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Editorial 
 

O ano de 1990 nos trouxe, a partir de agosto, a certeza de que seria impossível a realização 
de nossa festa anual na cidade de Guaporé. Eventos locais com grande acesso de público 
coincidiam com as possíveis datas para a festa, dificultando assim, os nossos planos de 
encontro por lá. 
 
Nem sempre os projetos imaginados se tornam possíveis e neste caso, após muito se pensar, 
cogitar e conversar, optou-se por uma solução adequada em face do problema: um encontro 
em Novo Hamburgo, de proporções menores, mais simples, sem contudo perder o brilho do 
entusiasmo e da presença de todos. 
 
Dificuldades, portanto só devem servir para um motivo: aumentar o nosso empenho no sentido 
de perseguir nossos ideais e ir à luta da forma que pudermos, ainda que modestamente. Não 
foi deste modo que nossos antepassados agiram? Não foi esta a lição que nos deixaram, eles 
que enfrentaram questões bem mais difíceis? 
 
Assim, vamos em frente. Em que proporções e onde quer que ocorram nossos encontros, que 
estejam sempre dentro do mesmo espírito de alegria, união, solidariedade e reverência à 
memória da família ancestral. 
 
 
Lembramos que esta deve ser sempre uma nova oportunidade para que todos participem, não 
só com sua presença na festa, mas também com sua colaboração para a nossa revista que 
gostaria de contar com sempre maior volume de matérias do interesse de todos, temas que 
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“falem" da família seja de perto, seja de longe. Neste sentido, queremos convocar 
principalmente hoje, os integrantes distantes, de outras cidades e regiões e mesmo fora do 
estado, para que enviem dados e textos que possam enriquecer estas páginas que são de 
todos. 
 
As colaborações devem ser mandadas sempre a tempo de serem incluídas na revista, o que, 
vale dizer, nunca é cedo demais para o envio das mesmas. 
 
Desejando um reencontro fraterno em horas de prazer e divertimento, convidamos a todos para 
a abertura de mais um encontro das famílias Astolfi e Dall'Acqua. 

Sandra Camerini 
 
 
 
 

VIII Encontro das Famílias 
Astolfi e Dall´Acqua 

 
O VIII Encontro realizou-se na cidade de Guaporé, RS, nos dias 7 e 8 de outubro de 1989. 
 
A manhã do dia 7, sábado, começou com a recepção dos participantes vindos de outras 
localidades, no trevo de acesso à cidade. Em caravana e sob o espocar de foguetes, foram 
conduzidos ao centro, no hotel "Topo Gigio", onde se concentrava outro grupo de recepção. 
 
Novamente em caravana, seguiu-se para o restaurante "Cabana do Radiador”, do Autódromo 
de Guaporé, para o almoço de confraternização. A fim de se criar uma atmosfera de alegria e 
descontração, o almoço foi precedido de uma caminhada atlética (que não foi tão atlética!) num 
curto trecho da pista do autódromo, primeiro para as crianças, depois, os adultos. 
 
Após o almoço, na hora da sobremesa, realizou-se o concurso de tortas previsto no programa. 
A comissão julgadora conferiu o primeiro lugar à torta feita por Zilá Roveda Astolfi (esposa de 
Renato) e o segundo lugar a de Ornela Astolfi Roos. É importante ressaltar que o número de 
tortas concorrentes foi tão expressivo, que garantiu a sobremesa de sábado e domingo, para 
todos. 
 
Seguiu-se a gincana para as crianças, coordenada por Andréia Roos. Participaram duas 
equipes formadas por crianças de todas as idades, que, com muito entusiasmo, se 
empenharam em vencer as tarefas, algumas de cunho cultural, como aquela que exigia a 
apresentação de um participante para cantar a canção "Il Mazzolin di fiori”. O objetivo desta 
atividade, que pretendemos realizar sempre, não e só divertir a criançada, mas valorizá-la e 
fazê-la consciente de sua importância em nossos encontros. Por fim, todos os participantes 
foram premiados. 
 
Após a gincana, foi realizado o 3º torneio de futebol entre solteiros e casados da família, sendo 
vencedor o time dos casados. Ângelo Dall'Acqua, capitão do time, recebeu a taça da vitória das 
mãos de Sérgio Astolfi. 
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Paralelamente à gincana e ao futebol, efetuou-se também o 3º torneio de canastra. Os 
participantes superaram em numero as nossas expectativas, e o jogo desenvolveu-se em clima 
de alegria e cordialidade. Aos vencedores foram concedidos prêmios. 
 
À noite, no Clube União Guaporense, ocorreu o jantar, seguido de baile, em que se integraram 
todas as faixas etárias num único objetivo: confraternizar e se divertir. 
 
O domingo iniciou com a concentração de todos os participantes na "Cabana do Radiador" no 
autódromo da cidade, e o almoço. O ofício religioso para a missa foi conduzido pela parenta 
Giacomina  Astolfi, de Passo Fundo, que é ministra da Eucaristia  (viúva de Genuíno Astolfi).  
 
O almoço decorreu em clima de festa e com muita euforia. 
 
Os parentes dos locais mais distantes empreenderam a viagem de volta, e, pelas 17 horas, 
encerrou-se oficialmente o VIII Encontro. 
 
Como sucede todos os anos, também neste acolhemos "gente nova", que veio festejar conosco 
o acontecimento: os parentes Dall' Acqua de Putinga (descendentes do imigrante Luigi); 
Benvinda Damian, filha de Giuseppin Dall'Acqua (neta de Giuseppe), de Antônio Prado; Alcides 
Astolfi com sua família, de são Paulo, e outros. 
 
Os resultados do nosso VIII Encontro de famílias Astolfi e Dall'Acqua conferem com o sentido 
da frase de são Carlos Borromeo, que constava numa das faixas alusivas ao encontro, posta 
na entrada da cidade: "LA NOSTRA PRESENZA DEVE ESSERE UNO SPECHIO DE VIR TU 
PER GLI ALTRI". 

 

Faixa alusiva ao VIII Encontro, que Herbert Ross, de Guaporé, idealizou e produziu. 
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O  1° Concurso de Tortas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foi um sucesso! As vencedoras, gentilmente, nos enviaram as receitas das tortas 

premiadas. Zilá Roveda Astolfi fez a torta que recebeu o 1º e merecido lugar. 

Chama-se Torta Mista. 
Eis a receita. Faça-a e confira-lhe os méritos. 

 
 

Fazendo o Pão de Ló 

6 ovos 
2 xícaras de açúcar 
1 copo de leite 
2 xícaras de farinha 
1 envelope de fermento Monopol. 
Bata as gemas com a farinha até resultar uma camada fofa e clara. Aos poucos junte-lhe o 
leite, a farinha, o fermento e as claras em neve. Divida a massa em duas partes; em uma delas, 
misture 1/2 xícara de Nescau. Asse em formas untadas com margarina ou manteiga. Prepare 
o Merengão. 
 

Fazendo o Merengão 
6 claras 
10 colheres de açúcar 
Bata as claras em neve, junte-lhe o açúcar e continue batendo até ficarem bem firmes. Asse 
em forno bem brando por 45 minutos em 2 formas untadas e forradas com papel. Prepare agora 
os Recheios 

Primeira camada: 

1 lata pq. de ameixas  
1/2 lata de leite condensado 
2 latas de leite comum  
1 colher de maizena 
1 gema. 
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Junte tudo em uma panela e cozinhe em fogo brando, menos as ameixas. Tire-lhes o caroço 
(e reserve), pique-as e junte-as ao creme depois de frio. 

Segunda camada: 

1 lata de leite condensado 
5 gemas 
3 colheres de margarina  
1 envelope de baunilha 
Junte todos os ingredientes e cozinhe em fogo brando até alcançar o ponto de “creme”. 

Terceira camada: 

2 claras 
1 xícara de nata 
1 xícara de nozes torra 
Bata as claras em neve e junte-lhe o açúcar, a nata batida e as nozes. 

Cobertura 
5 claras 
10 colheres de açúcar 
Bata as claras em neve com as 10 colheres de açúcar; caramele mais 5 colheres de açúcar e 
junte às claras batidas. Para umedecer o bolo que leva Nescau, faça a seguinte calda: 
Ferva meio copo de leite com 2 colheres de Nescau e 2 de açúcar. Cozinhe e use fria. 
Para os outros bolos: ferva os caroços das ameixas em 1 copo d'água e 3 colheres de açúcar 
e umedeça-os. 
Depois de pronta, decore a torta com coco queimado. 
  

A comissão julgadora do concurso atribuiu o 2º lugar à Ornela Astolfi Roos, que 

apresentou a Torta de Seda 
 
 

Faça duas vezes a seguinte receita de pão-de-ló: 
Bata 4 gemas com 2 xícaras de açúcar até formar uma gemada leve e fofa. Junte-lhe, aos 
poucos, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de caldo de laranja (ou de leite) quente, 1 
pacotinho de fermento Monopol. Por último, às claras em neve. Asse em forno quente. 

Recheio 
Bata 200 gr. de manteiga sem sal com 1 xícara de açucaro Junte-lhe 4 gemas e continue 
batendo. Acrescente 1 lata de leite condensado (cozido durante 1/2 hora em panela de pressão 
e frio), as claras batidas em neve e, por último, 1 lata de creme de leite, sem o soro. Misture 
sem bater. 
Caramele 200 gr. de nozes (cuide para não queimá-las); pique-as ou esmague-as com o rolo 
ou uma garrafa. 
Arme a torta, intercalando as fatias de pão-de-ló com o recheio, cuidando de pôr sobre cada 
camada um pouco das nozes carameladas. Cobre-se a torta com o mesmo creme. 
Atenção: O creme para o recheio e cobertura deve ser feito na véspera e posto na geladeira 
até a hora de usar. 
Cada pão-de-ló deve ser cortado em dois ou três discos, de acordo às camadas que você 
quiser dar a torta. Quanto mais finos forem os discos, mais gostosa ficará a torta. 
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Diários de Ângelo Dall´Acqua 
 

Em nossas duas últimas edições, transcrevemos os fatos relativos ao ano de 1931. Sabemos 
que Dall'Acqua era fiel na sequência de seus registros diários da família. Portanto, deveríamos 
publicar na presente edição as anotações de 1932, mas não possuímos os cadernos relativos 
a esse tempo. Preferimos pensar que não estejam perdidos, mas, em mãos de algum 
descendente de um dos filhos de Ângelo Dall'Acqua, e ficaríamos duplamente gratos, primeiro, 
por saber que existem, segundo, em recebê-los ou receber deles uma cópia xerográfica. 
Deixamos o apelo e aguardamos. 
 
O ano de 1933 foi de importância vital para Ângelo Dall'Acqua e sua família: submeteu-se, 
finalmente, a um tratamento e cirurgias que lhe salvaram a visão, já bastante comprometida. 
Para tanto, precisou permanecer em Porto Alegre 6 meses, que lhe foram longos e penosos, e 
foi nesse tempo, na Santa Casa de Misericórdia, que Dall' Acqua fez seu retorno à igreja 
católica, da qual se havia desligado alguns anos após o seu matrimônio, filiando-se à igreja 
metodista (pastor Mateo Donatti) em Bento Gonçalves, na qual batizou três de seus filhos. 
Desiludindo-se também da metodista, preferiu manter-se à margem de qualquer religião, até 
13 de abril de 1933, quando ocorreu sua conversão na Santa Casa, com a assistência espiritual 
do Pe. Francisco Walcher S.J., que escreveu um documento comprovando o fato, que 
Dall'acqua conservou e legou ao seu filho Pe. Vitório e que, lamentavelmente, já não existe. 
Não temos o caderno em que nono Ângelo narra a sua conversa na qual interveio 
decisivamente também o amigo Crocetta e uma freira da Santa Casa. 
Com quem estará? 
Mas passemos aos fatos mais importantes registrados no caderno nº X, de 1º de janeiro a 8 
de março de 1933. 
Quando a matéria do nosso jornal de família já estava pronta para ser xerocada, recebemos 
de CLÉLIA DALL'ACQUA LINZMAYER, de Unaí, Minas Gerais, enviados pelo correio, 7 
volumes dos "Registros de Família" de Ângelo Dall1 Acqua, entre eles, o vol. XI, de 8 de março 
a 30 de abril de 1933, que continua os apontamentos publicados no presente jornal. 
À ela, agradecemos por ter posto à nossa disposição os cadernos de seu pai, que, por tantos 
anos e carinhosamente guardou e que a acompanharam em muitas de suas mudanças por 
este Brasil a fora. 
 

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

Carreteiros de Guaporé 

Nossa História Diários de Ângelo 

Dall´Acqua
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A ideia que motivou o presente trabalho surgiu em 1985, quando, em companhia de nossa mãe Itália Astolfi 
admirávamos algumas fotografias colecionadas por nosso nono Ângelo Dall'Acqua. Chamou-nos a atenção uma que 
tem como legenda, dada por Dall'Acqua, "Carroceiros alegres do 2º Distrito (Casca) do Município de Guaporé 
- Rio Grande do Sul". Da fotografia, Itália passou às recordações dos velhos tempos em que as nossas estradas 
eram percorridas por carretas que, na sua função transportadora, exerceram um papel de importância básica 
no desenvolvimento econômico da região serrana. 
Tomamos nota das recordações de mamãe e, em outra oportunidade, ouvimos a Sra. Olímpia Mantese, o Sr. 
Albino Casagrande, ambos de Guaporé, e o nosso irmão Mário Astolfi, de Porto Alegre, que nos contaram 
sobre os carreteiros de então. Mas o depoimento mais amplo foi obtido de Plínio Astolfi, também de Guaporé, 
por seu filho Jorge Luís. 
 

Iniciamos com as informações de Itália Astolfi: 
 
Antes do advento dos caminhões, os serviços de transporte eram feitos por carreteiros em suas 
carroças. Mas antes ainda, os gêneros eram transportados em cargueiros por tropas de mulas. 
As carretas só começaram a ser usadas quando foi aberta a estrada geral. 
 
Itália contou que quando, em 1904, a família de seus pais, Ângelo e Marina, se mudou para 
Casca, a estrada geral que passava pelo município de Guaporé já estava sendo feita, e ela se 
lembrava muito bem do trecho que passava pela Linha Dezessete. Mamãe tinha então 9 anos 
de idade. 
 
A estrada geral era de terra batida e quando chovia se formavam muitos atoleiros. Na Colomba, 
em direção a Dois Lajeados, na baixada, mais ou menos em frente à casa dos Zani, a estrada 
se transformava num atoleiro que prendia os carreteiros, às vezes, por muitas horas. E, quase 
sempre, nesses casos, se juntavam mais carroças, em fila, à espera de que a carreta da frente 
fosse retirada do barro. Outro grande atoleiro existia na baixada, diante da casa dos Cristófoli, 
na Linha D. Cândida. As estradas não eram empedradas, e as carretas com suas rodas finas 
afundavam na terra em dias de chuva e atolavam, muitas vezes, já nos primeiros quilômetros 
da viagem. 
 
As mercadorias eram compradas dos viajantes, que eram normalmente de Porto Alegre e que 
visitavam os fregueses em suas casas de comércio, no interior. Depois as mercadorias eram 
mandadas pelo rio Taquari até Muçum e daí eram levadas pelos carreteiros até os 
comerciantes que as tinham comprado. 
 
Os carreteiros levavam até Muçum as mercadorias produzidas pela colônia e comercializadas 
pelos comerciantes, que mantinham uma espécie de entreposto: trigo, milho, feijão, banha e 
outras coisas. 
 
Uma viagem normal de Guaporé até Muçum, sem atoleiros, levava dois dias. 
Os carreteiros podiam ser autônomos e trabalhar para um comerciante ou para mais de um, 
como podiam ser simplesmente empregados. 
 
Os comerciantes Albino e Antônio Busato, de Casca, tinham seus próprios carreteiros como 
empregados, mas as carretas eram dos Busato. 
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O Severino Vanini, de Casca, trabalhava para Albino Busato. Era um homem bom e correto. 
Ao deixar de trabalhar para o Busato, como carreteiro-empregado, ao casar, estabeleceu-se 
em São Domingos, no interior, num lugar que mais tarde se tornou conhecido como “Povoado 
Vanini”. Estabeleceu seu próprio negócio e foi ajudado pelo Albino Busato, que informou às 
casas fornecedoras de Porto Alegre as referências boas de que era merecedor o Vanini. 
Outro carreteiro de Casca era o Riccioti Bartolamai. O seu verdadeiro nome não era Riccioti, 
mas era assim chamado por causa de seus cabelos crespos. Eu não me lembro do seu 
verdadeiro nome. 
 
Vittorio Tessaro, genro de Ângelo Dall’Acqua e meu cunhado, era carreteiro do Jerônimo 
Busato, de Casca, que além dele tinha outros empregados carreteiros. 
 
Itália contou que esses empregados, quando chegavam à “sede”, isto é, a casa dos Busato, 
comerciantes fortes, comiam e dormiam lá. Mas se queixavam da comida, ao almoço e ao 
jantar, sempre repolho. Cansados de tanto repolho, deixaram propositalmente, uma noite, o 
portão da horta aberto, e as mulas, para divertimento dos empregados, acabaram com a 
plantação de repolhos da dona da casa. Os Busato foram os fundadores de Casca. Eram 4 
irmãos: Antônio, Girolamo, Albino e Eugênio. 
Todos os comerciantes tinham seus carreteiros, mas em geral, antes disso, tinham sido eles 
mesmos carreteiros, como o Vanini. 
 
O Jacob Corso, da linha Quatorze, em Guaporé, era proprietário de uma venda grande e bem 
sortida; as carretas eram dele e as mulas também. Um terno era formado por sete mulas, raras 
vezes por nove. Quando seu carreteiro, um alemão chamado Baldoíno ........ precisou afastar-
se do emprego para visitar os pais, por cerca de um mês, foi substituído por meu pai, José 
Astolfi, que contava 22 ou 23 anos e que não era carreteiro de profissão, mas tinha a prática, 
pois trabalhava em família, para o seu pai, Antônio Astolfi, com uma carroça pequena, levando 
gêneros a Muçum e de lá trazendo outras mercadorias. O Antônio Astolfi era agricultor, depois 
abriu uma “bodeguinha” na Linha Colomba, onde vendia alguns poucos gêneros essenciais e 
muita cachaça. 
 
O Lourenço Sassi foi por alguns anos carreteiro do Beppi (José Astolfi). A carreta e as mulas 
eram do patrão, e ele ganhava por mês como todos os outros que trabalharam para o pai. 
Achille Calza, de Guaporé, morava na cidade, era carreteiro do Bergamini, mas não estou bem 
certa. 
 
Outro carreteiro de Guaporé era João Gambá (Gambá era apelido), era casado com uma 
mulher da família Orso. O irmão dele, mais moço, não lembro o nome, também era carreteiro 
e também casado com uma Orso, a Corina, moça bonita. O Gambá era autônomo. 
Existiam hotéis de beira de estrada, onde os carreteiros se hospedavam quando em viagem. 
Geralmente não dormiam em quartos, estendiam os apetrechos no chão do salão de comer, 
que também servia de salão de baile, usando a sela por travesseiro, pelegos por coberta e 
bacheiros e caronas por colchão. Na Esperança havia o hotel da família Lupatini, que era muito 
amiga dos Astolfi. Na Linha Dona Cândida, cerca de 15 quilômetros da cidade de Guaporé, lá 
no Ghizzi, havia uma “casa de pasto”, onde também podiam dormir. 
 
Os carreteiros vestiam normalmente bombachas, botas e chapéu, sempre de feltro, muitas 
vezes de abas grandes. Usavam sempre lenço no pescoço. 
 
Primo Pandolfo, que também foi carreteiro, disse uma vez ao Beppi: -Quantas vezes teu pai 
me emprestou roupas de teus irmãos para eu vestir, quando passava por lá e parava, todo 
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molhado por causa da chuva ou de algum temporal! Os Pandolfo, José, Primo, Segundo, 
Severo e Luís foram os primeiros comerciantes de Guaporé. 
 
Segundo Itália, um bom carpinteiro de rodas de carretas era o Martini, irmão do Pedro, da Linha 
Segunda, que tinha a sua oficina bem em frente à loja que era do seu pai. Ele fazia a parte de 
madeira; a parte de ferro era sempre feita por um ferreiro, que normalmente tinha a sua ferraria 
por perto. 
 
 

 

A foto pertenceu a Ângelo Dall'Acqua, que lhe deu a legenda: 

“Carroceiros alegres do 2º distrito (Casca) do município de  
Guaporé – Rio Grande do Sul”. 

 
 
DEPOIMENTO DE MÁRIO ASTOLFI 
 
O primeiro carreteiro de José Astolfi, na época da cooperativa, foi o Ângelo Lupatini. Ele morava 
do outro lado da estrada, onde morou depois o Alberto Grando, na Linha Dona Cândida. Gigio 
e Caio, que na verdade, se chamava Luís Nervis, também foram por uns tempos, carreteiros 
do papai; eram filhos de Antônio Nervis, também carroceiro e proprietário de uma carroça. O 
apelido dele também era “Caio”. Os filhos trabalhavam com a carroça da cooperativa Dona 
Cândida e ganhavam por mês. 
 
O Lourenço Sassi, por exemplo, ganhava 150$000 réis por mês. Antes do Sassi, o carreteiro 
da cooperativa foi o Vittorio Tessaro, que era casado com a nossa tia Ester, irmã da mãe. 
 
 
 



 

 11 

 

A fotografia pertenceu a Ângelo Dall’Acqua e foi publicada na revista “Lê vie d’Itália e del Mondo” 
ilustrando o artigo “La colonizzazione Italiana nel Rio Grande do Sul” de autoria do Comendador Mario 

Carli, que foi Cônsul geral da Itália em Porto Alegre, antes de 1934 e traz a seguinte legenda: “COMO 
SÃO TRANSPORTADOS OS PRODUTOS AGRÍCOLAS ÀS PRAÇAS DE CONSUMO – Estamos 

entre os compatriotas que vivem na região de Guaporé, e italiano é o carreteiro, digno, pelo seu aspecto, 

de figurar em um melodrama do oitocentos”. 
“Lê vie d’Itália e del Mondo”, publicação do Touring Club Italiano, Milão, Itália, Ano II, Nº 7, fascículo 

de julho de 1934 – XII, página 815-846. 

  

 

 

O que nos contou Dona Olímpia Mantese 
 
Um dos carreteiros de Guaporé foi o Segundo Bergamini, não era empregado de ninguém, era 
autônomo. Antes de vir à Guaporé, morava em Santa Bárbara. O pai dele tinha uma loja, e o 
segundo trabalhava de carreteiro levando gêneros coloniais para Montenegro. Depois veio à 
Guaporé, já casado, e comprou uma esquina no centro da cidade e instalou uma pequena 
fábrica de cerveja e ia até a Casca entregar cerveja com sua carroça. Uma vez, era dia 15 de 
agosto de ... , dia de Nossa Senhora da Assunção, era feriado religioso, o Segundo foi à missa 
e depois partiu, com sua carroça para a Linha Onze. A estrada era muito ruim, cheia de pedras, 
e a mula de sela tropeçou e caiu. As outras mulas dispararam, e ele também caiu; a roda 
passou sobre ele, mas não foi caso de morte. 
 
O João Bergamini, que era irmão do Segundo, também tinha loja. Com carroça própria, 
transportava produtos que os Bergamini compravam da colônia e os levava a Montenegro, 
trazendo de lá os outros gêneros que eram vendidos em suas lojas. 
Os Pandolfo também eram comerciantes, e um dos carreteiros deles era o Emílio Pandolfo, pai 
do Primo, Segundo, Severo, José e Luís. Mas o Severo e o Segundo trabalhavam com carretas 
para si mesmos. 
 
Outros carreteiros do Bergamini foram o Waldemar Bottoli e, mais tarde, o João Frizon, que, 
quando casou, morou em frente ao campo de futebol, numa casa do Bergamini. 
Giuvanin Salvadoretti, que tinha o apelido de Bucci, trabalhava de carroceiro por conta própria, 
buscando mercadorias em Muçum e levando produtos coloniais. Numa ocasião ele trouxe, na 
carga, a vitrola que o velho Morassuti tinha comprado em Porto Alegre para a filha Rina. Nesse 
dia, a Rina usava no dedo a aliança da sua amiga, a própria Olímpia Bergamini, que era noiva 
do Mantese e tinha tirado a aliança para fazer um trabalho doméstico. A Rina estava na praça, 
quando viu a carroça do Bucci, que devia ter chegado há pouco, e subiu nela, ansiosa, para 
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ver se ele tinha trazido a tão esperada vitrola. Quando ela pulou da carroça para o chão, a 
aliança enganchou num prego e com o pulo cortou-lhe fora o dedo. A aliança tinha sido 
comprada no Pasquali e tinha sido feita pelo Alberto Púperi, que trabalhava naquela joalheria. 
O dedo da Rina foi, por muito tempo, guardado num vidrinho com álcool pelo Guilherme 
Mantese, noivo da Olímpia. 

O carreteiro Albino Casagrande 

Casagrande deu-nos estas informações em setembro de 1986, num breve encontro numa 
padaria de Guaporé. Ele é filho de Alfredo Casagrande e Antônia Bressan. Foi carreteiro de 
1926 a 1949 com carroça e animais próprios: 7 mulas e 2 cavalos. Trabalhou, principalmente, 
para o Pandolfo e o Morassuti, levando até Muçum banha, salames e outros produtos e 
trazendo de lá os gêneros comprados pelos comerciantes: sal, açúcar, enfim, toda a sorte de 
secos e molhados. 

Casagrande cita os nomes de outros carreteiros de Guaporé: Achile Calza, José Montemezzo, 
Antônio Bazo, que tinha o apelido de “Moro”, Attilio Gazzana e Dionízio Michelon. 

A maior parte dos comerciantes tinha carroça naquela época, assim como o nono (José Astolfi), 
o Hélio Gazzana, o Francisco Faion e outros. O pai se lembra do nome de alguns carreteiros 
que trabalharam com a carroça do nono: Luís Castoldi, Lourenço Sassi, João Marchiori, Richeto 
Scorsi e Ségio Geller. Todos trabalharam para o nono, mas em épocas diferentes. 
Existiam carreteiros que faziam fretes com menos mulas, umas seis ou sete. Eram fretes de 
cargas mais leves. Alguns ainda estão vivos: Marino Moccelin, Germano Bresolin, Albino 
Casagrande e outros. 

Em Muçum havia um porto de embarque de mercadorias. Naquela época o rio Taquarí era 
navegável até lá. O pai conta que havia três empresas de navegação: a Arnt, a Aliança e uma 
outra de que ele não lembra o nome. 

O carreteiro que trabalhou para José Astolfi antes do Lourenço Sassi, foi o Luís Castoldi, que, 
quando era solteiro, morou na casa do nono na Colomba; depois casou com uma filha do 
Luciano Cenci. Trabalhou mais um tempo com o nono e depois foi para a colônia. O pai não 
sabe onde foi morar. 

Em 1927 ou 28, o Sr. Agilberto Maia, que era o intendente de Guaporé, precisava ir a Porto 
Alegre e ia no seu carro, e como a estrada, da cidade até a Colomba estava intransitável por 
causa do barro, ele deu a volta e foi pela estrada que ia para Anta Gorda até São Marcos; lá 
perto dos Balbinot entrou por São Miguel e saiu lá na bodega do nono, lá na Colomba. Como 
ele sabia que havia mais um trecho de estrada com atoleiros, pediu ao nono que puxasse o 
seu carro, um Ford 1927. O nono disse-lhe que as mulas tinham recém chegado de viagem e 
estavam descansando e que ainda tinham de puxar uma carroça de porcos até Dois Lajeados 
e, portanto, ele deveria esperar um pouco. Mas, assim mesmo, ele partiu, e, logo acima da 
igreja, atolou, e o nono mandou então o carreteiro Giuvanin De Maman desatolar o Ford do 
intendente. As mulas puxavam com as patas atoladas até o joelho, e uma delas pisou na pata 
da outra e arrancou-lhe o casco inteiro. Essa mula precisou ficar o ano inteiro no potreiro até 
formar um casco novo. Era uma das melhores mulas que o nono tinha. 

Naqueles anos, um ponto de parada dos carreteiros era a bodega do nono, na Colomba. Lá 
eles se desafiavam: um dizia que a sua mula puxava mais que a outra do fulano de tal. Então 
apostavam uma(s) cerveja(s) e atrelavam as duas mulas, uma a outra, para ver qual delas 
puxava mais e assim decidiam a aposta. 
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Havia outro Bucci que trabalhava como carreteiro, mas Olímpia não lembra o nome, devia ser 
irmão do Giuvanin. 
 
Quando o pai puxava porcos para Cotiporã, a estrada era muito estreita, então desatrelava 3 
mulas para poder passar a carroça e, quando chegava no rio Carreiro, tinha que pagar 2 
passagens para poder passar com a carroça pois a barca era curta e não podia carregar carroça 
e mulas ao mesmo tempo. Então, cruzavam, primeiro com 7 mulas, depois a barca voltava para 
pegar a carroça e as três mulas restantes. 
 
Um fato interessante aconteceu com o Attilio Gazzana quando foi carregar na casa do Josué 
Bressan, na Linha Três de Maio, perto do rio Bíscaro. Ele estava manobrando a carroça para 
tomar o sentido contrário e passou perto de um caixão de abelhas, que ficam incomodadas e 
o atacaram. Cinco ou seis mulas dele morreram por causa das picadas, mas ele se salvou. 
 
Os carreteiros, muitas vezes, tinham que comer e dormir na casa dos colonos onde iam 
carregar, pois, às vezes, fazia calor demais, e as mulas ficavam muito cansadas para fazer a 
viagem de retorno. 
 
Em janeiro de 1940, meu pai saiu da Colomba para carregar cevada na casa do Ricieri Pronol 
(Franceschini). Foi a primeira carroça que entrou por aquela estrada. Chegou lá às 10 horas 
da manhã, mas não pôde voltar naquele dia porque fazia um grande calor, e as mulas estavam 
muito cansadas. O Ricieri, naquela época, estava mal de vida, não tinha nada em casa para 
oferecer aos hóspedes. Então, foi ao chiqueiro e pegou um porco, que estava ainda muito 
magro, e o matou para dar comida ao meu pai e ao seu ajudante. 
 
O pai contou que conheceu, naquele tempo, dois carreteiros, um muito caprichoso, o nome 
dele era José Fiori, apelidado de “Bepi Prosia”, que trabalhava para a casa de comércio dos 
Franciosi, da Linha Quinze, Evangelista, que, naquela época pertencia a Guaporé. O apelido 
de “Bepi Prósia” foi lhe dado porque toda a vez que tocava de mulas, pegava-as todas da 
mesma cor e, quando atrelava os animais, ele colocava uma flor na cabeça dos cavalos da 
ligeira e, assim, como nos animais, ele punha uma flor em seu chapéu, sempre combinando a 
cor dessa flor com a cor das flores que iam nos animais. 
 
Para explicar como eram atreladas as mulas foi preciso fazer um desenho (meio mal feito), pois 
não sei se conseguiria me fazer entender de outro jeito. 
 
Como se pode ver no desenho, são 8 mulas e 2 cavalos. Todas as mulas usam freios na boca 
e são “encuieradas”, ou seja, amarradas umas às outras por correias. 
 
A fileira de trás era composta de 4 mulas que chamavam “mulas de coice”, 3 delas ficavam do 
lado direito do timão da carroça, e uma, encilhada, no lado esquerdo. Era encilhada porque o 
carreteiro montava nela dirigir as outras. Quando precisava, o carreteiro apeava da mula para 
fechar o breque da carroça. 
 
Para dirigir, usava-se uma rédea só em cada cavalo, como mostra o desenho; chamavam de 
rédea mansa a do lado esquerdo e, rédea braba a do lado direito. 
 

Na fileira da frente colocavam 4 mulas e 2 cavalos de rédea, que chamavam de cavalo manso 
o da esquerda e, cavalo brabo o da direita. 
 
Para atrelar as mulas, colocavam primeiramente o peitoral, onde enganchavam as correntes 
do balancim, uma de cada lado das mulas. 
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Os balancins, usava-se um para cada mula, eram presos na balanceira, que era uma vara 
grossa de madeira ou barrote de angico e que era presa no timão da carroça. Colocavam 
também uma corrente no eixo traseiro da carroça, presa diretamente na balanceira das mulas 
de coice. Aquela do lado direito praticamente puxava a parte traseira da carroça. 
Para tirar uma carreta de um atolador (aqui o pai explica que não usavam a palavra atolador e 
sim 'tatu”) prosseguiam da seguinte forma: pegavam mais 6 mulas e as colocavam na frente 
das outras; pegavam uma balanceira extra e atrelavam nela as mulas, depois enganchavam 
uma corrente no centro da balanceira até a ponta do timão da carroça. Se não conseguiam 
vencer o “tatu”, o jeito era mesmo descarregar a carroça para deixá-la menos pesada e facilitar 
assim a sua retirada do atoleiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
O trecho de estrada que mais oferecia o perigo de “tatus” era o trecho compreendido entre 
Guaporé e um pouco mais para lá da Colomba, mais precisamente, perto da residência dos 
Cristófoli. 
 
Trabalhar com carroça naquela época era tão rendoso como trabalhar hoje com caminhão, 
especialmente se a carroça fosse grande e tivesse um bom terno de mulas. Um bom terno, ou 
seja, oito mulas e dois cavalos, puxa até 3.000 quilos em estradas boas. O pai costumava levar 
dois dias a três dias de Guaporé a Muçum, percorrendo um trajeto de 40 quilômetros. 
Muitos carreteiros trocaram suas carroças por caminhões entre eles o pai, também o Orestes 
e Olímpio Dal Magro compraram seu próprio caminhão. O Augusto Marchiori foi motorista do 
caminhão do Luís Pandolfo. 
 
Perguntei ao pai quem fazia as carroças: eram carpinteiros e ferreiros. Na Linha Colombo havia 
o Caetano Toni, que fazia a parte de madeira, e o Ântonio Caron, que fazia a parte de ferragens. 
Na Linha Segunda, o Emílio Moi fazia parte de madeira, e o Arciso Salvador era o ferreiro. Em 
Guaporé, já o Primo Pedrini fazia a carroça completa; o Benin também. Na nossa vizinhança 
(Linha 3 de Maio) havia o João Romanzini (Spaurin), que era ferreiro e fazia peças para 
carroças e, como todos os ferreiros, fazia as ferraduras para os cavalos e mulas. 
  
De tanto rodar, as chapas das rodas ficavam frouxas, porque a madeira ressecava, 
principalmente no verão. Mergulhavam, então, a roda na água por um tempo. Com isso, a 
madeira dilatava-se firmando outra vez a chapa, evitando que a mesma caísse fora, e a roda 
quebrasse. Aliás, as rodas precisavam de boa manutenção: a cabeça da roda, ou seja, o centro, 
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tem um furo onde existe um tipo de bucha chamada “basina”, onde se deve colocar sempre 
graxa para evitar o desgaste do eixo. Usava-se a Graxa Patente, que tinha a marca SMIR. Não 
existia outro produto para esta finalidade. As rodas eram presas ao eixo por um pino ou chaveta, 
que se chamava “ciavesel”. 
 
O freio da carroça era chamado de “breque” e era formado por um varão com dois cepos, um 
para cada roda traseira, chamados de “tamancos”, que serviam para frear as rodas, e mais 
uma manivela que, quando acionada, controlava o freio propriamente dito. Nas grandes 
descidas, que eram sempre muito perigosas, usava-se um varão entre os raios das rodas 
dianteiras de modo que as duas ficassem freadas, ou então duas correntes, uma para cada 
roda, onde eram amarradas: uma extremidade na roda e a outra extremidade no varão central 
da carroça. 
 
Os carreteiros usavam normalmente uma faca na cintura e um facão, que era cravado entre as 
taboas, no tampo da frente da carroça. 

 
Romana Astolfi Gava 

Visitei-a numa tarde de verão italiano, em junho de 1983, junto com a prima Elena, em sua 
velha casa, em Sacile, perto de Francenigo di Gaiarine (Treviso), onde residem nossos 
parentes. 
 
Abraçou-me, comovida e feliz por conhecer uma descendente dos Astolfi emigrados a tantos 
anos daquela mesma localidade em que vivia. E sob forte comoção, despedimo-nos, pois 
sabíamos ambas que o tempo não nos ofereceria mais outro encontro e nenhum outro abraço. 
Romana contava então 84 anos. 
 
Faleceu no dia 10 de fevereiro deste ano de 1990, naquela mesma casa que a abrigou por 
tantos anos e que testemunhou tantas de suas perdas: as consequências da segunda guerra 
mundial, a partida clandestina de um filho para outro país, a morte do outro filho em plena 
juventude, a morte do marido, por fim, a solidão. 
 
Romana, nascida em 1899, era filha de Giuseppe Astolfi (nascido em Sarone, 1858; falecido 
em Sacile 1935) e Rosa Zaghet (falecida em 1937) e viúva de Cesare Gava, de quem teve dois 
filhos: Pietro, falecido aos 25 anos em 1951 e Ricciotti, que a assistiu na morte e que reside na 
França. 
 
Após a segunda guerra mundial, em 1947, aproveitando a viagem do Pe. Ângelo Corso, vigário 
da paróquia de Guaporé, à Itália, nossos pais, Itália e José Astolfi, com o pensamento voltado 
para os parentes distantes, com que já não mantinham contato há muitos anos, e sabendo da 
triste situação a que estava reduzido o povo italiano após a guerra, mandaram pelo Pe. Corso 
uma importância em dinheiro para ser entregue aos Astolfi mais necessitados. Foram 
contempladas Romana e uma sua irmã que, juntamente às suas famílias, comeram o pão que 
o dinheiro pôde comprar: um quintal de trigo, ou seja, 60 quilos, ao câmbio negro. 
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Romana escreveu uma carta de agradecimento, seguida de outras, e reataram-se as relações 
há muito esquecidas. 
 
A seguir, a carta de Romana, cujo endereço era na época: Via Pedrada, nº 27, Sacile, Udine, 
Itália. Apresentamo-la também em tradução para quem não souber ler o idioma italiano. 
 

Maria Astolfi 
Gramado 
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Criatividade de nossos Jovens 
E aqui, a criatividade dos nossos jovens ... CRISTIANA LOSEKANN enviou-nos um poema de sua autoria e 
FELIPE ASTOLFI PEDRO e CLÁUDIA FEIJÓ, dois trabalhos escolares. O "Garotinho" foi publicado 

também na revista do Colégio de são Bento (RJ), onde Felipe estuda. 
  
Ninguém liberta ninguém.  
Ninguém se liberta sozinho.  
Os homens se libertam em conjunto. 
 
Como é ruim ficar sozinha, sem ninguém para conversar, sem ninguém para rir, para chorar, sem ninguém para 
desabafar, para libertar o que está trancado na garganta. 
Quando se está só, mesmo por alguns minutos, você sente vontade de gritar, chorar, espernear, chamar a pessoa 
que está esperando. 
Às vezes, até faz bem ficar sozinho em casa, você põe o som bem alto, começa a dançar do seu jeito, fica correndo 
de um lado para o outro, faz uma coisa gostosa para comer, grita bem alto, conversa com a sombra, com a sua 
imagem refletida no espelho, beija o cachorro, dá um chute na parede e, depois, você vê que 
não adianta fazer nada daquilo para espantar a solidão, acha que tudo aquilo é uma tremenda 
criancice, e você continua só, sem ninguém para contar o que sente, o que viu, o que ouviu, 
daí os seus pais chegam e começam a mandar você fazer os temas. A dormir, a ir tomar 
banho, a não interromper os mais velhos. Depois pensa em que lado está: se você está com 
a solidão, que faz a gente virar a casa de cabeça para baixo, ou com seus pais, que mandam 
na gente pelo nosso bem. 
Eu não sei, mas a cada momento que a gente vive, tem um temperamento diferente. 
E você, o que escolhe? 

 

Cláudia Feijó, 13 anos 

7ª série do Colégio Santa Catarina, Novo Hamburgo. 
 
 
 
 
 
 

O GAROTINHO (paráfrase) 

Lá vai o garotinho  
Pelo caminho 

Levando ao colo 
seu cachorrinho 

acariciando 
o seu pelinho contando histórias 

pro seu cãozinho. 

Lá vai o garotinho 
deixou cair sua bala no chão levando a merenda no seu 

surrão  
dizendo ao vizinho: 

Bom dia, amigo! 
Dizendo ao aleijado: 

Saúde, irmão! 

Lá vai o garotinho 
pelo caminho 

com o pé cansado 
tão engraçadinho 

dormindo junto ao cachorrinho  
bebendo água 

no seu copinho. 

Felipe A. Pedro, 10 anos. 

1989, 3º série - Colégio São Bento 

 

POESIA 

Se tu olhaste para o chão 
E viste tantas flores,  
É delas que eu gosto  

Porque só elas existem. 

Se tu olhaste para o céu 
e viste tantas nuvens, 
É delas que eu gosto  

Porque só elas existem. 

E se eu olhei para o teu rosto.  
É dele que eu gosto, 

Porque é só nele que está 
Todo o meu amor. 

Cristiana Losekann 

13 anos, Novo Hamburgo. 
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Vovó conta uma História 
Queridos netinhos, vou contar a vocês uma história verdadeira, acontecida há muitos anos. 

 
Era uma vez, assim começam as histórias, uma menina pequena ainda, só tinha dois aninhos. 
Ela tinha dois maninhos maiores que ela, mas estes não lhe davam muita atenção, atentos às 
suas próprias brincadeiras; tinha também uma maninha, que era muito pequena e ainda não 
sabia brincar. Por isso a menina se sentia muito só. Ela gostava muito do colo do papai e da 
mamãe, mas eles tinham tanto trabalho. Ah! mas havia uma pessoa com quem a menina 
passava muito tempo: era a sua nona, que lhe dava muito carinho, ensinava coisas e sempre 
que as duas estavam juntas tudo era mais bonito, as flores mais coloridas e perfumadas, o céu 
mais azul, o pão com mel mais doce. 
 
Mas um dia a menina e a nona foram separadas porque os pais mudaram de casa. A menina 
ficou muito triste porque a nova casa era muito grande, papai e mamãe estavam sempre muito 
ocupados, os manos também, envolvidos em explorar a nova casa e os arredores. E a menina 
sentiu saudades da nona e numa tarde ensolarada a saudade foi mais intensa e ela decidiu 
que iria até sua nona, assim não ficaria mais sozinha. A estrada, apesar do sol tinha muito 
barro, ainda não havia asfalto, nem automóveis e ônibus, mas havia outros perigos, pois 
frequentemente passavam manadas de bois e caravanas de ciganos. A menina não teve medo, 
nem sabia de medos e perigos, foi andando, conduzida pelo desejo de estar com sua nona. E 
façam idéia do susto que a nona levou ao ver sua netinha tão pequena, sózinha, chegando.  
Ela não tinha como avisar os pais que a menina estava lá, mas ela bem imaginava a 
preocupação deles. De fato, depois de muito procurar, a mamãe pensou: "ela só pode ter ido 
na casa da nona", e foi então procurá-la, e lá encontrou sua pequerrucha. Pouco tempo depois 
a nona foi morar na casa dessa menininha que nunca mais voltou a se sentir só. 
 
Queridos, esta aventura aconteceu há tanto tempo, quando eu tinha dois anos, pois era eu a 
menina que foi procurar a nona Tereza Azzalini, e embora eu fosse tão pequena, trago ainda 
lembranças de minha infância e desse fato também. 
 
Na próxima revista contarei outra aventura, daquelas que aproximam avós e netos. 
Beijos. 

Zélia Camerini  
Novo Hamburgo 

 
 

 

Hamburgo Velho  
A mãe pedia: Vai no armazém do Cavaco e me traz 2 Kg de arroz, 1 Kg de café, 1 1/2 Kg de 
batatas e uma pedra de sabão. Eu ainda me demorava um pouco era difícil largar a brincadeira 
- depois ia. 
 
Uma longa quadra me separava do armazém e mais uma rua muito perigosa na esquina do bar 
Maracanã. Eu descia e tentava escrever no pensamento: 2 Kg de arroz, 1/2 de café, 1 Kg de 
batata ou seria... 1 de arroz, 1/2 de batata, 1 de café? E sabão? Ela pediu sabão, ou não? Mas 
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já estava muito longe de casa para voltar e perguntar. Melhor mesmo era arriscar. Então, eu já 
tinha passado o bar e espichado o olho através das vidraças quadradinhas. Se tivesse dinheiro 
arrecadado daqui e dali tomaria um bom sorvete. Agora já tinha atravessado a rua. Chegava 
ao armazém do Cavaco, apinhado de gente e eu martelando: 1 Kg de arroz, 2 de ... até ser 
atendida. Ficava olhando aquele mundo mágico que uma venda pode ser: montes de 
prateleiras abarrotadas de mercadorias e quinquilharias empoeiradas. Latas, sacos de feijão, 
milho, ração, baldes de doce, pilhas de pedras de sabão, e do teto pendendo os penicos, as 
bacias, as canecas, as vassouras. Por trás dos vidros sujos dos balcões estavam os pentes 
Flamengo, as escovas, sabonetes, vidros de glostora, pastas de dentes, as giletes Blue Blade, 
os chocolates, as balas, os quebra-queixo, os puxa "puxa, as maria-moles e por trás de tudo 
isto, reinando absoluto, o rei do armazém: o seu Cavaco, que não era à toa, tinha esse apelido 
por ser o próprio cavaco: magro, ressequido, de olhinhos escuros e cabelos espevitados, 
quando ainda nem havia a moda “punk”. 
 
Então chegava a minha vez de ser atendida e quase sempre acabava levando tudo trocado. 
Deixava o mundo mágico e voltava para a rua, para casa. Mas primeiro uma passada em frente 
ao Cine Aida para ver que filme estava passando, talvez o pai deixasse a gente ver. 
 
Foi em frente ao Aida que numa destas vezes eu fiquei tão encantada diante do Elvis Presley, 
ali, vivinho, que quando dei por mim já tinha entornado todo pote de goiabada (ou seria 
marmelada?) pela roupa, pelas grades da porta do cinema, pelo chão, pelo mundo que ficou 
mais doce desde então. 

Sandra Camerini  
Novo Hamburgo 

 
 

 

Verdades das Crianças 
 
Rodrigo Sbroglio (4 anos) neto de Clara Astolfi Sbroglio, no nosso VIII encontro (1989), 
perguntou à Lídia, sua mãe: 
- Mamãe, esta festa é do aniversário de quem? 
- De ninguém, Rodrigo! É uma festa de família 
Encerrado o encontro, ao embarcar no carro para deixar o local, o Rodrigo, que se divertiu 
muito na festa, perguntou: 
- Mamãe, quando é que vai ter outra festa de aniversário de ninguém? 
 
Bruna Boreki (3 anos) neta de Elsa Astolfi Braga, depois de viver um ano no Paraguai, para 
onde os pais se transferiram, vem de férias a Novo Hamburgo e, durante um lanche na casa 
de amigos, dirigindo-se à dona da casa, pede: 
-Tia Gisela, me dá uma bolacha daquelas que têm "chumia" em cima? 
- Mas, Bruna, não se diz "chumia". É chimia . 
E a Bruna, muito rápida se defende: 
- Não, tia. Chimia é em português! 
 
E a Elsa, muito contente, curtia a filha e os netos, chegados do Paraguai depois de um ano de 
lá residirem. O sorriso não lhe saía mais do rosto e sorria naquela manhã enquanto tomava o 
café em companhia da pequena Bruna, que, de repente, olhando para a vovó, pergunta: 
- Bá, porque tu estás sempre rindo? 
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- Ora, Bruna, rir é alegria; chorar é tristeza, e eu prefiro rir, Rir é alegria, Bruna! 
E prontamente a menina emendou: 
- E dormir é fantasia! 
 
A Marília, mãe da Bruna, misturava à água um pouco de vinho e açúcar para imitar um suco. 
Bruna, inconformada, queria refrigerante e justificou sua opção: 
- Mãe, eu não gosto de suco de "ovinho"; eu só gosto de ovo pra comer! 
 
FELIPE BRAGA (8 anos) neto de EIsa Astolfi Braga, olha para a lua e se encanta vendo-a 
entre as nuvens, envolvida em uma auréola colorida. E chama a atenção do mano Victor para 
o fato. O Victor (6 anos) participa do encantamento e exclama, cheio de fantasia: 
- É ... e lá está Deus, senão ela não estaria caminhando ... é a alma de Deus, e olha lá! dá até 
para ver Deus ..., olha, a gente pode ver até os armários dele! 
 
Rodrigo (4 anos) filho de Lídia e Jeferson Sbroglio, atende o telefone. É a tia Zélia, que deseja 
falar com a mãe do pequeno. 
- Oi, Rodrigo, mamãe está em casa? 
- Está, sim, mas se tu quer falar com minha mãe, telefona lá pra sala porque aqui é o quarto... 
E encerrou a chamada. 
 
Outra do Rodrigo: Seus pais, Jeferson e Lídia, viajaram a Buenos Aires e deixaram as crianças 
com a vovó Clara. Na primeira noite, quando todos já na cama esperando o soninho em silêncio, 
a vovó ouviu um fungar choroso: 
O que é isso, Rodrigo, tantas vezes o papai e a mamãe viajaram, e tu nunca choraste? 
 
Sim vovó, mas naquela vez eu era pequeno e não sabia nada! 
Flávio Camerini, filho de Francisco e Zélia Astolfi, quando pequeno tinha deficiências de 
linguagem, trocava a letra "v" por "b". Uma manhã, vendo o leiteiro chegar para sua entrega 
habitual de 5 litros, o menino gritou para a mãe: 
 
- Mãe, bem bindo o homem que bende leite! 
Flávio também tinha problemas com a pronúncia do "r". Se queria um café, dizia: - Me dá um 
capézinho, e quando queria salada de frutas: - Me dá salada de puta. 
 
Quando ingressou na escola, aos 7 anos, Marcos Camerini, filho de Francisco e Zélia Astolfi, 
era muito lento e perfeccionista. O lápis devia estar sempre com a ponta perfeita, por isso o 
apontador era o objeto mais usado: 
 - Marcos, trabalha! Larga esse apontador! - Sim, mãe, mas esse lápis vive desapontado! 
E o Marcos "desapontava" um lápis por dia. 
 
João Vítor Teixeira (3 anos e meio) filho de Nei e Rita Camerini, estava na expectativa do 
nascimento do irmãozinho, mas a demora era grande. Um dia, ele perguntou: - Mãe, falta muito 
para esse neném terminar de ser montado? 
 
E, tempos depois, foi à maternidade conhecer, enfim, o bebê. Ficou feliz, mas voltou para casa 
intrigado, havia qualquer coisa que não estava de acordo. Na segunda visita, foi diretamente à 
mãe e perguntou: - Mãe, já botaram os dentes no neném? 
Mãe, me dá o "bata marata", falou o João Vítor. Para que, filho? 
Pra matar baratas, ué ... 
 
César Augusto (5 anos) irmão de João Vítor: 
- Mãe, onde é que tu vais? 
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- Vou à psicóloga. Vocês têm algo para mandar dizer a ela? Eu transmito. 
- Conta do meu bom comportamento, ora ... 
 
Flora Camerini Marafon (3 anos) filha de Altemir e Ângela, faria o papel de "mamãe" no teatro 
da escola em comemoração ao dia das mães. Quando estava devidamente caracterizada: saia, 
blusa, sapatos de salto, batom ..., uma coleguinha falou: 
 - Flora, como tu estás bonita! Vamos dançar! Ela começou a cantar "Adocica e dançaram 
lambada. Depois foi até a secretaria e sentada, com a bolsa no colo, solicitou: 
Tia, tem vaga pros meus filhos? 
Para que, Flora? 
Pra matricular eles aqui! 
E quantos filhos tu tens? 
Dois. Eles são muito medonhos 
E na escola, vendo o pintor lixar as paredes para depois pintá-las: - Tu és folgado, hem tio ...! 
 
Outro dia, Flora cortou o dedo num caco de vidro. Quando viu o sangue, ficou muito assustada, 
pois foi seu primeiro acidente. Caminhava mancando, com a mãozinha para cima, mal abrindo 
os olhos de tanta "dor", dizendo: - Como dói o meu dedo! À noite, dormiu no colo do pai e 
quando sua mãe foi trocar-lhe a roupa, ela, dormindo, protegia os dois dedos indicadores e 
dizia: - O dedo não, mãe! Cuida o dedo! 
 
Em fevereiro, Ângela e Flora foram passar férias no Rio de Janeiro, na casa dos tios Juliana e 
Alexandre. Flora gostou do avião: - Que legal, né mãe? é igual, igual a um ônibus! 
- Flora, o que é que tu achas de visitarmos a Juju no Rio de Janeiro? 
A Juju vai ficar feliz de me ver? 
Vai sim, ela gosta muito de ti. 
E o Alexandre me ama? 
Ama sim. Quem tem filhos gosta dos filhos dos outros também. 
Então, eu acho legal a gente ir lá. 
 
A Bruna Boreki (3 anos) filha de Roberto e Marília Braga, fazia-se de rogada, não queria jantar: 
- Bruna! Tem Nescau, Neston ... queres que eu te faça uma batida bem gostosa? 
A menina, nada! Mas, ante a insistência da Marília concordou: 
- Tá bem, mãe, então bota as "nescoisas" aqui pra mim ... 
 
Marília e Roberto, por motivos vários, nunca festejaram o aniversário da Bruna. Recentemente, 
voltando da festa de uma amiguinha a Bruna perguntou: 
- Mãe, por que eu nunca fui ao meu aniversário? 
 
Antigamente, os professores das escolas da colônia atendiam, simultaneamente, na mesma 
sala, os alunos de todas as séries - ou como se dizia então: os alunos do 1º livro, do 2º livro e 
assim por diante. De um lado, os meninos; do outro, as meninas. 
Um dia, o professor da escola que Plínio Dall'Acqua (que hoje conta mais de 80 anos) 
frequentava, tomou a lição de história. 
- Atenção! Vamos ver quem estudou. Para começar, as meninas ... 
- Quem descobriu o Brasil? 
Elas, como sempre, mais aplicadas, prontamente e em coro responderam. 
- Agora, os meninos ... Tu, Longo, quem descobriu a América? Longo, levantou-se, encabulado, 
não sabia a resposta. "Quem seria essa América"? Olhava para os colegas esperando socorro, 
mas nenhum deu "dicas". O professor repetiu a pergunta. Dessa vez, Longo, refeito do susto, 
com voz bem clara respondeu: 
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- Não sei, professor, mas acho que foi o Plínio porque é sempre ele que fica inticando as 
meninas! 
 
 
 

Nossa semana em Gramado 
Começou com um convite, que considerei muito carinhoso, da parte da tia Maria. 
 
Chegamos em Gramado num domingo de julho e lá, de início, encontramos os primos Adriana 
e Fofo. Almoçamos juntos e, à tarde, o casal se despediu voltando a Guaporé, levando junto o 
Pequeno, filhote da Bella. Pouco depois, foi-se também o Gerson de volta a Novo Hamburgo. 
Ficamos, então, tia Maria, eu, o Vitor e o Felipe. Ia me esquecendo: o Chiquinho e a Bella, 
amigos e companheiros da tia e de todos que vão a sua casa. 
 
Começou então nossa semana de férias em Gramado, que incluiu visitas passeios no 
Fumacinha, muitas caminhadas e também muito frio. A cidade, sempre lotada, encanta os 
turistas que a visitam. 
 
Depois destes dias, percebi porque a tia Maria gosta de morar lá. Também que tem razão! 
 
Compreendi também o grande esforço empreendido por ela para que a revista de família seja 
realizada. O seu tempo é curto devido às tarefas da casa e dos apartamentos, que devem estar 
sempre em ordem para os hóspedes; além disso, ela se ocupa em escrever um livro. É 
realmente uma “barra"! 
 
Mesmo com tantas atividades, a tia sempre acha tempo para um bom batepapo, em que sua 
experiência de vida transparece e ensina, pelo menos, para mim. 
 
Foi uma semana ótima, e agradecemos, mais uma vez, o convite, as conversas, a paciência e 
o carinho que recebemos da nossa tia Maria. 
 

Anerose Klering Braga, Vitor e Felipe.  

Novo Hamburgo. 
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Nossas Crianças Respondem 
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Notícias Sociais 
1989 

 
Outubro 
Dias 07 e 08 - Realização do VIII encontro dos descendentes Astolfi e Dall'Acqua em Guaporé, 
RS. 
Dia 22 Nasceu Ariel Vivan, filho de Gerson Astolfi Vivan, de São Marcos. Ariel é tataraneto do 
imigrante Antônio Astolfi. 
  
Novembro 
valesca Astolfi, filha de Bruno e Eda Lazzarotto, oficializou seu noivado com Fernando Justo. 
Em são Leopoldo. 
  
Dezembro 
Fez sua primeira Comunhão, em Dois Irmãos, na igreja de São Miguel, Francine Sbroglio (neta 
de Clara Astolfi Sbroglio) filha de Artur e Vera Sbroglio. 
 
  

1990 
 
Janeiro 
Dia 05 Em Porto Alegre, na igreja de Santa Terezinha realizou-se o casamento de Tarso Astolfi, 
filho de Mário e Élide Bonetti, com Marta, filha de Ernani Granata e Eva Grandon. 
Dia 05 Luciana Braga, filha de Antônio e EIsa Astolfi, fez sua formatura no curso de Decoração 
no Colégio Pasqualini de Hamburgo Velho em Novo Hamburgo. 
  
Fevereiro 
Foram aprovados nos exames vestibulares: Franco Camerini, filho de Francisco e Zélia Astolfi, 
para o curso de Psicologia na Unisinos, em São Leopoldo; Gabriel Camerini, filho de Franco e 
Romeine Hack, curso de Comércio Exterior, na Unisinos; também nessa faculdade, para o 
curso de Direito, Christian Camerini, filho de Tito Lívio Camerini e de Gessi Kehl; Ângela Astolfi, 
filha de Evaldo Astolfi e Myria Lerner, para Fisioterapia na FEVALE de Novo Hamburgo; Letícia 
Astolfi, filha de Bruno Astolfi e Eda Lazarotto, para o curso de Odontologia na Universidade 
Luterana do Brasil, em Canoas. 
Dia 23 Luciano Dall'Acqua e Josiette Cunkrnoss realizaram seu casamento na igreja de Santo 
Agostinho em Curitiba. Os jovens são filhos de Harry Cunkrnoss - Marilena Barchik e de Ângelo 
Dall'Acqua - Claudette Cavalheiro. 
  
Março 
Dia 23 Nasceu Stephano Bruno (neto de Zélia Astolfi Camerini) filho de Rita e Ney Teixeira, de 
Porto Alegre. 
  
Abril 
Dia 10 Faleceu em Sacile, Treviso, Itália, aos 91 anos, Romana Astolfi Gava. Era filha de 
Ferdinando Astolfi e de Rosa Zaghet. 
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Maio 
Dia 06 Retornou da Alemanha Cláudia Astolfi Pedro, filha de Alexandre Pedro e Carmen Astolfi, 
após um estágio de 15 meses em Desenho Industrial numa empresa de Weinheim. 
Dia 19 Em Unaí, Minas Gerais, nasceu Mateus (neto de Clélia Dall'Acqua) filho de Marta e 
Gabriel Linzmayer. 
Dia 24 Em Concórdia, Santa Catarina, faleceu Ersília Dall'Acqua, viúva de João Bianchi. 
Nascida em 30 de agosto de 1902, era a 6º filha do casal de imigrantes Ângelo Dall'Acqua e 
Marina Sbardelotto. 
  
Junho 
Dia 10 Pela passagem de seu. 70º aniversário, Giacomina Borelli, viúva de Benjamin Astolfi, 
recebeu a homenagem especial de seus filhos, netos e bisnetos, outros parentes e amigos, em 
bonito encontro em Passo Fundo. 
  
Julho 
Dia 17 Faleceu em são Miguel do Oeste, Santa Catarina, Onésimo Dall'Acqua, 12º filho de 
Ângelo Dall'Acqua e Marina Sbardelotto. Contava 88 anos. 
 
Agosto 
Dia 25 Nasceu Giordana, filha de Sílvia Dall'Acqua e Henrique Lovatto. Em Taquara. 
Dia 25 Cláudia Astolfi Pedro, filha de Carmen e Alexandre, partiu para a Suíça, para um contrato 
de trabalho (desenho industrial) em Zuruck. 
Dia 25 Alice Gasperin, 84 anos (neta de Ângelo Dall'Acqua, autora de "vão Simbora" e 
"Farroupilha ex-Colônia Particular Sertorina", foi eleita patrona da Feira do Livro da cidade de 
Caxias. 
  
Setembro 
Dia 01 Em Xanxerê, Santa Catarina, faleceu Nemésio Astolfi, após prolongada enfermidade. 
Nemésio era filho de Silvino Astolfi e Marcelina Chiamulera, nascido em 22 de janeiro de 1941 
e casado com Líria Carteri. Deixou 3 filhos. 
Dia 06 Cristiane Astolfi foi debutante em baile realizado no Clube "União" de Guaporé. É filha 
de Edemar Astolfi e Orilde Fellini (neta de Plínio Astolfi). 
 
Outubro 
Dias 20 e 21 No IX Encontro das Famílias Astolfi e Dall'Acqua, em Novo Hamburgo, em 
cerimônia especial, durante a missa em ação de graças, é batizado o pequeno Stephano Bruno 
Teixeira, filho de Ney Teixeira e Rita Camerini. 
 
 
 
 
 

FIM 


