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Editorial 
 

Outro ano se passou trazendo a nossa esperada festa das famílias Astolfi / Dall'Acqua. 
Chegamos ao tempo dos encontros e reencontros, aos momentos de emoção e alegria que 
nos acompanharão como lembranças revividas na sequência dos dias. Lembranças que nos 
levarão novamente a esperar por outra festa e outro reencontro. 
Mas, por que outra festa de família, e por que contribuímos todos para sua realização? 
Certamente porque participamos desta comunidade familiar e porque devemos esta 
participação e a nossa própria existência àqueles que nos procederam: nossos pais, avós, 
bisavós e seus ascendentes. A eles e ao forte principie de tradição que cultivaram. 
Assim, esta festa e esta revista, nada mais são que formas de reconhecimento á sua memória. 
Se pensamos um pouco, veremos que eles nos prepararam os caminhos, desbravaram matas, 
abriram estradas, plantaram, colheram, e isto com as próprias mãos. 
Começaram pequenos negócios, hoje transformados em grandes indústrias, nos alimentaram 
física e espiritualmente, transmitindo-nos valores que estruturam nossas vidas orientando-nos 
para um sentimento preciso de amor a Deus, ao trabalho, a família e á terra. 
Mas há outro motivo muito forte para este acontecimento: nossos filhos, netos e as gerações 
futuras que se duvida alguma não passaram sem o conhecimento das pessoas e fatos 
importantes de nossa historia familiar, mas sim, reverenciarão com carinho a memória daqueles 
que começaram desta Pátria. 
 Histórias de famílias formam a história dos povos, e é dentro dessa perspectiva que devemos 
considerar a importância do nosso evento. Se possuímos informações com riqueza de detalhes 
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sobre fatos que ocorreram há cem anos atrás, foi porque um Giuseppe Dall'Acqua escreveu 
seu diário e porque um Ângelo Dall'Acqua o conservou, transcreveu acrescentando tantos 
escritos próprios à obra autodidata que foi. 
E, portanto, principalmente as  gerações passadas que certamente lidaram com as maiores 
dificuldades e carências, e que, no entanto preservaram como puderam as informações para 
passa-las as gerações futuras, que devemos esta festa e esta revista. A ela e a nós que 
estamos presentes porque também merecemos em nossa realidade difícil uma pausa para o 
encontro com a memória e a alegria. 
  

Zélia A. Camerini 

Sandra C. Losekann 

Novo Hamburgo 
 

 

 

Programa do  VIII  Encontro 
FAMÍLIAS ASTOLFI E DALL´ACQUA 

 
Convidamos os descendentes dos imigrantes ASTOLFI e DALL'ACQUA para o 
seu VIII Encontro a realizar-se na cidade de Guaporé, RS, nos dias 7 e 8 de 
outubro de 1989. 

 
  

PROGRAMA 
Dia 7/10/1989 - sábado: 

 
9 horas: 
 - Encontro e recepção no saguão do hotel "Topo Gigio", onde os participantes efetuarão o 
pagamento da despesa que lhes corresponde e que inclui os almoços de sábado e domingo, o 
jantar de sábado e uma taxa para cobrir os gastos gerais. 
- Visita, no Cemitério Municipal, ao jazigo onde estão sepultados antepassados de ambas as 
famílias. 
- Em caravana, os participantes seguirão para o restaurante "Cabana do Radiador" no 
autódromo de Guaporé. 
 
11 horas: 
- Caminhada atlética, para descontrair, com todos os participantes que não sejam inválidos, 
independentemente de idade e sexo. 
 
12 horas: 
Almoço de confraternização. Ã hora da sobremesa, será feito o concurso de tortas. 
 
Durante a tarde: 
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Além do jogo de futebol entre solteiros (as) e casados (as), serão realizados a ciranda infanto-
geriátrica, o torneio de canastra e outros jogos e brincadeiras, conforme o tempo permitir. 
 
20 horas: 
- Jantar, seguido de baile, no Clube União Guaporense. 
  

Dia 8/10/1989 - domingo: 
10.30 horas: 
Missa em ação de graças no local do almoço. 
 
12 horas:  
- Almoço no restaurante "Cabana do Radiador" no autódromo. 
  
Para melhor organização da festa, solicitamos que: 
- As presenças sejam confirmadas até 1° de outubro, e que nos sejam comunicados os nomes 
dos participantes (para que possamos confeccionar os crachás de identificação) e os nomes 
dos que participarão do futebol e do torneio de canastra. 
- Concurso de tortas: As mesmas devem ser entregues à respectiva comissão, ate a hora do 
almoço e no próprio local, acompanhadas de um envelope fechado contendo o nome da (o) 
concorrente. 
Reservas de hotel: Hotel "Topo Gigio": (054) 243 1461; 
A festa, que é de todos nós, será mais significativa e bonita com sua presença. Venha! 
  

MARIA ASTOLFI 

Gramado, 10 de setembro de 1989 
 

Jovens investindo em si mesmos 
  

Desde a nossa última festa realizada em outubro de 1988 e das realizações de 
nossos familiares, registradas em nossa última revista, muitos outros fatos 
significativos ocorreram envolvendo pessoas de todas as idades, o que vem a 
apontar para a existência de um forte potencial latente em todas as nossas 
gerações. 
Um potencial de criatividade e iniciativa, de interesse e energia que se manifesta 
independente de idade, sexo, tempo e lugar. Assim, herdando pelas raízes de 
nossos ascendentes o espírito de aventura, investigação e preservação da 
memória, muitos de nós viajaram, outros concluíram longo período de estudos, 
outros voltaram aos mesmos depois de muito tempo e houve também quem 
escrevesse e lançasse um novo livro. 
A todos, apresentamos nossos votos de sucesso e de muitas outras realizações. 
 
 

ANDRÉIA ROOS 
Filha de Ornela Astolfi e Roberto Roos. 
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Residente em Guaporé. 
Fez curso de magistério no Colégio Pasqualini de Guaporé e estágio na Escola Frei Caneca 
da mesma cidade. A formatura ocorreu em 17 de dezembro de 1989. Atualmente, faz curso 
pré-vestibular em Passo Fundo, e pretende seguir odontologia. 
  
ADRIANA ROOS 
 Filha de Ornela Astolfi e Roberto Roos. 
Residente em Guaporé. 
Cursou Psicologia na Universidade de Passo Fundo. 
Formatura em 10 de dezembro de 1989. Exerce a profissão na área de clínica com consultório 
particular no Centro Médico de Guaporé e junto ã APAE no atendimento a crianças 
excepcionais Espera fazer especialização em psicoterapia infantil. 
 
CLÁUDIA ASTOLFI PEDRO 

Filha de Carmen Astolfi e Alexandre Pedro. 
Residente no Rio de Janeiro. Formada em Desenho Industrial em 1988, encontra-se 
atualmente fazendo um estágio de um ano em sua especialidade em Weinheim, Sulzbach, 
Alemanha. 
  
MÁRCIA ASTOLFI BIER 
 Filha de Evaldo Astolfi e Miria Lerner. 
Casada com Osvaldo Bier. 
Residente em Novo Hamburgo. 
Cursou Belas Artes na FEEVALE em Novo Hamburgo. 
Pretende ampliar a pequena empresa, que mantém com sua irmã Ângela, de decoração de 
festas infantis. 
 

GABRIEL CAMERINI 
Filho de Franco José Camerini e Romeine Hack. Residente em Novo Hamburgo Concluiu em 
junho um curso de 4 meses de língua inglesa em Londres. Viajou depois a Paris onde permane-
ceu um mês, viajou então, com os pais e irmão, pela Itália, regressando, via Estados Unidos 
(Miami), chegou a Novo Hamburgo em 7 de agosto. Pretende concluir o curso que lhe dá direito 
ao brevê e retornar à Europa para novas experiências. 
  
LUCIANO CAMERINI 
Filho de Zélia Astolfi e Francisco Camerini. Residente em Novo Hamburgo. Aos 26 anos 
realizou o seu grande sonho: viajar à Europa. Partiu em 6 de abril com suas próprias econo-
mias, e lá permaneceu 63 dias visitando a Inglaterra (Londres), a Itália (Milão, Veneza, Florença 
e Treviso) e a Espanha (Barcelona e Madrid). 
Seu próximo feito: concluir o curso de Comércio Exterior. 
  
MARIBEL POHREN ASTOLFI 
Casada com Alexandre Astolfi. Residente em Novo Hamburgo. Concluiu o curso de Relações 
públicas na FEEVALE, em Novo Hamburgo. Sua formatura ocorreu em 16 de dezembro de 
1988. 
Continua lecionando aos pequeninos do jardim de infância numa escola particular de Campo 
Bom e dedicando-se aos seus queridos Marcelo e Alexandre. 
  
RENATO JOSÉ ASTOLFI JR. 
Filho de Renato Astolfi e Zilá Roveda. 
Residente em Putinga. 
Formou-se em Odontologia pela Universidade Federal de Santa Maria. 
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A formatura ocorreu em 2 6 de dezembro de 1988. Atualmente trabalha no município de Braga 
e pretende fazer especialização em cirurgia bucomaxifacial. 
  
PAULO GUILHERME DOS S. BASILE 
Noivo de Karina Astolfi. Residente em São Leopoldo. 
Cursou Odontologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul A formatura ocorreu em 30 
de dezembro de 1988. 
Pretende especializar-se em Ortodontia. 
  
MÁRCIO ASTOLFI PEDRO 
Filho de Carmen Astolfi e Alexandre Pedro. 
Residente no Rio de Janeiro. Permaneceu um ano em Munique, Alemanha, para um estágio e 
depois com contrato de trabalho na fábrica de motores BMW, de onde retornou em janeiro 
(1989) para concluir o curso de Engenharia Mecânica na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Sua formatura ocorreu em 5 de agosto. Márcio foi orador da sua turma de formandos. 
  
OVÍDIO MAYER 
Esposo de Graziela Astolfi. Residente em Santa Maria. Médico. Fez curso de pós- graduação 
em Traumatologia na Universidade de Navarra, Espanha, e faz, atualmente, doutorado na 
mesma especialidade em Pamplona, também na Espanha. 
Ovídio e Graziela, que cursa enfermagem em Santa Maria, aguardam para março próximo a 
chegada do primogênito. 
  
Sandra Camerini Losekann 
Filha de Zélia Astolfi e Francisco Camerini. 
Residente em Novo Hamburgo. Socióloga, pintora, desenhista e poetisa. Autora do livro de 
poemas "Raízes Aéreas". É vencedora de vários concursos literários em Santa Catarina, onde 
residiu. Licenciada em Ciências Sociais pela UNISINOS em 1973, retorna agora à mesma 
faculdade para cursar Psicologia. 
  
JEFERSON R. SBROGLIO 
Filho de Clara Astolfi e Janir Sbroglio. 
Residente em São Leopoldo. 
Médico oftalmologista. 
Em maio/junho fez uma estadia de 3 semanas em Moscou - Rússia para especialização em 
sua área médica . 
  
LUCIANO CAVALHEIRO DALL'ACQUA 
Filho de Ângelo Dall'Acqua e Claudete Cavalheiro. 
Residente em Curitiba - Paraná. Concluiu o curso de Odontologia pela Universidade Federal 
do Paraná. Sua formatura ocorreu em 18 de agosto de 1989.  
 
 
 

Homenagem Especial 
 
Merece Alice Gasperin, que no dia 19 de julho de 1989 fez o lançamento do seu segundo livro 
"Farroupilha Ex-Colônia Sertorina" O ato teve lugar no Centro de Cultura da cidade de 
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Farroupilha e foi repetido no dia 2 de setembro na cidade de Caxias do Sul, onde Alice reside 
e é vice-presidente da Academia de Letras daquela cidade. 
Filha dos imigrantes italianos Anna Dall'Acqua e Giuseppe Gasperin, Alice nasceu na Colônia 
Sertorina (Bento Gonçalves) em 1906. Aos 13 anos começou sua carreira de professora 
primária, encerrada aos 60 anos, dos quais, 46 dedicados ao magistério, com muito zelo e 
amor. 
Sua segunda obra é o saldo positivo de um desafio aceito. Custou-lhe tempo, dinheiro e 
energias. Cansaços e preocupações. Mas o espírito jovem de Alice e a fé de Alice venceram 
todos os senões e, na idade de 83 anos em que a maioria das pessoas que lá chegam, sentam 
e esperam, Alice sai a campo em busca de informações, de depoimentos, de documentos para 
compor seu próximo livro "Vita Italiana", que já está começado. 
Parabéns, Alice! Pela tua obra e pelo exemplo que nos estás dando. 
  

Maria Astolfi 
Gramado 

Reflexões 
Quem já teve o prazer de ler o livro “As aventuras de Tibicuera” do nosso patrício emérito e 
grande escritor Érico Veríssimo encontrou na apresentação do autor as seguintes palavras 
"Aqui estio as aventuras de Tibicuera, contadas por ele próprio. O herói narra sua espantosa 
viagem que começou numa taba tupinambá antes de 1500 e terminou num arranha-céu de 
Copacabana em 1942." Mais adiante " A principio pode parecer fantástico que um homem tenha 
conseguido atravessar vivo e rijo mais de quatrocentos anos. Mas estou certo de que, após a 
leitura do capítulo intitulado “O Segredo do Page”, todos vocês aceitarão o fato e, mais, hão de 
fazer o possível para seguir os conselhos do feiticeiro a fim de vencer o tempo e a morte". Mas 
vejamos o que se passa neste capitulo que elucida tudo. " - Pajé... Tibicuera não quer ficar 
velho. Ensina-me um remédio para vencer o tempo, para vencer a morte. Tu que sabes tudo, 
que viste tudo, que falaste com o grande Sume. 
 
O pajé continuava a me olhar com os o1hos espremidos. Bateu na testa com o dedo indicador 
da mão direita. 
O remédio está aqui dentro, Tibicuera. Não há feitiçaria. O pajé gosta de ti. Ele te ensina. 
Escuta. O tempo passa, mas a gente finge que não vê? A velhice vem, mas a gente luta contra 
ela, como se ela fosse um guerreiro inimigo. Os homens envelhecem porque querem. Só muito 
tarde compreendi isso. Tibicuera pode vencer o tempo. Tibicuera pode iludir a morte. O remédio 
está aqui. - Tornou a bater na testa. - Está no espírito. Um espírito alegre e são vence o tempo, 
vence a morte. Tibicuera morre? Os filhos de Tibicuera continuam. O espírito continua: a 
coragem de Tibicuera, o nome de Tibicuera, a alma de Tibicuera. O filho é a continuação do 
pai. E teu filho terá outro filho e teu neto também terá descendentes e o teu bisneto será bisavó 
dum homem que continuará o espírito de Tibicuera e que portanto ainda será Tibicuera. O 
corpo pode ser outro, mas o espírito é o mesmo. 
E eu te digo, rapaz, que isso só será possível se entre pai e filho existir uma amizade, um amor 
tão grande, tão fundo, tão cheio de compreensão, que no fim Tibicuera não sabe se ele e o 
filho são duas pessoas ou uma só. 
Eu olhava para o pajé, mal compreendendo o que ele me ensinava. O feiticeiro falou até 
madrugada alta. Quando voltei para minha oca fiquei longo tempo olhando meu filho que dormia 
na rede. 
 
 



 

 8 

E eu me enxerguei nele, como se a rede fosse um grande espelho ou a superfície de um lago 
calmo." 
Que pensamento maravilhoso, quantos problemas a menos teríamos se a nossa sociedade 
praticasse este relacionamento, este amor tão benéfico. O chamado conflito de gerações existe 
por falta desta prática tão salutar do pajé, salutar para nós adultos porque veríamos o quanto 
temos em nós ainda de criança e teríamos que deixar esta criança que fica oculta se manifestar 
para podermos nos relacionar com os nossos filhos. Salutar para nós porque poderíamos e, 
necessariamente, teríamos que questionar o nosso posicionamento de adultos, tão 
condicionado por convenções estultas, arcaicas e obtusas. Salutar para nossos filhos que 
cresceriam com estrutura afetiva, estrutura de relacionamento e estrutura pessoal. 
Este foi sempre um pensamento que pessoalmente me perseguiu, e um dos fundamentos para 
mim da genealogia. Quantas vezes, nós, ao depararmo-nos com uma criança qualquer 
imediatamente reconhecemos nela traços fisionômicos, maneira de agir, porte e outras 
características que nos lembram quase que imediatamente um parente desta. Além das 
características físicas que se herdam e que já foram sobejamente demonstradas pela ciência 
genética, e de que esta transmissão pode se manifestar em gerações não contíguas, temos 
ainda a transmissão de costumes, sistema alimentar, culturas que são comprovadas, 
estudadas e teorizadas pela sociologia. Há que se pensar ainda nas mais novas descobertas 
da ciência que demonstram que aqueles fatos mais ocultos e insólitos do universo um dia serão 
perfeitamente conhecidos pelo homem. Um grupo de cientistas do Canadá, Itália e Israel 
fizeram uma surpreendente comprovação, a de que a "memória" de uma molécula pode 
sobreviver ao desaparecimento desta. A pesquisa que começou em 1985 visava demonstrar, 
de modo a não sobrar duvidas, os efeitos biológicos dos medicamentos homeopáticos. 
Segundo o biólogo Jacques Benveniste, integrante da equipe, eles diluíram moléculas até 10160 
o que suplanta o número definido na lei de Avogadro que é 1023 em 500 trilhões de vezes. 
Segundo a lei de Avogadro uma molécula deixa de existir na diluição de 10 e estes cientistas 
diluíram estas moléculas ainda mais 500 milhões de vezes, ou seja, diluir uma gota de uma 
substância em um lago do tamanho da lagoa dos Patos que tenha a profundidade de 160 
metros e ai pegar uma gota da solução e constatar que a substância ainda se encontra presente 
e atuante. Segundo os seguidores da homeopatia, a descoberta prova que o método utilizado 
é eficiente uma vez que as substâncias curativas conservam sua "memória" ainda que diluídas 
de forma exagerada. 
Ora se temos além da genética e da sociologia uma comprovação desta memória da molécula 
porque não aceitarmos a mensagem do pajé “ ...isto será possível se entre pai e filho existir 
uma amizade, um amor tão grande, tão fundo, tão cheio de compreensão, que no fim Tibicuera 
não sabe se ele e o filho são duas pessoas ou uma só”. 
Refletindo sobre isto cheguei a minha conceituação de eternidade e infinito pois que eu sou um 
elo entre a eternidade do mais antigo antepassado a do mais futuro descendente meu. E por 
estar presente em mim a memória de todo o passado e por eu vir a ser presente no mais 
distante futuro então eu sou eterno. É uma ideia confortadora em meio às atribulações do 
cotidiano de cada um, mas mais que uma ideia é uma possibilidade que tem que ser posta em 
pratica como ensinou o pajé. 

Werner Mabilde Dullius 

Porto Alegre 
  
WERNER MABILDE DULLIUS é Presidente do Instituto Genealógico do Rio Grande do Sul, 
que tem sede em Porto Alegre, e o presente artigo foi publicado no Boletim Informativo desse 
Instituto,"0RIGENS", nº 12 de fevereiro de 1989. 
 



 

 9 

Ecos ... Ecos... Ecos ... 

Do Jornal Comemorativo ao VII Encontro - 1988. 

  
De Alice Gasperin, residente em Caxias do Sul, em carta de 5 de dezembro de 1988. 
 
"... Eu, muito ávida, pensei em ler o livro de um só tirão. Mas, à medida que ia lendo o relato 
do tio Ângelo, vinha-me à tona as memórias mais tristes que sempre, guardei no fundo do meu 
coração. Com isso, involuntariamente, meus olhos enuviaram-se de lágrimas que não pude 
conter ao ver estampada no livro de notas, por ti coletadas, a fase mais triste que marcou minha 
vida. Tudo real. Tudo como se passou em nossa casa naqueles últimos dias de vida da mamãe. 
Sabíamos, pelo médico que a assistia, que o caso dela era irreversível. 
 
Que bom observador era o tio Ângelo! Tudo anotou. Era o tio que mais nos visitava e que 
mantinha contínua correspondência com mamãe. Penso que titio procurava dar a mamãe 
assistência moral devido ao seu destino que foi um tanto duro e amargo. Assim, nós nos 
habituamos a admira-lo e a querer-lhe bem. Por isso, ao ler o teu livro, evocou-me um passado 
triste: a perda da mamãe. Os seis irmãos mais velhos tinham seguido seu destino. Ficávamos 
os últimos seis, criados e dirigidos só por mamãe. Por isso, mamãe era tudo para nós. Éramos 
ainda inexperientes do governo administrativo-familiar. Não foi fácil vencer uma tal “barra”. As 
fases tristes são indeléveis...” 

Alice Gasperin é filha de Ana Dall'Acqua Gasperin, cuja enfermidade, seguida de 
sua morte em 20 de junho de 1931, motivou a viagem do irmão, Ângelo Dall'Acqua, 
de Casca para Sertorina em Bento Gonçalves, e as anotações em seus "Registros 
de Família", por nós transcritas na edição do ano passado (1988) do Jornal 
Comemorativo. 

  
  
De Ivo Matinazzo, de Brasília, em carta de 1° de novembro de 1988. 
Li tudo com atenção, detendo-me em particular na crônica do Ângelo Dall'Acqua. Conferi dados 
históricos, admirei o grau de cultura do autor (raro na época), observei o seu estilo enxuto e 
isento. Relato franco, objetivo, perspicaz. Sem lamúrias, sem auto-lovação, sem veleidades 
poéticas. Uma mente científica. Homem sábio e equilibrado. Tu tens razão, e a mesma tem os 
demais descendentes, em orgulhar-se de um tal avô. 

O professor Ivo Martinazzo é Chefe de Gabinete do Diretor do Departamento de 
Assuntos Universitários no Ministério de Educação em Brasília e é casado com Joles 
Gasperin, neta de Anna Dall´Acqua. 

  
  
Do Pe. Luiz Sponchiado, de Nova Palma, RS, em carta de 10 de dezembro de 1988: 
Surpreendeu-me, quanto me comoveu o envio das 4 edições do JORNAL COMEMORATIVO 
do tronco italiano DALL'ACQUA. 
Sem duvida, inteligentemente, encontraram a maneira de os jovens sentirem a IMPORTÂNCIA 
DE SUAS RAÍZES E TRADIÇÕES PARA QUE AS CULTIVEM...   E não malbaratarmos, na 
massificação do século, do consumismo, tamanha herança de fé e trabalho desses nossos 
heroicos ancestrais. 
Pana tanto, é preciso – como estão fazendo (e com que arte) – tornar conhecida a história, que, 
às vezes, um século ou mais, pode ter feito olvidar, sendo apagados até vestígios... 
Contudo, juntos, e costurando memórias de muitos, que ajuntadas a documentos sobrestantes, 
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vão formar o esqueleto e carne de um corpo, que “ossada perdida”, vai se tornando vivo, 
atuante, como aconteceu com a visão do profeta Ezequiel na bíblia... 
E vivificado, vai poder transmitir as gerações americanas, a heroica quanto impressionante 
história da imigração e colonização de nossos avoengos. Prenhe de sabedoria, esforço, 
renúncias, fé cristã e trabalho. Exemplo que arrastra. 
“Sem história – (estudo do passado) – perde o indivíduo uma comunidade, uma família, uma 
nação, sua identidade e o futuro. Cria-se assim a tragédia das multidões anônimas que vagam 
pelo espaço duma (pseudo) modernidade, caótica, sem referências, despida de rostos e de 
caminhos, indefesas diante de um mundo que não sabem decifrar.” 
Em parte é uma citação quente do escritor Dr. Franco, e que pude melhor perceber, quando 
tive a honra e o prazer de ser convidado como pesquisador no 2° SIMPÓSIO DA PRESENCA 
ITALIANA NO BRASIL em Vitória de Espírito Santo, em outubro pp. Ali se constatou quanto à 
aventura imigratória de nossa gente valeu para o Brasil Império e república. História que ainda 
não se estudou em profundidade ... Mas que a micro história - (como esta vossa) - vai aos 
poucos fundamentar e desvendar, como precioso alicerce da verdade. 
A coleção enviada, Dona Maria, com destaque no CENTRO DE PESQUISAS GENEALÓGICAS 
DE NOVA PALMA, tenho a certeza que há de ser um roteiro para ser seguido, por tantos micro 
historiadores que pesquisam, buscam esclarecimentos e modos convenientes de documentar 
e transmitir a Aventura dos Antepassados, continuada em sua numerosa e, em geral, próspera 
descendência ... 

Padre Luiz Sponchiado é vigário da Paróquia da Trindade de Nova Palma, RS, e, 

graças ao seu paciente trabalho, desenvolvido em longos anos, Nova Palma se 

orgulha de sediar hoje o Centro de Pesquisas Genealógicas, que detém o acervo 

histórico-genealógico coletado por Pe. Sponchiado, e que se ocupa com o estudo 

das famílias que, há um século, formaram a quarta Colônia de Imigração Italiana da 

Província do Rio Grande do Sul - chamada Silveira Martins. 

 

 

Diários de Ângelo Dall´Acqua 
 

Em nossa última edição (1988), transcrevemos dos "Registros de Família" as anotações 
referentes ao ano de 1931, de 28 de maio a 17 de junho, refazendo a viagem que Dall'Acqua 
fez à colônia Sertorina, Bento Gonçalves, para visitar, pela última vez, a irmã Ana, viúva de 
Giovanni Gasperin, então gravemente enferma e que viria a falecer no dia 20 de junho desse 
mesmo ano. 
Continuamos em 1931, ano marcado por fatos relevantes, transcrevendo anotações anteriores 
e posteriores à viagem à Sertorina, que vão de 1º de janeiro a 24 de setembro. 
 

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

Nossa História Diários de Ângelo 

Dall´Acqua
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Casamento na Colônia 
Italiana 

O relato que nos apresentou Ângelo Dall'Acqua do casamento de um dos seus filhos, 

relato feito de anotações breves, impessoais e precisas de contabilista, nos dá uma ideia 

concreta dos custos gerais e mínimos de um casamento na época. 

Veremos, a seguir, como sua sobrinha, Alice Gasperin, conta uma festa de casamento, 

do qual foi madrinha por volta de 1922. 

  
Vou falar do primeiro casamento em que servi de madrinha. Eu tinha dezesseis anos. A moça 
era da Sertorina, e o rapaz morava na Linha Alencastro. Hoje passa o asfalto naquele lugar. 
Ficava nas imediações da igreja Santo Ignácio. Naquele tempo não havia lá a igreja, só mato, 
pinheiros e algumas casas. As estradas cheias de curvas, subidas e descidas. 
Comprei sapato branco, de salto alto. Estava muito na moda. Vestido de filó branco, que mandei 
fazer. Eu mesma fiz o forro, que era verde claro. Comprei uma fita de veludo preto, de uns cinco 
centímetros de largura. Amarrei a fita de veludo na cintura e fiz um tope de dois laços. 
Prontas, mamãe e eu, fomos a cavalo até a casa da noiva. Ficava um pouco longe da nossa 
casa. A noiva já estava pronta. Vestia um vestido branco, longo, uma grinalda na cabeça, que 
segurava o véu, longo que nem o vestido branco. Estava no quarto, dando-se os últimos 
retoques. 
Não usavam pinturas, naquele tempo. Apenas pó de arroz. A família estava atarefada no 
preparo da refeição da manhã. Chegou o noivo, de terno preto, acompanhado dos padrinhos e 
convidados. O primeiro padrinho (havia o primeiro e o segundo) tinha a honra de atender à 
noiva. Levou-lhe o cavalo encilhado, com um bonito selim. Depois dos cumprimentos, entrou 
no quarto e deu o braço à noiva e a conduziu até a sala. O noivo foi ao seu encontro, 
cumprimentou-a e apresentou-lhe os seus convidados. Após os cumprimentos, todos sentamos 
à mesa. A noiva sempre acompanhada do padrinho. 
Serviram sopa de pão com rabada, bastante queijo ralado, carne lessa de gado e de galinha, 
salada, café e bolo. 
Terminada a refeição, o padrinho buscou o cavalo para a noiva. Ofereceu-lhe a cadeira para 
montar. Ofereceu também a cadeira para mim. Assim, saímos. A noiva acompanhada do 
padrinho e eu junto ao noivo, e logo atrás vinham os segundos padrinhos e os demais 
convidados. A mãe da noiva ficou em casa, com as vizinhas que a ajudavam nos trabalhos da 
cozinha. Era costume que a mãe da noiva nunca a acompanhava no casamento. 
Saímos mais ou menos às dez horas da manhã. Passamos por Tamandaré, Santo Antão, e 
chegamos em Bento Gonçalves. Estradas péssimas. Eram um pouco mais largas do que as da 
lavoura. Curvas, subidas, descidas, até entre a igreja e um restaurante que ficava à esquerda 
da mesma, havia um lugar para amarrar os cavalos. Era apenas um corredor. O padrinho 
sempre atencioso com a cadeira, para descermos dos cavalos. Entramos na igreja com toda a 
solenidade. 
Celebrado o casamento religioso, a noiva de braço com o noivo, logo atrás os primeiros 
padrinhos, os segundos e demais convidados. Entramos na sala reservada do restaurante, os 
padrinhos mandaram servir cerveja e gasosa à vontade. À saída, os padrinhos arrumaram os 
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selins e barriqueiros dos nossos cavalos. Seguimos rumo à casa do noivo, galopando pelas 
ruas da cidade, que ainda era pequena, e pelas estradas pedregosas da colônia. 
O noivo era de família bem economicamente. Os pais e irmãos dele tinham engenhos de 
madeira. Antes de chegar à casa do noivo, a comitiva soltou alguns foguetes, a fim de avisar a 
família que os noivos estavam chegando. Chegados que fomos, a sogra estava â porta da 
casa, pronta com a cadeira na mão. Logo foi ao encontro da noiva e apresentou-lhe a cadeira 
para que descesse com facilidade do cavalo. Depois dos apertos de mão e beijos, a noiva 
disse: "Aceito a senhora como mãe". Em troca a sogra disse: "Eu te recebo como filha", e deu 
o braço à noiva e a acompanhou até o quarto de dormir designado para ela. Aos poucos, todos 
fomos ver o quarto dos noivos. Era costume que as moças caprichavam no enxoval, 
especialmente nos enfeites do dia do casamento. Era vergonha que uma moça casasse sem 
saber bordar a mão, e sem saber costurar, pelo menos as roupas do dia a dia, calças e camisas 
para o trabalho do seu marido. 
O pessoal da casa tirou o selim dos nossos cavalos e soltaram-nos no potreiro. 
Em seguida sentamos à mesa. Era uma sala grande. As mesas estavam distribuídas assim: 
três grandes acompanhando as paredes da sala e mais duas no meio da mesma. O pai do 
noivo sentou à cabeceira da mesa grande. A noiva sentada entre os dois padrinhos; o noivo, 
entre as duas madrinhas, todos os convidados se acomodaram. 
O banquete muito fino e abundante. No início serviram frios. Compunham-se de queijo, salame, 
"ossacoles" (copas), tudo em fatias, sardinhas, azeitonas e salada. Depois sopa, várias 
qualidades de carne, massas, etc. café e várias qualidades de doces. Já estávamos na época 
do fogão. Era mais fácil fazer comida. O banquete foi longe. Havia intervalos entre um prato e 
outro. Enquanto isso, o tocador tocava algumas peças, e nós dançávamos por entre as mesas. 
Findo o banquete, desmancharam as mesas, que eram provisórias, e começou o baile ao 
anoitecer. Foi, para mim, que ainda era nova, uma festa muito bonita. Quem quisesse beber 
alguma cousa, ou comer, podia ir na cozinha. Lá serviam o que a gente queria. Tinha vinho, 
café, caldo ou comida. Dançamos quase toda a noite. Só deitamos um pouco de madrugada. 
No dia seguinte, após o café, eu e mamãe fomos para casa. A família não queria que nós 
fôssemos embora. Insistiram que ficássemos para o churrasco ao meio-dia. Era a família 
Tomazini(...) Mamãe agradeceu o convite e fomos para casa. 
  

Texto extraído do livro da autoria de Alice Gasperin "VÃO SIMBORA", 
editado em 1984, p. 43-45. 

 
 
 

Uma Família 
Nesta edição, mais uma família será apresentada, desta vez Dall'Acqua, a de Mateus (Mattio), 
filho de Giuseppe Dall'Acqua e de Anna Bonfardin, que emigrou com os pais de La Valle de 
Agordo, Província de Belluno, em 1878, para o Brasil, estabelecendo-se na Linha Palmeiro da 
antiga Colônia D. Izabel, hoje Bento Gonçalves. 
É Lorena Dall'Acqua, de Rolante, que nos conta sobre a família. 
  
Mateus Dall'Acqua, mais conhecido como "Mattio", nasceu em 18 de fevereiro de 1869 em La 
Valle de Agordo, Província de Belluno, Itália. Era o quarto filho de Giuseppe Dall'Acqua e Ana 
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Bonfardin. Emigrou para o Brasil aos seis anos de idade, em companhia de seus pais e dos 
irmãos: Luís, Ângelo, Ângela e Ana. Estabeleceram-se em Linha Palmeiro, Colônia Izabel, hoje 
Bento Gonçalves. 
Aos 24 anos, Mattio casou-se com Luiza Gasperin, também emigrante, nascida em Mel, Feltre, 
Província de Belluno. 
O casal teve três filhos: Amália, Emídio e Leonides, que nasceu quando o mano Mattio já estava 
com 47 anos de idade. Criou também duas filhas adotivas: Linda Dalla Zen, que casou com 
Jacinto Grasseli, e Olinda de Souza, casada com Higino de Brito. 
Moraram em Nova Palmira, Bento Gonçalves, até, mais ou menos, 1917, exercendo Mattio as 
profissões de ferreiro e agricultor, depois, juntamente com o genro Batista Carraro, transferiu-
se para Boa Esperança, sexto distrito de Santo Antônio da Patrulha, hoje Rolante, onde 
também foi ferreiro e agricultor. Foram eles uma das primeiras famílias a se estabelecer nessa 
localidade, quando ainda não havia estradas, mas somente trilhas nas matas da encosta da 
serra. 
O nono Mattio era um homem alto, forte, cabelos ruivos; era uma pessoa muito boa, mas séria 
e meio carrancuda. Pessoa que não mudava de opinião. Certa ocasião, para mostrar que era 
um homem de fibra, colocou a mão sobre uma vela acesa e deixou-a queimar, afirmando que 
ele era mais brasileiro que os nascidos aqui. Ele era bem ao contrário da nona, que era alegre 
e tagarela. 
Ele gostava muito de ler, lia livros e jornais em italiano, que lhe eram enviados por seu irmão 
Ângelo. Sentava-se ele, geralmente, em frente ao fogão a lenha ou perto da porta da cozinha 
sempre acompanhado de seu bastão, que usava para caminhar e ameaçar os netos quando 
fizessem alguma traquinagem. 
Não tinha muita paciência com os netos, quase não falava com eles, talvez porque já estivesse 
bastante idoso, e os netos eram muito pequenos. No entanto, ele ficava muito alegre quando 
tomava uma "ciuca" na bodega do Abramo Gasperin; nessas ocasiões ele ria, contava estórias 
e cantava. Uma das canções que ele mais cantava era: "Morirá Mattio Matungo; Morirá su na 
cuneta, e la Gigiota, povereta, 1'anderá per caritá", mas existiam outras. Terminada a farra, 
voltava ao sério, voltava a ser o nono de sempre. 
Não era ambicioso, nunca foi rico, porém tinha terras, animais e uma boa casa para morar, e o 
mais importante é que havia o que comer em abundância. 
Faleceu aos 81 anos e está sepultado no cemitério de Boa Esperança, juntamente com sua 
esposa e filhos. 
  
 

Descendência de Mateus Dall'Acqua e Luiza Gasperin: 
Mateus Dall'Acqua, quarto filho (F4) de Giuseppe e Anna Bonfardin, nasceu em 28 de fevereiro 
de 1869 em La Valle de Agordo, Beluno, Itália, e faleceu em 9 de novembro de 1951 em Boa 
Esperança, Rolante, RS. Foi ferreiro e agricultor. Casou com Luiza Gasperin, segunda filha de 
Giacinto Gasperin e Corona Dal Mut, nascida em 30 de novembro de 1874 em Villa Mel, Feltre, 
Província de Beluno e falecida em 8 de setembro de 1952 em Rolante. 
Foram pais de 3 filhos-netos (1): 
N1- Amália Dall'Acqua, n. 1.7.1896 em Bento Gonçalves, f. em 14.1.1983 em Rolante; c.c. 
João Batista Carraro, n. em 19.7.1896, f. em 14.1.1983 em Rolante; c.c. João Batista Carraro 
n. em 19.7.1894 em Bento Gonçalves, f. 29.8.1959 em Rolante; agricultor, comerciante e sócio 
fundador da Empresa Vitivinícola Boa Esperança. Sem descendência. 
N2- Emídio Giuseppe Dall'Acqua, n. 8.5.1812 em Bento Gonçalves, ferreiro e agricultor em 
Boa Esperança e operário em Estância Velha, onde também residiu; f. em 26.8.1977 em 
Rolante. C.c. Ottília Seidler, n. 18.4.1907 em Mundo Novo (Taquara), f. em 26.7.1975 em 
Estância Velha. 
N3- Noenides (Leonides) Dall'Acqua, n. 10.4.1916 em Bento Gonçalves, f. 25.9.1964 em 
Rolante. Foi comerciante agricultor e gerente, por muitos anos, da Empresa Viti-Vinícola Boa 
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Esperança; c.c. Ida de Oliveira, n. 9.5.1917, filha de Avelino e Albina de Oliveira, adotada aos 
8 anos por Artur Matte, f. 12.9.1980. Foram pais de 10 filhos-bisnetos: 
B1- Lorena Dall'Acqua, n. 19.5.1938 em Rolante. Professora aposentada, reside em Rolante. 
B2- Nelcy Dall'Acqua, n. 17.9.1939 em Rolante, professora estadual licenciada em Letras. 
Reside em Rolante. 
B3- Hélio Benito Dall'Acqua, n. 31.1.1941 em Rolante, c.c. Teresinha Lazaretti. Motorista 
aposentado. Continua trabalhando na Cooperativa Agropecuária Rolantense, no fabrico de 
vinhos. Reside em Boa Esperança. Pais de 3 filhos trinetos: 

T1- Luiz Carlos Dall'Acqua, c.c. Marlene Montemezzo.  
T2- Márcia Dall'Acqua. 
T3- Paulo César Dall'Acqua. 

B4- Lírio José Dall'Acqua, n. 2.3.1942 em Linha Feliz , Taquara; c.c. Catarina Esquinatti. 
Viticultor e taxista. Reside em Boa Esperança. Pais de 5 filhas-trinetas: 

T1- Neide Dall'Acqua, mãe uma filha-tetraneta, Nicole  
T2- Neila Dall'Acqua.       Stein. 
T3- Sílvia Dall'Acqua, c.c. Henrique Lovatto, pais de um filho-tetraneto, Adriano Lovato. 
T4- Silvana Dall'Acqua. 
T5- Cláudia Dall'Acqua. 

B5- Valério Dall'Acqua, n. 24.5.1944 em Rolante; c.c. Clair Cambruzzi. Reside em Bento 
Gonçalves, tem oficina de radiadores e estofaria. Pais de uma filha-trineta: 

T1- Ana Cristina Dall'Acqua. 
B6- Ênio Dall'Acqua, n. 31.3.1948, f. 3.6.1948. 
B7 Eliseu Dall'Acqua, n. 4.4.1950 em Rolante, c.c. Mari Dalva Bonalume. Reside em Riozinho, 
trabalha em mecânica. Pais de 2 filhas trinetas. 

T1- Carina Dall'Acqua. 
T2- Camila Dall'Acqua. 

B8- Amália Anita Dall'Acqua, n. 23.9.1951 em Rolante , professora de Educação Física. Reside 
em Rolante. 
B9- Nelson Dall'Acqua, n. 1.3.1953, f. em 25.2.1955. 
B10- Marino Luiz Dall'Acqua, n. 25.2.1955 em Rolante . Reside em Taquara e trabalha em 
Rolante com estofaria; c.c. Débora Vaccari. Pais de uma filha-trineta: 

T1- Dominique Dall'Acqua. 
  

Lorena Dall'Acqua 

Rolante, 1989 
 
(1) Tomamos como ponto de partida, nesta genealogia, o casal de imigrantes Giuseppe 
Dall'Acqua e Anna Bonfardin. Mattio foi entre os filhos do casal, o quarto: F4. Os filhos de Mattio 
são filhos- netos (netos de Giuseppe): Nl, N2, N3 etc. e os filhos destes são filhos-bisnetos: 
Bl,B2, B3 etc. que, por sua vez têm filhos- tri-netos (de Giuseppe): Tl, T2, T3 e assim por diante. 
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Baú de Recordações 
 

Dos escritos de Itália Dall'Acqua Astolfi: 
Meu avô Giuseppe Dall'Acqua: Pouca coisa posso dizer sobre ele porque, quando se deu a 
sua morte, eu contava menos de dois anos. Só posso contar o que ouvi de meus pais e demais 
parentes, mais tarde, quando por minha curiosidade procurava saber que tipo de homem foi o 
meu nono. 
A nona, esposa dele, dizia que ele era muito severo. Ela me contava que, quando na Itália, em 
La Valle de Agordo, onde moravam os dois, no começo do namoro deles, um dia o nono a viu 
conversando com outro rapaz do lugar e por isso a chamou de "frascheta", que foi como chamá-
la de leviana. A nona dizia que aquela palavra bastou para conhecê-lo e daí por diante não deu 
mais confiança a nenhum outro rapaz. 
A nona devia ter sido muito bonita quando moça, ao passo que o nono não devia ser bonito. 
Isso eu deduzo pela aparência dos filhos deles, meus tios e tias. A nona puxava mais para o 

 

Mattio Dall'Acqua e a sua Gigiota, Luiza Gasperin, numa foto para os pósteros. 

Ele, rijo e hermético, como que trancado por dentro. 
Ela, escondendo, atrás da formal seriedade do momento, o espírito alegre e sociável que a 

caracterizava. 

Os nonos Gasperin estenderam-se numa descendência que conta, hoje, 20 bisnetos, 12 
trinetos e 2 tetranetos. 
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moreno e tinha cabelos bonitos, castanho-escuros. As minhas tias, uma era muito clara, 
cabelos castanhos, olhos azuis; a outra também, olhos azuis, mas cabelos avermelhados. 
Assim os homens; o tio Mattio era de cabelos vermelhos, o tio Giuseppe era moreno, cabelos 
e olhos escuros. Mattio e Giuseppin eram altos, meu pai e Luís, um pouco menos altos, e as 
tias eram pequenas e franzinas. 
A mamãe me contava que o nono era pessoa de muito caráter, severo, mas justo e honesto 
em todas as coisas. Quando surgia um desencontro entre dois vizinhos por qualquer motivo e 
não havia modo dos dois se entenderem, então o meu nono era chamado para convencer os 
dois brigões a examinarem, todos juntos, a questão e chegar a um entendimento razoável para 
as duas partes e fazer as pazes, festejando com um copo de vinho ou caninha. 
Na ocasião em que na Linha Palmira grassava a terrível "vario la negra", algumas pessoas 
morreram, e todos os moradores se assustaram, e ninguém mais queria sair de casa com medo 
do contágio. Houve mais uma morte, e ninguém queria levar o morto ao cemitério de tanto 
medo que tinham. O morto pertencia à outra paróquia, digo, capela. O meu nono chamou, 
então, os filhos mais velhos, o Luís e o Ângelo, meu pai, e mais um vizinho, que se havia 
prontificado a ajudá-los, e foram levar o defunto ao cemitério. Ninguém se contagiou. 
Meu nono trabalhava de pedreiro e também era bom no trabalho da madeira, na construção de 
móveis e de casas. Sob sua direção foi construída a capela de São Miguel Arcângelo, feita toda 
de madeira e que ainda hoje existe, tal qual a conheci quando eu era menina. 
A nossa casa na Linha Palmira também foi feita de madeira, com dois pisos e vidraças nas 
janelas. Não sei ao certo em que ano foi esta casa construída. Sei que nasci naquela casa em 
1895, de modo que, em menos de 20 anos os nonos conseguiram pagar a sua terra e ter uma 
casa grande e bonita, com sua cantina de pedra encostada à casa pelo lado de trás; a cozinha, 
também de pedra, ao lado direito da casa, e também um estábulo de pedra, onde cabiam três 
vacas amarradas, o coxo e mais um espaço grande para as terneiras (os terneiros eram 
sacrificados e iam para as brasas, para o "arosto"). 
  
  

A seguir, algumas recordações de Silvino Astolfi, 
residente em Xanxerê, Santa Catarina, contadas aos seus netos Mateus e Cândice 
Astolfi, escritas e enviadas por Yara, mãe das crianças: 
  
A nona Azzalini contava que, quando ainda morava na Linha Zamith, na Colônia Izabel (hoje, 
Bento Gonçalves), as terras deles eram tão acidentadas, verdadeiros peraus, que ela mandou 
fazer uma enxadinha especial para fazer degraus morro acima a fim de poder subir para plantar 
o milho. 
Quando os nonos Antônio Astolfi e Tereza Azzalini fizeram a mudança de D. Izabel para a 
Colomba (Linha Colombo, Guaporé) usaram cargueiros e colocaram dois guris em cada cesto. 
Durante a viagem tiveram que tomar muito cuidado para que os cestos com os guris não 
batessem nas árvores porque a picada era muito estreita. Eles fizeram a volta por Veranópolis 
(que naquele tempo se chamava Alfredo Chaves), pois só havia aquela picada. Devem ter 
demorado mais de um dia. 
Quando Antônio e seus filhos chegaram à Colomba compraram o lote nº 54 com o seu dinheiro 
e o nº 55, que eles pretendiam pagar a troco de serviços prestados na estrada. Eles trabalharam 
na mesma, mas nunca receberam o pagamento e, então, tiveram que devolver o lote. Eles 
nunca souberam quem recebeu o dinheiro pelo trabalho que eles executaram na estrada. 
Anos depois (tendo já Antônio falecido) seus filhos compraram o lote nº 55, que pertencia a 
Attilio Migliavaca. A compra desse lote tinha sido o grande sonho de Antônio Astolfi, pois para 
eles chegarem ao lote nº 54 tinham que atravessar o 55, precisando sempre da autorização do 
proprietário que, para felicidade da família, sempre permitia a passagem. 
Depois de tudo inventariado, Isidoro e José compraram dos irmãos o lote nº 55. Portanto, as 
terras de Isidoro na Linha Cândida eram parte do lote nº 54, por herança, e do 55 por compra. 
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A nona Silene Lodi, quando solteira, morava no lote nº 17 da Linha Eulália, também na Colônia 
D. Izabel, e para ir à roça tinha que caminhar 2 a 3 quilômetros para subir pelo outro lado do 
morro porque na frente (onde moravam) era tudo perau. 
O lote nº 17, onde a nona Silene morava quando solteira, ficava a uns quatro quilômetros longe 
de onde morava Isidoro, mas eles só se conheceram, depois de moços, lá na Colomba. 
Conta o nono Silvino que ele e sua irmã, quando crianças, o maior presente que desejavam 
era pão branco (feito de farinha de trigo) e açúcar. Então, quando ganhavam uns trocadinhos 
iam na venda para comprar pão e torrões de açúcar, pois pão só tinha quem plantava trigo. 
Isidoro e Silvino deixaram a Colomba para morar em Casca no ano de 1944 ou 1945. 
O nono Isidoro vendeu a sua terra na Colomba (que eram 22 alqueires) por 40.000,00, ou seja, 
40 contos de réis.  
 

É ainda Silvino que conta que o nosso nono, o imigrante Antônio Astolfi, sempre manifestou o 

desejo de ser enterrado com música quando morresse. E sua vontade foi cumprida. Em 1915, 

à frente do cortejo de parentes e amigos que o levava à sepultura, iam os músicos tocando a 

marcha fúnebre. 

 

Verdades das Crianças 
 

Franco José Camerini (filho de Zélia Astolfi/Francisco Camerini) hoje advogado, aos 5 anos 
era fã do ás do volante Catarino Andreatta. Um dia foi mandado à farmácia comprar sacarina 
e como não gostava de levar por escrito às pequenas compras que diariamente tinha que fazer, 
disse para sua mãe: 
- Não precisa escrever, não! Eu vou dizendo até lá: Sacarino Andreatta, Sacarino Andreatta ... 
E saiu correndo em direção à farmácia. 
  
Alan Astolfi (filho de Benjamim Astolfi e Marilene ...) de Passo Fundo, aos 2 anos conhecia e 
identificava todos os modelos de carros e, quando perguntado, sempre acertava. 
Uma vez, com cerca de 4 anos, passeava com os pais e, de repente disse que estava com 
fome e queria dois "xis-salada". Foram então a uma lancheria e, antes mesmo de ser feito o 
pedido ao garçom, o Alan falou: 
- Oh, pai, eu disse dois "xis-salada", mas eu só vou comer um; o outro tu me dá em dinheiro, 
tá? 
  
César Augusto (4 anos e meio), filho de Rita Camerini/Nei Teixeira, foi com os pais jantar em 
fino restaurante de Porto Alegre. Ao perceber que o "maitre" ia servir os pedidos à mesa, César 
fez- lhe a seguinte observação: 
- Pode Servir bastante, mas não muito porque eu estou com vermes! 
  
César Augusto (4 anos e meio) e seu mano João Victor Teixeira (3 anos) passeavam em  
Porto Alegre com sua mãe Rita Camerini, que aproveitou o momento para mostrar-lhes o 
interior de uma igreja. Estavam a sós, os três, admirando os vitrais e as pinturas, enquanto a 
mãe lhes falava da presença de Deus. De repente, alguém pôs-se a tocar música sacra ao 
órgão. Os meninos, cheios de espanto e surpresa, procuravam com os olhos saber de que 
lugar do teto vinha à música. 



 

 18 

À noite, antes de dormir, quando Rita propôs-se a rezar com eles as orações, o João Victor 
adiantou-se dizendo: 
- Obrigado, Papai do céu, que eu conheci hoje a tua casa, e tu cantou muito bonito pra 
nós            ... 
  
Flora Camerini Marafon (filha de Ângela Camerini e Altemir Marafon) tem 2 anos. Com 11 
meses já caminhava com toda a segurança e logo aprendeu a se identificar: Fola Camilini 
Maafon. 
A nona Lorena ensina-lhe as orações. Põe-lhe a mãozinha na testa e diz: - Em nome do Pai ... 
E Flora logo completa:                             ...     e   da   mamãe ... 
Outro dia pegou sua boneca, uma sacola com roupas e avisou: 
- Eu vo saí ... 
- Para onde, Flora? 
- Potalegue. 
- Fazer o quê? 
- No "Mako". Tau! 
- Votei! 
- Quantos cruzados tu gastaste? 
- cinco! 
Foi à cozinha e falou para sua mãe: 
- Piciso papel. 
- Pra que, Flora? 
- A buneca tá cagada. 
- Então limpa bem a bundinha dela, tá? 
- Tá, e a pombinha também. 
Outra vez, assistindo na televisão o "Esporte Espetacular", viu um teleférico e disse: 
- Papai, copa PA mim um "balanço sobe"? 
E, na hora de tomar remédio, usa outros recursos: 
- Não picisa. Não adanta! 
- Adianta, sim, toma. 
- Amanhã, tá? 
E, de presente, a Flora quer um kat (kart). 
  
Carlos Roberto Rossetto (3 anos e meio) neto adotivo de Ornela Astolfi/Roberto Roos, numa 
das ligações telefônicas que Andréia Roos faz para casa, comunicando que chegaria à noite, 
fala com o Caco (Carlos Roberto): 
- Déia, me traz um presente de Passo Fundo? 
- E o que é que tu queres, Caco? 
- Eu quero um xol e uma lua bem grande lá do xéu! 
À noite, quando Andréia chega, Caco sai correndo ao encontro do seu presente. Mas 
decepcionado com o chocolate que ganhou, diz: 
- Não é poxíveli E ordena à Andréia: 
- Pega uma escada e vai buscar a meu xol e a minha lua! 
Outra vez, Caco vai com sua mãe numa loja da cidade (Guaporé), e a balconista pergunta: 
- Caco, onde está teu bico? 
E o Caco, que já abandonou a chupeta, responde: 
- Eu não tenho bico, quem tem bico é pato e galinha! 
  
E o César Augusto Teixeira conversa ao telefone com a tia Maria: 
- Sabe que eu vou pra Europa? 
- Mas que bom César! E com quem tu vais? 
- Eu vou com minha mãe, meu pai e meu mano. 
- Tu não queres me levar junto? 
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- Nãão ..., não dá! 
- Porque nao, César? 
- Sabe, é porque na Europa têm muitos perigos para as velhinhas. 
  
Cristiana Camerini Losekann (10 anos), filha de Sandra Camerini/Victor Hugo Losekann, 
dirigindo-se à sua mãe: 
- Mãe, eu tomei minha decisão: a partir de hoje vou assumir minha adolescência - Vou usar 
sutiã todos os dias! 
  
Lucas Camerini (3 anos incompletos), filho de Marcos Camerini e Marlúcia ... ouvia a 
explicação de sua mãe de que precisava ir ao dentista examinar os dentinhos: 
- Mãe, eu não quero ir. É melhor comprar um dente novo! 
  
Luana Camerini (6 anos), filha de Marcos e Marlúcia, visitando, com a vovó Zélia, a tia Clara 
em Novo Hamburgo e ouvindo a batida das horas no velho relógio de parede, perguntou: 
- Tia, esse é o sinal de que está na hora das visitas irem embora? 
  
Luana acompanhou, de Florianópolis onde reside, a Porto Alegre a sua priminha Cristiana, que 
lá estivera passando as férias. E conversaram muito. 
- Sabes que minha amiga foi para o Espírito Santo? 
- Amén. Disse a Luana. 
  
João Victor Teixeira (3 anos incompletos) ajudava a mamãe Rita a fechar as janelas da casa 

diante da ameaça de um temporal. Ouvindo as trovoadas pergunta: 

- Mamãe, quem é que está "plovando"? 

É que o João Victor frequenta, com o pai e o mano, o Clube de Tiro, onde fazem provas.  

As Crianças Respondem 
 
NOME E IDADE O QUE É SER 

CRIANÇA? 
QUAIS AS 

MELHORES COISAS 
DA VIDA DE 
CRIANÇA? 

O QUE É MELHOR: 
TER AMIGOS OU 

SER AMIGO? 

VIRNA SBROGLIO, 
9 anos 

É a coisa melhor do mundo Brincar de boneca brincar de 
alerta, se divertir, ir à reunião 

dançante. 

As duas coisas. 

ANDREI SBROLIO, 
13 anos 

É ter quem nos cuida e se 
preocupa conosco. 

Jogar tênis e bola e ir à festas As duas coisas. 

FRANCINE 
SBROGLIO, 11 

ANOS 

É ser pequeno, não se 
preocupar, estudar, brincar e se 

divertir. É ser alegre e infantil 

Brincar, aproveitar o tempo e 
tudo. 

As duas coisas. 

VICTOR 
AUGUSTO 
BRAGA, 4 anos 

Eu que não, eu quero 
crescer, não quero ser sempre 

criança. 

Brincar no CTG. Ter amigos. 

LUANA 

CAMERINI, 6 anos 

É brincar e ir à escola. Tudo. Ser amiga. 
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TIAGO CAMERINI 
BRENNER, 10 anos 

É bom se criança. É brincar, 
fazer esportes, estudar. 

Ter meus pais e mano. Gosto 
muito de minha família. 

Ser amigo. 

JOÃO PEDRO 
CAMERINI 

BRENNER,  ANOS 

É brincar, jogar tênis, depender 
dos pais, não ter tantas 

responsabilidades, é educar-se. 

Jogar tênis, ter o carinho e a 
amizade dos pais. 

Ser amigo e ter amigos. 

DOMENICO 
CAMERINI, 13 anos 

É a parte melhor. Só se tem 
mordomias. Quando a gente 

cresce se dá conta que era feliz 

e não sabia 

As regalias. Ambas as coisas. A 
amizade é uma rua de mão 
dupla: Quem dá, recebe. 

ÂNGELA FEIJÓ, 10 
anos 

É ser feliz. Minha família e meu 
cachorro. 

As duas coisas. 

FELIPE BRAGA 7 
anos 

Ser pequeno. Brincar e dormir. Ter amigos. 

CÉSAR AUGUSTO 
C. TEIXEIRA, 4 

anos 

É brincar, dançar, aprender e 
trabalhar, comer e ficar forte. 

Ir ao Clube de Tiro; ir à praia. Ser amigo e ter amigos. 

JOÃO VICTOR C. 
TEIXEIRA,  ANOS 

É bom, eu sou criança. A Flora e a minha mãe. Na minha escola eu tenho 
muitos amigos. 

MAÍSA 
SBROGLIO, 9 anos 

É aproveitar a vida, sem 
preocupações, em todos os 

momentos. 

É brincar com os meus 
brinquedos e passear com 

papai e mamãe. 

As duas coisas: ser amigo e 
ter amigos. 

FILIPE ASTOLFI 
PEDRO, 9 anos 

Não se preocupar com os 
problemas da vida. 

Brincar, brincar, brincar e ser 
feliz. 

Ser amigo e ter amigos. 

CLÃUDIA FEIJÓ, 
12 anos 

É não trabalhar, não dirigir, 
estudar, não alcançar os copos 

no armário da cozinha. 

Comer e dormir. É melhor ser amigo, porque 
a gente tem certeza de que é 
amigo; os amigos às vezes, 

fingem de ser amigos. 

ALINE ASTOLFI 
ALBO, 5 anos 

É ser pequenina. Tenho braços, 
pés e pernas, mãos e cabeça, 

tudo, mas sou pequena. 

Posso brincar e tenho 
bastante amor. 

Ser amiga. 

JONAS ASTOLFI, 9 

anos 

É o tempo mais bom da nossa 

vida. 

Ter o pai, a mãe e um lar. É melhor ser amigo. 

ANA LETÍCIA 
ASTOLFI 
SGARBOZZA, 8 

anos 

É ter amigos, ser feliz e viver. Sonhos, brincadeiras, ter 
amigos. 

É melhor ter amigos. 

  
 

      
 

Lapidação do Espírito 
 

Ha pelo menos 3 anos que meu sonho era viajar pela Europa. Eu tinha certeza que esta seria 
uma das maiores experiências da minha vida. Assim, no começo deste ano comecei a preparar 
minha viagem, que realizei a partir de 4 de abril, quando viajei a São Paulo de lá rumei para 
Madri, seguindo para Londres onde encontrei o Gabriel. Alguns dias depois fui à Itália, berço 
de meus avos e de meu pai. 
Nesta minha viagem, cada passagem e cada fato tiveram sua devida importância, mas dentre 
todas as experiências, a de maior significado foi à conscientização de que realizar uma viagem 
independente e abrir as asas da liberdade, amadurecer, e no caso, acima de tudo, lapidar o 
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espírito. Essas transformações ocorrem a partir do instante em que as primeiras dificuldades 
apareceram sentir a verdadeira necessidade e aprender com ela é enriquecedor. 
Saber que não há ninguém por perto que possa fazer determinadas coisas por nos, força-nos 
a seguir sempre em frente com todo cuidado e prudência. Para tanto somos obrigados a pensar 
em cada um dos nossos passos com maturidade e prudência , colhendo então os frutos que 
serão o alimento do espírito. 
Vi países, andei por cidades novas, conheci e revi parentes. Foi maravilhoso e voltando ao 
meu pais, sei que jamais esquecerei e estarei sempre pronto para novas experiências, novas 
viagens para lugares que tem para ver e conhecer. 
  

Luciano Camerini  
  

 

Meu sonho Realizado 
Deixei o Brasil no dia 03 de fevereiro para Boumemouth, Inglaterra. A vontade de conhecer a 
Europa e ter uma nova vida era muito grande, e esperei por esta data com grande ansiedade. 
Chegando la, na minha casa , estava um pouco nervoso pois o lugar era completamente 
desconhecido. O meu "pai" se chamava, Tom, e minha "mãe", Margaret. , Eles são um casal 
legal demais e já me colocaram a vontade. Havia mais quatro estudantes: dois brasileiros, uma 
garota Suíça e uma garota da Somália. 
 
No dia seis já comecei a frequentar o colégio. Ele se chama"King's School" e é um colégio só 
para estrangeiros. O colégio era muito legal e fiz muitas amizades. 
Já no primeiro fim de semana que estava lá, fui para a Escócia com a excursão do colégio. 
A Escócia é muito bonita, sendo que a capital se chama Edinburgh. Há muita cultura nesta 
cidade sobre a história e a nobreza britânica. Nos outros fins de semana fiquei em Boumemouth 
pois o tempo não estava bom. 
No feriadão de Páscoa tivemos quatro dias de folga no colégio, então eu e mais dois amigos 
alugamos um carro. Fomos primeiro para o País de Gales. 
Atravessamos todo Pais de sul a norte em um dia e meio. Saindo de lá, fomos para Liverpool 
e Manchester, então começamos a descer, sempre parando nos lugares bonitos. 
Fomos até à costa oeste, onde se localizam as praias famosas da Inglaterra. 
Dia 01 de abril deixei Boumemouth e fui para Londres para encontrar o Luciano que estava por 
chegar. Por duas semanas tentamos encontrar emprego, mas estava difícil, pois os brasileiros 
não tem muita chance no exterior. Ao final de duas semanas decidi voltar a Boumemouth para 
continuar meus estudos de inglês. O Luciano optou por ir à Itália.  
Exatamente no dia 15 de abril, voltei para minha "família", no sul da Inglaterra. Quando voltei 
para lá, havia muita gente nova, principalmente estudantes da Suíça, fiquei até o dia 17 de 
junho, quando fui para Paris para morar com um amigo. 
Conheci bastante gente nova lá, e lugares bonitos também. Mas o que mais me deu prazer na 
França foi ter participado da festa de quatorze de julho. Acho que foi a festa mais bonita do 
século. 
Após um mês na França fui para Roma, pois meus pais e meu irmão estavam para chegar. 
Nos reencontramos no dia 16 de julho. Ficamos 4 dias em Roma e depois fomos para Veneza 
por mais 3 dias, o que mais gostei em Veneza foi o passeio noturno das gôndolas. 
De Veneza fomos para Londres para passar 4 dias. Em um desses dias fomos para 
Boumemouth, pois meus pais estavam curiosos para conhecer a minha outra "família". 
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Dia 28 de julho fomos para os Estados Unidos. Foi uma semana de muita diversão na Florida 
pois o tempo esteve ótimo todos os dias. Dia 06 estava de volta ao Brasil revendo velhos 
amigos. Agora estou trabalhando, mas sempre pensando nas possibilidades se algum dia voltar 
para a Europa. 
  

Gabriel Camerini 

 

Notícias sociais  
1988 

 

Outubro  

08 e 09 - Realização do VII Encontro das famílias Astolfi e Dall'Acqua em Guaporé, RS. 
10 -  Nasce em Novo Hamburgo Marcelo Astolfi, filho de Alexandre Astolfi/Maribel Pohren (neto 
de Evaldo Astolfi/Myria Lerner). 
  

Novembro 
25- Em Porto Alegre, realizam seu casamento Júlio Cézar Camerini (filho de Zélia 
Astolfi/Francisco C.) e Karin de Souza. 
 
27- Ícaro nasce em São Marcos. É filho de Gilceu A. Vivan e Dione de Conto (neto de Lourdes 
Astolfi e tataraneto do imigrante Antônio Astolfi) 
  

Dezembro  
10- Adriana Roos (filha de Ornela Astolfi/Roberto R.), residente em Guaporé, é diplomada, pela 
Universidade de Passo Fundo, no curso de Psicologia . 
16- MARIBEL POHREN ASTOLFI (esposa de Alexandre Astolfi) forma-se no curso de Relações 
Públicas pela Faculdade do Vale dos Sinos (FEEVALE) Novo Hamburgo. 
17- Ocorre a formatura de ANDRÉIA ROOS no curso de magistério feito no Colégio Mons. 
Scalabrini de Guaporé. 
23- Conclui curso de Odontologia pela Universidade Federal de Santa Maria Renato José 
Astolfi Jr. (filho de Renato A./Zilá Roveda). 
26- Graziela Astolfi (filha de Renato A./Zilá Roveda, acadêmica de enfermagem em Santa 
Maria, casa-se nessa cidade, com Ovídio Mayer, médico traumatologista. 
27 - Graziela Astolfi e seu marido Ovídio Mayer, partem para a Espanha, onde o Dr. Mayer 
inicia um curso de doutorado em sua especialidade na Universidade de Pamplona. 
30- Paulo Guilherme dos S. Basile, noivo de Karina Astolfi (filha de Bruno A./Eda Lazzarotto) 
faz colação de grau em Odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
31- É batizado no Santuário de Nossa Senhora da Piedade em Hamburgo Velho Marcelo 
Astolfi, filho de Alexandre A./Maribel Pohren, sendo padrinhos Maria Astolfi e Francisco 
Assmann. 

1989 
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Janeiro  
- Bárbara Astolfi Bier, filha de Márcia Astolfi e Juca Bier é batizada no Santuário de Nossa 
Senhora da Piedade de Hamburgo Velho. É neta de Evaldo A./Miria Lerner. 
- Márcio Astolfi Pedro retorna da Alemanha onde cumpriu um estágio e depois um contrato de 
trabalho na BMW em München. 
  

Fevereiro 
- Partiu para a Alemanha Cláudia Astolfi Pedro para um estágio na área de Desenho Industrial 
em Weinheim, Sulzbach. 
- Gabriel Camerini, filho de Franco José Camerini/Romeine Hack, viaja a Londres para um 
curso de língua inglesa de 4 meses. 
- SANDRA CAMERINI LOSEKANN é aprovada no vestibular para o curso de Psicologia na 
Universidade dos Sinos (UNISINOS) de São Leopoldo. 
  

Abril 
06 - LUCIANO CAMERINI parte para a Europa, onde permanece 63 dias, visitando Londres, 
Milão, Veneza, Florença, Treviso, Barcelona e Madrid. 
 

Maio 

- Jeferson R. Sbroglio viaja ã Rússia, onde em Moscou vai realizar um estágio de 
aperfeiçoamento em sua área médica: oftalmologia. 
  

Junho 
07- Retorna de Londres Gabriel Camerini, onde estivera fazendo um curso de língua inglesa. 
15- Ovídio Mayer, médico e marido de Graziela Astolfi, retorna da Espanha, Pamplona, onde 
faz doutorado em traumatologia. 
  

Julho  

- Carmen Astolfi Pedro viaja â Alemanha, junto com o caçula Filipe, para visitar a filha Cláudia, 
que faz estágio em Weinheim - Sulzbach. 
19- ALICE GASPERIN, filha dos imigrantes Anna Dall´Acqua e Giuseppe Gasperin, residente 
em Caxias do Sul, edita o segundo livro de sua autoria : "Farroupilha - Ex-Colônia Sertorina". 
O ato de lançamento ocorreu no Centro de Cultura da cidade de Farroupilha. 
  

Agosto 
05- MÁRCIO ASTOLFI PEDRO, filho de Carmen Astolfi e Alexandre Pedro, realiza formatura 
no curso de Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Márcio foi 
orador de sua turma. 
  

Setembro 
14- Em Xanxerê, Santa Catarina, onde residem, SILVINO ASTOLFI e MARCELINA 
CHIAMULERA festejam a passagem do seu 54° aniversário de casamento 
17- ALICE GASPERIN é eleita patrona da Feira do Livro que se inicia, nessa data, na cidade 
de Farroupilha.  

FIM 


