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Editorial
Chegamos a um tempo em que o ser humano se descaracteriza como tal e perde a verdadeira referência do que
significa ser chamado humano. E isto é, ser antes de outras coisas, sujeito de desejos, pensamentos e ações que
constroem o viver no mundo.
Quando não nos imbuímos desta nossa marca, agimos então, como sujeitados por um sistema que provoca, pelos
princípios que em si contem, a destituição de nossa identidade, tornando-nos apenas meros terminais de consumo,
despersonalizados entre a quantidade dos números dos que compram, investem, gastam, utilizam e são utilizados.
Aquilo que nos distingue no coletivo é a nossa singularidade composta de nossas marcas pessoais, nossos símbolos,
nossa história individual que se enquadra no todo da História.
Através do exercício dos valores transmitidos e retransmitidos entre as gerações, perpetuando o que de melhor
podemos manter aceso nas mentes, reinventando - e somente assim - é que podemos nos dizer realmente sujeitos
construtores de sua identidade e pertencentes a uma cadeia.
Porque, humanidade, sociedade, comunidade, família, não são outra coisa, que a cadeia de sujeitos que significam.
Dentro desta perspectiva, nossos encontros de família assumem uma importância vital são mais que a oportunidade
do encontro, de "jogar conversa fora", rir, se divertir juntos, de sabermos uns dos outros são a oportunidade necessária
de lembrarmos que pertencemos a uma cadeia que partiu de um desejo que nos antecedeu, que atravessou terras e
oceanos e aqui aportou. Um desejo que não se extingue e que agora se encontra em nossas mãos como uma chama.
Historicamente falando, nossas festas teriam, então, pelo menos duas funções fundamentais: a nossa tentativa de não
deixar morrer a chama que talvez já nem todos saibamos bem qual é, nem porque é - e a nossa reflexão sobre a escuta
desta demanda ancestral que nos atravessa perguntando: "O que vocês estão fazendo disto"?

Maria Sandra Camerini
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Crônica do Último Encontro
A falta de espaço nos hotéis de Guaporé, motivada pela programação intensa da Associação
Gaúcha de Automobilismo naquela cidade, impediu-nos de realizarmos lá o nosso IX Encontro.
Como já estava programado e existia o espírito de festa, decidiu a Comissão Organizadora
levá-lo a efeito em Novo Hamburgo, nos dias 20 e 21 de outubro, em proporções menores.
Comunicado o fato a toda a comunidade familiar, embora sem fazer uso das circulares de
praxe, todos foram convidados a comparecer em Novo Hamburgo para festejarmos o encontro.
Os visitantes que vieram de outras cidades foram recebidos na manhã de sábado, dia 20, na
casa de Antônio Braga/Elsa Astolfi, onde, depois de uma roda de chimarrão e de uma
caipirinha, foi servido, ao meio-dia, um churrasco preparado pelos homens da casa e uma
variedade de "paste fate in casa" que só a Elsa sabe preparar.
Depois dos vinhos e das cervejas, o clima se tornou um tanto mais alegre, e os cantores abriram
oficialmente a festa com o melhor repertório de velhas canções italianas, passando por fim depois de uns goles a mais - aos tangos argentinos. A seguir, todos se dirigiram em caravana
ao local onde aconteceria o grande momento esportivo do IX Encontro: o futebol entre solteiros
e casados da família.
Foi realizado no campo da Indústria Artecola, da qual é funcionário Alexandre João Astolfi, um
dos nossos atletas.
Esta foi a 4º partida de futebol entre solteiros e casados, desta vez, com a vitória dos solteiros
pelo placar de 7 x 3. Com este resultado, cada equipe está com duas vitória: casados em 1987
e 1989; solteiros, em 1988 e 1990. As equipes entraram em campo com as seguintes
formações:

Casados:
Alexandre João Astolfi
Alcides Astolfi (SP)
Fernando Astolfi
Flávio Camerini
Franco Camerini
Gerson Braga
Herbert Roos
Renato Astolfi Júnior
Renato Sbroglio
Tarso Astolfi

Solteiros
Alcides José Astolfi (SP)
Alexandre Astolfi (SP)
Christian Camerini
Domenico Camerini
Fabrício Camerini
Gabriel Camerini
Luciano Camerini
Thiago Camerini Brenner
João Pedro C. Brenner
José Roberto Dantas

Atrás, da esquerda: Fernando, Alcides, Tarso e Alexandre Astolfi e
Renato Sbroglio.
Na frente, Gerson Braga, Flávio e Franco Camerini, Renato Astolfi Jr. e
Herbert Roos.
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Atrás: da esquerda: Gabriel, Fabrício e Luciano Camerini, Alcides José
Astolfi.
Na frente: Thiago e João Pedro Camerini Brenner, Alexandre Astolfi (SP) e
José Roberto Dantas

O filó
As 20 horas, a maioria dos familiares já estava reunida no salão de festas do edifício "Gomes
Jardim", onde reside Clara Astolfi Sbroglio, para um simples "filó", que foi precedido de uma
missa rezada pelo Pe. Marcos Bach.
Depois, os "papos" se prolongaram até quase meia-noite, a despeito da falha humana dos
nossos homens, que se esqueceram de comprar a santa cerveja e os refrigerantes para as
crianças, coitadinhas! Mas foram cristãmente perdoados pela força feminina, que se
encarregou dos "comes", e infantil. Para salvar a honra do "filó" (e dos homens) fez-se presente
o chimarrão, amigo de todas as horas e ocasiões, até a saída do último convidado.

Domingo
Reencontro de todos - e de mais alguns que estiveram presentes no sábado - no saguão da
Sociedade Aliança de Hamburgo Velho, em cujo restaurante foi servido o almoço de
confraternização, que primou pela alegria e pelo espírito de fraternidade.
Estiveram presentes mais de 70 familiares, adultos e crianças.

A Gincana
Após a sobremesa, as crianças tiveram o seu momento especial: a gincana. Divididas em duas
equipes, "Vencer ou Vencer" e "Os Terríveis", cumpriram todas as tarefas apresentadas, saindo
vencedora a equipe "Os Terríveis", formada por Maysa Sbroglio (capitã), Giuliano Astolfi
Rosado, Rodrigo Sbroglio, Vitor Braga e Aline Astolfi Albo.
Todos os participantes foram premiados com barras de chocolate de Gramado.

O Encerramento
No meio da tarde, o grupo, com exceção dos que haviam partido, dirigiu-se à casa de EIsa
Astolfi/Antônio Braga para um final de festa, que foi marcado por uma prolongada sessão de
cantoria, comandada por Bruno e Renato Astolfi. Na ocasião, fez-se o sorteio da rifa de um
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cesto cheio de comestíveis: doces, biscoitos, geleias, etc. preparados pelas nossas hábeis e
maravilhosas mulheres. O feliz contemplado foi Flávio Camerini.

As Presenças
Além dos familiares de Novo Hamburgo e Porto Alegre, compareceram os de são Marcos,
Putinga e Guaporé e os parentes de são Paulo, o casal Alcides e Aparecida Astolfi com seus
três filhos. É a segunda vez que essa família, que reside em Águas de Santa Bárbara, SP,
enfrenta longa viagem de carro a fim de participar do encontro. Esperamos tê-los conosco,
assim como todos os outros parentes, nas próximas festas dos descendentes Astolfi e
Dall'acqua.

Renato Astolfi, morador de Putinga, explica à cunhada, Eda Lazzarotto Astolfi, as vantagens
de morar naquela cidade.

Fatos e Fofocas
Fato que chamou atenção por sua originalidade, nunca antes vista: o juiz Evaldo Astolfi (do
jogo de futebol entre solteiros e casados) que pela primeira vez em sua vida cinquentenária
exerceu esta honrosa atividade esportiva, viu-se obrigado, pela falta de um simples apito, a
berrar a partida e o fez de uma forma inusitada: tomando chimarrão e levando numa mão a
cuia e na outra a garrafa térmica com a água. Dizem que arbitrou com muita justeza!
************
Outro fato sem fofoca: Não houve fotografia da entrega da taça da vitória ao capitão do time
vencedor, porque não houve entrega. Não houve nem mesmo a taça. O Herbert Roos, de
Guaporé, do time vencedor do encontro de 1989 (casados), e que guarda o troféu desde então
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e o beija todas as noites antes de dormir, esqueceu-o em casa, assim como qualquer um pode
esquecer sua escova de dente ou um lenço. Quase imperdoável, Herbert.
************
E dizem que a vitória dos solteiros deveu-se não tanto à indiscutível condição física, mas à
concentração em que se mantiveram quase todos desde a véspera (depois do filó) no
"Expresso Bond" que lhes garantiu um desempenho (sem ressaca) marcado pela seriedade e
compenetração e no mais elevado espírito futebolístico.
************
Não é verdade que alguns "coroas" moviam-se em campo como elefantes dançando lambada!
************
E a Ângela Astolfi alcançou também a sua performance: conseguia estar em todos os lados,
quase ao mesmo tempo, para recolher a bola que o ímpeto dos jogadores fazia voar e rolar
pelo campo a fora, muito além dos limites da quadra.
************
Outro fato a chamar a atenção: atletas que em jogos anteriores empenhavam toda a sua arte
no time dos casados jogaram agora no dos solteiros, e outros que, descasados, jogavam no
time dos solteiros, passaram para o dos casados. Serão eles, por acaso, responsáveis por
terem as duas equipes somado, desde o primeiro jogo em 1988, duas vitórias cada lado?
************
Por que o Herbert Roos, solteiro convicto e imbatível, cancheiro velho, que tem por lema "Em
teu seio ó liberdade...! sempre jogou, desde a primeira partida, no time dos casados?
************
E todos viram a Zélia agitando a torcida: imparcial, batia palminhas e sapateava, botando o
coração pela boca, toda a vez que um dos 8 Camerini, filho ou neto, metia o pé na bola.
************
Alguém sugeriu uma rifa "Ação entre parentes" a fim de comprar, para o próximo encontro, um
apito, mas o Alcides Astolfi, lá de são Paulo, disse que vai ofertar o melhor no gênero. Promessa
é dívida, Alcides!
************
E por falar em rifa ... O Flávio Camerini, que só comprou um número e foi contemplado no
sorteio com um cesto cheio de coisas boas, denunciou à Comissão Organizadora que o mesmo
foi assaltado antes de lhe ser entregue e, entre outras coisas, foi-lhe tirado um pacote de
mandolates vindos de Putinga. A Comissão prometeu entregar ao Flávio, no encontro de 1991,
outro pacote de mandolates ou, na falta destes, uma rapadura bem grande com bastante
amendoim.
************
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E a mama Zélia não se conteve. Nutre um sentimento atávico por cestos, fez barganha: "Eu
torci pra ti, né Flavio?" E teve a promessa de ganhar do rapaz o cesto vazio e antes do Natal...
************
E os nossos homens? Cumpridores, exatos, abnegados ... Esqueceram de buscar a cerveja e
os refrigerantes que garantiriam o equilíbrio do "filó". E como foram convincentes em suas
justificativas e generosos no perdão concedidos a si mesmos. Quase deixaram as mulheres
com sentimento de culpa.

Vitor e Felipe Braga, Giuliano Astolfi Rosado, Aline Astolfi Albo, Leonardo Astolfi Rosado
e os pequenos, Marcelo Astolfi e Bárbara Astolfi Bier.

Diários de Ângelo Dall´Acqua
Dando sequência à transcrição traduzida dos "Registros de Família"
de Ângelo Dall'Ácqua, chegamos ao caderno de número XI do ano
1933, que nos foi enviado por Clélia Dall'Acqua Linzmayer, filha de
Ângelo, residente em Unaí, Minas Gerais, e que contém a
continuação dos apontamentos transcritos em nossa última edição
(1990) compreendidos entre 8 de março e 30 de abril, período em
que Dall'Acqua permaneceu em Porto Alegre, hospitalizado na
Santa Casa de Misericórdia para tratamento e cirurgia oculares.
Ao receber esse caderno, com urgente curiosidade, procuramos em
suas páginas anotações referentes a um fato da vida de Dall'Acqua
ocorrido no tempo de estadia na Santa Casa: o seu retorno a igreja
católica , da qual se afastara alguns anos após o seu casamento.
Mas qual... As anotações dos dias 12 e 13 de abril, vésperas de
páscoa, quando se deu o fato, lacônicas e reticentes, não revelam
nada. Discretíssimo, nonno Dall'Acqua guardou suas verdades no coração. Ao caderno,
nenhuma referência substancial.
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Por informação de tia Albertina Dall'Acqua, filha, sabemos que o gesto que definitivamente
selou sua reconciliação com a igreja foi à entrega da bíblia protestante, símbolo de sua filiação
a igreja metodista (Pastor Mateus Donatti) quando ainda residia em Bento Gonçalves.
Mas, deixemos os "Registros" darem o seu recado.

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

Guaporé
Terra onde nasceram tantos representantes Astolfi, Dall'Acqua, De Maman, Damian, que se
aparentaram entre si e com outros descendentes de imigrantes vindos da Colônia Dona Izabel,
hoje Bento Gonçalves, onde haviam vivido os primeiros anos de luta pela conquista de uma
nova pátria.
Antônio Astolfi, com sua família numerosa, chegou em 1898, por Alfredo Chaves (hoje
Veranópolis), ocupando a casa que já fora antes construída por ele e seu irmão, na Linha
Colombo, no lote comprado à Comissão de Terras e Colonização.
Ângelo Dall'Acqua, em 1903, deixou a Linha Palmeiro e chegou até a Linha Colombo, onde já
residia Antônio De Maman, seu cunhado, imigrante, como Dall'Acqua e os Damian, de La Valle
de Agordo, Beluno, e, após breve parada para descanso, seguiu para a Linha 18 de Casca,
onde já se instalara seu irmão Luís. Posteriormente, mudou-se para mais perto da sede,
exercendo as profissões de marceneiro, carpinteiro e ebanista, sendo inúmeras as obras por
ele executadas que ainda hoje existem, por exemplo, a cumeeira da prefeitura de Guaporé.
Desempenhou também os cargos de fiscal municipal, juiz distrital, agente do correio e agente
consular.
A história dessas famílias e de muitas outras de diferentes etnias que deitaram raízes em solo
Guaporense desenvolveu-se dentro da própria história de Guaporé.
E objetivo de nossa revista de família contar um pouco dessa história. Começamos neste
número, apresentando, em tópicos, os fatos principais que antecederam a criação do município
e os que marcaram sua trajetória no caminho do crescimento. Serviu-nos de fonte a obra do
Dr. Lauro Nelson Fornari intitulada "A Colônia do Guaporé, Passado e Presente". Edições
paulinas, Porto Alegre, 1967.
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CRONOLOGIA HISTÓRICA
1635 - Histórica passagem dos missionários jesuítas Francisco Jimenez e João Suarez por solo
Guaporense (janeiro). Jimenez deixa-nos o primeiro documento escrito sobre a região.
1636 - Possível entrada da bandeira de Antônio Raposo Tavares em território Guaporense
(novembro).
1637 - Possível passagem da bandeira de André Fernandes pela região (maio).
1809 - Em 7 de outubro são criados os 4 primeiros municípios do Estado: Porto Alegre, Rio
Grande, Rio Pardo e Santo Antônio da Patrulha, sendo nossa região incorporada ao município
de Rio Pardo.
1831 - Por decreto regencial s/nº, de 25 de outubro, é criado o município de Triunfo, com
território de porto Alegre e Rio Pardo.
1833 - Por resolução do Presidente da Província, em Conselho, a 11 de março é criado o
município de Cruz Alta, com território de Cachoeira e Rio Pardo.
1849 - Pela lei estadual nº 160, de 4 de julho, é criado o município de Taquari, com território de
Triunfo.
1857 - Pela lei estadual nº 340, de 28 de janeiro, é criado o município de Passo Fundo, ao qual
pertenceu todo o território Guaporense (por desmembramento do de Cruz Alta).
1871 - A parte sul do futuro território de Guaporé fica anexada ao município de Taquari.
1874 - Nasce em são Borja, a 26 de julho, Francisco Manoel Guerreiro, que viria a ser prefeito
de Guaporé de 1937 a 1945.
1876 – É criado o município de Estrela pela lei estadual nº 1044, de 20 de maio, ao qual foi
integrada a parte sul do futuro território de Guaporé, inclusive a atual sede.
1885 - Inicio da demarcação dos lotes coloniais na futura "Colônia Guaporé" pelo engenheiro
Nicolau França Leite Pederneiras.
1889 - são encontrados no local da atual cidade, então denominada "Varzinha" (com pronúncia
"Varginha"), os dois primeiros moradores: José Tibúrcio e Atanagildo de Almeida.
1890 - Inicio da colonização italiana no território, sendo a colônia instalada, oficialmente, em
1892.
1891 - É criado o município de Lajeado, pelo ato estadual nº 57 de 26 de janeiro, passando a
parte sul do futuro e já nascente território de Guaporé a Integrar o novo município.
1892 - A 31 de maio, pelo ato estadual nº 205-A, é criado o município de Benjamin Constant,
na Colônia Alfredo Chaves, ao qual passou a pertencer o território Guaporense, por espaço de
menos de dois meses, e pelo ato estadual nº 232, de 5 de julho, é tornado sem efeito o ato de
31 de maio, tornando a situação ao "status quo anterior", ou seja, a parte sul pertencendo a
Lajeado e a parte norte, a Passo Fundo. É criada oficialmente a Colônia Guaporé.
1893 - Revolução Federalista, com pequena ressonância no território Guaporense.
1896 - Construção da primeira capela na sede e início de assistência religiosa mais regular.
Cria-se a primeira escola (italiana) sob a regência de Angélica Salvadori. Instala-se o telefone
da Comissão de Terras.
1897 - É criado o curato autônomo de Nova Virginia, sob o orago de Santo Antônio, na Colônia
Guaporé, sendo nomeado o primeiro cura, Pe. Antônio Pertile (maio de 1897 a fins de 1898).
Segundo outros, a capela curada de Santo Antônio de Nova Virginia teria sido criada em janeiro
de 1898.
1898 - A 31 de março, por ato municipal de Lajeado, é criado o distrito Guaporé, com sede no
lugar denominado "Varzinha". A 25 de agosto, é criado o Passo do Muçum, pelo município de
Estrela, no rio Taquari.
1899 - A 20 de janeiro, é criada a freguesia de Santo Antônio de Nova Virginia, na Colônia
Guaporé, sendo o primeiro vigário o Pe. Stephano Gazzera.
1900 - Pelo ato municipal de Passo Fundo, de nº 14, é criado o distrito de Casca, a 3 de
novembro.
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1902 - São instaladas pelo governo do estado uma aula na Colônia Guaporé (sede) e outra no
povoado de Esperança.
1903 - A 19 de maio, pelo decreto estadual nº 623, é criado o Posto Experimental Agronômico
na Colônia Guaporé. A 11 de dezembro, pelo decreto esta dual nº 664 é criado o município de
Guaporé.
1904 - A 1º de janeiro, dá-se a instalação solene do município com a posse do primeiro
intendente, Engenheiro Vespasiano Corrêa. São reconhecidos o 1º (Guaporé) e o 2º distritos
(São Luís de Cáscara ou são Luís de Guaporé) do município. Pelo decreto estadual nº 690, de
2 de janeiro, é criada a Coletoria Estadual, instalada a 1º de março.
1905 - É criado o distrito de General Osório (Muçum). Extinta a Comissão de Terras e
Colonização a 31 de março.
1907 - Cria-se o distrito de Esperança (Vespasiano Corrêa) a 5 de agosto, sendo então prefeito
o engenheiro Lucano Conedera (1907-1912).
1908 - A 1º de janeiro, instala-se a Coletoria Federal, criada em setembro de 1907.
1910 - Funda-se o Clube União Guaporense a 7 de setembro.
1911 - É criado o distrito de Serafina Corrêa (Linha Onze) a 3 de maio.
1914 - A 18 de março, funda-se a Sociedade Mútuo Socorro são José. O jornal “O Guaporé”
surge a 20 de setembro.
1915 - A 30 de abril, instala-se o Tiro de Guerra nº 219.
1917 - Chegada a Guaporé das religiosas da congregação de são Carlos a 27 de fevereiro. Em
março, funda-se o Colégio Monsenhor Scalabrini.
1918 - Intensa nevada a 20 de junho.
1919 - Em agosto instala-se a fonografia (telefonia estadual). É criado o distrito de são
Domingos a 16 de setembro. O Sr. Primo Pandolfo surge na terra com o primeiro automóvel
(Ford de bigode), seguido da barata Ford da Intendência.
1920 - Nasce a 1º equipe futebolística: o "Foot-ball Club Rio-Grandense".
1922 - O "Grupo Philodramatico Popular" apresentava-se, com sucesso, ao público
Guaporense. É criado o distrito de Dois Lajeados a 24 de novembro.
1923 - Revolução Assisista. É criado o distrito de Borges de Medeiros (Oeste) em 4 de janeiro.
1924 - Cria-se o distrito de Júlio de Castilhos (Vila Maria) em lº de fevereiro.
1925 - Por decreto estadual nº 3.466, de 28 de abril, é criado o Grupo Escolar Bandeirantes,
tendo as aulas iniciado em 5 de agosto de 1926.
1928 - O Instituto Imaculada Conceição, dos maristas, abre suas portas.
1929 - Surge à luz elétrica em Guaporé, com a inauguração da pequena usina hidrelétrica, no
rio Guaporé, a 8 de junho, pelo Dr. Othelo Rosa, que preside o ato. Inaugura-se a gruta de
Nossa Senhora de Lourdes, próxima ao Colégio Imaculada Conceição.
1930 - Revolução de outubro. A 11 de novembro, pelo decreto federal nº 19.398, os intendentes
municipais passam a designar-se “prefeitos municipais".
1933 - Cria-se a comarca de Guaporé a 21 de julho.
1935 - A 20 de dezembro é transferida a sede do distrito de Júlio de Castilhos para Vila Maria
1936 - A 21 de janeiro, são criados os distritos de Mauá e Montauri. Funda-se a Associação
Comercial a 15 de novembro.
1938 - A 31 de março, por decreto estadual nº 7.199, a vila de Guaporé é elevada à categoria
de cidade, e os povoados, sedes de distritos, elevados à condição de vilas. Pelo decreto
estadual nº 7.589, de 29 de novembro, o distrito de são Luís de Cáscara passou a denominarse "Cáscara", e o de General Osório, passou a denominar-se "Muçum", e o de Esperança teve
consagrado o nome de "Vespasiano Corrêa".
1939 - A 1º de março têm início as aulas no Seminário são Carlos. Por decreto estadual nº
7.842, de 30 de junho, o distrito de Cáscara passou a denominar-se "Casca".
1940 - Faz-se presente a "Rádio Sonora-Voz de Guaporé" (Serviço de alto-falantes).
1942 - são concluídas as obras do novo cemitério (o atual). Instala-se o Posto de Saúde nº 24.
Inaugura-se o Hospital Municipal "Francisco Manoel Guerreiro" a 21 de dezembro.
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1944 - Pelo decreto-lei estadual nº 720, de 29 de dezembro, são Domingos teve sua
denominação alterada para "Quatipi", e Mauá para a de "Evangelista”.
1945 - Têm início as obras de ampliação do paço municipal, inaugurado em 1918, com a
construção do 2º piso.
1949 - é criada a Biblioteca Pública Municipal a 3 de junho. Pela lei municipal nº 120, de 28 de
novembro, Quatipi teve sua denominação alterada Para “São Domingos do Sul".
1950 - A comarca de Guaporé é elevada à 2a. entrância a 12 de abril. Cria-se o Posto
Agropecuário pela lei municipal nº 173 de 28 de novembro.
1954 - Por lei estadual nº 2.525 de 15 de dezembro, emancipa-se Casca, junta com os distritos
de Evangelista e são Domingos do Sul. Com a emancipação de Marau (lei estadual nº 2.550,
de 1º de dezembro), perde Guaporé o distrito de Maria.
1956 - são criados os distritos de Pulador e São Valentim a 29 de outubro.
1959 - Emancipa-se Muçum pela lei estadual nº 3.729, de 18 de dezembro, juntamente com o
distrito de Vespasiano Corrêa que àquele se anexa.
1960 - Pela lei estadual nº 3.932 de 22 de julho, emancipa-se Serafina Corrêa, incorporando
ao seu território o distrito de Montauri. É inaugurada a hidráulica municipal.
1962 - A Comissão Estadual de Energia Elétrica (CEEE) encampa o serviço municipal de força
e luz.
1963 - É criado o Parque Municipal do Carreiro.
1964 - É criado o Departamento Autônomo Municipal da Casa Popular.
1966 - A 29 de maio, com a presença do Governador do Estado, Engenheiro Ildo Meneghetti,
é inaugurado o primeiro lote de casas populares.
1967 - É criado o distrito de Santa Bárbara a 11 de fevereiro.
O presente trabalho será continuado na próxima edição da revista

Andréia A. Roos
Guaporé
Fonte: Thomé, Dr. Lauro Nelson Fornari. A Colônia do Guaporé - Passado e Presente. Ed. Paulinas, Porto Alegre, 1º
edição, 1967.

Procissão em Guaporé em dia de festa religiosa. Não sabemos precisar a data, mas, certamente, entre 1925-1937.
Vê-se o edifício da prefeitura - com um piso e porão, cuja construção se deve ao Cel. Agilberto Maia, que foi intendente (com
reeleição) de 1913 a 1924, sendo novamente reeleito anos depois. A cumeeira foi projetada por Ângelo Dall'Acqua e construída
sob sua direção. O Dr. Manoel Francisco Guerreiro, em sua 1º gestão como prefeito (1937-1945) acrescentou-lhe o relógio e,
já no início de sua 2º gestão, ampliou o prédio em mais um piso. A cumeeira continuou a mesma.
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Domingo em Guaporé
Era um guri como tantos outros de sua época, pelos idos de 1930, e o seu tempo foi preenchido
com todas as formas de brincadeiras e traquinagens que os guris sadios, em plena (e relativa)
liberdade, tinham o direito e a coragem de fazer. O cenário foi a vila de Guaporé, ora às
margens do Carreiro, ora no “boio" - aquele local nos fundos do colégio marista, ou na praça
ou ainda em seus derredores - porque os meninos de uma vez conheciam todas as ruas de
sua cidadezinha e todos os locais que ofereciam ambiente para alguma brincadeira. Sem
esquecer que as casas de uma vez tinham sótão e porão. Quantos mistérios e quantas
descobertas ...!
O guri de que falamos, Guaporense de nascimento, hoje cidadão de Porto Alegre, fez-se adulto
e médico, mas, nós acreditamos, que a parte melhor dele mesmo é o menino que ele foi, senão
como poderia ter transposto suas vivencias para um livrinho tão gostoso como "Domingo em
Guaporé"? É aqui que reside à diferença transcendental entre ele e seus companheiros de
traquinagens: esse livro, onde registrou um pedaço da sua história de menino e, portanto da
história de Guaporé, eternizando assim pessoas e gestos: Dona Alda e Dona Mariquinhas,
professoras do Grupo Escolar Bandeirantes; o casal Mário e Dona Inês Frota (os pastéis de
creme e carne que Dona Inês fazia "eram tão saborosos que as pessoas os comiam rezando”').
Seu Fidencio Menegazzo, que era dono da "Pensão Fumaça", defronte ao "Hotel Central". O
"Fica" (Francisco Mocce1in) que por tantos anos fez, com seu caminhãozinho transformado em
ônibus, a 1inha entre Guaporé, Nova Prata e Veranópolis - que se chamavam, então, "Prata" e
"Alfredo Chaves 11 - e tantas outras que não vamos nomear aqui. Melhor é ler o livro e, sem
pressa, acompanhar o menino em sua viagem ao passado e parar um instante no quiosque da
praça, conhecer o Galego, provar um refresco ou petiscar um pastel de creme da Dona Inês;
apreciar um jogo de mora ou de bochas, este com o campeão Francisco Gasparotto; misturarse ao povo em dia de festa de Santo Antônio, vibrar com a banda e o espocar dos foguetes
depois da missa das 10.30 h., ou até entrar numa guerra de bolinhas de cinamomo, com armas
que a meninada de hoje não conhece: a funda e o "stchuparol".
O autor de "Domingo em Guaporé” é o Dr. Vicente Maia Filho, que gentilmente nos deu
permissão de transcrever o capítulo que segue.

A DINÂMICA DA AÇÃO
Fosse nos rigores do frio e das chuvas, no período das flores e ventos, na fase do calor com
suas noites mornas e estreladas, ou na suave tepidez dos dias em que as folhas caem, lá
estavam os pioneiros, no início do século, construindo seu novo mundo e evoluindo uma
verdade. Incansáveis, procuravam dar vida a um traçado regular que do papel se materializava
na terra. Era despretensioso, em linhas paralelas que se cruzavam, tencionando ruas largas e
um vazio no centro, a praça. E eles foram chegando e ocupando as colônias ao redor daquele
projeto que se ia moldando aos acidentes do terreno. Tinham como esperança a oportunidade
de tentar sua fortuna e construir sua liberdade. Como ponto de apoio, a terra e a família. Como
força impulsora, a fé.
A madeira farta fez crescer, tímidas, as primeiras casas. Do intercâmbio das necessidades e
habilidades dos homens foi surgindo o comércio. Uma casa maior ao lado da praça mostrava
que ali podiam ser feitas as trocas. A indústria incipiente da madeira, do couro, do ferro, da
olaria começou a tomar forma. A terra passou a dar seus frutos, as colheitas começaram a
fazer volume, impulsionando as aspirações e recompensas. O vaivém dos indivíduos movidos
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por seus interesses ativou a rapidez dos animais e a capacidade das viaturas através das
picadas poeirentas ou lamacentas, como se fosse sangue demandando o coração daquele
conjunto. Aquele coração pulsava. Nascia uma sociedade de homens. Nascia Guaporé.
Pequena e pobrezinha no início, a igreja crescia na proporção do esforço e empenho daquele
punhado de lutadores em moldar a natureza para aurir o conforto e a riqueza que ela podia dar.
Desde aquele começo ela foi a expressão daquilo em que aqueles pioneiros acreditavam,
ritmando com a força espiritual daquela gente. Sempre esteve presente na glória, nas alegrias,
como nas adversidades. Era ali que os colonos trocavam ideias nos descansos das duras lutas
do trabalho, como sentir, na presença uns dos outros, verdadeira osmose de forças e conforto.
Era ali que havia a união e o entrelaçamento das famílias, e o encontro dos que labutavam
distantes para a troca de sabedoria e impulsos de criar e construir mais. Era ali que os sinos
dobravam nos dias de festa e nos eventos de importância comunal. Era dali que se ouvia o
repicar pungente de um sino solitário anunciando, por força da adversidade em que se vivia a
viuvez de um rapaz pouco mais que adolescente pela morte, no parto, de uma quase menina;
ou o falecimento de uma criança cheia de vida por uma doença mais tarde considerada banal.
Sempre no mesmo lugar, metamorfoseou-se, integrada à pujança daquela sociedade, tornouse orgulho de todos, não porque fosse majestosa e imponente, mas porque era simplesmente
bela, suficiente, um encontro de fé.
A imaginação fixada no alto, permitia ver num momento a natureza ordenada em seu quase
silêncio, para depois, num outro instante, animar-se num crescendo de movimentos,
transformações e sons, como o partejar daquele todo uma alma abrangente, expandindo-se na
dimensão que leva às estrelas.
A materialização do coração daquela sociedade era conhecida por Vila de Guaporé. E, aos
poucos, foram-se colocando as estruturas que serviriam de ponto de apoio para a ação.
No comércio, quatro casas serviam de base para as trocas do que vinha de fora e do que era
produzido pela comuna. A casa Pandolfo, fundada pelo imigrante Emílio e chefiada pelo filho
mais velho, Primo, desenvolveu-se na esquina noroeste da praça, em frente ao hotel da
Capelona. Era a empresa mais ativa do ramo na Vila, um traço de união entre o colono-produtor
e a capital da província, tão distante e de difícil e trabalhoso acesso, ensinando, com o tempo,
o caminho dos negócios de escoamento de seus excedentes através do porto fluvial na rota
sul, no povoado de Muçum, sobre o rio das Antas.
Primo Pandolfo era um homem fascinante, daqueles que tem consciência de sua força e
sucesso sem, jamais, fazer alarde. Sabia aurir as essências do ambiente em que vivia,
integrando-se a ele como um fermento de fé. Naquele tempo poucos eram os homens de letras
e, como todos, ele se propunha a fazer a América. Herdou dos pais, apenas, as inerências de
uma civilização e o talento de uma raça. Quieto, sóbrio, falava e ria baixo, inclinado mais para
o sentido do pensamento que para o tom das palavras. Era todo ação, sem agitação, antevendo
perspectivas de negócios com anos de antecedência. Lembro que, às vezes, alguém tomando
um cafezinho no bar da praça, ao vê-lo passar em sua faina, sentenciava: "Não dá para
entender, um homem desses, com tudo que tem, poderia viajar pelos quatro cantos do mundo.
Ah, se fosse eu!" Só existe para cada um, um canto de equilíbrio, e Primo Pandolfo amava o
seu. Realizou o sonho de seu pai imigrante. Fez a América ajudando a construir Guaporé.
A casa Rizzo ficava no lado oposto, na esquina nordeste praça, em frente à barbearia do Beppe
Lunardi, e seu patrono chamava Arcângelo Rizzo. Era um homem baixinho, lacônico, de traços
delicados, mas de grande firmeza e objetividade. Tinha o dom de pôr no mundo homens altos
e corpulentos, grandes lutadores da vida, e mulheres extremamente belas e elegantes. Sua
atividade e seus princípios de comércio engrandeceram Guaporé.
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Em frente à casa Rizzo, outro se destacou com sua empresa forte e séria. João Bergamini
fundou e desenvolveu seu comércio num intercâmbio intenso com a vila e colônias. Os colonos
lotavam suas cocheiras, perto de onde nós morávamos, com animais e carroças de todos os
tipos. Marcou o desenvolvimento da vila com a valia de sua existência, Tinha um irmão,
Segundo Bergamini, que, também, com características idênticas, fundou uma fábrica e um
comércio de bebidas e a fábrica de caramelos, na esquina sudoeste da praça. Foi também,
presença importante no desenvolvimento da vila.
A casa de João Cipioni ficava uma quadra acima da do Pandolfo, na saída norte da vila para
Passo Fundo. Era uma construção imponente e um manancial de abastecimento das colônias.
Cumpriu finalidade merecendo registro de importância.
Mais tarde, surgiram outras casas comerciais, como a da família Bernardi e a dos Zamprogna,
tendo esta se transferido da Linha Quinze, ambas com grandes méritos pelas características
de nobreza profissional.
Aquelas primeiras, entretanto, constituíram o impulso inicial que marcou o padrão dos negócios
entre os indivíduos e a estruturação do intercâmbio de necessidades e habilidades no seio da
comunidade.
A capacidade criativa e empreendedora dos indivíduos que formavam aquela sociedade
incipiente logo se revelou do mais alto nível.
Guido Mombelli tinha um comércio próspero, uma selaria, na parte sul da vila, depois da curva,
passando o arroio Tabajara. Homem empreendedor iniciou uma curtição de couros para
consumo de sua empresa. Dois outros jovens, Carlos Termignoni e Sílvio Corbetta, não menos
empreendedores, tinham em sociedade uma indústria de laticínios na Linha Segunda no
mesmo eixo sul, bem próximo dali. Eram todos amigos e, em conversa numa taverna em frente
ao Mombelli, faziam considerações críticas à viabilidade de empreendimentos, já que o setor
de laticínios apresentava limitações de desenvolvimento devido à perecibilidade do produto e
à lentidão dos transportes. Num dado momento lampejou a ideia de que o elemento básico que
podia proporcionar as melhores condições de segurança e desenvolvimento seria o couro. Não
aquelas poucas unidades preparadas no sacrifício, mas uma indústria sem limites. Nascia
daquela pequena semente do Mombelli, o curtume de Guaporé. Os três sócios compraram
máquinas da Alemanha que foram acompanhadas por um técnico da Bayer. Corria o ano de
1912. Posteriormente Mombelli saiu da sociedade e montou um grande curtume em Tapera.
Mais tarde, Corbetta negociou sua parte e construiu um moderno curtume mais ao sul, no porto
fluvial de Muçum, sobre o rio das Antas. Outro jovem, Primo Vacchi, associou-se a Termignoni
e, mais tarde, Farina, um funcionário antigo do curtume tornou-se o terceiro sócio. Esse
empreendimento constituiu-se em grande fator de impulsão para Guaporé. Em pouco tempo
era uma enorme indústria que aglutinava ao seu redor uma zona operária conhecida pelo nome
de Borgo (corruptela de Burgo).
Morassutti também vitalizou a comunidade com uma grande fábrica de banha e produtos
suínos.
As famílias Comparin e Sebben dedicaram-se à marcenaria, a primeira com sua fábrica próxima
ao curtume e, a segunda, próxima ao banhado da Cantarana, uma lagoa que ficava num platô
à meia distância da praça e o curtume, pouco a oeste.
Os Pizzutti fundaram uma fábrica de chinelos a duas quadras da praça, ao sul.
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A família Tegoni tinha sua fábrica de manteiga e queijos quase em frente à loja dos
Magnabosco, três quadras abaixo da praça, no eixo sul.
Os Pedrini, também no eixo sul, tinham sua fábrica de carroças e rodas que tanto dinamizaram
os transportes.
Pasquali era um homem enorme, fala macia e educada, e em suas enormes mãos trazia a
habilidade de grande ourives e joalheiro. Lembro de sua bondade e seu carinho para com as
crianças, quando, na passagem de ano, expandíamos nossa alegria e ao vê-lo grandalhão
como era - gritávamos: "Seu Pasquali, bom princípio!" Sorridente, ele nos presenteava com
minúsculos aneizinhos de pedrinhas coloridas que preparava, como se fosse uma tradição,
para aquele momento e, jeitosamente, colocava no dedinho de cada um. Sua indústria foi o
ponto de partida para ensinamentos que resultaram em novas iniciativas, transformando
Guaporé em grande centro joalheiro.
A família Prezzotto dedicou-se à fabricação de bebidas e seu guaraná e sua gasosa eram
saborosos e inesquecíveis.
E assim, da robustez social daquela comunidade sadia surgiam os impulsos construtivos de
seus indivíduos: fábricas de móveis, de esquadrias, correaria, selaria, tanoaria, funilarias,
ferrarias, moinhos, padarias, farmácias, hospitais, tudo somado à base mais importante da
agricultura e da criação de animais domésticos.
Do engenho humano que caracterizava a intensidade daquela vida lembro um aspecto que
muito me impressionou. O aporte da produção das colônias aos armazéns das casas
comerciais na vila, para distribuição e escoamento, e a chegada de mercadorias procedentes
do porto fluvial de Muçum exigiam estradas viáveis para o trânsito de carroças com
capacidades cada vez maiores. Naquele início, as atenções se concentravam no eixo principal
sul que levava à capital e aos poucos, com sacrifícios que bem se pode imaginar, os caminhos
por onde transitavam foram tomando jeito de estrada, rasgando cinquenta e dois quilômetros
de zona montanhosa com ponto crítico na chegada do Vale das Antas. A saída de Muçum
demandando Guaporé significava, de começo, uma subida íngreme de treze quilômetros até
chegar ao povoado de Esperança, lá no alto da serra, e se continuava trilhando seus altos e
baixos, como lombo de camelo, até Guaporé. Os peraus eram frequentes, proporcionando a
visão de vales profundos, exibindo os tons verdes da vegetação densa que se derramava pelas
montanhas ao longe. A estrada era o caminho do suor, alguns trechos com terra preta, e terra
vermelha na maior parte, dominante na região. Em tempo seco, o pó levantava à passagem de
cavaleiros e viaturas, depositando-se mansamente, depois, sobre tudo que havia nas
adjacências. Em períodos de chuva, o barro que se formava era de impressionar, a terra preta
se tornava lama-gomosa e escorregadia e, a vermelha, em pasta adesiva aprisionante. Os
sulcos cavados pelas rodas das carroças eram profundos, aumentando ainda mais as
dificuldades. Por isso tudo, havia a necessidade de produzir uma viatura com o máximo de
capacidade, que fosse leve e resistente ao mesmo tempo para evitar o transporte de peso inútil,
com rodas poderosas suficientemente altas e proporcionalmente finas para vencer a
profundidade dos atoleiros e resistência do barro, além de ágeis e maleáveis para comportar o
máximo de capacidade de tração.
Eram as chamadas carretas, e os homens que as dirigiam com incrível perícia e abnegação
eram os "carreteiros". As rodas dianteiras, menores, eram montadas num eixo com o varal
robusto preso no centro e apontando como lança, tudo em forma de poderoso
"truck", tendo como ponto de apoio-rotativo a parte inferior e anterior da boléia. No varal, eram
fixadas as correntes de tração que se estendiam em frente a dinâmica e a canção do carreteiro.
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Os animais se distribuíam em leque na cabeça da composição, geralmente alinhados em
fileiras formando uma pirâmide invertida, e na primeira fila, nas duas pontas, os dois cavalosguia, com sensibilidade especial para receber comandos, ponteando aquele mar de mulas.
Aquele conjunto de tração tinha um tratamento carinhoso e até científico. Cada animal tinha
como que sua vestimenta especial para a tarefa. Eram paramentados separadamente com
arreios próprios, um jogo de correias que ajustava uma peiteira estofada no corpo do animal,
de tal forma que protegesse seu peito nos momentos de pressão máxima. De cada lado dela
uma forte argola de ferro servia de apoio a uma corrente que se estendia para trás, ao longo
do corpo, indo se fixar nas ponteiras de ferro de uma travessa de madeira-de-lei, distante
menos de um metro da cauda, com uma capa anelada de ferro no meio, de onde saía um
rabicho curto de corrente, que se ia prender nos suportes do sistema. Cada mula assim
paramentada era colocada no seu ponto apresilhando o terminal do rabicho e, depois, a parte
da frente era disciplinada por um sistema de rédeas que passavam pelas argolas dos bridões,
homogeneizando o conjunto.
Pronta, a animada e extraordinária viatura com quinze ou mais mulas bem tratadas, enormes
e robustas, do tamanho ou maiores que os cavalos das pontas, selecionados pela força e docilidade de comando, o carreteiro se instalava na boléia ou montava a mula ao lado do varal e
próxima à carreta, segurando as longas rédeas que desenhavam a pirâmide de animais lá na
frente, até os freios dos cavalos-guia. Girando uma manivela ao lado, destravava a carreta e,
ao grito de "Eiaah! ", jogava pouco acima das mulas da frente seu longo chicote de cabo curto
que se continuava em verdadeira obra de arte tramada em tentos, - a "escuria", como a
chamavam, fazendo um recuo brusco com o braço. A violenta torção da ponta da escuria
produzia um estalido lancinante, tanto mais forte quanto mais força era posta no braço. E a
carreta rodava com a elegância de coisa impregnada de vida. Como resposta à leveza,
resistência e forca, podia transportar uma grande carga em sua caixa alta e comprida com
secção em forma de trapézio invertido, permitindo o escoamento da abundância e a chegada
do necessário, inclusive as agradáveis coisas da civilização.

Se por um lado foi notável. a ação daqueles que viviam na vila o que dizer dos que lutavam
nas colônias? De muito longe vinham eles, a maioria sentindo as agruras da pobreza e
desesperança em sua origem, mas, seja como for, traziam a têmpera de uma raça, o
conhecimento de uma grande civilização. Trocaram tudo por uma oportunidade; o marasmo,
por um risco; a adversidade, por uma esperança; e rumaram para o desconhecido,
empunhando unicamente o estandarte da fé. Apearam no meio da floresta e ficaram sabendo
que ali era sua terra. Era aquela a terra com que sonhavam.
Terra boa. Vinte e cinco hectares. Uma colônia. Terra fértil e dadivosa. Terra! Terra! Assim se
plantavam na natureza como sementes de muitas sementes e cujo escopo natural era fazer
emergir delas a civilização impressa em suas almas.
Maia Filho, Vicente. Domingo em Guaporé. Porto Alegre, Editora Movimento, 1985, p. 75-84.
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Uma Família
A família é um conjunto de pessoas ligadas pelo vínculo da consanguinidade, representandose pela quantidade de indivíduos que descendem de um tronco ancestral comum, ou seja,
provindas do mesmo sangue. O que pretendemos dar a conhecer nesse breve relato é um
ramo da família ASTOLFI, através de BENJAMIM, filho dos imigrantes Antônio Astolfi e
Thereza Azzalini.
Antônio Astolfi nasceu em Sarone, Caneva, província de Pordenone, Itália, em 25 de fevereiro
de 1853 e foi batizado no mesmo dia na igreja de Santa Maria Imaculada, de Sarone, sendo
seu padrinho Antônio Simoncini. Era filho de Francesco Astolfi e Thereza Manfê, neto de Pietro
A. e Lucia ... e bisneto de Ângelo Astolfi. O imigrante Antônio casou em 24 de novembro de
1875, em Tambre, Beluno, com Maria Thereza Azzalini, nascida em 27 de fevereiro de 1857,
na Floresta de Cansiglio, na localidade de Val Bona, Tambre, filha de Izidoro Azzalini e de
Maddalena Brescancini, neta de Girolamo Azzalini e Domenica Martello e bisneta de Cristiano
e de Maddalena Fabris.
Em fins de 1884, já com quatro filhos, emigraram para o Brasil, estabelecendo-se em Bento
Gonçalves, na Linha Zamith, transferindo-se, cerca de dez anos depois para a Linha Colombo,
Guaporé, onde nasceram os outros filhos, que abaixo nomeamos:
F1- PIERINA MADALENA, nascida em Sarone em 1878, casou-se com Giacomo Gusatti,
faleceu em Arvorezinha, RS, em janeiro de 1945;
F2- EUGÊNIO, nascido em Sarone no ano de 1880, casou em primeiras núpcias com Rosa
Malizani e, em segundas com Maria Sechini. Faleceu em 18 de novembro de 1959, em
Arvorezinha, RS;
F3- EUGÊNIA, nasceu em Sarone em 1881, casou com Ricardo Sabadini e faleceu na Linha
Mal. Floriano de Vila Oeste, Guaporé.
F4- VIRGINIA MADALENA, nasceu em Sarone em 15 de fevereiro de 1883, casou com José
Bianchessi.
F5- ANTÔNIO, nasceu em 13 de março de 1885 no barracão dos imigrantes em Bento
Gonçalves, casou com Justina Scalabrini e faleceu em Presidente Kennedy, Concórdia, SC;
F6- FRANCISCO, nascido em 1887, casou com Virgínia Fogolari; VII ISIDORO, nasceu em 14
de maio de 1889, em Linha Zamith, Bento Gonçalves, casou com Silene Lodi, faleceu em
Jacutinga, RS, em 21 de novembro de 1961;
F7- JOSÉ, nasceu em 15 de agosto de 1891, na Linha Zamith, Bento Gonçalves, casou com
Itália Dall'Acqua, faleceu em 20 de março de 1972 em Guaporé;
F8- BENJAMIM, nasceu em 23 de outubro de 1893, às 10 h., na Linha Zamith, colônia nº 26,
Bento Gonçalves casou com Júlia De Maman, falecido em 20 de setembro de 1938 em Itapuca
Braba, hoje Maurício Cardoso, Arvorezinha, RS.
F10- PEDRO, nasceu em 13 de agosto de 1895, na Linha Zamith, Bento Gonçalves e faleceu
em 1958 em Guaporé.
F11- TEREZINHA, nasceu na Linha Colombo em 26 de julho de 1898, casou em 1918 com
Etelvino Bodanese.
F12- VITÓRIA, nasceu na Linha Colombo em 1900, casou com Mateus De Maman.

BENJAMIM e JÚLIA, ao casarem em 1917, como era costume da época, foram residir
com a família (do noivo) na Linha Colombo, Guaporé. Tiveram os seguintes filhos, netos,
bisnetos e trinetos na relação:

17

Abaixo usamos as letras “F” para designar filhos; "N", para netos, a letra "B" para os bisnetos
e, "T" para os trinetos:
F1- VILMA, nascida em 31 de agosto de 1918, casou com Felipe Borelli e faleceu em 10 de
novembro de 1989. Filhos:
N1- Armando;
N2- Elvira;
N3- Germano;
N4- Darci;
N5- Elza;
N6- João;
N7- Terezinha;
N8- Jandir;
N9- Moacir;
N10- Dorilde.
F2- GENUÍNO ANTÔNIO, nascido em 9 de janeiro de 1920, casou com Giacomina Borelli e
tiveram os seguintes filhos-netos:
N1- Lourdes Terezinha, nascida em 6 de junho de 1943, casou com Valdir F. Vivan (de
quem é divorciada). Tem os seguintes filhos-bisnetos:
B1- Gilceu Antônio Vivan, casado com Dione De Conto. Pais de dois filhos:
T1- Ícaro;
T2- Carolina.
B2- Geceli Teresinha Vivan;
B3- Gilneu Francisco;
B4- Gerson Tadeu; pai de:
T1- Ariel Giordano.
B5- Gilberto Paulo Vivan;
B6- Giovana Maria Vivan.
N2- Nelci Antônio, nascido em 19 de maio de 1944, casado com Rosinha Donida, sem
descendência.
N3- Odila Ana, nascida em 15 de março de 1946, casada com Valdir Sgarbozza. Pais
de 4 filhos bisnetos:
B1- Paulo César Sgarbozza;
B2- Fernando César Sgarbozza;
B3- Marcelo Sgarbozza;
B4- Ana Letícia Sgarbozza.
N4- Benjamim José, nascido em 6 de abril de 1947, casado com Marilene ... (de quem
é divorciado). Pais de:
B1- Alan;
B2- Rita de Cássia.
N5- Antônio Adenor, nascido em 12 de outubro de 1959, casado com Ingrid ... Pais de:
B1- Paula
F3- ROMILDA, nascida em 13 de dezembro de 1922, casada com Oscar Schaeffer, reside em
Campo, RS. Pais dos seguintes filhos-netos:
N1- Eloi;
N2- Ivete;
N3- Gládis;
N4- Cleo
N5- Clair.
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F4- EDI, nascida em 27 de janeiro de 1924, casada com Rafael Previatti, reside em Ciríaco,
RS. Pais de:
N1-Claudino;
N2Gilso;
N3- Zelite;
N4- Elvino;
N5- Leda;
N6- Antônio;
N7-Lília;
N8- Neusa;
N9- Valentim;
N10- Maria Júlia;
N11- Humberto Alcindo,
N12- Rosmari.
F5- JULIETA, nascida em 20 de julho de 1928, casada com Constante de Souza Leite, reside
em Maravilha, SC, tem os seguintes filhos:
N1- Maria;
N2- Dorotéia;
N3- Madalena;
N4- Inês;
N5- Serlei;
N6- Adão.
F6- SÉRGIO; Nascido em 17 de junho de 1929, casado com Colorinda Marini, reside em
Muliterno, Ciríaco, RS. Filhos:
N1- Dianete,
N2- Nilva;
N3- Ari;
N4- Elbio;
N5- Salete;
N6- Carmen;
N7- Gecilda;
N8- Clair.
F7- CLARISSE, nascida em 4 de agosto de 1930, casada com Luís Pedro Prigol, reside em
Santo Antônio do Sudoeste, PR. Filhos:
N1- Adão;
N2- Eva;
N3- Inês;
N4- Doraci;
N5- Oneide;
N6- Altemir;
N7- Adriano;
N8- Isabel;
N9- Carmen;
N10- Adair.
F8- EVALDO, Nascido em 20 de junho de 1932, casado com Gertrudes Lanzarini, reside em
Muliterno, Ciríaco, RS. Filhos:
N1- Amarildo;
N2- Célia.
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F9- EUCLIDES, nascido em 5 de agosto de 1935, casado com Delvina Dallacorte, residente
em Passo Fundo, RS. Filhos:
N1- Gilceu
N2- Jussarai
N3- Guilherme.

Benjamim e Júlia começaram a vida em comum comprando um hotel na localidade de Pulador,
Formigueiro, ainda no município de Guaporé. Porém, a situação econômica instável, agravada
pelo nascimento dos filhos, obrigou-os a vender o hotel e tentar nova forma de ganhar a vida.
Nesse tempo, Júlia foi nomeada professora municipal (24 de abril de 1925) e passou a lecionar
na aula nº 20, do povoado Pulador, 6º distrito de Guaporé, passando a residir na própria escola.
Benjamim foi trabalhar como gerente da filial de comércio Zanetti, de Itapuca Braa, e, depois
de comprar a loja, passou a receber a ajuda dos filhos Vilma e Genuíno no atendimento aos
fregueses. Mais uma vez, com negócios mal sucedidos, obrigaram-se a vender a casa de
comércio, indo, então, residir em Borges de Medeiros, Guaporé, exercendo, Benjamim, a
função de capataz de estrada, sob a tutela de Eleutério Messa, padrinho do filho Sérgio. A
sobrevivência continuava difícil, e Benjamim, para saldar as dívidas, vendeu seu pedaço de
terra, passando a morar com a família, como agregado, em terras de Honorato Borges, onde
faleceu. Júlia e os filhos ainda pequenos permaneceram na mesma terra, casando, nessa
época, os filhos Vilma e Genuíno. Os demais e Júlia, no ano de 1944, junto com Genuíno e a
nora Giacomina, foram para Jacutinga, então município de Erechim, onde Genuíno aceitou a
ajuda do ti José De Maman, para gerenciar uma madeireira de sua propriedade. No ano de
1946, mudaram-se para Muliterno, então município de Passo Fundo, continuando Genuíno a
gerenciar madeireiras de José de Maman até o ano de 1953. Lá casaram-se os outros filhos
de Benjamim, ficando Júlia residindo com a família de Genuíno, até falecer em 15 de dezembro
de 1960.

Lourdes T. Astolfi Vivan
São Marcos, RS

Dados fornecidos por Maria Astolfi, Edi Astolfi Previatti e Romilda Astolfi Schaeffer

Quando eles eram Crianças
Em edições anteriores, publicamos enquetes em que nossas crianças manifestaram seu pensamento sobre fatos da
infância que estão vivendo.
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Hoje, fomos procurar outras crianças: aquelas que estão adormecidas nos corações dos nossos vovôs e vovós,
que da sua infância só têm recordações e que, de boa vontade, as passaram para nós a fim de ficarem registradas
na nossa revista.
É através dessas pessoas queridas que vamos homenagear, em todos os descendentes Astolfi e Dall'Acqua, a
CRIANÇA, que cada um foi ou ainda é, e a todos vale dizer: Convivam com a sua "criança", que o tempo e as
correrias da vida teimam em empurrar para o esquecimento; Não a esqueçam! Ela é capaz de nos fazer ainda
rir e chorar, vibrar e encher os olhos de luz diante das pequenas belezas da vida e, mais que tudo, é capaz de
fazer de nós pessoas mais queridas, mais felizes e mais humanas.
Foram entrevistadas as seguintes pessoas, cujas respostas são identificadas pelo número com que cada uma foi
apresentada
(1) Plínio Ângelo Astolfi, nascido em 11 de maio de 1922, filho de José Astolfi e Italia
Dall'Acqua Casado com Vilma Amélia Dali Pizzol, residente na Linha 3 de Maio, Guaporé,
RS

(2) Alice Gasperin, nascida em 25 de maio de 1906 em
Barracão, Bento Gonçalves, filha de Giovanni
Gasperin e Anna Dall'Acqua. É professora, reside em
Caxias do Sul, RS

(3)
Irene Gusatti Donassolo, nascida em 15 de
setembro de 1916 na Linha Colombo, Guaporé, filha de João
Gusatti (filho de Pierma Astolfi) e de Tereza Biolchi. Casada
com Luiz Donassolo, reside em Sarandi, RS.

(4) Edi Astolfi Previati, nascida em 27 de janeiro de 1924 na
Linha Colombo, filha de Benjamin Astolfi e Júlia de
Maman. Casou com Rafael Leonardo Previati, reside em
Ciríaco, RS
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(5) Silvino Astolfi, nascido em 16 de agosto de 1912, filho de Isidoro Astolfi e
Silene Lodi. Casado com Marcelina Chiamulera, reside em xanxerê, SC.

(6) Bruno Astolfi, nascido 29 de julho de 1918, São Paulo. É casado
com Rosa Antônio e reside
Foto menor de sua esposa Rosa

em

Guarulhos,

SP.

(7) Benvinda Dall´Acqua Damiani, nascida em 14 de agosto de 1911, Linha Palmeiro, Bento Gonçalves, filha de
Giuseppe Dall'Acqua (filho) e Ângela de Paris. Casada com Mário Abramo Damiani (falecido) residia na Vila
Damiani, 4° distrito de Vacaria (hoje Vila Ipê). Atualmente, em Antônio Prado, RS.

(8)

Irene De Maman Dozza, nascida em 5 de abril de 1909, na
Linha Colombo, Guaporé, filha de Antônio De Maman e Ângela
Dall'Acqua Casou com Ângelo Dozza, reside em Concórdia, SC.

(9) Albertina Dall´Acqua Fontana, nascida em
19 de agosto de 1917 em Casca, filha de
Ângelo Dall´Acqua e Marina Sbardelotto
Casou com Armindo Fontana (falecido)
Reside em Caçador, SC.
Na foto com seu marido Armindo Fontana
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As Perguntas
Onde morava quando criança? Na cidade ou na Colônia?
(1) Na colônia, na Linha Colombo, morei lá até 1941, quando contava 19 anos.
(2) Na colônia. Até 1911, no Barracão em Bento Gonçalves e, na Sertorina de Caxias até
1944.
(3) Na Linha Dona Cândida, que era chamada de "Borghetto" porque era o local onde havia
algumas casas e um armazém.
(4) Em Formigueiro, Pulador no município de Guaporé. Meu pai tinha uma loja e mamãe era
professora.
(5) Na Linha Colombo, onde nasci, no interior de Guaporé, RS.
(6) No sítio Cafundó, subdistrito de Tapinas, distrito de Itápolis em são Paulo.
(7) Na colônia, em Bento Gonçalves, na capela de são Miguel.
(8) Na colônia, na Linha Colombo.
(9) Na colônia, em Casca.
Quantas crianças havia na família? Quem eram os companheiros de brinquedos? Os
irmãozinhos? Os filhos dos vizinhos?
(1) Onze crianças. Seriam 13, mas duas morreram com poucos meses de idade. Os meus
companheiros de brincadeiras eram o Avelino Sonaglio, o Francisco e o Alfredo Frare,
o Avelino e o Baldoíno Bressolin, o Hugo Sassi e o Vitório Girotto. Havia também os
inimigos com quem brigávamos a pedradas, eram os filhos do Vitório Frare.
(2) Éramos 12. As companheiras de brinquedos eram as minhas irmãs: uma maior e três
menores do que eu.
(3) Seis irmãos: Irene, Adorina, Vilma, Hilário, Deonilo e Nicleto. Brincávamos entre nós e
também com os filhos do primeiro vizinho, que era irmão da tia Silene Astolfi. Os nomes
deles eram Ettore, e Catina Lodi.
(4) Havia 7 crianças. As companheiras favoritas eram a Jurema Maria Tramontina e a Geni
Mignon. Os mais vizinhos eram Matilde, João e Alzira, três irmãos.
(5) Duas crianças: eu e minha irmã mais nova, Leonor.
(6) Muitas. Meus irmãos: Duílio, Elza, Laura, Abílio, Zailer e Mercedes; ainda os primos,
filhos do tio Adolfo: Plínio, Irides, Espartaco, Diva e Sócrates; os filhos do tio Albano:
Ribeli, Palmira, Idalina, Sócrate e Isidoro. Todos Astolfi.
(7) Eram 5 crianças, e as brincadeiras aconteciam entre os irmãos, pois os vizinhos
moravam longe e raramente se encontravam.
(8) Éramos 7 irmãos e irmãs. As companheiras eram a Olívia Barella e a Anita Zandonai e
filhos de outros vizinhos.
(9) Éramos 5 ou 6 crianças; menores do que eu, só a Clélia e o Vitorino. Com os vizinhos,
brincávamos só aos domingos porque moravam longe da nossa casa, mais ou menos
um quilômetro. Eram as filhas do Clemente Longo, Etelvina, Maria, Angelina e outra; as
do José Donadel, Santina, Alice e mais duas, e as do Bognol, Genoefa e Odila.
De que brincavam?
(1) Brincávamos de jogar bochas. Eu não gostava de jogar "bolijas", e o futebol só apareceu
na Colomba em 1937 ou 38. Fizemos um campo de futebol num terreno do papai, e daí
surgiu o "Colombense”.
(2) Brincávamos com as bonecas feitas de panos velhos por minha mãe.
(3) De comadre e de vizinha. Não tínhamos brinquedos. As bonecas eram espigas de milho
que enrolávamos num pedaço de pano como se fossem bebês. A boneca ficava mais
bonita quando o milho era verde porque ficava com longos cabelos. A "louça" que
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usávamos nas "casinhas" nós mesmas fazíamos. Pisava-se bem a terra misturada com
água até ficar uma argila moldável. Daí, com paciência, faziam-se os pratos e as
chicarazinhas, que eram colocados ao sol para secar.
(4) De um pouco de tudo, mas preferíamos brincar de esconder. Essa brincadeira era
chamada "Escandarola", e no mais era trabalho.
(5) Brincava com o cabo de vassoura com uma corda na ponta, com um relho na mão,
corríamos de um lado para outro, fazendo de conta ser um cavalo.
(6) Brincávamos de "Barra Manteiga", com bolas de gude, jogávamos futebol, andávamos
a cavalo e ainda tínhamos os balanços e outras brincadeiras.
(7) As brincadeiras mais comuns eram: Pega-pega, Esconde-esconde, para as quais
aproveitávamos os intervalos das jornadas de trabalho na roça. Em casa, brincávamos
com bonecas, confeccionadas pela mãe ou por mim mesma.
(8) De pular corda e de roda.
(9) De fazer bolotas de barro para jogar uns nos outros e de esconder.
Tinham algum brinquedo Comprado?
(1) Não. O único brinquedo que tínhamos era um cavalo que se chamava Brinquedo, estava
sempre com bicheira no umbigo e era cego de um olho.
(2) Nunca tivemos, nem sequer sabíamos que existiam.
(3) Nunca tive algum brinquedo comprado. Quando éramos mais crescidinhas, Adorina e
eu ganhamos da prima Antônia pasquetti uma boneca feita de pano, com vestido e
avental. Ficamos deslumbradas.
(4) Não havia nenhum brinquedo comprado. As bonecas eram feitas em casa, de pano,
costuradas a mão.
(5) Não tinha nenhum brinquedo comprado.
(6) Nenhum comprado.
(7) Não tínhamos.
(8) Sim, tínhamos bonecas de louça, além das de pano.
(9) Quase nenhum.
Como era festejado o Natal? As crianças ganhavam presentes nesse dia?
(1) No Natal, nunca faltou o nosso pinheirinho, todo enfeitado com bolas e arranjos muito
criativos. Os presentes que ganhávamos eram os "peixinhos" e algumas outras balas.
Um dia a mãe me mandou buscar um pinheirinho no mato, mas esqueci de levar o facão,
daí peguei um pedaço de arame farpado da cerca para cortar o pinheirinho, demorei,
mas consegui levar a arvore para casa e ganhar os meus peixinhos. Os “peixinhos”
eram Balas de açúcar em forma de peixinhos, de diferentes cores e sabores,
provavelmente de fabricação da “Neugebauer", que fizeram o deleite, ao menos uma
vez por ano, de quase todas as crianças da nossa colônia italiana. (Os imigrantes
italianos tinham, por tradição, presentear as crianças, não no dia de Natal mas no dia
de Reis, 6 de janeiro).
(2) Íamos à cidade (Bento Gonçalves) ver o presépio. Ninguém ganhava nenhum presente.
(3) Mamãe fazia biscoitos e pão-de-ló naquele forno fora de casa e, se podia, dava-nos
uma moeda de 200 Réis, que a gente guardava para comprar mandolates quando havia
festa em nossa capela.
(4) Sem muitas comemorações; como presente, ganhávamos, algumas vezes, alguns
tostões (dinheiro da época). Para comemorar, faziam-se alguns doces chamados
"caramelos" e, como presente, davam-nos alguns deles, simbolicamente. A
comemoração mais intensa se fazia com a participação à Santa Missa , chamada missa
do Galo.
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(5) Tínhamos na casa um pequeno presépio rudimentar. Não ganhávamos presentes nem
brinquedos, Os presentes, geralmente doces caseiros, eram ganhos no dia de Reis (6
de janeiro), colocados num prato, pelos pais, na noite da véspera.
(6) O Natal era festejado com bolos caseiros, chá e café. As crianças ganhavam roupas e
sapatos.
(7) O Natal era o grande motivo para reunir a família. As dificuldades eram grandes, por
isso, dificilmente havia troca de presentes. As crianças ganhavam alguma roupa ou
calçado e, não poucas vezes, já usados pelos mais velhos, em função das
necessidades.
A reunião era na casa dos avós. Faziam cucas e bolachas para comermos depois da
missa. Na missa, o grupo formado por Romano Paris, Olímpio Paris, Giacometo Pitt e
Santo Monego cantava na igreja de são Miguel. Todos admiravam os acontecimentos
da comemoração, e as crianças, por não receberem presente, compreendiam, com as
celebrações religiosas, o significado do Natal.
(8) O Natal não era festejado. Não ganhávamos presentes e nem brinquedos.
(9) Era festejado com uma fornada de pão doce e não se ganhava presentes.
E os aniversários eram festejados? As crianças ganhavam presentes nesse dia?
(1) Só uma que outra festinha, mas só para os de casa, e os presentes, como sempre, eram
os gostosos peixinhos.
(2) Não se festejavam os aniversários em nossa família, portanto não havia gastos com
presentes.
(3) Não se festejavam e não se ganhava nada.
(4) Quem estava aniversariando preferia não contar a ninguém, pois o presente era um belo
puxão de orelhas. (Em muitas famílias havia o costume de puxar as orelhas do
aniversariante, um puxão para cada ano de vida).
(5) Os aniversários, praticamente, não eram lembrados, e não ganhávamos presentes.
(6) Eram festejados com bolo, café e chá. Não ganhávamos presentes.
(7) As dificuldades, no início da colonização, também eram evidentes nos aniversários; não
havia comemorações e nem presentes, apenas orações para agradecer pela vida.
(8) Não eram festejados, nem ganhávamos presentes.
(9) O aniversário era festejado bem simplesmente, as crianças ganhavam pouca coisa.
As crianças tinham que ajudar nos trabalhos da casa? Com que idade você começou a
ajudar em casa e que trabalho fazia?
(1) Sim, com oito anos comecei a trabalhar com a carroça, mas antes já ajudava em outros
afazeres, por exemplo, a encaixotar ovos, que mandávamos a Porto Alegre. Mandamos
ovos a Porto Alegre até 1941. O pai costumava me mandar com a carroça buscar
mercadorias nas casas dos colonos de mais confiança, onde não precisava controlar os
pesos e as quantidades.
(2) Sim. Começamos cedo a trabalhar. Eu me lembro que, com quatro a cinco anos, ainda
no Barracão, ajudava mamãe a cuidar dos gêmeos, buscar vinho na cantina, buscar ou
levar coisas ao vizinho Casagrande.
(3) Desde pequena, por ser a mais velha, era encarregada de cuidar dos irmãozinhos e, já
com seis ou sete anos, devia buscar água na fonte, que ficava um pouco longe, no
potreiro; buscar pedaços de galhos secos pelo terreno para fazer fogo, debulhar milho
para as galinhas, tratá-las e fechá-las com seus pintinhos nos galinheiros, ao entardecer;
recolher os ovos na saia do vestido, como cesto. Não tínhamos relógio. Pela posição do
sol entrando pela porta da cozinha, sabia-se a hora de começar a preparar as refeições
ou fazer outras tarefas.
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(4) Até os 14 anos, as moças da família ajudavam nos trabalhos da casa, no meu caso,
ajudava nas vendas da loja do pai, não sendo muito exigida nos trabalhos domésticos,
pois tínhamos uma empregada. Depois dos 14 anos, fazíamos trabalho de roça com os
demais irmãos. Enfim, fazia-se um pouco de tudo.
(5) Ajudávamos nas tarefas da casa, buscar lenha, gravetos e sabugos do paiol para
acender o fogo, isto com a idade de seis a sete anos. Mais tarde, com nove ou dez anos,
íamos buscar água na fonte.
(6) Ajudavam em tudo: puxar água do poço, a lavar a roupa, tirar leite e cuidar dos irmãos
mais novos. Eu comecei a trabalhar aos cinco anos.
(7) Todos trabalhavam, inclusive as crianças. Aos sete anos eu já ajudava a cuidar das
vacas, auxiliava na roça e nos serviços caseiros.
(8) As crianças tinham que ajudar. Comecei com sete a oito anos a trabalhar no balcão da
loja do meu pai. Eu precisava subir numa cadeira para poder alcançar.
(9) Tinham que ajudar muito. Eu comecei a trabalhar com seis anos; aprendi a remendar
muito bem, a mãe era muito exigente nos remendos. Ajudava a fazer pasto pras vacas,
a lavar a louça, a cozinhar, a tirar leite, coisas assim.
Quantos anos tinha quando foi à escola? Lembra o nome do (a) primeiro (a) professor
(a)?
(1) Eu fui à escola quando tinha oito anos, mais ou menos, a professora era uma vizinha,
cujo nome era Angelina De Maman Caron, mas o "curso" eu completei com o Pacífico
Damian, que não era professor, mas era alguns anos mais velho do que eu e o mais
inteligente de todos os vizinhos então, todas as noites quando eu podia, ia a casa dele
para aprender. (Angelina De Maman, professora da escola da Linha Colombo, era filha
de Antônio De Maman e Ângela Dall'Acqua, casada com Antônio Caron, ferreiro na Linha
Colombo. Os De Maman, como os Dall'Acqua, eram emigrantes de La Valle de Agordo,
ltália - Pacífico Damian, filho de Pedro Damian, também de La Valle Agordina).
(2) Comecei a ir à escola com a idade de seis anos. A escola ficava perto de nossa casa. A
professora era italiana. O nome dela era Camila Roncaronni.
(3) Com dez anos fui para a escola. Nessa época, meu pai já tentava me ensinar alguma
coisa em casa, mas tentava me ensinar a ler sem que eu conhecesse bem as letras e a
formação das palavras. Eu decorava algumas palavras, mas não sabia ler. Precisei
decorar o alfabeto, mas se me perguntassem salteado não sabia que letra era. Sofri
muito para aprender, mas quando fui para a escola fiquei muito feliz e meus pais também
porque minha professora, Josefina De Maman, vendo que eu já sabia, passou-me para
o 2º livro. Logo fui com meus pais comprar o livro na loja do Antônio De Maman, pai da
professora. Nesse livro havia estórias, e como gostava me esforcei para aprender logo
e depois contar para meus irmãos e amigas. Lembro que, para ir à escola, mamãe me
fez um vestido de "riscado", como se dizia, e ganhei do papai uns chinelinhos de couro.
Para que os chinelos não estragassem logo, eu os carregava na mão até chegar no
último riacho antes da escola. Então lavava os pés e colocava os chinelos.
(4) Não tive nenhuma escola. A primeira e única professora foi minha mãe, Júlia De Maman,
a qual não tinha muito tempo para ensinar os filhos e, às vezes, preferia os demais
alunos.
(5) Tinha sete anos, e a professora se chamava Josefina De Maman.
(6) Tinha sete anos. O professor foi João Gaetano da Rocha.
(7) Fui à escola com 9 anos, a professora chamava-se Nina.
(8) Com cinco anos comecei a estudar: o professor era João Pereira.
(9) Fui à escola com oito anos; a professora era a minha irmã Inês, casada com Zanatta,
muito braba, eu apanhava sempre. Depois tive a professora Antonieta Rangel, muito
boa.
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Você acha que ser Criança hoje é mais fácil e melhor do que na sua época?
(1) Hoje é mais fácil e melhor porque na minha época não existiam os brinquedos de hoje. Nos
estudos, só se aprendia o essencial, isso quando dava. Não existiam banheiros, só se tomava
banho quando dava. E com todas as mordomias de hoje ainda há gente que se queixa!
(2) Não posso avaliar porque fui criada no interior, mamãe sempre me obrigou a trabalhar.
Brincar, só aos domingos, na parte da tarde. Mamãe sempre dizia: "O ócio é o pai de todos os
vícios" ou "O tempo vale ouro". Com esta lei que imperava dentro de casa, comecei a trabalhar
desde pequena e habituei-me ao trabalho. Ainda hoje não posso ver-me desocupada.
(3) Analisando a educação que se tinha naquela época e agora, vê-se que nos dias atuais não
há mais tempo para o diálogo. Havia muitas falhas e, agora, exageros. Por exemplo, não se
tinha nenhuma informação sobre educação sexual. Hoje a televisão e as revistas se
encarregam de falar mais do que as crianças desejam aprender. As crianças de hoje, em geral,
parecem mais insatisfeitas. Os meios de comunicação se encarregam de mostrar-lhes tantas
coisas que nada lhes parece suficiente. Quando éramos crianças, ficávamos felizes com
qualquer coisa, pois tudo era tão difícil de conseguir que o pouco que se ganhava era motivo
de muita alegria.
(4) As crianças, hoje, são um tanto esquisitas e diferentes das da minha época. São mais
exigentes e só se dedicam às brincadeiras, não aprendem as lições com a mesma eficácia de
uma vez. Se no meu tempo tivesse tantos professores e tempo para estudar como hoje, eu
seria uma professora letrada.
(5) Hoje é bem melhor porque há brinquedos e mais facilidades de brincar com os vizinhos.
Naquele tempo a vida de criança era sempre em casa, por causa da grande distância entre os
vizinhos.
(6) Ser criança hoje é mais fácil porque temos mais recursos escolares e de aprendizado e,
também a televisão, o vídeo game e outros recursos.
(7) Hoje existem recursos que tornam a vida de qualquer um mais amena. Apenas lamento ver
que muitas crianças não usam a criatividade para as brincadeiras. Sinto saudade da alegria da
infância, que, para mantê-la, eu cantava.
(8) Agora é mais fácil, as crianças brincam mais e têm mais opções na escolha dos brinquedos.
(9) Era melhor na minha época porque as crianças eram mais inocentes e puras.

Quantos anos tinha quando foi à escola? Lembra o nome do (a) primeiro (a) professor
(a)?
(1) Eu fui à escola quando tinha oito anos, mais ou menos, a professora era uma vizinha,
cujo nome era Angelina De Maman Caron, mas o "curso" eu completei com o Pacífico
Damian, que não era professor, mas era alguns anos mais velho do que eu e o mais
inteligente de todos os vizinhos então, todas as noites quando eu podia, ia a casa dele
para aprender. (Angelina De Maman, professora da escola da Linha Colombo, era filha
de Antônio De Maman e Ângela Dall'Acqua, casada com Antônio Caron, ferreiro na Linha
Colombo. Os De Maman, como os Dall'Acqua, eram emigrantes de La Valle de Agordo,
ltália - Pacífico Damian, filho de Pedro Damian, também de La Valle Agordina).
(2) Comecei a ir à escola com a idade de seis anos. A escola ficava perto de nossa casa. A
professora era italiana. O nome dela era Camila Roncaronni.
(3) Com dez anos fui para a escola. Nessa época, meu pai já tentava me ensinar alguma
coisa em casa, mas tentava me ensinar a ler sem que eu conhecesse bem as letras e a
formação das palavras. Eu decorava algumas palavras, mas não sabia ler. Precisei
decorar o alfabeto, mas se me perguntassem salteado não sabia que letra era. Sofri
muito para aprender, mas quando fui para a escola fiquei muito feliz e meus pais também
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porque minha professora, Josefina De Maman, vendo que eu já sabia, passou-me para
o 2º livro. Logo fui com meus pais comprar o livro na loja do Antônio De Maman, pai da
professora. Nesse livro havia estórias, e como gostava me esforcei para aprender logo
e depois contar para meus irmãos e amigas. Lembro que, para ir à escola, mamãe me
fez um vestido de "riscado", como se dizia, e ganhei do papai uns chinelinhos de couro.
Para que os chinelos não estragassem logo, eu os carregava na mão até chegar no
último riacho antes da escola. Então lavava os pés e colocava os chinelos.
(4) Não tive nenhuma escola. A primeira e única professora foi minha mãe, Júlia De Maman,
a qual não tinha muito tempo para ensinar os filhos e, às vezes, preferia os demais
alunos.
(5) Tinha sete anos, e a professora se chamava Josefina De Maman.
(6) Tinha sete anos. O professor foi João Gaetano da Rocha.
(7) Fui à escola com 9 anos, a professora chamava-se Nina.
(8) Com cinco anos comecei a estudar: o professor era João Pereira.
(9) Fui à escola com oito anos; a professora era a minha irmã Inês, casada com Zanatta,
muito braba, eu apanhava sempre. Depois tive a professora Antonieta Rangel, muito
boa.

Você acha que ser Criança hoje é mais fácil e melhor do que na sua época?
(1) Hoje é mais fácil e melhor porque na minha época não existiam os brinquedos de hoje. Nos
estudos, só se aprendia o essencial, isso quando dava. Não existiam banheiros, só se tomava
banho quando dava. E com todas as mordomias de hoje ainda há gente que se queixa!
(2) Não posso avaliar porque fui criada no interior, mamãe sempre me obrigou a trabalhar.
Brincar, só aos domingos, na parte da tarde. Mamãe sempre dizia: "O ócio é o pai de todos os
vícios" ou "O tempo vale ouro". Com esta lei que imperava dentro de casa, comecei a trabalhar
desde pequena e habituei-me ao trabalho. Ainda hoje não posso ver-me desocupada.
(3) Analisando a educação que se tinha naquela época e agora, vê-se que nos dias atuais não
há mais tempo para o diálogo. Havia muitas falhas e, agora, exageros. Por exemplo, não se
tinha nenhuma informação sobre educação sexual. Hoje a televisão e as revistas se
encarregam de falar mais do que as crianças desejam aprender. As crianças de hoje, em geral,
parecem mais insatisfeitas. Os meios de comunicação se encarregam de mostrar-lhes tantas
coisas que nada lhes parece suficiente. Quando éramos crianças, ficávamos felizes com
qualquer coisa, pois tudo era tão difícil de conseguir que o pouco que se ganhava era motivo
de muita alegria.
(4) As crianças, hoje, são um tanto esquisitas e diferentes das da minha época. São mais
exigentes e só se dedicam às brincadeiras, não aprendem as lições com a mesma eficácia de
uma vez. Se no meu tempo tivesse tantos professores e tempo para estudar como hoje, eu
seria uma professora letrada.
(5) Hoje é bem melhor porque há brinquedos e mais facilidades de brincar com os vizinhos.
Naquele tempo a vida de criança era sempre em casa, por causa da grande distância entre os
vizinhos.
(6) Ser criança hoje é mais fácil porque temos mais recursos escolares e de aprendizado e,
também a televisão, o vídeo game e outros recursos.
(7) Hoje existem recursos que tornam a vida de qualquer um mais amena. Apenas lamento ver
que muitas crianças não usam a criatividade para as brincadeiras. Sinto saudade da alegria da
infância, que, para mantê-la, eu cantava.
(8) Agora é mais fácil, as crianças brincam mais e têm mais opções na escolha dos brinquedos.
(9) Era melhor na minha época porque as crianças eram mais inocentes e puras.
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Gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
(1) Sobre o nosso time, o "Colombense", ainda me lembro de alguns jogadores: eu jogava
de “alfer” direito (lateral direito). O José e o Luís Zandonai eram zagueiros, o goleiro era
o Honorino Dalla Valle, o José Menossi era o centro-avante.
(2) Quando estávamos construindo o campo, precisávamos de parafusos para as goleiras.
Eu tinha que ir buscá-los na loja, e o DallaValle me ofereceu a sua mula, que era meio
xucra. Eu montei e ela começou a corcovear até que me derrubou. Peguei a mula e
montei de novo, até que consegui domá-la e fui buscar os parafusos. Já que estou
falando de animais xucros, vou contar uma passagem que aconteceu com a Clara,
minha irmã: Nós tínhamos uma petiça "lubuna" (de pelo avermelhado-escuro), xucra, e
eu disse para a Clara montar e se garantir só no pêlo, sem arreio nenhum. Ela era uma
mulher corajosa, e, no final, ela conseguiu domar a petiça sem cair. Certa vez, por
ocasião da visita do João Bergamini que queria comprar uma vaca leiteira mansa, o pai
mandou que eu e a Clara fôssemos buscar uma vaca na invernada, e quando chegamos
ao portão a petiça deu uma virada repentina, e a Clara, que não estava preparada, caiu
e quebrou o braço, depois fui para casa puxando os dois animais e segurando o braço
dela levantado. Chegando em casa, corri para buscar a velha Carmela perga (Pergher),
que era uma "giusta ossi" competente e conseguiu arrumar o braço da Clara. Deve ter
arrumado bem, pois ela nunca mais se queixou.Em minha época de guri, eu não tinha
irmãozinhos pequenos para brincar, só irmãs, foram quatro até chegar o Renato, que,
quando nasceu eu contava mais ou menos sete anos. Quanto aos vizinhos, tinha o
Ângelo Bresolin, que tinha quatro filhos: o Gentil, o Avelino, o Balduíno e o Valentim. O
Pedro Frare tinha o Alfredo, o Armelindo e o Valentim. O Gaetano Toni tinha o José, e
o Jorge Sonaglio tinha o Alívio, o Avelino e o Naimo, que era o mais novo.
(3) Quando tinha uns quinze anos fui morar com tio José e tia Itália porque tinha muita
vontade de aprender a trabalhar no Comércio, e eles tinham loja. Aprendi muito com
eles e aprendi para a vida. Eles liam muito e conversavam muito com os filhos. Nessa
época, tia Itália foi operada, e eu era encarregada de levar o Renato, que era bebê, para
ser amamentado pela vizinha D. Angelina De Maman (casada com Gaetano Toni). Certa
vez mandaram-me buscar uva na granja da família. Eu iria a cavalo. Resolvi levar a Elsa,
que tinha uns seis anos, comigo. Coloquei-a no cavalo e ela caiu no outro lado. Foi um
tombo que ela não esqueceu mais.Não era só eu que morava com a família do tio Bepi,
como era conhecido. Viviam lá também a nona Astolfi e o tio Piero, seu filho já adulto.
Era ela quem preparava as refeições. Fazia sopa de lentilha muito gostosa, duas ou três
vezes por semana porque, dizia, "fazia bem". À tarde, escolhia e lavava uma grande
bacia de radíci, servidos ao jantar com polenta. Minha filha, Maria Telma, quando tinha
uns doze anos foi passar uns dias na casa da tia Itália. Mas la, ninguém ficava sem fazer
nada. A tia teve a paciência de riscar um desenho num tecido que tinha na loja e ensinoua a bordar ponto cheio e ponto caseado. Maria Telma está casada há 26 anos e ainda
usa esse guardanapo como fundo de bandeja em sua casa. Foi tão grande a admiração
que tia Itália causou à Maria Telma, que seguidamente elas se escreviam, até poucos
anos antes da tia falecer. O que aprendi no convívio da família de tio José, passei para
meus filhos, inclusive a maneira de criá-los e educá-los.Outros tios importantes para.
mim foram os tios Isidoro e Silene Astolfi. Quando eu tinha 9 anos costumava ir à sua
casa, distante três quilômetros da minha. Lá passava todo o dia, colhendo frutas, em
especial, cantando em cima das ameixeiras. Na hora do almoço, via a tia carregar
enormes pratos de comida para uma mesa grande e comprida. Ela caminhava sempre
ligeira, pois a cozinha ficava longe da casa, isto é, tinha um enorme corredor de uns 50
metros, e ela carregava tudo sozinha para a sala de refeições. Como eram gostosos
aqueles anos antigos!
(4) Quando tinha meus seis anos incompletos, lá no Formigueiro, que é minha terra natal,
nós brincávamos na praça. De repente ouvi o pai me chamando, mas ele queria mesmo
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(5)

(6)

(7)
(8)

era a Romilda, e eu fui antes. E o pai (Benjamim Astolfi, de apelido Mino) disse: - Já que
você veio antes, é você que vai comigo. Essa viagem tão repentina foi feita porque havia
queimado, lá na Linha Colombo, a casa dos tios Mateus e Vitória De Maman, ele, mano
da mãe, Júlia, ele, mana do pai. Eu não esqueço que a mãe me calçou umas sandalinhas novas que tirou da loja e me dizia: - Tu vais ver a nona! Eu pensava que a nona
fosse uma princesa ... Chegamos lá onde havia queimado a casa... ah! Como nós
brincamos com os pedaços de pratos e panelas queimadas! Mas, antes disso, lá pelas
11 horas, o pai, vendo que nós íamos chegar lá pelo meio-dia, quis almoçar na cidade
(Guaporé), num tal de Bernardi, e tinha na mesa pratos rasos e fundos: quando terminei
de tomar a sopa, lá se foi meu prato, o pai me disse: - Come, Edi! E eu respondi: - Come
o quê! Me levaram embora o prato! O pai chamou a moça que servia a mesa que me
disse que era para usar o prato raso. Mas eu não me apertei e disse: - Pra que sujar
dois pratos, se um chega! À noite, chegamos na casa do tio Isidoro, e veio a dita nona
(Tereza Azzalini) que me pegou no colo e me beijou, mas eu não acreditava que aquela
fosse a nona, porque, pra mim, nona devia ser nome de uma fada, e quando chegamos
em casa a mãe me perguntou: Então, tu viste a nona? E eu respondi: - Eu vi uma velha
feia, a nona eu não vi!
No meu tempo de escola não havia cadernos, e, para escrever, usava-se a "pedra" (uma
lâmina de ardósia de mais ou menos 30x30cm com 5 mm de espessura, enquadrada
por uma moldura de madeira, era de cor preta), onde se faziam os temas, escrevendo
com uma espécie de lápis, também de ardósia, mas mais mole. A escrita na "pedra"
ficava branca (clara), e podia ser apagada passando-se um pano molhado. O lº ano: era
a cartilha; depois vinham o 2º, 3º e 4º anos. O 5º ano era a "Seleta" e quando esta
acabava, estava-se formado.
Gostaria de acrescentar que meu pai, Artur Astolfi, adquiriu um sítio de 10 alqueires e
separou a sociedade que tinha com os irmãos Adolfo e Albano, e foi morar com sua
família no sítio. Tínhamos um carro de boi com seis juntas e mais um carroção de mulas
com seis juntas de mulas que transportavam os cereais para Itápolis, mais 50 cabeças
de gado, e também comprou uma jardineira Ford, modelo T, ano 1904, com capacidade
para 10 passageiros, que fazia o itinerário de Tapinas a Itápolis e vice-versa; com o
passar do tempo, trocou por outra de ano 1928, para 20 passageiros, GM Chevrolet.
Depois adquiriu outra jardineira Ford, 1936, com capacidade para 25 passageiros e
trabalhou até a época da guerra. Depois da guerra adquiriu mais carros GM jardineira,
com que trabalhou até a data de 1961. Depois teve um derrame cerebral e em seguida
o falecimento; depois de 4 anos, minha mãe também foi.
Não
Com 16 anos perdi minha mãe, eu era a filha mais nova. Senti muito sua falta, ela tinha
57 anos. Logo em seguida, faleceu também meu pai. Fui morar com meu irmão mais
velho. Fui bem educada, tive boa formação. Do meu casamento com Ângelo Dozza, tive
5 filhos (um é falecido). Moro com o filho mais novo.

Entrevistas feitas por Maria Astolfi.
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Alexandre Astolfi Pedro
Rio de Janeiro, outubro de 1991

Conhecer os outros é sabedoria.
Conhecer a si mesmo é iluminação.
Quem sobrepuja os outros é forte.
Quem sobrepuja a si mesmo é poderoso.
Quem sabe que possui bastante, é rico.
Quem fica onde está, perdura.
A perseverança é um atributo da vontade.
Morrer sem ser destruído,
É ser eternamente presente.

Alexandre Astolfi Pedro é filho de Alexandre Pedro e Carmen M. Astolfi e reside no Rio de Janeiro. Concluiu em
março deste ano (1991) o curso de Odontologia na PUC em Porto Alegre e, nos fins de semana, renovava suas
energias em Gramado, na casa da tia Maria, que também não esquece os agradáveis “papos”, com chimarrão e
pinhões, na cozinha em torno do fogão a lenha, enquanto aguardavam a hora de uma reconfortante sopa de
"capelleti" ou uma gostosa "spaghettata" com o bom vinho do amigo Libardi, coisas boas em si, mas muito melhores
nos dias e noites do inverno gramadense.

Notícias Sociais
1990
Outubro
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Dias 10 e 11 - Realiza-se, em Novo Hamburgo, o IX Encontro dos descendentes Astolfi e
Dall'Acqua.
Humberto Alcindo Previatti (descendente de Benjamin Astolfi, vence o concurso para a
composição da letra do Hino Municipal de Ciríaco).
Novembro
Dia 15 - Ciro Walter Saraiva Oliveira, filho de Roque e Lourdes Linzmayer (neto de Clélia
Dall'Acqua) Casa com Magda Vasconcelos da Silva. Em Unaí, Minas Gerais.
Dezembro
Dia 08 - Na igreja de Santa Terezinha em Curitiba, casa Sandra Maria Linzmayer, filha de
Walter Linzmayer e Clélia Dall’Acqua, com Carlos Griginscki
Dia 22 - Paulo Cesar Sgarbozza, filho de Valdir e Odila Astolfi, é diplomado em Direito pela
Universidade de Passo Fundo, RS.

1991
Janeiro
Dia 12 - Em Taquara, RS, nasce Gabriela, filha de Luís Carlos Dall’Acqua e Marlene
Montemezzo
Dia 12 - Carmen Astolfi Pedro diploma-se em Direito pela Universidade Estácio de Sá, Rio de
Janeiro.
Fevereiro
Renato Astolfi Jr., em concurso para especialização em radiologia dentária, foi classificado em
1º lugar, na Universidade são Paulo (USP). É filho de Renato Astolfi e Zilá Roveda.
Março
Dia 02 - Em Guaporé, realiza-se o casamento de Adriana Roos, filha de Roberto Roos e Ornela
Astolfi, com Rodolfo Sebben, filho de Gilson Sebben e Daisy Lunardi.
Dia 08 - Alexandre Astolfi Pedro, filho de Alexandre Pedro e Carmen Astolfi, do Rio de Janeiro,
diploma-se em Odontologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PA.
Dia 12 - Também pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
diploma-se em Relações Públicas Geceli Vivan, natural de São Marcos, RS.
Abril
Cláudia Astolfi Pedro, filha Alexandre Pedro e Carmen Astolfi, retorna da Suíça (Zurich) onde
trabalhou em empresa industrial durante 7 meses, na sua especialidade: desenho industrial.
Dia 11- Luciano Camerini, filho de Francisco e Zélia Astolfi, viaja Para Londres, onde pretende
permanecer, trabalhando e estudando, por tempo indeterminado.
Dia 19- Em Novo Hamburgo, realiza-se o casamento de Maria Zélia Camerini, filha de Francisco
e Zélia Astolfi, com Claudionor Moeller.
Dia 30 Dione De Conto Vivan, esposa de Gilceu A. Vivan, de são Marcos, assume o Ofício
Distrital de Vila Seca, Caxias do Sul.
Maio
Dia 26- Nasce Valentine, filha de Marino Dall'Acqua e Débora Vaccari. Em Taquara, RS.
Junho
Dia 02- Na Igreja Matriz de São Leopoldo, realiza-se o casamento de Valeska, filha de Bruno
Astolfi e Eda Lazzarotto, com Fernando Justo, filho de Lucas Justo e Eva M. Silveira.
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Dias 17 a 23- Marcelo Sgarbozza, filho de Valdir Sgarbozza e Odila Astolfi, conquistou o
primeiro lugar, com medalha de ouro, no 11º campeonato Brasileiro de Juniores (Ciclismo) em
Belo Horizonte.
Dia 27 - Faleceu em Porto Alegre Élide Bonetti Astolfi, esposa de Mário Astolfi. Era natural de
Guaporé e filha do casal Luís Bonetti e Vitória Basei. Contava 71 anos.
Julho
Dia 19 - Karina Astolfi, filha de Bruno Astolfi e Eda Lazzarotto, é diplomada em Odontologia
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. Na mesma data, festeja seu
noivado com Paulo Guilherme Basile. Em são Leopoldo RS.
Dia 28 - No Rio de Janeiro, falece Alexandre Pedro, marido de Carmen M. Astolfi.
Álvaro José Baccin (descendente de Luís Dall'Acqua) da Linha 17 de Casca, é diplomado em
Agronomia pela Universidade de Passo Fundo
Agosto
Dia 05 - Em Novo Hamburgo, nasce Giovanna Camerini, filha de Flávio Camerini e Sandra
Vanini.
Dia 29 - Nasce Eliza Moeller, filha de Claudionor Moeller e Maria Zélia Camerini. Em Novo
Hamburgo.
Setembro
Dia 02 - Nasce em Curitiba Flávia Liz, filha de Luciano Dall'Acqua e Josiette Cunkmoss.
Dia 18 - Rafaela Camerini nasce em Porto Alegre. É filha de Júlio Camerini e Karin de Souza.
Dia 21 - Felipe Astolfi Pedro faz sua primeira comunhão na igreja do mosteiro de são Bento, no
Rio de Janeiro. Felipe é filho de Alexandre Pedro e Carmen M. Astolfi e é aluno da escola
daquele mosteiro.

Convocado, com outros quatro ciclistas gaúchos,
pela Federação Gaúcha de Ciclismo para
representar o Rio Grande do Sul em Belo Horizonte,
MG, no 11º Campeonato de Juniores, conquistou o lº
lugar na modalidade individual.
Marcelo é filho de Valdir Sgarbozza e Odila Astolfi
de Lagoa Vermelha, RS.
Nossos parabéns ao Marcelo.

FIM
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