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Editorial 
De repente, o nosso jornal de família, em sua 4.ª edição, se fez realidade. De repente, sim!  
Melhor se pudéssemos dizer que se fez aos poucos, com o tempo necessário e indispensável 
a uma boa produção. Mas, não! Nosso jornal é diferente: no princípio e até quase o fim, conta 
apenas com os fatos extraídos dos velhos escritos do nosso nono Ângelo Dall’Acqua.  

De repente, toma corpo, graças às colaborações que nos chegam, normalmente em cima da 
hora e sempre acompanhadas da mesma indagação: 

- Tia Maria, ainda dá tempo? Estou mandando uma coisa para o nosso jornal. 
E, no último alento do último dia antes de ir para o Xerox, chega à última contribuição que ainda 
é incluída, e o jornal fica um pouco mais consistente. E é sempre o primeiro a chegar ao 
encontro dos Astolfi e Dall’Acqua, ansioso por cair nas mãos dos familiares, como se tivesse 
estado prontinho e impaciente, esperando longo tempo por esse momento. É bem difícil ser 
jornal de família! 

Maria Astolfi 
Gramado 

file:///F:/Dropbox/Familia/Home%202020/4%20-%20Revistas%20de%20FamÃlia/Edicao_1988/1988/revistas_1988%20-%20Editorial.html
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VII  Encontro 
FAMÍLIAS ASTOLFI – DALL’ACQUA 

  

Convite 

Convidamos os descendentes dos imigrantes Astolfi e Dall’Acqua para o VII Encontro a 
realizar-se na cidade de Guaporé, RS, nos dias 08 e 09 de outubro de 1988 quando será 
desenvolvido o seguinte programa. 

  

Dia 08/10/1988 – sábado.   

Recepção aos participantes no saguão do hotel Topo Gigio. 
- 10 horas: Visita ao Cemitério Público Municipal, onde estão sepultados antepassados de 
ambas as famílias. 
- A seguir, visita ao Museu Municipal, onde estarão em exposição fotografias antigas do 
acervo Astolfi-Dall’Acqua. 
- 12 horas: Almoço na casa de Roberto Roos e Ornela Astolfi Roos à rua Guilherme Mantese, 
n° 451. 
- 15 horas: No centro Social Urbano, início das atividades esportivas e jogos: futebol de salão 
entre solteiros e casados; gincana para as crianças; brinquedos de roda.  
para as mamães e vovós; jogos de baralho e pausa para a merenda, oferecida pelas mamães 
e vovós: biscoitos, crostolis, cucas, refrigerantes e chimarrão. 
- 20horas - Jantar de confraternização no Clube União Guaporense, com música, cantos e 
danças. 

  

Dia 09/10/1988 – domingo.  

Missa em ação de graças no local do almoço. 

10h30min – Almoço no restaurante Cabana do Radiador, no Autódromo. 
No mesmo local, exposição de trabalhos de artesanato de nossos antepassados e de todos 
os familiares que quiserem mostrar suas obras. 

 Para melhor organização da festa, solicitamos: 

- que tragam as peças a serem expostas já identificadas e que as retirem ao término do 
evento; 
- que nos sejam comunicados os nomes de quem quiser participar dos jogos de baralho e de 
futebol de salão. Os participantes do futebol devem trazer fardamento. 
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- que confirmem a presença até dia 5 de outubro. As comunicações podem ser feitas por 
carta ou por telefone. 
A festa, que é de todos nós, Astolfi e Dall’Acqua, será mais significativa e bonita com sua 
presença. 

  

Gramado, 12 de setembro de 1988. 
Pela comissão organizadora, 

Maria Astolfi 

 

Os Encontros 
ASTOLFI e DALL’ACQUA 

 
Os encontros de familiares Astolfi e Dall’Acqua eram realizados sempre em Novo Hamburgo 
para comemorar o aniversário de Itália Dall’Acqua Astolfi em 8 de dezembro. 

A primeira grande confraternização aconteceu em 1982 na Sociedade Aliança do bairro 
Hamburgo Velho. Em 1983, foi realizado no restaurante do Parque Floresta Imperial, Em 1984, 
no salão da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, publicando-se nesse ano a primeira 
edição de nossa revista de família. Em 1985, para comemorar o 90.º aniversário a festa foi 
realizada na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, com a publicação da segunda edição 
da revista. 

O ano de 1986 marcou o falecimento de Itália Dall’Acqua Astolfi e de outros familiares. Por isso 
houve apenas uma reunião de filhos, com suas famílias, em caráter reservado e discreto. Ficou 
decidido então que, a despeito de não mais existir entre nós a figura de nona Itália, os encontros 
deveriam realizar-se anualmente, em data a ser escolhida, conforme as conveniências. 

 Objetivos dos encontros 
Nossos encontros têm como objetivos preservar a memória dos nossos antepassados: 
conservar e cultivar o patrimônio histórico e cultural que nos legaram: tradições, dialeto, cantos, 
orações livros, documentos, fotografias etc.; cultivar o espírito de fraternidade entre os 
familiares, valorizando e promovendo, especialmente os jovens e as crianças; obter dados para 
elaboração da genealogia das famílias. 
 

 Resenha do VI Encontro - ano de 1987 
O encontro de 1987, portanto, marcou o início de uma nova fase. Foi realizado nos dias 10 e 
11 de outubro, em Novo Hamburgo, contando com um maior número de descendentes dos 
imigrantes Astolfi e Dall’Acqua. 



 

 5 

O programa, organizado e levado a efeito por familiares, compreendeu atividades 
diversificadas. 

Dia 10 – sábado 

Às 15h, encontro dos participantes no campo de esportes da Escola Fundação Evangélica de 
Novo Hamburgo, para o jogo de futebol entre solteiros e casados. Após o jogo, no mesmo local, 
uma merenda de confraternização, oferecida pelas mamães das famílias. 

O jogo 
O time dos solteiros marcou dois gols nos primeiros minutos da partida, mas os casados, que 
contavam com um jogador a menos, reagiram com gols de Alexandre Astolfi e Ângelo 
Dall’Acqua, e o primeiro tempo terminou em 2x2. No segundo tempo foi enxertado no time 
dos casados o solteiro Herbert Roos, que acabava de chegar de longa viagem, vindo de 
Guaporé, diretamente para o local do jogo. Com mais dois gols, feitos por Alexandre Astolfi e 
Franco Camerini, os casados venceram por 4x2. 

Os jogadores  

Casados: 
FernandoAstolfi 
Flávio Camerini 
Franco Camerini 
Gerson Braga 
Altemir Marafon 
Ângelo Dall’Acqua 
Alexandre Astolfi 
Herbert Roos 

Solteiros 
Christian Camerini 
Luciano Camerini 
Tirso Astofi 
Tarso Astolfi 
Renato Astolfi Júnior 
Emerson Astolfi 
Renato Sbroglio 
Moisés Torres 

A torcida 

Formada em grande parte por mulheres, a torcida esquecia-se às vezes de aplaudir as jogadas 
mais bonitas e animar os jogadores. Ocupava-se mais em curtir o encontro com os parentes, 
contar e ouvir novidades, mas, ainda assim, o fervor de suas manifestações fez com que os 
casados se consagrassem vencedores. 

O juiz 
Foi brilhante e imparcial a atuação do juiz Roberto Boreki, que conduziu o jogo com o rigor e 
a seriedade devida a um jogo disputado entre familiares. 

Aos vencedores, o troféu 
Findo o jogo, antes da merenda, o time campeão posou ante a torcida, e o seu capitão, Ângelo 
Dall’Acqua, recebeu das mãos de Zélia Astolfi Camerini o troféu merecido, que ficará em poder 
do time até a próxima disputa em 1988. 
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O troféu 
O troféu não é propriamente uma taça convencional. É um jarro do mais puro alumínio que 
conta meio século de história na família Astolfi. Fez parte do enxoval que Zélia, a filha mais 
velha do casal José e Itália Astolfi, levou para o internato do Colégio Scalabrini, em Guaporé, 
pelos idos de 1940. Acompanhou-a depois, por três anos, ao pensionato em Caxias do Sul, 
onde Zélia fez seu curso de professora. 
Desativado, ficou alguns anos esquecido pelos cantos, usado às vezes para funções que não 
lhe eram próprias. Serviu até para as meninas brincarem de casinha e para conter o milho 
com que se tratavam pintos e galinhas. Por fim, já como uma espécie de troféu, acompanhou 
Itália Astolfi em sua mudança para Novo Hamburgo em 1975 para morar com a filha Maria. E 
o velho jarro, castigado pela vida, meio amarrotado e sem brilho, passou a ser usado na 
nobre tarefa de servir água às flores e folhagens da casa, readquirindo assim a sua dignidade 
perdida. Agora, fixado a um pedestal de madeira, foi transformado em taça de glórias 
futebolísticas. Duas placas prateadas em que se lê: “Copa Astolfi-Dall’Acqua, instituída em 
1987 – 6° Encontro” e “Casados – 1987”, conferem-lhe uma identidade sui generis. 
Atualmente, ocupa um lugar de honra na casa de Alexandre Astolfi, até o próximo encontro 
em 1988, quando passará às mãos do capitão do time vencedor. 

Encerramento do dia 
Para comemorar a vitória e o encontro, os jovens solteiros e solteiras, mais alguns casais 
animados reuniram-se para uma rodada de Chopp em um bar da cidade, rumando a seguir 
para a casa de Juca Bier, noivo de Márcia Astolfi, para um churrasco, do qual foi assador o 
primo Ângelo Dall’Acqua, de Curitiba – PR. 

Domingo – dia 11 
A partir das 10h, no salão de festas da Associação dos Funcionários Municipais de Novo 
Hamburgo, à rua General Osório, em Hamburgo velho, começaram a reunir-se os parentes 
Astolfi-Dall’Acqua para a missa e o almoço de confraternização. Novos encontros, 
apresentações, abraços, euforia total. Tito Camerini e Bruno Astolfi faziam a cobrança da taxa, 
vendiam a revista comemorativa e distribuíam os crachás de identificação. 
A missa 
Às 11h iniciou-se a missa em ação de graças e nas intenções dos familiares. Foi oficiante o 
padre Ênio castro da Paz. As orações e os cantos foram conduzidos pelas primas Odila Astolfi 
Sgarbozza e Lourdes Astolfi Vivan, respectivamente de Lagoa Vermelha e São Marcos. 
 
Exposição e sorteio 
No mesmo local, realizou-se uma exposição de trabalhos manuais e artesanato realizados por 
familiares. Chamou especial atenção às peças bordadas por Marcelina Chiamulera, esposa de 
Silvino Astolfi, para o seu enxoval, que já conta meio século. 
Algumas das obras expostas foram sorteadas após o almoço, bem como os arranjos de flores 
que ornamentavam o salão, executados por Mirian Lerner Astolfi. 
 
O almoço 
Finda a missa, teve início o almoço de confraternização, participando mais de 120 pessoas. 
Após a sobremesa, velhas canções italianas foram relembradas e cantadas ao som da gaita 
de Silvino Astolfi, de Xanxerê, SC. 
A festa prolongou-se até o findar da tarde, quando os parentes visitantes se despediram, 
prometendo sua presença no próximo ano. 
 
Final de festa 
À noite, reuniram-se em casa de Elsa Astolfi-Antônio Braga, irmãos, cunhados, sobrinhos, 
descendentes de José Astolfi-Itália Dall’Acqua em um encontro informal que se caracterizou 
por uma alegria espontânea e fraterna. Renato e Bruno Astolfi animaram a noite com seu 
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inesgotável repertório de canções e piadas. As danças também tiveram o seu momento. Foi à 
maneira mais perfeita de encerrar o nosso VI Encontro. 

 

 

 

 

 

 

Ângelo Dall’Acqua, capitão do time dos casados, exibindo o troféu conquistado no jogo de 
futebol entre solteiros e casados, no dia 10 de outubro de 1987, comemorativo ao VI 
Encontro dos descendentes Astolfi-Dall’Acqua. 

 

 

Mensagem do Frei  Rovílio Costa 
 

Frei Rovílio Costa, grande pesquisador e divulgador da cultura da imigração Italiana no Rio 
Grande do Sul e amigo da família, não estará presente ao nosso VII Encontro, convidado que 
foi para oficiar a missa comemorativa.  

Frei Rovílo viajará à Itália, onde participará, em Bergamo, de um ciclo de estudos sobre a 
imigração italiana no Brasil e enviou-nos a seguinte mensagem: 

 

 

 

 

 

 

 

Caríssima professora Maria Astolfi, 

Saudações. 

Como lhe havia falado, de fato, vou para Bergamo na data do Encontro da 
família. Desejo que seja esta mais uma oportunidade para as famílias 
Dall’Acqua e Astolfi de crescerem como grupo fraterno cristão. Vale à pena 
o esforço de todos para a reconquista de tão rica história, iniciada com 
denodo e fé por nossos antepassados. 

Na oportunidade, estarei rezando pelo êxito do Encontro. 
Com minhas saudações. 

 Porto Alegre, 16 de setembro de 1988. 

Frei Rovílio Costa  
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Diários de Ângelo 
Dall´Acqua 

Caderno 8 - Parte 1 – 1931 
Nesta quarta edição de nossa revista, continuamos a apresentar os registros de família de Ângelo Dall’Acqua. 
Chegamos ao ano de 1931, um ano marcado por fatos relevantes: o casamento de um filho, a enfermidade e a morte 
de Ana Gasperin, irmã de Ângelo, e o grande ciclone que atingiu Casca, deixando mortes e muitos danos materiais. 
É muito grande o número de informações que o caderno contém. Limitamo-nos, por isso, a transcrever as anotações 
que relatam a viagem de Dall’Acqua para visitar pela última vez a irmã Ana, que residia na Linha Sertorina, em Bento 
Gonçalves. 

Para não nos tornarmos repetitivos nesta versão digital, preferimos omitir aqui a 
transcrição do caderno. Você pode acessar este caderno na nossa página: 

  
 
 

Ângelo Dall’Acqua e seus 
registros de família 

 
 
 
Ao ler a parte aqui publicada dos Registros de Família do nono Ângelo, senti-me em sua 
companhia e refiz com ele o caminho entre Casca e Bento Gonçalves, um longo caminho 
naquela época, há mais de 50 anos, quando nada era fácil. 

Em alguns pontos de suas anotações, parei e refleti sobre sua vida e sua personalidade e 
confirmei a convicção que sempre tive dele: de um homem excepcional, seja em relação à 
família, às suas atividades profissionais e em relação às comunidades onde viveu e atuou. 

  

Nossa História Diários de Ângelo 

Dall´Acqua
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Com sua esposa Marina, o entendimento era perfeito. Poucas palavras bastavam para avaliar 
uma situação e encontrarem soluções. Assim foi decidida a viagem à Sertorina, logo após o 
recebimento do telegrama que anunciava a enfermidade da irmã. 

Admirável foi à disponibilidade de ambos: Ele, em deixar a própria família e empreender uma 
viagem longa para assistir à doente; ela, em assumir com paciência e boa vontade, como 
tantas vezes o fizera e sozinha, os encargos da casa. 

E o que dizer da coragem de enfrentar uma viagem a cavalo, de alguns dias de duração, por 
estradas péssimas, em pleno inverno, enfrentando o frio e as chuvas constantes? 
Consideremos que de Bento Gonçalves à Sertorina seriam 120 quilômetros, percurso que se 
completa hoje em aproximadamente duas horas.  

Faço estas considerações para chamar atenção sobre as dificuldades que nossos avós e pais 
passaram em suas vidas laboriosas e fecundas, pouco reconhecidas e muito sofridas, 
trabalhando duramente na construção de suas famílias e, consequentemente, do Rio Grande 
do Sul. 

Passando por Linha Colombo – Guaporé – o nono fez parada na casa de seu genro José 
Astolfi, nosso pai. Dois homens tão ricos de virtudes humanas, só poderiam estar ligados por 
sentimentos nobres. A par da estima, unia-os uma grande admiração e respeito mútuos. 
Comoveu-me saber que papai, além de dinheiro, emprestou-lhe o seu próprio cavalo de 
montaria, ao qual o nono dispensou o melhor dos tratos. 

Analisemos também a solidariedade dos vizinhos, e amigos e parentes em relação à doente 
Ana e à família Gasperin, revezando-se na assistência, especialmente à noite. Era esse um 
procedimento comum entre os nossos colonos. Auxiliavam-se mutuamente e compartilhavam 
os momentos difíceis, principalmente nos casos de doenças e mortes 

E, ao nono, chama atenção à dedicação e o carinho com que os filhos e filhas cuidam da mãe 
enferma. 

Por fim, é interessante salientar as amizades que Dall’Acqua tinha em toda parte, e o respeito 
e o carinho com que era recebido por todos. Era homem de fino trato e autêntico sempre com 
todas as classes de pessoas. 

Quem o conheceu vai encontrá-lo nos seus Registros de família como ele era: metódico, 
ordenado, íntegro, sempre em busca de maior saber. Seus registros diários merecem ser 
conservados e, divulgados, para que os seus descendentes possam aprender deles muitas 
lições de vida. 

  

Zélia Astolfi Camerini 
Novo Hamburgo 
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Uma Família 
Silvino Astolfi & Marcelina Chiamulera 

A partir deste número de nossa revista, abriremos um espaço para apresentar uma família, ora Astolfi, ora 
Dall’Acqua. Em dados sumários, conheceremos dela o perfil humano e genealógico. Objetivamos com isso 
estimular as famílias a levantar dados e montar a genealogia da própria família, retrocedendo até o 
antepassado comum, o imigrante que veio da Itália. 
A família que ora apresentamos é de Silvino Astolfi e Marcelina Chiamulera, residentes em Xanxerê, 
Santa Catarina. 
A genealogia foi elaborada a partir do casal imigrante Antônio Astolfi e Teresa Azzalini, que chegou da Itália, 
Província de Treviso, em janeiro de 1885 para a colônia Dona Isabel, hoje Bento Gonçalves. 
Antônio era filho de Francesco Astolfi, que foi filho de Pietro Astolfi, que, por sua vez, foi filho de Ângelo 
Astolfi. 
Antônio, nascido em 1853 em Sarone, Província de Caneva, faleceu em 24 de fevereiro de 1915 na Linha 
Colombo em Guaporé, RS. Era casado com Teresa Azzalini, nascida em 27 de fevereiro de 1855 em Tambre, 
filha de Isidoro Azzalini, que foi filho de Girolamo que, por sua vez, foi filho de Cristiano Azzalini. 
Antônio e Teresa tiveram 12 filhos:  .................. Isidoro Astolfi foi o sexto na sequência, e, na composição de 
sua genealogia, recebe a sigla F6. Seus descendentes, em relação ao pai Antônio e à mãe Teresa são netos, 
bisnetos, trinetos, tetranetos, etc.. e são identificados com as letras N, para neto, B, para bisneto e assim 
sucessivamente.  
F6 – Isidoro Astolfi, nasceu em 14 de maio de 1889, na Linha Zamith, Bento Gonçalves (certidão de 
nascimento n° 267, fls. 83 v, livro n.º A-1) e faleceu em 21 de novembro de 1961 em Jacutinga, RS. Isidoro 
foi agricultor e artesão. Fabricava vassouras, baldes de madeira, cadeiras; gostava muito de caçar e de 
pescar. Com seu gênio alegre e coração bondoso conquistava muitos amigos e fazia-se amar por todos que 
o conheciam. 
Isidoro casou em Guaporé com Silene Lodi, nascida em Bento Gonçalves em 26 de setembro de 1887, filha 
dos imigrantes Pietro Lodi e Matilde Pelizzoni, ambos nascidos em Cremona, Itália. 
Silene era agricultora e habilidosa artesã. Sabia fiar lã, linho e algodão; costurava e fazia crochê, tricô e 
bordados. Tratava tudo e a todos com muita seriedade, sem deixar, no entanto, de ser compreensiva e 
amável com todos. Era muito carinhosa com os netos, como o era com o seu esposo Isidoro. 
O casal teve dois filhos-netos (de Isidoro): N1 - Silvino e N2 - Leonor. 
N1- Silvino Astolfi: nascido em 16 de agosto de 1912 na Linha Colombo, Guaporé. Foi agricultor, 
agrimensor e artesão. Sabe fazer barris, pipas e baldes de madeira e vassouras. Conserta máquinas de 
costura, é musico e toca harmônica. Como seu pai, gosta de pescar e de caçar e, como ele, tem um gênio 
alegre, bem disposto e facilmente conquista amigos. É casado com Marcelina Chiamulera, nascida em 17 
de julho de 1913 na Linha Ernesto Alves, Guaporé – RS, filha dos imigrantes João Chiamulera e Teresa Civa 
Chiamulera. 
Marcelina, além de agricultora, foi professora de letras primárias. É habilidosa, sabe costurar, bordar e fazer 
crochê. Cuida da horta e gosta de plantar verduras. Cuida também de todo o serviço doméstico. É esposa e 
mãe no melhor sentido da palavra. Sabe ser serena e tratar com seriedade aquilo que requer seriedade e 
ser prudente quando se faz necessária a prudência. É também uma mulher alegre, compreensiva e 
carinhosa. 
Silvino e Marcelina tiveram nove filhos-bisnetos (de Antônio): 
B1 – Nilva Teresa Astolfi, nascida em 19 de setembro de 1936 na Linha         
T1 – Maristela Cobalchini, nascida em 27 de outubro de 1959 em Paim Filho, casada em20 de setembro de 
1980 com Claimar Luís Marchese, nascido em 18 de outubro de 1959 em Putinga – R, filho de Olisses 
Marchese e Idolina Barilli. Técnico em agropecuária e viajante; 
T2 – Maria Inês Cobalchini, nascida em 12 de fevereiro de 1961, em Xanxerê – SC, falecida em 14 de abril 
de 1964 em Xanxerê; 
T3 – José Antônio Cobalchini, nascido em 2 de dezembro de 1962 em Xanxerê – SC; 
T4 – João Jaime Cobalchini, nascido em 14 de fevereiro de 1964 em Xanxerê – SC; 
T5 – Maria Inês Cobalchini, nascida em 28 de janeiro de 1967 em Xanxerê, falecida em2 de fevereiro de 
1967; 
T6 – Márcia Regina Cobalchini, nascida em 28 de janeiro de 1967, falecida em 2 de fevereiro de 1967; 
T7 – Luís Carlos Cobalchini, nascido em 23 de junho de 1969 em Xanxerê. 
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B2 – Dilse Silene Astolfi, nascida em 12 de fevereiro de 1939 na Linha Colombo, Guaporé – RS; casada 
com Aldo Bordin em 4 de fevereiro de 1963 em Getúlio Vagas – RS, filho de Joaquim Bordin e Regina Betto. 
Dilsa faleceu em acidente de caminhão em 5 de abril de 1964 em Jacutinga – RS, falecendo, vítima do 
mesmo acidente, em 25 de maio de 1964, o filho Martinho Luís Bordin com menos de um ano. 
B3 – Nemésio Astolfi, nascido em 22 de janeiro de 1941 na Linha Colombo – Guaporé,- RS. Além de 
agricultor, exerceu a profissão de protético, técnico em contabilidade e atualmente é bancário. Nemésio 
casou com Líria Carteri, nascida em 2 de fevereiro de 1944 em Sertão – RS, filha de Giacomo Carteri e Ida 
Perin, em 3 de outubro de 1964. O casal tem três filhos-trinetos, nascidos em Xanxerê: 
T1 – Idia Márcia Astolfi, nascida em 20 de março de 1965; 
T2 – Sionara Inês Astolfi, nascida em 10 de outubro de 1968; 
T3 – Jonas Antônio Astolfi, nascido em 7 de junho de 1980. 
B4 – Fernandes João Astolfi, nascido em 23 de agosto de 1942 na Linha Colombo, Guaporé. É agricultor, 
fotógrafo e técnico em administração de empresas. Solteiro. 
B6 – Gertrudes Astolfi, nascida em 23 de setembro de 1945 em casca – RS, residente na cidade de 
Guaporé, trabalha em joalheria e é fotógrafa. 
B7 – Roberto Astolfi, nascido em 11 de janeiro de 1949 em Jacutinga – RS. Cirurgião-dentista em Xanxerê, 
onde reside. Casado com Yara Maria da Silva Ruas, nascida em 14 de abril de 1953 em Herval do Oeste – 
SC, filha de Muritiba Pedrini Ruas e Edi Maria da Silva. O casal tem dois filhos-trinetos, nascidos em Xanxerê: 
T1 – Cândice Silene Astolfi, nascida em 17 de novembro de 1968; 
T2 – Mateus Astolfi, nascido em 4 de julho de 1980. 
B8 - Maria Telma Astolfi – nascida em 27 de abril de 1951 em Jacutinga, casada com Osmar Mezzaroba 
em 7 de julho de 1973, comerciante, filho de Vitor Mezzaroba e Rosa Canezella. O casal tem dois filhos-
trinetos, nascidos em Jacutinga: 
T1 – Juliana Mezzaroba, nascida em 20 de outubro de 1976; 
T2 – Cristiano Mezzaroba, nascido em 5 de novembro de 1978. 
B9 – Clélia Astolfi, nascida em 19 de dezembro de 1955 em Jacutinga, professora, solteira. 

 

Família de Silvino Astolfi  
Atrás: Nemésio (falecido); Nilva; Dilsa (falecida); Fernandes. 

Na frente, o casal ladeado por Roberto e Gertrudes; no centro Maria Telma. 
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O Paladino - José De Maman 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ DE MAMAN 

 
José De Maman era filho dos imigrantes italianos, Antônio De Maman e Ângela Dall’Acqua, 
José nasceu em Guaporé em 17 de janeiro de 1906. De origem humilde, inicia seus estudos 
em Alfredo Chaves, concluindo-os em Bento Gonçalves. Seus pais, juntamente com seus 
inúmeros irmãos, incentivam-no bastante. 
José lecionou em diversas localidades. Casa-se com Emília Dozza e reside em Erebango, onde 
se dedica por longos anos ao magistério e ao ramo de madeira. 
Posteriormente, transfere-se para Passo Fundo e, paralelamente aos negócios, inicia-se na 
política (sua maior paixão), escreve crônicas e poesias num matutino local. 
Finalmente, desiludido com a política, trabalha alguns anos no funcionalismo público e vem a 
falecer, vítima de derrame, em 1969, em São Paulo. 
Homem extremamente perspicaz, com fantástica visão de futuro, de personalidade cativante, 
deixa, para os seus, exemplos de uma vida rica em sabedoria, espiritualidade e 
desprendimento para com os semelhantes. 
  

Diva De Maman Sperb 

São Paulo - 1988 
 

Não é sacerdote salvador das almas, 
Nem mestre a ministrar o belo ensino, 
Contudo, ninguém mais merece as palmas,  
Do que o destemido valente paladino. 

Nobre paladino dedicado à luta, 
Defendendo pobres seres do tormento, 
Jamais vacila, e a paz que desfruta 
Abandona a cada rápido momento. 

Empunhando ardor, sua arma dileta, 
Suaviza a dor que o mortal afeta, 
Com meigo afã e elmo despreendimento. 

Sorrindo, de avental alvo, refulgente, 
Solícito surge ao lado do doente,  
O bondoso médico, paladino atento. 

José De Maman 

São Paulo, 1966 
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A propósito de um recado 
 
Reportando-me ao recado dirigido à Zélia e à outras mães, publicado no último jornal (1987), 
com o título “Não faças pelos outros o que eles podem fazer por si mesmos”. 
Somos mulheres, por tradição e educação, acostumadas a servir à família sempre e em 
qualquer circunstância. Servir em decorrência e como obrigação natural de nossa condição de 
mulher. Servir, fazendo o que nos compete e muito mais: fazendo pelos outros, geralmente os 
filhos, aquilo que eles mesmos poderiam fazer. Se crianças, tiramos-lhes, com nossos 
exageros, a oportunidade de sentirem e assumirem responsabilidades e desafios, privando-os 
de experiências que promovem o espírito de luta e a auto-afirmação; se adultos, 
subvencionamos-lhe a comodidade e a preguiça. 
E nem por isso seremos mais amadas e mais felizes. O único retorno é, muitas vezes, um 
grande cansaço e uma frustração que se faz grande aos poucos por sentirmos nossas reservas 
se esgotarem em uma doação unilateral e pobre em frutos. 
Foi assim que encontrei, no ano passado, mulheres de nossa família, em Novo Hamburgo, 
quando lá cheguei para ultimar os preparativos de nossa festa: exauridas em suas energias e 
sem ânimo; tristes e desmotivadas. Daí originou-se o recado à página 34 de nosso jornal e que 
ora comento. 
Podemos ser boas, maravilhosas e felizes sem precisar atender a pedidos que partem do 
egoísmo, sem precisar ser e fazer exatamente aquilo que os outros esperam que sejamos ou 
façamos. É tempo de sermos nós mesmas, de dedicarmos  mais tempo à pessoa que somos 
e de sermos, em proporções iguais, para o equilíbrio de todos, tanto “Martas”, quanto “Marias”.    
                
               

                                                                                                         Maria Astolfi 
Gramado 

 
 
 

Baú de recordações 
Nona Giovanna Dal Canal Sbardelotto era parteira. Sempre que ia ajudar um bebê a nascer, 
levava junto uma cabra, que ela havia treinado, para amamentar o recém-nascido quando a 
mãe não tinha condições de o fazer. Assim, tão condicionada estava a cabrinha para 
amamentar filhos alheios que toda a vez que ouvia o choro de uma criança punha-se em 
posição adequada para dar-lhe de mamar. 

Itália Dall’Acqua Astolfi 
Novo Hamburgo 

  
Alguns dias antes da morte do nono Antônio Astolfi, eu me lembro de tê-lo visto sentado em 
uma cadeira á sombra da casa. Eu tinha apenas dois anos e meio e ouvi muitas vezes meus 
pais e tios contarem que, quando o nono morresse, ele queria o enterro com música, e assim 
foi feito. Eu me recordo que vi aqueles músicos com os instrumentos e trompas que tocavam 
enquanto o cortejo fúnebre ia indo, Aqueles homens com suas trompas levaram embora o meu 
nono e não o trouxeram de volta. Eu, como criança, senti muita falta dele e falei isso para minha 
nona. 
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Silvino Astolfi 
Xanxerê – SC 

  
Aos dez anos eu já era carreteiro e ajudava o Sassi, que era o carreteiro de nosso pai, José 
Astolfi. Cansado de trabalhar com mulas velhas e cansadas, um dia, eu disse ao pai que queria 
ter meu próprio terno de mulas. Papai deu licença, e comprei duas mulas. Com o cavalo 
chamado Popo e mais uma que havia em casa, chamada Boneca, formei o terno. 
Um dia, era sábado, passando lá perto das nossas terras, me encontrei com o Martini. Eu 
montava uma mula de sela, velha, quase cega e feia, mas regular, quase boa. 
- Plínio, tu não queres negociar comigo esta mula por outra? E conversou-me, mostrando as 
vantagens que eu teria. 
Em casa, falei da proposta ao pai. – Podes fazer o negócio, disse ele, mas sem dar nada de 
volta. 
Junto com o tio Pedro, fui então ao Martini e fechei o negócio: minha mula, mais 20.000 réis 
pela dele. Na opinião do tio Pedro, o negócio valia à pena, era bom. 
Chegando em casa, papai logo viu o tamanho da bobagem feita. A mula era velha e “bardosa” 
se bem que bonita, mas não valia mais do que a minha. 
Fui mandado de volta com a instrução de devolver a mula em pagamento daqueles 20.000 réis 
que deveria dar-lha na troca. O Martini não aceitou, ele queria o dinheiro. E eu tive de voltar 
para casa puxando a mula negociada. 
Então o pai organizou uma comissão em que estava o Emílio Bresolin e, se não me engano, o 
Aurélio Tissiani, e foi com eles consertar o meu negócio. 
O Martini, que não estava a fim de perder 20.000 réis, quis discutir, mas o papai, firme e 
tranqüilo, disse: - Martini, eu não vim aqui para brigar, eu vim devolver a mula! 
E foi assim que o Martini ficou dono de mais uma mula, e nós, com uma a menos. 

Plínio Astolfi 
Guaporé 

  
O baú de madeira que hoje se encontra no apartamento de Clara Astolfi Sbroglio em Novo 
Hamburgo, pertenceu à nona Teresa Azzalini e, conforme contava mamãe, foi mandado fazer 
em Montebelo por Antônio Astolfi, seu marido, ainda no tempo em que a família morava na 
Linha Zamith em Bento Gonçalves. O baú novo vinha substituir o que a nona perdera durante 
a viagem marítima da Itália para o Brasil, pois aquele que ela trazia, provavelmente do seu 
enxoval, foi jogado ao mar, assim como a bagagem de muitos outros passageiros imigrantes 
porque o navio estava com um incêndio no porão e era preciso aliviá-lo de parte de sua carga. 

Maria Astolfi 
Novo Hamburgo 

  
Meu pai, Ângelo Dall’Acqua, trabalhou quatorze meses em Bagé, na construção de uma 
charqueada e lá morou na casa de seu compadre Silvestre Benvegnu, que, de Bento 
Gonçalves, se transferira para Bagé. Papai retornou em 1904, a pé, trazendo o dinheiro com 
que pagou a terra que havia comprado em Casca. A nossa mudança, da Linha Palmeiro – 
Bento Gonçalves – para Casca foi feita durante essa ausência do nosso pai. 

Itália Dall’Acqua Astolfi 
Novo Hamburgo 

  
  

Caro parente: 
Tire sua recordação do baú e mande-a para o nosso jornal. São esses fatos, alegres, sérios 

ou tristes que, reunidos, vão enriquecer e reavivar a memória de nossa família. 
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Poema 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Camerini 
Florianópolis – 1989 

 
 
 

Minha viagem 
Antes de tudo, gostaria de mandar um especial agradecimento e um grande abraço ao meu 
pai. Isso porque ele tem se mostrado muito a favor dessa viagem. Essa viagem será realizada 
no primeiro semestre do ano que vem, e, diga-se de passagem, mal posso esperar.  
Eu farei um curso que se chama “High School”, que equivale ao nosso segundo grau. Esse 
curso vai de janeiro até julho; o aluno fica em casa de família ou no “campus” da universidade, 
tendo o direito ao café da manhã e ao jantar, sendo que o almoço é por conta do aluno. A 
cidade, provavelmente, será Londres, sendo que, em fins de semana, a escola promove 
excursões para o interior da Inglaterra, Escócia e Irlanda. 
Se nessa viagem, tempo e o dinheiro permitirem, talvez consiga realizar um dos maiores 
sonhos da minha vida: conhecer a Itália. Para mim, isso terá um valor muito grande, porque 
terei a chance de conhecer os lugares de origem da minha família, tanto do lado paterno quanto 
materno. Sem contar aquele ambiente italiano que me emociona desde criança. 
Como eu disse antes, meu pai está me dando muito incentivo para essa viagem.. Às vezes ele 
fala com tanta emoção da Europa que me dá a impressão de que ele está aqui com o corpo, 
porém sua mente está por lá. Acho até que , se ele pudesse,largaria tudo aqui para ir viver lá. 
A verdade é que eu estou com muita vontade de fazer essa viagem e também acho que tenho 
tudo para fazê-la: um pai que me dá força. 
  

Gabriel Francisco Camerini 
17 anos 

Novo Hamburgo 

Condão verso 
Tudo é nuvem e cai 
Inflama e lava. 
 
Rocas, desvendá-las 
É tecer inverso ao sono 
Por ansiar alertas. 
 
Mesmo que se firam 
Todos os dedos da esperança 
E queimem os olhos no desvelo, 
 
Frotas, não as verás 
Até se cumpram ciclos 
Nas terras encobertas. 
 
Então serás, e todos,  
Marginais meninos,  
No retorno de si mesmos 
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Squash 
O squash é um esporte no qual se golpeia uma bola contra uma parede com a finalidade de 
que a bola pique duas vezes no chão sem o seu adversário ter chance de golpeá-la. É jogado 
em uma sala de quatro paredes. A bola pode picar em qualquer outra parede, antes de picar 
na parede principal. A raquete é um pouco menor que a raquete de tênis, e a bola é semelhante 
à bola de tênis de mesa, porém, de borracha e não tem pressão. A contagem de pontos é 
semelhante a de voley, mas cada jogo acaba com 9 (nove). Cada partida é composta por 3 
(três) jogos. 
Os jogadores de squash da família são: Fabrício Camerini, Gabriel Camerini, Luciano Camerini, 
Christian Camerini, Flavio Camerini e Franco Camerini. 
O squash é um esporte muito desgastante, por isso a partida não dura mais do que uma hora. 
Cada 30 (trinta) minutos de squash equivalem a duas horas de tênis 
O campeão mundial de squash se chama Jahangir Khan, é natural do Paquistão. 
  

Fabrizio Camerini 
14 anos 

Novo Hambutgo 
 
 

Homenagem aos jovens e 
crianças 

Através destas crianças e jovens, queremos homenagear todas as crianças e jovens das famílias Astolfi e 

Dall’Acqua, bem como aquela criança que, em maior ou menor grau, ainda existe dentro de cada adulto. 

 

 

 

Christian Camerini 
16 anos 

 

  

 

Cristiana Camerini 
Losekann 

9 anos  
 

  

 

Gabriel Camerini 

17 anos  
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João Pedro Brenner 
11 anos  

 

  

 

Lourdes Astolfi Sgarbozza 

7 anos 
 

  

 

Tiago Camerini Brenner 
9 anos 

 

  

 

 

 

 

Nomes e endereços  
A sugestão partiu de Amália Dall'Acqua, de Rolante, RS, que, em carta de 21/03/1988, diz:  
- "Acho que poderia ser colocado no fim no Jornal da Família o endereço de todos. Então se 
pode escrever um para o outro. Mandar cartões nos aniversários, no Natal, etc., além de ser 
uma forma de conhecimento é também uma forma de carinho". 
Iniciamos, portanto, neste número, endereços e dados pessoais com o objetivo de motivar um 
intercâmbio entre parentes. E o resultado será: Mais comunicação e mais fraternidade entre 
todos nós. 
Ao nome, segue-se a profissão ou atividade, a data de aniversário, casado (a), com quem 
(c.c.), endereço e telefone, conforme os dados que possuímos. 
  

Descendentes de José Astolfi - Itália Dall'Acqua. 
Mário Astolfi. Industrialista, aposentado. 
C.c. Élide Bonetti. 
Av. Farrapos, 2102 - ap. 24 - 90220 - Porto Alegre/RS. 
Plínio Astolfi. Industrialista, aposentado, 11 de maio, 
c.c. Vila Dall'Pizzol. 
Linha 3 de Maio — 99200 — Guaporé/RS 
Edemar Astolfi. Industrialista, 19 de março,  
c.c.Orilde. 
Rua Félix Engel, 705 - 99200 - Guaporé/RS. 
Jorge Luís Astolfi. Autônomo, 31 de maio,  
c.c.Diva Pasqualotto. 
Linha 3 de Maio - 99200 - Guaporé/RS. 
Marilia Astolfi. Bancária, 9 de fevereiro.  
Luís Rosado, bancário. Fone: (0512) 48-3591. 
Estrada Eduardo Prado, 333 - Bloco Guarujá - ap. 216 - 
91700 - Ipanema - Porto Alegre/RS. 
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Zélia Astolfi. Viúva de Francisco Camerini, 6 de janeiro 
João Antônio da Silveira, 474 - 93510 - Novo Hamburgo/RS.  
Fone: (0512) 95-1171. 
Franco Camerini. Advogado, 3 de janeiro,  
c.c. Romeine Eack, advogada, 29 de setembro. 
Rua Manaus, 288 - Caixa Postal 636 - 93410 - Novo Hamburgo /RS. 
Júlio Cesar Camerini. Industrialista, 18 de fevereiro. 
Rua Vicente da Fontoura, 2840 - 90630 - Porto Alegre/ RS. 
Tito Livio Camerini. Advogado, 18 de julho,  
c.c. Gessi Kehl, advogada, 3 de fevereiro. 
Av. Maurício Cardoso, 873 - 93510 - Novo Hamburgo/RS. 
Sandra Camerini Losekann. Socióloga, literata,14 de junho. 
Rodovia Santa Catarina, 404 - Ed. Ilha do Arvoredo,Blo co "D” - ap.404 - Bairro Itacorubi - 
88045 - Florianópolis/SC. 
Elsa Astolfi. 10 de dezembro,  
c.c. Antônio Braga, taxista. 
Rua 3 de Outubro, 257 - 93330 - Novo Hamburgo/RS. Fone: (0512) 93-2975. 
Marilia Braga. Professora, 3 de março,  
c.c.Roberto Boreki Duris, médico-obstetra. 
Rua Porto Alegre, 248 - 93950 - Dois Irmãos/RS. Fone: (0512) 64-1248. 
Maria de Lourdes Braga. Professora, 11 de fevereiro, 
c.c. Alceu Feijó, piloto agrícola. 
Rua Joaquim Nabuco, 1341 - ap.32 - 93510-Novo Hamburgo/ RS. Fone: (0512) 93-2505 
Gerson Braga. Comerciário. 28 de janeiro,  
c.c. Anerose Klering, professora de classe especial, 21 de fevereiro.  
Rua Garibaldi, 57 — Bairro Ideal — 93330 — Novo Hamburgo/RS. 
Clara Astolfi Sbroglio. 7 de dezembro. 
Rua Gomes Jardim, 303 - ap. 31 - 93510 - Novo Hamburgo - RS 
Fone: (0512) 95-4698 
Artur Sbroglio. Médico-pediatra, 19 de julho,  
c.c. Vera, professora. 
Rua Porto Alegre, 202 - 93950 -Dois Irmãos/RS. 
Jeferson Sbroglio. Médico-oftalmologista, 28 de abril,  
c.c. Lídia. 
Rua André Ebling, 194 - 93040 - São Leopoldo/RS. 
Ornela Astolfi. Comerciante, 6 de setembro,  
c.c. Roberto Ross, 2 de agosto. 
Rua Guilherme Mantese, 451 — 99200 — Guaporé/RS. Fone: (054) 243-1300. 
Renato Astolfi. Comerciante, 28 de outubro,  
c.c. Zélia Roveda, professora. 
Rua Júlio de Castilhos, 437 - 95998 - Putinga/RS. Fone: 06 
Maria Astolfi. Professora, 31 de maio. 
Rua das Fontes, 197 - Caixa Postal 54 - 95670 - Gramado/RS.  
Fone: (054) 286-1307. 
Carmen Astolfi. Estudante de Direito, 19 de agosto,  
c.c. Alexandre Pedro, médico, 29 de abril. 
Rua Almirante Cochrane, 178 - ap. 801 - 20550 - Tijuca - RJ. 
Evaldo Astolfi. Autônomo (calçados),10 de dezembro,  
c.c. Myria Carmen Lerner, Decoradora, 24 de outubro. 
Rua Ribeiro de Almeida, 71 - 93510 - Novo Hamburgo/RS. Fone: (0512) 95-3696 
Alexandre Astolfi. Técnico em Química, 10 de novembro,  
c.c. Maribel Pohren, Professora, 19 de abril. 
Rua Imbuia, 111 - 93520 - B. Guarani - Novo Hamburgo/RS. 
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Fernando Astolfi. Representante Comercial, 14 de setembro,  
c.c. Maristela Rech, Bancária. 
Rua 3 de Outubro, 93330 - Novo Hamburgo/RS. 
Eda Lazarotto, professora, 29 de abril. 
Rua Independência, 1315 - 93010 - São Leopoldo/RS.  
Fone: (0512) 92-4827. 
  

Descendentes de Isidoro Astolfi - Silene Lodi. 
Silvino Astolfi. Agricultor e artesão,16 de agosto,  
c.c. Marcelina Chiamulera, 17 de julho. 
Rua Alfredo Ferreira, 160 - 89820 - Xanxerê/SC. Fone: (0499) 33-0570 
Nemésio Astolfi. Protético, bancário, 22 de janeiro, 
c.c. Líria Carteri, 4 de fevereiro. 
Rua Independência, 630 - 89820 - Xanxerê/SC. 
Roberto Astolfi. Cirurgião-dentista, 11 de janeiro,  
c.c. Yara Maria da Silva Ruas, professora, auxiliar de cartório, 14 de abril. 
Rua Coronel Passos Maia, s/n – 89820 - Xanxerê/SC. 
 Clara Cenci. Viúva de Alexander Dugan, 20 de março. 
143 - 18101 - AVE - Jamaica, New York, 11 435 - USA. 
  

Descendentes de Benjamin Astolfi - Júlia Dall'Acqua De 
Maman. 
Benjamin Astolfi. 
Rua 15 de Novembro, 788 - 99020 - Passo Fundo/RS. 
Lourdes Astolfi Vivan. 
Caixa Postal 82 - 95190 - São Marcos/RS. 
Odila Astolfi Sgarbozza. 
Av. Presidente Vargas, 1413 - 95300 - Lagoa Vermelha / RS. 
  

Descendentes de Ângelo Dall'Acqua - Marina Sbardelotto. 
Albertina Dall'Acqua. Viúva de Armindo Fontana, 19 de agosto. 
Rua Ibdias Abdala, s/n9 - Caixa Postal 296 - 89500 - Caçador/SC.  
Fone: (0496) 62-1590. 
Plinio Dall'Acqua. Diversas atividades, pintor. 6 de agosto. 
Rua Pernambuco, 656 - B. Olarias - 84035 - Ponta Grossa/PR. 
Alcides Dall'Acqua. 10 de julho, c.c. Zelinda Meneguzzi. 
Rua Bahia, 976 - B. São Cristóvão - 85870 - Medianeira - PR.  
Fone: (0452) 64-1528. 
Ângelo Dall'Acqua. Militar e dentista,  
c. c. Claudete Cavalheiro. 
Rua Engº Carlos Westermann, 144 - Jardim Social-82500- Curitiba/PR. (041) 262-1379 
Célia Dall'Acqua. 30 de maio,  
c.c. Walter Linzmayer. 
Rua Paracatu, 619 — 38610 — Unaí/MG.- Fone: (061) 676-1848. 
  

Descendentes de Ângela Dall'Acqua - Antônio De Maman. 
Oneide De Maman. Funcionária Pública, 
c.c. Bruno Zucqotti - Travessa Atílio Augusto, casa nº 9 - B. Bélem - 03060- 
São Paulo/SP. (011) 292-9194. 
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Descendentes de Mateus Dall'Acqua - Luísa Gasperin 

Lorena Anna Dall'Acqua  e Amália Dall'Acqua, professora 
Av. Borges de Medeiros, 1665 - 95690- Rolante/RS. 
Valério Dall'Acqua. 
Rua Livramento, 61 - 95700 - Bento Gonçalves/RS. 
  

Descendentes de Anna Dall'Acqua - Giovanni Gasperin. 
Alice Gasperin. Professora, 25 de maio. 
Rua Pinheiro Machado, 2924 - ap. 12 - 95100-Caxias do Sul/RS. 
  

 

      
 

  

 
 

As crianças respondem 
NOME E 

IDADE 

O QUE VOCÊ 

QUER SER 

QUANDO 

GRANDE? 

O QUE VOCÊ FARIA COM 

UM MONTÃO DE 

DINHEIRO? 

TRES PESSOAS MUITO 

IMPORTANTES NA SUA 

VIDA 

DANIELA 

BORECKI  
12 anos 

Estudar, ganhar bastante 

dinheiro e ter uma vida 
sossegada. 

A metade botaria na poupança, com a 

outra metade viajaria e conheceria o 
mundo. 

A mãe, o pai e a avó Elsa. 

DIEGO 

BORECKI  
10 anos 

Astronauta ou Juiz. Compraria tudo o que quisesse. O pai, a mãe, a Daniela e a Bruna. 

CLÁUDIA 

FEIJÕ  
11 anos 

Pianista. Compraria uma empresa, uma casa, 
móveis e faria poupança. 

A mãe, o pai e a professora. 

ÂNGELA 

FEIJÓ  
9 anos 

Veterinária. Guardaria. O pai, a mãe e a avó Elsa. 

FELIPE 

BRAGA  
6 anos 

Miitar. Guardaria para depois comprar 
coisas. 

O pai, a mãe e a Tia Tânia. 

VICTOR 

AUGUSTO 

BRAGA 
3 anos 

Cuidar de cavalos. Comprar um monte de cavalos. A mãe, a Luciana, o pai e a avó 
Elsa. 

ALINE 

ASTOLFI 

ALBO 
4 anos 

Bailarina e médica. Compraria um Monza para passear 
com a mãe, uma moto para o pai e 
um Escort para a Dinda. 

Não são só três as pessoas 
importantes; todas as pessoas são 
importantes. 

MAÍSA 

SBROGLIO 
8 anos 

Dentista. Compraria uma casa e um carro. O pai, a mãe, o Rodrigo e a vovó. 
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RODRIGO 

SBROGLIO 
3 anos 

Motorista de trator. Compraria um caminhão para o 
papai, um avião para a mamãe, uma 
lancha para a Maísa e um trator para 

mim. 

A mãe, o pai, a Maísa, a vovó e a 
Tita. 

ANDREI 

SBROGLIO 
11 anos 

Piloto. Compraria um jatinho. Meu pai, minha mãe e meus 

irmãos. 

FRANCINE 

SBROGLIO 
10 anos 

Aeromoça. Daria uma volta ao mundo. Papai, mamãe e ele. 

VIRNA 

SBROGLIO 
8 anos 

Médica pediatra. Ajudaria os pobres. Meu pai, minha mãe e meus 

irmãos. 

CHRISTIAN 

CAMERINI 
16 anos 

Engenheiro. Compraria um carro e um avião. Meu pai, minha mãe e meu irmão. 

DOMÊNICO 

CAMERINI 
14 anos 

Cientista, enxadrista e 
advogado. 

Investiria em ações Minha mãe, meu pai e meu irmão. 

MARYLEE 

DUGAN  
10 anos 

Médica. Compraria uma casa no Brasi1, outra 

na América do Norte e ajudaria os 
pobres. 

Minha mie e meu pai. 

JOÃO 

PEDRO 

BRENNER 
11 anos 

Tenista. Viajaria para conhecer o mundo. O pai, a mãe e meu irmão. 

TIAGO 

BRENNER  
9 anos 

Seguir a carreira de meu 
pai, ser advogado e jogar 
tênis. 

Viajaria. A mie, o pai e meu irmão. 

FABRIZIO 

CAMERINI 
14 anos 

Ainda não sei, mas vou 

ser rico. 

Faria a volta no mundo e aplicaria o 

dinheiro. 

Elvis Presley, Bruce Lee e eu 

mesmo. 

GABRIEL 

CAMERINI  
17 anos 

Aviador civil. Não sei o que faria; é melhor nem 
pensar nisso, pois o dinheiro que vem 

fáci1, vai fáci1. 

Francisco Camerini e Ivo Hack - 
meus avôs - e John Lennon. 

CÊSAR 

AUGUSTO 

TEIXEIRA  
3 anos 

Skatista. Um ioiô bem grande e bonito. A mãe, o pai e o meu irmão. 

CRISTIANA 

CAMERINI 

LOSEKANN 
9 anos 

Aeromoça Compraria uma casa para mim e para 
minha mãe. 

Minha mãe, meu pai e meu irmão, 
Luísa e Viviane. 

ANDERSON 

ASTOLFI 
10 anos 

Engenheiro em 
Eletrônica ou 
Neurologista. 

Aplicaria parte na poupança, ajudaria 
meus familiares, ampararia crianças 
abandonadas, daria um fliperama 

para meus primos, compraria uma 
fazenda. 

O pai, a mãe e o meu avô Plínio. 
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CRISTIANE 

ASTOLFI  
12 anos 

Desenhista ou 
Industrialista. 

Aplicaria de uma certa forma que 
rendesse bastante, para ter uma vida 
tranquila. 

O pai, a mãe e o mano Anderson. 

AUGUSTO 

MARCHESE  
5 anos 

Marinheiro. Vou dar pro pai. Mamãe, papai e tia Neide. 

SUELLYENN 

CAROLINE 

MARCHESE  
3 anos 

Princesa. Compraria picolé.  Mamãe, papai e Cândice. 

JONAS 

ANTÔNIO 

ASTOLFI 
8 anos 

Bancário. Compraria uma camioneta D20. Juliano meu primo, Talles e 
Daniel, meus amigos. 

CANDICE 

SILENE 

ASTOLFI 
9 anos 

Astronauta, artista e de 
trabalhar em alguma 
coisa para ajudar os 

outros. 

Daria um pouco para a APAE e o 
resto eu decidiria o que fazer. 

Meus pais, meu irmão e minha 
avó. 

MATEUS 

ASTOLFI 
8 anos 

Quero continuar a viver 
bem e ser feliz. Quero ter 

muitos muitos amigos. 

Construiria uma casa com quatro 
andares, comprava uns carros e ia 

viajar bastante e ia ter bastante 
empregados, ainda ia comprar uma 
casa na praia e mais umas casas em 

outras cidades que eu gosto. 

Jesus meus pais e minha irmã. 

LOURDES 

ASTOLFI 

SGARBOZZA 
7 anos 

Manequim, para tra-
balhar na televisão. 

Comprava todas as coisas que queria 
e depois ajudava os outros, 

principalmente os pobres. 

A mãe, o pai e a avó Giacomina. 

FELIPE 

ASTOLFI 

PEDRO 
9 anos 

Quero ser advogado ou 
médico, mas com toda a 

certeza, escritor. 

Eu faria uma casa bem grande para 
os pobres e uma fazenda para mim. 

Papai, mamãe e a Tia Maria. 
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Cantinho do afeto 
Receber uma carta é sempre uma surpresa gostosa. Claro, eu falo de cartas que comunicam 
notícias boas ou aquelas que alguém escreve apenas para estar mais perto daquela pessoa 
querida que vai receber a carta, Escrever e receber cartas é uma forma de descobrir  o outro e 
estabelecer com ele um laço mais forte de carinho e amizade. 
Muitos jovens e crianças Astolfi e Dall’Acqua gostariam de trocar correspondências com tios, 
tias, primos e primas. Abaixo seguem nomes e endereços. Escolha um. Escreva e aguarde a 
retribuição da alegria que sua carta proporcionou. 
  
1 – Luciana Braga, 20 anos, estudante do curso técnico de Decoração. Rua três de Outubro, 
257 [93 330], Novo Hamburgo – RS. 
2 - Cristiana Camerini Losekann, 8 anos, estudante. Rodovia Santa Catarina, Ed. Ilha do 
Arvoredo, Bloco “D”, AP. 404, Bairro Itacorubi [88045] Florianópolis – SC 
3 - Cristiane Astolfi, 12 anos, estudante. Rua Felix Engel, 705 [99 200] Guaporé –RS 
4 – Felipe Braga, seis anos, ainda não sabe escrever, mas gosta de desenhar. Rua Garibaldi, 
57, Bairro Ideal [93 330] Novo Hamburgo – RS 
5  - Aline Astolfi Albo, quatro anos, só sabe desenhar cartas, mas gosta muito de receber. Av. 
Farrapos, 2102, AP. 24 [90 220] Porto Alegre - RS 
6 – Felipe Astolfi Pedro. Nove anos, estudante, gosta de desenhar. Rua Almirante Cochrane, 
178, AP. 801 [20 550] Tijuca – RJ. 
7 – Mary Lee Dugan. 10 anos, estudante. Em português e inglês. 143 – 18101 AVE – Jamaica, 
NY [11 435] USA. 
8 – Juliano Astolfi Rosado. Oito anos, estudante, 2.ª série. Estrada Eduardo Prado, 333, Bloco 
Guarujá, AP. 216 [91 700] Ipanema, porto Alegre – RS 
9 – Gabriel Camerini. 17 anos, estudante. Rua Manaus, 288, caixa postal 636 [93 410] Novo 
Hamburgo – RS. 
10 – FabrizioCamerini. 14 anos, estudante. Rua Manaus, 288, caixa postal 636 [93 410] Novo 
Hamburgo – RS. 
11 – Mateus Astolfi. Oito anos, estudante. Caixa postal 256 [89 820] Xanxerê –SC 
12 – Cândice Astolfi. Nove  anos, estudante. Caixa postal, 256 [89 820] Xanxerâ – SC. 
13 – Jonas Antônio Astolfi. Oito anos, estudante. Rua Independência, 630 [89 820] SC. 
14 – Maísa Sbroglio. Oito anos. Rua André Ebling, 194 [93004] São Leopoldo – RS. 
 
 
 

Notícias sociais 
1987 

  

Outubro 

10 e 11 - Realização do VI Encontro das famílias Astolfi e Dall´Acqua, em Novo Hamburgo. 
  

Novembro 

04- Faleceu, em Guaporé, Leonor Astolfi (filha de Isidoro Astolfi e SiIene Lodi), viúva de 
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Frederico Cenci e casada em segundo matrimônio com Miguel Leite. Contava 70 anos. 
Sepultada em Pulador, Guaporé. 
29- Foi batizada Flora Camerini Marafon (neta de Zélia),filha de Mariangela Camerini e Altemir 
Marafon. Na Catedral São Luís, em Novo Hamburgo. 
Andrei Sbroglio (neto de Clara), filho de Artur Sbroglio e Vera, faz sua primeira comunhão na 
Igreja Matriz de Dois Irmãos. 
  

Dezembro 

19- José Antônio Astolfi (filho de Plínio Astolfi e Vilma Dall'Pizzol) recebeu o diploma de 
técnico em agropecuária e avicultura.Em Guaporé. 
  

1988 
Janeiro 

Zélia Astolfi Camerini e Elsa Astolfi Braga viajam a Santa Catarina em visita aos parentes 
Dall'Acqua e Astolfi, de Caçador e Xanxerê. 
23- Tarso Astolfi (filho de Mário Astolfi e Élide Benetti) oficializou o seu noivado com Marta, 
em Porto Alegre. 
  

Fevereiro 

Márcio Astolfi Pedro (filho de Carmen Astolfi e Alexandre Pedro) viaja à Alemanha para um 
estágio na fábrica de motores BMW, em München. 
12- Em Rolante, RS, casa-se Luís Carlos Dall´Acqua, filho de Hélio Benito Dall'Acqua e 
Terezinha Lazaretti (neto de Mateus Dall'Acqua), com Marlene Montemezzo. 
  

Março 

25- Márcia Astolfi (filha de Evaldo Astolfi e Miria Lerner) realiza seu casamento com Osvaldo 
Norberto Bier (Juca) na Igreja Nossa Senhora da Piedade, em Hamburgo Velho. 
  

Maio 

- Jeferson Sbroglio.(filho de Clara Astolfi e Janir Sbroglio), médico-oftalmologista, viaja a Cuba 
para um congresso na área de sua especialidade. 
  

Julho 

07- No Hospital das Clínicas, em Porto Alegre, Antônio Braga (marido de Elsa Astolfi) 
submete-se a cirurgia de aneurisma abdominal com a equipe do Dr. Jair Seadi. 
- Carmen Astolfi e Alexandre Pedro viajam a Nova Iorque em visita a prima Clara Cenci 
Dugan. 
- Clara Cenci Dugan (filha de Leonor Astolfi) com sua filha Marylee Dugan (10 anos), 
residentes em Nova Iorque, veem ao Brasil em visita aos parentes do Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina. 
14- Carmen Astolfi e Alexandre Pedro viajam a Alemanha para visitar em München, o filho 
Márcio Astolfi Pedro. Acompanhados pelo filho caçula, Felipe. 
20- Falece, em Curitiba, Paraná, Gelsomina Dall´Acqua, filha de Ângelo Dall´Acqua e Marina 
Sbardelotto e viúva de Maximino Busato. Contava 92 anos. 
  

Agosto 

13- Lígia Astolfi (filha de Mário Astolfi e Élide Bonetti) inaugura, em Porto Alegre, a loja de 
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fogões industriais, aquecedores, ferramentas, etc. e assistência técnica, cuja razão social é: 
"Astolfi, Moraes e Pizutti Ltda". 
19- Marcelo Cavalheiro Dall´Acqua, de Curitiba, filho de Ângelo e Claudete) recebe seu 
diploma em Direito. 
20-Alexandre Brenner (marido de Juliana Camerini) submete-se a uma cirurgia (hérnia de 
disco), realizada pelo Dr. Eduardo Paglioli, no hospital São Lucas, em Porto Alegre. 
28- No Rio de Janeiro, formatura de Cláudia Astolfi Pedro (filha de Carmen Astolfi e Alexandre 
Pedro), em Desenho Industrial e Comunicação Visual, pela PUC. 
28-Aline Astolfi (neta de Mário), aluna do curso de bale clássico, fez sua primeira 
apresentação, conjunta, em Porto Alegre. 
28 a 31- Visita do casal Roberto Astolfi e Yara Maria Ruas, de Xanxerê, Santa Catarina, com 
os filhos Cândice e Mateus, aos parentes de Gramado e Novo Hamburgo. 
- No campeonato de squash, realizado em Porto Alegre, Fabrizio Camerini (neto de Zélia) 
conquistou o 2º lugar na categoria adulto. 
- Alice Gasperin (neta do imigrante Giuseppe Dall'Acqua) é eleita vice-presidenta da Academia 
de Letras de Caxias do Sul. 
 

Setembro 

10- Ângela Dall´Acqua, filha de Ângelo Dall'Acqua e Claudete Cavalheiro (neta de Alcides 
Dall´Acqua) casa com Algacir Polsin, filho de Wal demar Antônio Polsin e Marlene Ribas. Em 
Curitiba, Paraná, na Igreja do Cristo Rei. 
10- Em São Leopoldo, nasce Bárbara, filha de Márcia Astolfi e Norberto Bier (neta de Evaldo 
Astolfi e Miria Lerner). 
14- Silvino Astolfi e Marcelina Chiamulera, residentes em Xanxerê, Santa Catarina, festejam 
o 53º aniversário de casamento. Silvino é filho de Isidoro e neto do imigrante Antônio Astolfi. 
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