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Eis nossa revista que foi originalmente publicada em 
dezembro de 1985 por ocasião do 4° encontro dos 
descendentes Astolfi & Dall´Acqua, agora em nova 
edição, revisada, com seu conteúdo ampliado e o 

acréscimo de imagens ilustrativas.

Alexandre J. Astolfi

Imagem da capa:  Itália Dall´Acqua Astolfi eseus filhos durante  encontro de família     
realizado em Novo Hamburgo no ano de 1984..
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Eis o segundo numero da revista comemorativa ao aniversário da Nonna Itália Dall’Acqua Astolfi, matriarca de 83 
descendentes, ou seja, 11 filhos, 46 netos, 26 bisnetos.

E mais uma vez a Nonna forneceu matéria valiosa para enriquecer este segundo numero: a continuação de suas 
memórias, concentrando seu relato na figura de seu nonno, Giuseppe Dall’Acqua, e de seu pai Ângelo.

O que ela escreve de forma um tanto sucinta, pode ser enriquecido e complementado por muitas outras informações 
que se poderão colher dela numa conversação instrutiva - e as conversações com a Nonna sempre são instrutivas. 
E quanta coisa ela tem para nos contar! Ela é bem assim como um de seus netos, Marcio Astolli Pedro a definiu 
“A Nonna é um livro aberto”. Pois além desse “Iivro aberto”, temos ainda outra fonte valiosa de informações: os 
cadernos em que Ângelo Dall’Acqua registra os pequenos e grandes fatos do dia a dia e os cadernos onde transcreveu 
as cartas que enviou, num Iargo espaço da sua vida, a pessoas da sua família, parentes, amigos, autoridades etc.

São documentos que por sua importância histórica e socioeconômica, ultrapassam o valor familiar e afetivo, pois, 
dizem respeito a pessoas, a famílias, a uma comunidade, a uma época.

Por isso, solicitamos aos parentes que possuem exemplares desses registros, ou cartas do nosso nonno que façam 
delas cópias xerográficas ou nos mandem os originais para juntá-los e formar um acervo que servirá para compor a  
historia da família Dall’Acqua e que, no futuro, devera ser confiado a uma entidade que cuidará de sua conservação 
e promoverá a sua utilização como fonte de pesquisa para diversas ciências.

Maria Astolfi  
Gramado - RS 

EDITORIAL

Aniversário da Nonna
Para comemorar o 90° aniversario da Nonna Itália 
Dall'Acqua Astolfi que ocorre no dia 8 de dezembro 
de 1985, promoveremos o quarto encontro de 
família, que será realizado no dia 15 de dezembro, 
para o qual contamos com a presença de todos os 
filhos, netos e bisnetos,  além de outros parentes e 
amigos da Nonna.

Programa da festa
Data: Domingo. 15 de dezembro de 1985.

Local: Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Rua 
Castro Alves, sln°.

10 horas: encontro dos familiares no salão de festas 
do edificio Gomes Jardim. Rua Gomes jardim. 303 
(onde mora a Nonna) para as fotografias.

11 horas: No mesmo local. missa a ser celebrada 
pelo P. Vitório Dall'Acqua e Frei Rovílio Costa. As 
orações do ofertório serão rezadas pelos iovens, e 

as oferendas de cada família (balas, biscoitos, etc.) 
serão destinadas a um lar de crianças por ocasião 
do Natal. Após a missa, saida em caravana para a 
Sociedade Ginástica, local do almoço.

12 horas: Amoço - Buffet frio, pratos quentes e 
sobremesas. Preço previsto: Cr$30.000 a Cr$40.000 
por pessoa. Bebidas por conta do consumidor.

Palavras alusivas ao evento.

Sorteio de brindes (através do número de cartão 
para o almoço).

Para o sorteio solicitamos a doação de prémios, 
simples e de preferência de confecção caseira - um 
para cada cartão comprado. Devem ser entregues 
com antecedência na casa da Nonna, já embrulhados 
e podem levar um cartãozinho com uma mensagem 
de amizade e boas festas ao ganhador.

A Nonna dispensa presentes. 

O PRESENTE É A PRESENÇA.
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Longos anos se passaram desde que em 1941 deixei a Colomba, a casa 
natal, toda a família e as amigas.

Após tanto tempo, nos momentos de solidão e saudade, relembro as 
colinas e o monte que ao sul de nossa casa se avistava. Eu gostava de 
admirar ao longe o verde das árvores, as plantações e o gado pastando. 
Quantas recordações...

Pela estrada Geral ia-se até a casa do tio Doro e, seguindo à direita, 
por outra estrada, cheia de pedras, chegava-se a uma curva de onde 
se descortinava toda a pequena Colomba. Distinguia-se especialmente 
nossa casa. Parecia estar tão perto, que se poderia reconhecer as pessoas 
que porventura estivessem à porta, parecia quase possível falar com elas.

E um quadro que me vem sempre à memória: a beleza de nossa pequena 
vila vista do alto do monte. E com que saudade!

Zélia Astolfi Camerini
Novo Hamburgo

REMINISCÊNCIAS
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DOCUMENTOS DE FAMÍLIA

Em nome de S.M. Vittório Emanuele II, Rei da Itália, o Ministro dos assuntos Estrangeiros pede às autoridades civis e militares de Sua Majestade 
e das Potências amigas e unidas deixar livremente passar Giuseppe Dall´Acqua, filho de Matteo, que vai para a América (no Brasil) com a mulher 
Anna Bonfardim de 37 anos os filhos Luigi de 12 anos, Ângelo de 10, Ângela de 8, Matteo de 7 e Anna de 3, providos dos meios para a viagem e para 
a chegada ao país estrangeiro, e prestar-lhe assistência em caso de necessidade. O presente passaporte expedido em Agordo aos 29 de dezembro 
de 1877, é valido por um ano, Por delegação do ministro dos Assuntos Estrangeiros assina o Comissário Distrital de Agordo (assinatura ilegível).

No passaporte constam ainda os dados característicos de Dall´Acqua:
Idade: 38 anos, estatura: alta, cabelos: loiros, olhos: claros, sinais particulares: nenhum, profissão: marceneiro e pedreiro, nascido em La Valle, 
residente em La Valle.

Passaporte de 
Giuseppe 

Dall´Acqua
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ATESTADO DE CONDUTA MORAL DE
GIUSEPPE DALL´ACQUA

Atestado de conduta moral fornecido a Giuseppe Dall´Acqua dois dias antes 
de emigrar: Província de Belluno, distrito de Agordo, município de La Valle - O 
prefeito do município de La Valle, valendo-se da faculdade que lhe é atribuída 
pelo artigo 102, n°8, da lei municipal e provincial de 20 de março de 1866, 
n°2240, Artigo A, certifica a todos e para todos os efeitos que Dall´Acqua 
Giuseppe, filho de Matteo, e família, de ... anos, pedreiro de profissão, residente 
neste município de La Valle, casa n°... é pessoa de boa moral e irrepreensível 
conduta. Prefeitura Municipal de La Valle, 19 de janeiro de 1868.
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NOMEAÇÃO DE ÂNGELO DALL´ACQUA COMO JUIZ DISTRITAL

Cópia do documento em que o Presidente 
do Estado do Rio Grande do Sul, Antônio 
Borges de Medeiros, em 17 de junho de 
1919, nomeia o cidadão Ângelo Dall'Acqua 
para o cargo de juiz distrital do 2º distrito do 
município de Guaporé. Dall'Acqua prestou 
seu compromisso diante do escrivão José 
Luís Mata em 17 de junho do mesmo ano, 
pagando a seguinte despesa na Coletoria 
de Guaporé: selo de verba 20$000 réis. taxa 
escolar (5%) 1$OOO réis, taxa profissional 
800 réis, total: 21$800 réis. O cargo não 
era remunerado. (O documento original 
encontrava-se poder de Plínio Dall'Acqua, 
irmão da Nonna, residente em Ponta 
Grossa, PR.  Atualmente compõem o acervo 
Dall´Acqua sob a guarda de Maria Astolfi).

O primeiro título de 
eleitor concedido a 
Ângelo Dall’Acqua

1907
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Salvo conduto fornecido em 1944 para viajar a 
Curitiba, no Paraná, a Caçador e a Concórdia, 

em Santa Catarina.
Foi no retorno dessa viagem que, na estação de Marcelino Ramos, os policiais que faziam a fiscalização 
mandaram Dall’Acqua e a esposa Marina desembarcarem do trem, sendo-lhes dada a voz de prisão por 
serem “quinta coluna”. Depois de muitas explicações de Ângelo, que tinham um filho prestando serviço 
militar no exército brasileiro como voluntário, havia três anos, justificando-se ainda pelos cargos exercidos 
como funcionário público etc. e mais a revolta e gritaria dos passageiros, que desembarcados do trem 
exigiam justiça, o casal foi reembarcado e pode seguir viagem.



Meu Nono
Meu nono, Giuseppe Dall'Acqua emigrou da Itália em 1878. Ao chegar à Colônia Dona Isabel, hoje Bento Gonçalves, comprou a 
colônia n°9 na Linha Palmeiro (que nós chamávamos Palmira) e lá se instalou com sua família.

Infelizmente o nonno Giuseppe morreu prematuramente. Eu não cheguei a conhecê-lo, contava menos de dois anos quando ocorreu 
a morte dele.

Numa noite de inverno, ele voltava da casa de um amigo que morava um pouco longe da nossa. A certa altura enveredou por 
um atalho, já dentro da sua propriedade, para encurtar o caminho. Havia nesse caminho um valo por onde corria a água de uma 
nascente. Ele estava sozinho, deve ter escorregado e caído no valo; não pode mais sair. Certamente havia tomado um copo de vinho 
a mais. A noite era muito fria, e na manhã seguinte foi encontrado morto.

 

A casa
Por esse tempo (1897) os Dall'Acqua já viviam numa boa casa de madeira, de sobrado, com vidro nas janelas, cozinha de pedra, unida 
à casa, adega, também de pedra, na parte posterior da casa.

Já tinham todas as construções domésticas necessárias como o galinheiro, o chiqueiro, também uma boa horta onde havia sempre 
verduras para a mesa e muitas flores, especialmente rosas e cravos. Havia laranjeiras, pessegueiros, uma nogueira e outras árvores 
frutíferas.

O estábulo era feito de pedra e madeira com cobertura de "scandole". Na parte baixa havia lugar para vários animais; na parte de 
cima, guardava-se o feno e, separada por uma parede, havia a oficina de papai, que era carpinteiro e marceneiro.

A primeira parte destas memómias está publicada na revista do ano de 1984.

Estrebaria construída pelos Dall'Acqua e até hoje existente na Linha Palmeiro, Bento Gonçalves, na colônia n° 9, onde se estabeleceram 
quando chegaram ao Brasil em 1878. Na trave que encima o vão da porta lê-se a inscrição: LI 3 OTTOBRE DELL'ANNO MDCCCLXXXVIU.
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MEMÓRIAS - parte 2
ITÁLIA DALL´ACQUA ASTOLFI



A oficina de meu pai
A oficina, como já disse, ficava no alto do estábulo (que 
ainda existe hoje). Lá meu pai trabalhava e guardava 
a sua ferramenta de profissional em carpintaria e 
marcenaria. Era um local espaçoso e muito agradável.

Eu, criança ainda, ficava horas e horas vendo-o trabalhar. 
Ainda tenho em meu poder um martelinho que ele 
usava para bater o gesso e fazer estuque para fixar os 
vidros nas janelas.

Eu ficava feliz quando o pai me entregava o martelo e 
me incumbia de bater o gesso com óleo para formar o 
estuque.

 

Assuntos Religiosos
Pouco depois da morte de meu nono Giuseppe 
Dall'Acqua, veio da Itália, creio que do Norte, um 
pastor evangélico metodista para cuidar das almas 
dos habitantes da Colônia Isabel. Chamava-se Mateus 
Donatti e deixara na Itália mulher e filhos.

Meu pai, que trabalhava muitas vezes na vila, na sua 
profissão de marceneiro, tinha lá muitos conhecidos 
e amigos. Muitos deles haviam aderido à religião do 
mencionado pastor.

O pai deixou-se convencer e, em pouco tempo, filiou-se 
àquela religião e a levou a sério.

O pastor Donatti vinha muitas vezes à nossa casa, que 
distava oito quilômetros da Vila. Vinha acompanhado 
de amigos, todos a cavalo.

Eu não gostava do pastor, apesar dos presentes que 
ele me trazia. Talvez fosse porque a nona, mãe de 
meu pai, não aceitasse de forma nenhuma a mudança 
religiosa do filho. Era ela quem me ensinava as orações. 
Por imposição de papai, ela só podia nos ensinar o Pai 
Nosso e o Glória. A Ave Maria fora proibida.

A nona obedeceu ao filho, e a Ave Maria eu aprendi mais 
tarde, em Casca, quando ia à casa do tio Luís, irmão de 
meu pai. A tia costumava rezar o terço todas as noites 
com a família e então aprendi essa oração. Meu pai 
nem ficou sabendo. A nona já não estava conosco, tinha 
ficado na casa da filha Ângela, casada com De Maman, 
na Linha Colombo, por ocasião da nossa mudança.

Não sei que idade eu tinha, talvez cinco ou seis anos, 
quando meu pai nos levou todos a Dona Isabela, à igreja 
evangélica. Eu, a Gelsomina, a Aurora, que devia ter 
menos de um ano, e o Vitório, que morreu depois com 
quase três anos.

Eu olhava aquele grupo de pessoas reunidas perto do 
pastor, todas de pé. A mamãe veio para o banco onde a 
Gelsomina e eu estávamos sentadas para nos buscar e 
levar para o grupo que rodeava o pastor. Eu não entendia 

nada do que se passava, mas como sempre fui muito 
acanhada, decidi não sair daquele banco, segurei-me 
nele com toda a minha força, até que a mãe finalmente 
desistiu do seu intento e deixou-me ficar naquele lugar.

Mais tarde, já casada, perguntei à mãe para que 
finalidade havíamos ido, naquela ocasião, àquela igreja. 
Fiquei então sabendo que fôramos levados para receber 
o novo batismo das mãos do Pastor Donatti.

Eu fui batizada católica. A minha madrinha foi Rosina 
Cecconelo, quando ainda solteira, amiga e vizinha da 
família de minha mãe. Minha madrinha casou depois 
com Luís Colombeli. Meu padrinho foi Cassiano De 
Zorzi, casado já com Madalena Olivier.

Vinte anos mais tarde, meu padrinho se transferiu 
da Linha Palmeiro, com a família, para Casca, onde 
estávamos morando há alguns anos. Estabeleceu-se 
perto de nossa casa e foi um bom vizinho e amigo por 
toda a vida.

 

Meu pai em Bagé
Em 1903, a convite de um compadre, o Senhor Silvestre 
Benvegnu, morador de Dona Isabela e também adepto 
metodista, meu pai foi trabalhar em Bagé, onde o 
Senhor Silvestre e a esposa Margarida, haviam se 
transferido com a família.

Meu pai ficou hospedado na casa desses amigos, que 
eram gente muito boa. Ficou lá pouco mais de um ano, 
trabalhando na construção de uma charqueada, na 
parte de madeira naturalmente.

 

Mudança para Casca
Nesse tempo, meu tio José tinha-se transferido com sua 
família para Casca, propriamente na Linha 18, a cinco 
quilômetros da vila. Tinha requerido uma colônia para 
ele e uma para nós.

A colônia da Linha Palmeiro foi vendida ao Sr. José Longhi. 
Em realidade, ficou para os tios Mateus Dall'Acqua e 
Nano Gasperin, cunhados do Longhi, um, irmão de meu 
pai, o outro, cunhado, casado com a tia Anneta.

Eu tinha nove anos incompletos quando saímos da 
Palmira para Casca.

O tio Antônio De Maman, que era comerciante na Linha 
Colombo, mandou seu filho mais velho que tinha 11 
ou 12 anos, e um empregado com a tropa de mulas 
de sua propriedade para fazer a mudança. Nós, quatro 
meninas, fomos postas em cargueiros de vime, duas em 
cada cesto, penduradas em cangalha no lombo de uma 
mula mansa. E assim fomos até Linha Colombo e depois 
até Casca.

Quanto foi penosa e cansativa essa viagem. Tínhamos 
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que ficar sempre em pé. Enfim, 
chegamos ao nosso destino.

A nona Ana Bonfardin viajou conosco 
até a Colomba, onde ficou na casa de 
sua filha Ângela, casada com Antônio 
De Maman, durante dois anos. 
Depois voltou a morar conosco, em 
Casca, até sua morte, em 1915.

 

Regresso de Bagé
Em fevereiro de 1904, meu pai 
retomou de Bagé. Morávamos já 
em Casca junto à família do tio José. 
Papai logo deu inicio à construção da 
casa no nosso lote de n°14, o de tio 
José era o de n°13. Nossos vizinhos 
eram Rissieri Salvador, colônia n° 11, 
Valentin Franco, colônia n°12, na de 
n°16 veio pouco tempo depois João 
Carlotto, que todos chamavam de 
Furlan, Esse casal, João e Marietta, 
tinham vindo da Itália no mesmo 
navio em que vieram os meus 
sogros e também vieram da mesma 
localidade.

Papai continuou trabalhando fora. 
Construiu a casa do tio De Maman na 
Colomba (Linha Colombo) e depois 
a do comerciante Alegretti da Linha 
1o de Março. Mais tarde, nós fomos 
morar em outra casa, próxima à vila, 
para podermos frequentar a escola.

Era o ano de 1909, eu contava 13 
anos.

Em Bagé, meu pai deixou sua religião 
metodista. Retornou ateu. Não 
acreditava mais em nada e continuou 
assim por muito tempo.

A nona Ana, que voltara a viver em 
nossa família, em Casca, preocupava-
se com a educação religiosa de seus 
netos. E andava muito desgostosa 
com a situação religiosa imposta pelo 
filho.

Um dia, armou-se de toda a 
sua autoridade de mãe e falou 
francamente perguntando ao filho o 
que ele contava fazer em relação a 
nós, filhos mais velhos, já no tempo 
de fazer a primeira comunhão e 
completamente ignorantes do 
catecismo.

Ele defendeu suas ideias, mas a velha 
mãe não esmoreceu e insistiu na sua 
posição. Por fim, fez a seu filho uma 
pergunta, que foi decisiva: -E com 
quem é que tu pretendes casar as 
tuas filhas, sem religião? Aí o papai 
ficou sem palavras e com muita má 

vontade disse: - Bem, fé voi quel che 
volé e encerrou o assunto.

A esta cena entre mãe e filho eu 
também assisti.

Na mesma tarde, a nona nos levou, a 
Gelsomina e eu, à vila de Casca e falou 
com o padre que nos incluiu na turma 
que se preparava para a primeira 
comunhão. Frequentávamos a igreja 
assim como podíamos, em vista dos 
muitos serviços que exigia a nossa 
família numerosa. Papai nunca mais 
fez oposição à pratica religiosa, mas 
permaneceu firme nas suas ideias.

Nosso Senhor, porém, tem meios de 
chamar os renitentes ao caminho. 
Quando do nascimento de minha irmã 
Albertina, mamãe teve complicações 
muito sérias. A criança não nascia. 
Não havia médico em Casca. Mamãe 
era assistida pelas vizinhas: minha 
tia Regina, minha madrinha e a boa 
Antônia.

O caso tornava-se desesperador. A 
tia Regina vendo que poderia ocorrer 
a morte, perguntou à mamãe se 
gostaria que chamassem o padre. 
Ante a resposta afirmativa, a tia falou 
com meu pai que imediatamente 
consentiu. Talvez fosse esta a última 
vontade de sua esposa.

Era já tarde da noite. O padre Zanella 
veio e cumpriu sua função. Passado 
algum tempo, a criança veio ao 
mundo, mas mamãe levou muito 
tempo pra se recuperar.

 

Atividades de meu pai
(Construtor, carpinteiro e marceneiro)

Meu pai era hábil e competente 
profissional. Muitas obras por 
ele construídas existem até hoje. 
Frequentemente ausentava-se de 
casa para trabalhar em localidades 
às vezes muito distantes. Assim, 
participou da construção de 
uma charqueada em Bagé, onde 
permaneceu mais de um ano. Com 
o dinheiro que ganhou por seu 
trabalho em Bagé pôde pagar a terra 
comprada em Casca.

As esquadrias da Prefeitura de Bento 
Gonçalves foram feitas por ele, não 

Casa construída por Ângelo Dall'Acqua em Casca e na qual a família morou de 1904 a 1909. À porta, a nona Anna 
Bonfardin fazendo trança de palha de trigo. Depois, Ângelo construiu uma casa maior, próxima à vila para que as 

crianças pudessem frequentar a escola.
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lembro mais em que ano.

Ele trabalhou na construção de muitas igrejas da região Italiana. Ajudou a construir a igreja de Parai, um lugar bastante 
longe de sua casa. O altar dessa igreja foi feito por meu irmão Plínio. Era Vigário de Parai, nessa época, o Padre Busatta.

O Padre Vigário de Parai, quero dizer, o atual, que escreveu um livro, cita Ângelo Dall'Acqua como um dos que trabalharam 
na construção da igreja.

Em 1938, ele desenhou a planta e comandou a construção do Grupo Escolar de Casca. Era prefeito de Guaporé nessa 
época o Dr. Manoel Francisco Guerreiro.

Meu pai construiu muitas casas no município de Guaporé e fora 
dele. Além disso, fazia por encomenda, móveis muito bonitos e 
muito bem acabados, esquadrias e qualquer outro trabalho em 
madeira. Ele era um profissional muito competente e sério. O 
que ele fazia sempre tinha um toque de arte. No fundo, ele era, 
na verdade, um artista.

    1938 - O grupo escolar de Casca em construção.

 

Outras Atividades
(Agente consular, Agente do Correio, Fiscal Municipal, 
Juiz Distrital e Correspondente de Diversos Jornais).

Por alguns anos foi meu pai agente do Correio em Casca. 
Alugou, na vila, uma casa onde instalou a agência postal 
e, numa outra sala, a aula, ou seja, a escola, onde eu 
ensinava as meninas. Mas papai não ficou muito tempo 
nessa atividade, e o Correio de Casca passou às mãos de 
meu cunhado. Máximo Busato.

Foi também Agente Consular do Governo Italiano, cargo 
que desempenhou durante 28 anos, unicamente em 
caráter honorário, sem receber nenhum pagamento, 
porém aborrecimentos não lhe faltaram.

Certa vez, o Cônsul Giovanni Beneverini, que residia em 
Porto Alegre, fez uma visita à colônia italiana do Estado. 
Em Casca, ele passou quase no fim de sua longa viagem. 
Papai reuniu as autoridades para recebê-lo e depois, na 
despedida, acompanhá-lo, em direção a Passo Fundo, 
onde tomaria o trem para Porto Alegre. Naquele tempo a 
área do município de Guaporé era muito grande. Então o 
intendente dividiu a área em duas regiões, encarregando 
meu pai de fiscalizar a região Norte. Ele devia visitar 
todas as casas de comercio e as indústrias e verificar se 
estavam em dia com os impostos exigidos pela lei.

Essas visitas como Fiscal Municipal, papai as fazia a 
cavalo.

Por vários anos, exerceu o cargo de Juiz Distrital do 
2º distrito de Guaporé. Foi nomeado por Borges de 
Medeiros em 17 de junho de 1919. Ainda existem em 
mãos de meu irmão Plínio Dall’Acqua, os documentos 
originais nomeando o pai para esse cargo e do qual 
pediu exoneração anos mais tarde. Era um cargo 
sem remuneração e que lhe trazia perda de tempo e 
aborrecimentos.

Foi correspondente de alguns jornais, como o "Giornale 
d'Itália", "A Nação", "Correio Riograndense" e outros.

Meu pai mantinha correspondência muito assídua com 
seus filhos e filhas casadas, com seus irmãos, sobrinhos, 
netos, demais parentes e com alguns bons amigos que 
teve durante toda sua vida. Nunca deixou de responder 
uma carta ou cartão recebidos de quem quer que fosse. 
Anotava, em cadernos especiais, o envio de cartas: a data, 
o destinatário, o resumo do conteúdo e o dia da postagem. 
Houve uma época em sua vida em que ele transcrevia 
por inteiro as cartas que escrevia, especialmente as que 
eram destinadas aos filhos, parentes e amigos. Também 
as cartas relativas ao seu trabalho de agente consular 
eram passadas para um caderno especial.

Muitos desses cadernos, que ainda existem, poderão 
ser um dia, motivo de estudo.
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Capela de São Miguel 
(o mesmo padroeiro de 
l.a Valle, Agordo) em 
Linha Palmeiro, Bento 
Gonçalves, construída 
sob a direção de 
Giuseppe Dall'Acqua.

Retorno à Religião
Meu pai estava com a saúde abalada. A doença dos 
olhos progredia e por fim viria a cegueira. Papai andava 
desanimado. Em Casca não havia médico que poderia 
curá-lo. Resolveu então viajar a Porto Alegre e tratar-se 
na Santa Casa de Misericórdia.

Era o mês de fevereiro de 1933.

Na Santa Casa, foi operado dos olhos e lá ficou em 
tratamento quase cinco meses. Quando retornou a Casca 
estava recuperado.

Um dia, como de costume, recebeu, no hospital a visita 
de um grande amigo que muito o ajudou no período 
de doença. Era o Sr. Benvenuto Crocetta. Estavam os 
dois conversando no quarto, quando entrou uma freira 
que perguntou a meu pai se queria fazer a confissão e 
comunhão de obrigação naqueles dias da semana santa. 
Antes que o meu pai respondesse, o amigo Crocetta se 
adiantou e disse:

- Sim, sim, este é o nosso costume!.

Meu pai não teve coragem de desdizer o amigo e, após 
muitos anos, cumpriu seu preceito pascal.

Em sua viagem de volta a casa, fez uma parada em nossa 
casa, na Linha Colombo, e contou-me o fato. Estava 
ele realmente satisfeito. Dessa data em diante sempre 
praticou religião.

 

Mudança para o Paraná
Os anos foram passando, os filhos tomando seu rumo. Só 
ficaram em casa os dois últimos; Vitório e Clélia.

O genro, Luís Busato transferiu-se para Ponta Grossa, 
no estado de Paraná, e convidou os sogros a morar 
com ele. Meu pai não aceitou e continuou na sua terra 
e na sua casa. Porém, Vitório ingressou num seminário 
em Ponta Grossa com os estudos pagos pelo cunhado 
Busato, e Clélia foi passar uma temporada na casa da irmã 
Gelsomina em Santa Catarina.

Só alguns anos depois, papai e mamãe mudaram-se para 
Ponta Grossa. Depois de 1945, ano em que comemoraram 
as bodas de ouro. O meu irmão Vitório já estava no 
seminário de Caxias, e a Clélia havia casado com Walter 
Linzmayer de Santa Catarina.

Por ocasião das Bodas de Ouro de Ângelo Dall'Acqua e 
Marina Sbardelotto Dall'Acqua em 1945, Benvenutto 
Crocetta e Theresa Crocetta, seus queridos amigos, 

publicaram esta homenagem, ressaltando as virtudes do 
casal Dall'Acqua.

Últimos dias e morte de meu pai
Viveu seus últimos anos no Paraná, em Ponta Grossa, na 
casa da filha Aurora, casada com Luís Busato.

Começou a sentir dores e enfraquecer cada vez mais. 
Um dia, o médico constatou que estava com câncer no 
aparelho digestivo. Já estava então completamente cego.

Ficou dois meses acamado. Morreu no dia 20 de novembro 
de 1952. Manteve-se lúcido até o último momento. Fez 
uma morte tranquila, assistido pelo padre Vigário e por 
seu filho Vitório, que se ordenaria padre 20 dias após. 
Contava 86 anos.

 

Itália Dall'Acqua Astolfi

Novo Hamburgo - RS
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Nova Prata, 20 de novembro de 1961.
Querida tia e tio: recebi sua cartinha e estou muito contente. Olha tia, o Natal taí, a Senhora quer vir para servir de Papai Noel? O pai veio de São 
Paulo e me trouxe uma pasta para eu ir à aula: nós já estamos no fim das aulas. O Renatinho começou a falar. A mãe arrumou uma professora 
particular porque ele estava fraco, ele agora está indo bem. Como é que vai o Alexandrinho? Ele já fala e caminha? Eu vou indo bem na aula. E 
minha professora é muito boa e eu gosto muito dela. Mando um beijo para o Alexandrinho. O Renatinho mexe por tudo, ele é um semvergonho. 
O Renatinho quebrou a tampa do congelador. A mãe já costurou dois pijaminhas para o Natal. Está costurando um "chorti" para o Renatinho.

Jefferson Reus Sbroglio

CARTA AOS TIOS DO RIO

Carta (levemente corrigida) de Jefferson R. Sbroglio aos tios, Carmen Astolfi 
Pedro e Alexandre Pedro, residentes no Rio de Janeiro.
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A minha primeira visita não realizada

Era pequeno, talvez com 8 anos, morava na Casca e fui 
convidado para ir à Linha Colombo de Guaporé, junto 
com o mano mais velho, Alcides, a fim de trazermos 
no cargueiro de um animal um vitelo de raça e laranjas 
doces.

Eu cavalgava meu petiço preto e ligeiro e rebocava pelo 
cabresto um cavalo velho e vermelho. Amarraram o 
cargueiro no barrigueiro do meu petiço. O mano Alcides 
montava a gateada de papai, ligeira e arisca, rápida e 
passarinheira... e logo se mandou!

Na saída, já fiquei um pouco atrasado. Quis apressar o 
passo do meu petiço, dei-lhe um aceno de chicote e foi 
o suficiente para se arrancar. Mas o cavalo rebocado não 
pensava assim. Não tinha pressa. Levantou a cabeça, não 
sei se assustado, ou preguiçoso, ou em sinal de protesto. 
E parou empacado! Com esse gesto, puxou o barrigueiro 
do petiço nas virilhas.

Ele não suportou tamanha afronta: que alguém lhe 
fizesse cócegas nas virilhas. Soltou dois sinais estranhos, 
um pela frente, o outro por trás. Parecia um sinal de 
guerra dos índios. E começou a corcovear, a rodopiar e 
um quebra-quebra generalizado.

Era a primeira vez que me via em posição incômoda e em 
apuros. Teria pago para não estar lá naquela hora. Mas 

"o que é do homem o bicho não come”. Devia estar lá 
para tudo! E tudo foi tão rápido! Estava ainda montado 
e já estava debaixo do cavalo, sendo arrastado, pisado 
e coiceado... tudo caiu do petiço, que virou um furacão. 
Eu, gemendo, todo sujo, rasgado e cheio de hematomas. 
Fiquei aguardando os primeiros socorros, pois não podia 
sequer levantar. Logo me carregaram para a cama e 
começaram com salmouras, vinagres e curativos nas 
minhas peles rasgadas e carnes machucadas.

Faltou gente para ver o espetáculo, pois era um tipo de 
tourada sem touro... e grátis. Na cama fiquei dez dias para 
consertar o desconcertado. Fiquei sentido e emburrado 
com meu petiço, justamente ele fora o culpado, pensava 
eu, de me impedir de visitar Guaporé, a Linha Colombo e 
minha irmã Itália, que nem lembro se conhecia, talvez a 
tivesse visto alguma vez.

Esta foi a primeira lembrança concreta que se fixou 
na minha memória a respeito da mana Itália, que, 
penalizada pelo meu infortúnio, mandou-me roupa nova 
no lugar da minha rasgada, laranjas e chocolate para meu 
estômago que ainda não conhecia esse último elemento 
ou alimento.

Desde aquela vez fiquei querendo muito bem à mana, 
que me mandou roupa nova, laranja doce e chocolate 
gostoso que eu ainda não conhecia.

Eis a primeira visita não realizada da minha parte.
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A DONA ITÁLIA, 
NOS SEUS 90 ANOS

Ao comemorarmos os 90 anos de eterna primavera da vida de minha 
irmã Itália Dall’Acqua, sinto-me feliz em saudá-la e parabenizá-la nesta 
augusta e invejável efeméride, pois é um fato singular e uma graça 
extraordinária. E o faço evocando da história dois fatos: 1°-A primeira 
visita que eu devia fazer à mana Itália, com a idade de 8 anos, e que por 
fato estranho não se realizou, para minha grande tristeza e decepção. 2°- 
A última visita que D. Itália me fez no Hospital Nossa Senhora das Graças, 
em Curitiba, e que para todos nós foi uma grande graça.



Padre Vitorio M. Dall’Acqua
Xaxim, 29 de agosto de 1985

Padre Vitorio M. Dall’Acqua, autor da mensagem à Nonna, sua irmã, pelo 90° aniversario, 
que no ano passado superou grave enfermidade, graças ao bom atendimento médico, à fé 

e às orações de todos os seus familiares. 

A visita realizada da mana Itália

Foi agora, neste ano (1985), eu estava internado no 
Hospital Nossa Senhora das Graças em Curitiba e estivera 
antes em outros hospitais, onde, em quatro meses, fui 
submetido a 8 operações. Várias vezes senti a morte 
chegar perto e retroceder.

D. Itália, mulher forte, lúcida, valente como o encanto 
da primavera, como a segurança da pátria amada! Com 
essa idade a me visitar, meio moribundo, num hospital 
de câncer em Curitiba... Isso eu não esperava, foi demais, 
cativou-me mais que o parentesco de sangue irmão! 
Ela, no começo da família; eu no penúltimo lugar dos 
17 irmãos da família Dall'Acqua Ângelo e Sbardelotto 
Marina.

Parecia inacreditável, mas foi possível, pois a mana Itália 
tem o coração cheio de amor, uma coragem que dispensa 
comentários e um otimismo capaz de vencer todas as 
fronteiras e barreiras.

Como padre, comparo a mana Itália à mulher forte do 
Evangelho, que tudo faz, que tudo vence, que tudo 
anima, pois ela tem Deus, e Ele é sua força.

Sinto-me desvanecido pela prova de amor que mamãe 
Itália devota não só à sua filharada, mas pela estima, 
amizade e justiça que ela devota à sua irmandade 
Dall'Acqua.

Certamente, em dezembro, se Deus o permitir, estarei 
na festa dos 90 anos, rezarei por ela e sua filharada, 
cantarei os "parabéns", viverei a alegria da gratidão da 
nonagenária festa, darei graças ao senhor pelo dom da 
vida: 90 anos. São graças e mais graças!

Quantas batalhas vencidas! Quanto amor convencido! 
Quanta misericórdia derramada da filharada que cresce 
e se forma. Quantos sacrifícios em favor dos filhos! E é 
merecedora. Parabéns a toda família Astolfi.

Mãe existe uma só. Não há valor que a substitua! Mamãe 
é mamãe! Ela é só ela. Cada filho... todos os filhos estão 
no seu coração!

Por própria natureza e graça ela tem o dom do milagre 
do amor materno, que sabe sempre amar, sempre 
compreender, sempre acolher, sempre aceitar, sempre 
perdoar quando houver necessidade.

Diz o senhor: 

Honrarás Pai e Mãe e terás vida longeva.

Que a mãe de Deus, Maria, olhe para essa mãe Itália aqui 
na terra, agora, e a acolha no céu, quando o bom Deus a 
chamar para a Glória.
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ONDE FICA O CÉU

Maria e eu, em fins de agosto de 1985, viajamos para Santa Catarina, 
para descansar na Casa São José de Hidroterapia (Kneip) em Vila 
Itoupava, perto de Blumenau.

Lá, um massagista que gostava de pôr em apuros um jovem frei 
franciscano, recém chegado da Alemanha, perguntou certo dia ao 
religioso:

- Frei, o senhor, que reza todo o dia e que deve saber tudo acerca de 
religião, diga-me uma só coisa: - Onde fica o Céu?

Vendo eu o jovem frei sem jeito, intervim e disse:

- Frei, eu bem sei que o senhor o sabe, mas deixe-me responder. 
Peço. porém, aos dois guardar segredo: Eu não sei onde fica o Céu, 
mas sei onde o Céu começa.

- Começa onde? perguntou o massagista.

O Céu começa lá onde a gente deixa de pensar em si próprio!

Carlos H. Hunsche
Gramado - RS 



Todo ano ocorre o encontro de filhos, netos, 
bisnetos e demais parentes da nona. E cada 
vez o entusiasmo e a ansiedade, em face do 
acontecimento, aumentam.
Este ano comemoramos o 90° aniversário.
Eu me coloco em meio a tantos outros que amam 
e respeitam a nonna Itália Dall´Acqua. Quando 
a conheci, há mais de quatro anos simpatizei 
imediatamente com ela. Mesmo tendo aquele 
ar de autoridade, de sabedoria, de austeridade, 
a nona é sensível, cativante. Com ela pode-se 
conversar sobre qualquer assunto; o diálogo 
sempre é possível e enriquecedor.
Sua vitalidade me surpreende a cada dia. É uma 
pessoa consciente, equilibrada, com pontos de 
vista estruturados, mas atualizados. Outra coisa 
positiva que vejo na nona é o tratamento que ela 
dispensa às crianças: a sua paciência e sua ternura 
ficarão gravadas no coração dos pequenos com 
quem conviveu ou que conheceu.
Nos últimos tempos tenho estado mais próxima da 
nona e cada vez a respeito mais. O que eu sinto 
é admiração, muita admiração. E também muita 
alegria por fazer parte da "tribo" da nonna.

Aneroze Braga
Novo Hamburgo - RS 
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BAÚ DE RECORDAÇÕES

CHEIRINHOS DA MINHA INFÂNCIA

Ah! Os cheirinhos da minha infância, aqueles cheirinhos que podemos encontrar em 
qualquer lugar, mas que só nos deliciam realmente quando acompanhados de alguns 
detalhes que vão formar um dos conjuntos das nossas saudades: os sons, os ruídos, às 
vezes o clima, o "parlar talian" ou a disposição dos móveis do lugar onde nos encontramos.

Ah! Os cheirinhos, os cheirinhos da casa da nona!

De manhã, a massa do pão ainda crua, a polenta, a massa de tomate ainda cozinhando, 
a salada com cheiro de vinagre de vinho (não existe coisa mais característica ao meu 
olfato) e aquela mesa em que as crianças tinham que entrar em fila, até o canto, e depois 
não podiam mais sair.

O cheiro da tábua da mesa, da pá de polenta e da escada do porão; cheiros de queijo, 
marmelada, palheiro, vinho e petiça.

Barro vermelho, que saudade... e aquela cerca-viva depois da chuva, meu Deus... como 
cheirava bem! Até hoje e por toda a minha vida sempre que vejo uma cerca como aquela, 
tenho que arrancar um raminho para ficar cheirando. Sempre que um pequeno conjunto 
de coisas combinam, trazendo à tona uma das sensações da casa da nona, há um "delírio 
de infância" indescritível.

Podemos senti-los e entregarmo-nos a eles, aos cheirinhos, pois eles são a parte mais 
individual da infância de cada um de nós, e assim os cultivamos. Distinguir o cheirinho 
do milho verde cozinhando e, depois reunirmo-nos todos para comê-lo enquanto vinha 
chegando a tardinha. E então vinha o melhor: nós íamos "ajudar" a ordenhar as vacas. 
O leite quente espumando nas canecas de óleo de soja, os mugidos e aquele cheiro de 
estrebaria... que maravilhoso! Parece engraçado, mas não é. Até hoje tenho o dom de 
me deliciar com os cheirinhos de minha infância.

Tânia Braga
Novo Hamburgo -- RS
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FÉRIAS EM GUAPORÉ
Acordávamos cedo. Depois do café, ainda o mau humor e o sono. Uma rápida olhada em baixo das camas para ver se nada ficara esquecido, uma 
última peça de roupa jogada para dentro da mala já abarrotada e ... nunca esquecendo as pílulas contra enjoo - vamos embora!

O pai, de boné claro, quebrava a cabeça tentando colocar a bagagem no carro. A mãe, charmosa, com seu lenço emoldurando o rosto, e seus ray-
ban tipo bausch&Lomb. Nós, atrás, nunca menos de quatro ou cinco, trocando cotoveladas e... VIVA! Guaporé, estamos indo!

- Falta muito, pai?

- Pai, falta muito?

Viajamos por estradas poeirentas, atravessamos um rio flutuando numa balsa, ainda uma ou duas paradas e chegamos.

As férias eram agitadas em Guaporé. Lembro a primeira casa dos nonos que conheci. Aquela que tinha uma loja e que me parecia encantadora, 
misteriosa até, com seus quartos no sótão, sua amplidão, o terreno imenso em volta, o bosque próximo. Além disso, o movimento comercial 
fascinava-me:

- Um quilo de café, Bepi.

- Três de açúcar e um pedaço de fumo.

E lá fora os cavalos amarrados, pisando o barro, onde perdi, certa vez. um anel de pedrinha vermelha depois encontrado pela Neusa.

Ficamos à porta comendo espigas de milho cozido, ora prestando atenção aos homens que pediam mais um copo de pinga e falavam animados, ora 
espreitando a estrada por onde desfilavam charretes, cavaleiros e cavaleiras, essas montando cuidadosamente e transversalmente à sela.

Boas lembranças. O Nono na loja, na roça; a Nona na cozinha, na loja. Meu dedo, queimado no fogão à lenha, eu chorando e a nona consolando. 
A polenta fumegando sobre a tábua, o queijo cheiroso e fresco.

Tempos depois, em outras férias, já encontrava todos em outra casa, abaixo da estrada. Havia, agora, novos espaços a explorar, outras árvores, 
canteiros, paisagem renovada: campos, montanhas, taipas, roças. Lá longe, no potreiro, alguém tentando apanhar a égua Morinha. Em frente, uma 
casa de madeira, antiga e abandonada, aguçava a nossa fantasia de crianças.

Aqueles dias passavam depressa, mais depressa do que o resto do ano. A gente indo para casa, à noite, e rindo; os grilos cantando, a gente mal 
fechando os olhos e já acordando com o sol imenso e brilhante de alto verão.

E aí, as férias terminaram. Fomos todos para lados diferentes, multiplicando-nos. O Nono, para outra pátria, deixando-nos saudade. A vida de cada 
um ficou mais agitada, nem sempre tão agradável quanto às férias em Guaporé. Neste meio tempo, nós também fomos ficando mais maduros. E 
a Nona... ah! ... a Nona cresceu!

Sandra Camerini Losekann 

19



Imagem de uma das "colchas de retalhos" feitas 
pela Nonna Itália Dall´Acqua Astolfi 

Durante a elaboração deste segundo número de nossa revista, solicitamos aos parentes, crianças 
e adultos, que nos enviassem cartinhas ou poesias que se referissem as colchas de retalhos que a 

nonna Itália fazia com tanto carinho. Nas páginas seguintes está o resultado deste trabalho.

Estas colchas de retalhos, quem fez?

Foram vovó e bisavó
que já estão cansadas de costurar

para as netas e bisnetas.
A xadrez em tons azul,

Para a Juliana, que é gremista.

A vermelha com bolinhas amarelas
Vai para a Rita ou para a Angela?

Como moldura de quem ficaria melhor
Esta colcha tão singela?

A de arco-íris e flores
pode ser para a Cristiana
que adora muitas cores.

A de fita cor-de-rosa
transpassada em renda branca

tem que ser para aquela
que for a mais romântica.

E assim estão definido
qual a colcha, qual a dona,

todas felizes dormindo
cada uma com seus sonhos.

Sandra Losekann
Florianópolis, SC
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Este poema, da feliz vovó Elza Astolfi 
Braga refere-se ao neto Vitor Augusto a 
quem foi dedicado o poema da página 
a seguir e que concorreu ao sorteio da 
colcha de retalhos da Nonna. 

Poema de Elza Astolfi Braga contemplado 
no sorteio da colcha de retalhos da Nonna 
por ocasião do 89° aniversário, em 1984, 
referindo-se ao neto ainda nao nascido.
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Joaquim, um "pão duro prá 
valer", certo dia resolveu 
ir ao médico para tratar do 
seu eczema que, há anos, o 
incomodava:
-Seu doutor, não quero 
consulta, só quero fazer uma 
pergunta.
O médico poderia responder que perguntar já era 
consulta, mas conhecia o seu cliente:
-Que há, Joaquim?
-Queria perguntar se o Doutor entende alguma coisa de 
eczema
Sem notar ou, talvez, sem querer notar o descaro 
da pergunta, o médico respondeu que havia muitas 
formas de eczema e tudo dependia do grau e do lugar 
da doença. Ainda acrescentou que o eczema costumava 
causar muito comichão.
-Pois é. Doutor, o danado,,,
-É um eczema bastante adiantado, com varizes ulceradas 
e abertas.
-pois é.
-Isso não é eczema de agora, é de anos.
-É, de um ano e meio.
-O dobro de tempo e mais ainda. Além disso, Joaquim, 
aqui já foi posto remédio.
Joaquim não teve coragem de negá-lo.
-Também já foi benzer a perna, não foi?
-A patroa disse que mal não fazia.
-Mas bem também não fez. Que mais botou?
-Folhas de couve...
-Mas também não adiantou. E depois?
-Pomada...
-Pomada?
-É daquela branquinha que a gente da cidade usa para os 
dentes.
-Basta, Joaquim. Aqui faz falta um tratamento sistemático: 
primeiro a cicatrização das varizes ulceradas e depois, no 
seu devido tempo, o tratamento do eczema em si.
-Quanto me vai custar isso?
-Bem, isso depende do numero de curativos que forem 
necessários. Não adianta discutir o preço. Precisamos 
curar sua perna.
-Mas o dinheiro anda curto. Se o doutor desse um jeito ...
-Vou-lhe dizer uma coisa, Joaquim. Em todo o mundo há 

gente que diz que tais doenças se curam, por exemplo, 
com água: sete gotas que se pinga, diariamente, duas 
vezes durante 15 dias, água recolhida de uma fonte, à 
meia noite, por uma menina virgem. Destas receitas há 
muitas ...
Joaquim deixou cair à calça sobre a perna, voltou a 
colocar o chapéu e disse:
-Vou falar com a patroa.
E lá se foi.
Um mês mais tarde voltou com um embrulho e foi logo 
falando:
-Seu Doutor, nunca fiquei devendo nada a ninguém. 
Trouxe aqui um presunto feito em casa, para pagar a 
receita que o Doutor me deu.
-Eu não lhe dei receita nenhuma.
-Mas, Doutor, não se lembra mais? Tão logo pinguei as 
primeiras sete gotas, senti uma melhora. Depois da 
terceira vez, quis desistir do tratamento, tão bem me 
sentia. Mas a patroa disse: se o Doutor disse duas vezes 
durante quinze dias, sete gotas cada vez, é preciso 
cumprir. E eu cumpri, quinze dias Doutor.
O médico não sabia o que dizer. Joaquim arregaçou a 
calça:
-Pode ver, como foi boa a receita.

A perna estava limpa e livre de varizes e eczemas.
Depois de uma pequena pausa, Joaquim acrescentou, carregando 
em cada palavra:

-Fiz tudo direitinho, como o Senhor mandou: fui muito cuidadoso. O 
Doutor sabe que temos cinco filhas. Mas quem foi buscar a água da 
fonte foi a caçula, a Luísa, de sete anos. A gente nunca sabe, não é. 
Doutor?

Carlos H. Hunsche
Gramado  - RS
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O ECZEMA DO JOAQUIM
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MENSAGEM DE 
MARY LEE DUGAN

Uma mensagem de USA: a netinha 
Mary Lee Dugan (7 anos), filha de 
Clara Izabel Cenci Dugan e Alexander 
Dugan, sente-se feliz, por ter no 
Brasil, a Nonna que lhe quer muito 
bem, muitos tios e primos que, um 
dia gostaria de conhecer. Mary Lee 
nasceu em 20 de abril de 1978.
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VERDADES DAS CRIANÇAS

Gabriel (8 anos, filho de Romeine e Franco Camerini) perguntou o tio Luciano:

-Ucci, tu rezas todas as noites?

-Sim, Gabriel, eu rezo, e tu?

-Eu também sempre rezo, porque tenho tanto para 
agradecer a Deus!

-O que, por exemplo?

-Sempre agradeço por Deus me ter dado tantas coisas: eu 
tenho pais quase perfeitos e tenho uma bisavó. Nenhum 
dos meus tem uma bisavó. Gosto dela porque ela é amiga 
e sabe entender as crianças.

Cláudia Braga Feijó (8 anos. filha de Maria de Lourdes e Alceu) foi entrevistada por sua 
tia Luciana: 

-Cláudia, o que tu achas da situação econômica do Brasil?

- Horrível, horrível! Roubam muito!

Felipe (3 anos, filho de Anerose e Gerson Braga) vendo o pai pronto para sair. diz: 

-Pai, eu quero ir junto.

-Não pode, Felipe, há esta hora tem ladrão na rua!

-Pode, pai! Pode, sim! Eu conto uma história pra ele!

Ainda o Felipe:

-O que é isto?

-É pão.

-Pão pra quem tem fome? Como eu gosto daquela propaganda!
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A Letícia (5 anos, filha de Eda e Bruno Astolfi) contou à tia Maria 
que o cachorrinho da tia Clara havia sido atropelado e - Coitadinho, 
que pena! Decerto ele foi para o céu dos cachorrinhos! Disse a tia 
Maria.

-Não foi, não! Foi direto pro latão do lixo.

O Felipe (3 anos) comia uma laranja. A tia Tânia pergunta:

-É do céu. Felipe?

-Não boba! É da árvore.

A Daniela Braga Borecki (filha de Marília e Roberto, neta de Elsa) estava 
fazendo muita bagunça na casa da avó. A Tânia chamou-lhe atenção:

-Dani para com isso, senão teu pai te xinga!

-Eu prefiro ser xingada a não fazer o que eu quero!

Ângela Braga Feijó (5 anos. neta da Elsa):

-Mãe, eu sei por que um edifício se chama edifício...

-Por quê?

-Porque é difícil fazer um edifício!

Felipe Braga (3 anos) volta da escolinha trazendo um restinho de sua merenda que vai oferecer à nonna:

 -O, nona. guardei pra ti!

-Obrigada Felipe, mas não estou com vontade de comer agora.

O Felipe se dirigiu à avó Elsa e perguntou:

-O que a nonna tem?Não tá boa?

-Vai ver que é isso mesmo, Felipe.

-É..., eu vou arrumar a nona!



DESCENDENTES DE JOSÉ ASTOLFI & ITÁLIA DALL´ACQUA

28

GENEALOGIA ASTOLFI/DALL´ACQUA

Publicamos abaixo a relação de descendentes de José Astolfi e Itália 
DallÁcqua, restringindo-nos a sua primeira geração.
Nas seguintes páginas apresentamos os antepassados de José e de 
Itália.



DESCENDENTES DE JOSÉ ASTOLFI & ITÁLIA DALL´ACQUA
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ANTEPASSADOS DE JOSÉ ASTOLFI
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ANTEPASSADOS DE ITÁLIA DALL´ACQUA
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ANTEPASSADOS DE ITÁLIA DALL´ACQUA
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No dia 10 de Outubro fui eleita pelos meus colegas de aula prefeita de 
Dois Irmãos, para administrar a cidade no dia 11 de Outubro e despachar 
os pedidos que fossem feitos durante esse dia. Despachei na mesa do Sr. 
Prefeito e minha vice-prefeita e eu anotamos uns 35 pedidos das crianças 
que visitaram a Prefeitura da cidade.
Durante o dia visitamos também as obras do Parque de Exposições, a 
Creche, as obras da construção da nova Prefeitura, a Sede campestre e a 
praça. Todos estes passeios foram feitos com o carro oficial da Prefeitura, o 
que aliás, foi do que eu mais gostei: passear de carro oficial como Prefeita 
de Dois Irmãos.

 

Daniela Borecki
(9 anos) Dois Irmãos, Outubro de 1985.

 

Dizem que quem se chateou um pouco com esse acontecimento foi o Diego, irmàozinho 
da Daniela, que tem sete anos. Apesar de estar orgulhoso pelo fato de ser irmão da 
Sra. Prefeita de um dia, não nega a frustração de não ter sido ele o alvo de tanta 
atenção e, principalmente, de tanta mordomia. 

MEU DIA NA PREFEITURA
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CASARAM

FORMATURAS

NOTÍCIAS SOCIAIS

26/10 - Casam-se, na Catedral de Novo Hamburgo, Mariângela Camerini, 
filha de Zélia Astolfi e Francisco Camerini, e Altemir Marafon, filho de Lorena 
Faresin e Adelino Marafon.

20/12 - Formatura de Gianfranco Camerini no curso de 
Direito pela Unisinos.

Dezembro - Conclusão do curso de especialização e 
Aperfeiçoamento em Classes Especiais de Aneroze Braga, 
esposa de Gerson Braga, em Novo Hamburgo.

Dezembro - Formatura de Alexandre Astolfi, filho de Myria e 
Evaldo Astolfi, no Curso Tecnologo em Calçados pela Fevale, 
em Novo Hamburgo.

01/04 - Nasce, em Porto Alegre, César Augusto, neto de Zélia Astolfi 
Camerini, filho de Rita Camerini e Nei Teixeira.

25/06 - Nasce, Em Porto Alegre, Leonardo Astolfi Rosado, filho de 
Marília Astolfl e Luís Alberto Rosado, neto de Plínio e Vilma Astolfi.

05/09 - Em São Leopoldo, nasce Rodrigo, filho de Lídia e Jetferson 
Sbroglio, neto de Clara Astolfi e Janir Sbroglio.

26/11  - Nasce Victória, filha de Sandra e Flávio Augusto Camerini, neta 
de Zélia Astolfi Camerini.

NASCERAM



27/01 - É batizado Victor Augusto, filho de Aneroze e Gerson Braga, neto de Elsa Astolfi e Antônio Braga, 
nascido em 27 de dezembro de 1984. Foram padrinhos os tios Marília e Roberto Borecki.

15/03 - Lançamento do livro "Raizes Aéreas" de Sandra Camerini Losekann no Centro de Cultura de 
Novo Hamburgo.

06/04 - Noivado de Mariângela Camerini e Altemir Marafon, ela, filha de Zélia Astolfl e Francisco Camerini.

19/04- Noivado de Alexandre Astolfi, Filho de Miria Lerner e Evaldo Astolfi, com Maribel Pohren.

Abril - A "Metrixer", empresa da qual Júlio Camerini é diretor, conquista o 1º lugar na pré-seleçào da 
Feira de Máquinas, em Novo Hamburgo.

Maio - Júlio César Camerini, diretor da "Metrixer", e Alexandre Brenner, esposo de Maria Juliana 
Camerini, viajam à Europa.

Junho - Zélia Astolfi Camerini e Maria Astolfi viajam a Curitiba para assistir ao tio P. Vitorio Dall´Acqua, 
enfermo no Hospital Nossa Senhora das graças.
A Nonna Itália e a filha Elsa Astolfi Braga viajam a Curitiba para assistir ao tio P. Vitorio Dall´Acqua em 
sua enfermidade, no Hospital Nossa Senhora das Graças.

06/09 - Andreia, filha de Omela Astolfi e Roberto Roos, é apresentada à sociedade no baile das debutantes 
do "Clube União Guaporense" de Guaporé.

17/09 - Viagem de Maria Astolfi e Carmen Astolfi Pedro com os filhos Márcio, Cláudia e Felipe, a New 
York para visitar a prima Clara Cenci Dugan, casada com Alexander Dugan e residente naquela cidade.

05/10 - Letícia Astolfi, filha de Bruno Astolfi e Eda Lazzarotto, debuta no baile do clube ¨Orfeu¨, em São 
Leopoldo.

10/10 - Daniela, filha de Marília Braga e Roberto Borecki, assume, por um dia, o cargo de prefeitada 
cidade de Dois Irmãos, onde reside.

24/11 - Fabrício, filho de Remeine e Franco Camerini, faz sua primeira comunhão na Catedral de São Luís, 
em Novo Hamburgo.

08/12 – Leticia Astolfi recebe confirmação na igreja Matriz de São Leopoldo.

Dezembro - É batizado Rodrigo, filho de Lídia e Jefterson Sbroglio, sendo padrinhos o tio, Renato Sbroglio, 
e a prima, Letícia Astolfi.

08/12 - Festa comemorativa ao 90° aniversário de Itália Dall'Acqua Astolfi, com encontro de filhos, 
netos, bisnetos, outros parentes e amigos, em Novo Hamburgo.

OUTRAS
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www.astolfi.com.br

Diagramação: Camila Dutra e Alexandre J. Astolfi

Revisão: Maria Astolfi


