqueça!
Informe as notícias sociais de sua família
através do e-mail:
maria@astolfi.com.br

Desta forma,além de todos
participarem, fica uma linda
recordação para o futuro.
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