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Editorial 
UM IMIGRANTE E SEU DIÁRIO 

Décimo-primeiro encontro das famílias Astolfi e Dall'Acqua. Um bom percurso temos seguido, 
juntando, aos poucos, as lembranças, colecionando fatos, registrando história, resgatando a 
memória dos nossos antepassados. 
 
Nesta edição de nossa revista, seguimos com a transcrição das notas do diário de Ângelo 
Dall'Acqua. Avançando em sua leitura surge a reflexão que traz perguntas inevitáveis: o que 
teria movido Ângelo a registrar todos os seus passos cotidianos num relato que vai as 
particularidades dos atos mais corriqueiros? Que motivos justificariam incluir em seu diário uma 
contabilização tão minuciosa dos recursos financeiros de que dispunha junto da descrição das 
ações mais comuns? Sem duvida, são questões que trazem certa dificuldade de compreensão 
para nós, que vivemos num tempo de códigos e símbolos diversos. Registrar nossos mínimos 
passos cotidianos é impensável, porque enfadonho. Registrar nossos gastos é mais do que 
desgastante num tempo em que tanto perdemos. Os diários, sinônimos de confidências ao 
papel, amigos imaginários de nossas contas subjetivas que nem fazemos mais, para nós, 
caíram em desuso. 
 
Mas, quem poderá dizer que para Ângelo Dall'Acqua seu diário não cumpria sentidos, por mais 
estranho que nos pareça o modo como o escrevia? Sentidos que - pensamos - poderiam servir 
para ritualizar, na transmissão de seus atos ao papel, o seu percurso de homem e chefe de 
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família, com sua vida por vezes bela, engraçada, esperançosa, por vezes triste, estreita e sem 
perspectivas; ou contabilizar de um modo menos frio do que pede a ciência contábil, os valores 
monetários e subjetivos envolvidos no ato de viver. E aqui pensamos: Quantas vezes o vinho 
não foi bebido entre algumas lagrimas do imigrante de vida dura e pago ao preço que os 
registros não registram? 
 
São estas algumas cogitações possíveis. O que se sabe e que Ângelo escrevia como podia e 
simplesmente. Talvez para si, apenas, talvez para manter-se justificado diante da vida ou, 
talvez para no futuro, ser lido e entendido no que soube e no que não soube como dizer. 
 
E para comunicar que escrevemos e são também para nos manter vivos que as memórias 
existem. Falar e ser falado é um modo de sobreviver. E isto Ângelo Dall'Acqua conseguiu. 
 

Sandra Camerini  
(bisneta de Ângelo Dall'Acqua) 

 
 
 
 
 
 

Diários de Ângelo Dall´Acqua 
 

 
 

Os Registros de Família de Ângelo Dall'Acqua nos transportam, nesta edição de nossa 

revista, ao ano de 1934. Começam no dia 1° de janeiro.  

 

Nesta data, Dall'Acqua encontrava-se em Guaporé, na Linha Colombo, na casa de sua 

filha Itália, casada com Jose Astolfi. O último registro foi feito no dia 24 de abril.  

Os fatos mais importantes do período foram o abandono do lar por um filho 

adolescente e um problema de saúde sofrido pelo autor em consequência de uma 

queda, que enriqueceram substancialmente o caderno nº XIV. 

 

 

 

 

 

 

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

Nossa História Diários de Ângelo 

Dall´Acqua
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Em nome do Passado e do 
Futuro 

O valor da antiga sabedoria oriental é imenso. Milênios de filosofia e disciplina de vida formam 
um corpo de pensamentos e preceitos que fazem dos povos do Oriente exemplos de conduta 
no que diz respeito a vida interior e as relações com os outros. Se tomarmos os textos budistas 
e zen-budistas veremos um modo de refletir que muito tem a ensinar a nós ocidentais, tão 
perdidos nos labirintos da razão e da matéria. No Oriente, ao contrário, as ações humanas e 
espirituais são as que mais contam, e causas nobres são as que mais preocupam, sendo que 
não há felicidade possível na parte, senão a de sentir-se pertencente a um todo. Esta referência 
da importância de pertencer a um grupo familiar e, mais extensamente, a um grupo social, está 
plenamente ancorada na preservação da cadeia dos laços simbólicos que são mantidos de 
geração em geração. Lá os idosos valem mais porque viveram e sofreram mais e tem o saber 
que os atos cumulativos de viver contem. São eles a memória viva da sociedade. Na China 
ainda se pratica um antigo ritual: por ocasião do nascimento de uma criança, a mãe toma-a nos 
braços, enquanto diz a seguinte formula: "Ó amado filho meu, saúdo em você, em nome de 
meus antepassados, os antepassados de seu nobre pai”. 
 
A importância deste ato, além de lembrar a importância dos antigos que a precederam, é, sem 
dúvida, determinar uma marca essencial nesta criança, ou seja, marcá-la como um elo de união 
entre tempos e gerações, entre grupos familiares diversos, valores estes que confluem e nela 
se encarnam. Disso resulta que não ha, então, o individualismo, o isolamento e o 
desconhecimento que presenciamos em nossas crianças ocidentais quanto ao saber de suas 
origens. 
 
La, há reverência pelos pais, tios, avôs e demais antepassados, reverencia que a criança 
aprenderá e ensinará por transmissão. 
 
No que isto nos diz respeito, a nós descendentes Astolfi e Dall´Acqua? 
 
No fato de que as nossas festas e encontros são só uma parte desta história de família, que se 
escreve a muitas mãos; no fato de que para que os encontros tenham sentido é imprescindível 
que antes tenha ocorrido a transmissão, a circulação de informações de uma história que Dara 
sentido aos encontros. 
 
Nossa atenção especial, então, deve voltar-se para as nossas muitas crianças. Transmitir a 
elas a memória - conversando, contando - é garantir que nós mesmos seremos mais do que 
passagem; e torná-las guardadoras de uma chama, e saudar no presente e no futuro o melhor 
de nossa voz antepassada. 
 
 

Sandra Camerini  
Novo Hamburgo - 1993 
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Carta aos parentes da Itália 
 

Novo Hamburgo, Ottobre 1993 
 

A Pierina, Luigino, Elena, Stefano e Alba 
 
Carissimi 
E con vero affetto che mi faccio presente con questa mia per ringraziarvi ancora una volta, per 
I' accoglienza e per tutto cia che avete fatto per rendere la mia visita da voi, qualche tempo fa, 
cOSI bella. 
 
Siete stati tanto buoni, avevate tanto da tare, con gente lavorando nella vostra casa, ma sempre 
avete trovato modo di farmi sentire bene a casa vostra.Ricordo Ie passeggiate con Pierina: a 
Sarone, da dove vennero i nostri A vi Patemi, gli Astolfi, la casa dove sono nati e che appartiene 
a Esterina Astolfi. Poi, Bosco Cansiglio, il Villaggio Cimbro, luogo di nascita di nonna Teresa 
Azzalini , I'incontro con persone di questo nome e che lavorano sulla Genealogia degli Azzalini, 
Giovanni Azzalini, di Osigo. 
 
Poi, con Rosetta, a Bassano del Grappa, Comuda, V olpago de Montello. Ricordo con 
emozione, Nervesa della Bataglia i cannoni e quei monumenti che ricordano il periodo della 
prima Guerra Mondiale; il nodo alia gola quando visitamo l'Ossario nell'alto del Montello, 
monumento che ricorda e tiene seppolti i cadutti nelle due guerre, gli eroi che diedero la loro 
vita per la liberta della Patria. 
 
Poi, con Rosetta, Agordo, La Valle da dove venero i miei Avi matemi, luoghi bellissimi, circondati 
di alte montagne. Ricordo la Chieseta, dove si sono trovati prima de partire gli imigranti, tra loro 
nonno Giuseppe, nonna Anna i figli Mateo, Angelo (mio nonno), Angela, Luigi e Anna. II dolore 
che avrano provato al dire addio al suo paese, alia sua citta, alia Chieseta e alia sua casa. 
Abbiamo conosciuta questa casa grazie al Dotor Corrado da Roit, che e stato tanto gentile, mi 
ha poi inviato Ie fotografie scattate da lui, 10 ringrazio di cuore. Le. guardo spesso e mi fa bene 
ammirare quella pianta di rose rosse che c' e sui davanti della casa. 
 
Rlcordo, Rosetta, Felice e la sua bella famiglia, i genitori di Elena e Ie sorelle e famiglie, la 
mamma di Pierina e Ie sue parole "Per vivere cosl a lungo bisogna essere sempre felici e vivere 
con allegria". Ricordo pure gli amici che frequentano casa vostra sembra una grande famiglia, 
a tutte queste persone un saluto. 
 
Ora, qualche notizia, Luciano e a casa per qualche mese, ma dice che ritomera in Europa, 
Gianfranco e venuto per due settimane, ora gia e a Londra. Stanno bene e sono contenti, cosl 
io pure sono tranquila, e avra di nuovo I' opportunita di um altro viaggio, chissa nel prossimo 
anno. Spero che un bel giomo vi ricevera qui in Brasile a Nuova Hamburgo, sara molto felice, 
qui pure ci sono tante belle cose da vedere, forse non stranerete molto, perche il Sud assomiglia 
tanto ai vostri posti, sia nella topografia che nei costumi, non per caso Caxias, Bento Gom;alves, 
Garibaldi, Guapore e tante altre citta sono state fondate dagli imigranti italiani. Nuova Hamburgo 
e citta tedesca, ma ora ci sono tanti itali~ni, che abbiamo fondato la Societa Italian a Santa 
Lucia, cosl passamo delle belle ore, si mangia, si beve e si canta: " M erica Merica. . . e con Ie 
industrie dei nostri italiani abbian fondato paesi e citta." Vi saluto e bacio con affetto a nome dei 
figli, fratelli e parenti. 

 
Per sempre, vostra Zélia 
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Righi 

O vapor que trouxe o 1º imigrante Astolfi 
 
Entre as muitas historias que enriqueceram nossa infância, uma foi contada e recontada 
inúmeras vezes por nossos pais, renovando, cada vez, em nossas almas, um mundo de 
emoções, porque sabíamos ter sido verdadeira, pois fora vivida por nossos avos paternos em 
sua viagem de emigração da Itália para o Brasil: O incêndio no "vapor" - cujo nome 
desconhecíamos - em que viajavam e que, por pouco, não se transformou em tragédia para 
centenas de famílias italianas. 
 
A historia sucinta e pobre, desafiava nossa imaginação, gerando uma serie de perguntas que 
não tinham resposta. 
 
Foi Padre Luiz Sponchiado, vigário de Nova Palma e criador do Centro de Pesquisas 
Genealógicas daquela localidade, que nos deu as primeiras referências sobre aquele navio 
azarado: em carta de 24/09/1991, mandou-nos uma pequena relação de nomes de passageiros 
imiqrantes de um navio que aportou no Rio de Janeiro no dia 28 de janeiro de 1885. Entre os 
nomes, os do "'contadino" Antônio Astolfi, de sua esposa Tereza e de quatro filhos. O nome do 
navio: "RIGHI". 
  
Estava aclarada uma das questões que mais nos espicaçava a curiosidade: o nome do vapor 
e a data de chegada. 
 
Em carta posterior, mandou-nos Padre Luizinho uma nova lista, ampliada, de nomes de 
passageiros e a história do incêndio sofrido pelo "Righi", que a tradição oral conserva, e que 
apresentaremos a seguir, resumindo o relato de Padre Luiz Sponciado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Desenho do balde feito por Maria Astolfi em 1984 

 
 
 

 

A história que a tradição oral conta 
Em 1883, estabeleceu-se em Arroio Grande o colono-imigrante Pietro Londero, oleiro, partido 
de Genova, Itália, em 12.11.1882. Ocupou os lotes 40, e 41, tornando-se vizinho da família de 
Francesco Sartori, lá instalado desde dezembro de 1879. 
 
Em sua bagagem, Londero trouxera uma estampa de Nossa Senhora do Rosário em caixilho 
de 40x70 cm, que foi pendurada na parede do rancho primitivo que lhe servia de morada e que 
logo se tornou ponto de reunião dos moradores dos lotes vizinhos que, aos domingos, em 
conjunto, recitavam o rosário. 
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Desses encontros, surgiu a ideia de uma capela a ser construída nas terras planas e de fácil 
acesso do Sartori e que seria dedicada a Mãe do Rosário, cuja imagem poderia ser trazida da 
Itália por um parente e conterrâneo de Londero, que em breve emigraria de Odine. 
Feita a encomenda, em dezembro de 1884 embarcava em Genova com destino ao Brasil, mais 
precisamente para Arroio Grande no Rio Grande do SuI, Giorgio Londero com sua família. O 
caixote com a imagem desmontada foi colocado junto à outra carga cujo conteúdo não 
precisava ser tocado durante a travessia. 
 
O navio chamava-se "RIGHI" e transportava grande número de imigrantes italianos. 
 

O incêndio 
A tradição conta que o incêndio foi causado acidentalmente por dois marinheiros pela explosão 
de uma pipa de álcool que espalhou fogo pela coberta e mastaréus e com ele o pavor e a 
perspectiva da morte. Marinhagem e passageiros revezavam-se no afã de conter as chamas 
ou tardar o seu efeito, molhando incessantemente as partes ainda não atingidas. Carga e 
bagagens que poderiam alimentar o fogo foram jogadas ao mar; o mesmo destino tiveram os 
mastros, que, em chamas, foram cortados por ordem do capitão. Os animais de abate para 
alimentação dos passageiros, romperam seus cercados e, na fuga desesperada, pereceram 
queimados ou tragados pelas ondas. 
 
As mulheres, acuadas, amparavam as crianças e rezavam implorando a salvação. Quando o 
fogo alcançasse o lastro, o naufrágio seria inevitável! Só a misericórdia Divina poderia mudar 
o destino do "RIGHI". 
 

O Milagre 
As chamas, que já haviam devorado quanta podiam, extinguiram-se, para espanto de todos, 
bem junto ao caixote que continha a imagem de Nossa Senhora e que havia ficado incólume 
em meio aquela destruição. Miracolo! Exclamaram todos. As preces, movidas pela fé daquela 
pobre gente, obtiveram resposta, O milagre era evidente. 
 
O "RIGHI", agora sem mastro, com as maquinas funcionando precariamente, apagado pela 
fuligem o nome que o identificava, era apenas um casco de navio, com sua carga humana, 
quase sem agua e sem alimento e à deriva. Mas os bons ventos, as correntes marítimas e a 
providencia o levaram a costa brasileira. Após sete dias de penúrias e temores podia-se avistar 
as Ilhas da Barra do Rio de Janeiro. 
 
Sem telegrafo para comunicar sua identificação e situação às guarnições fiscais do porto, 
lençóis brancos desfraldados na amurada emitiram os sinais de socorro. 
 
O "RIGHI" foi então rebocado até a Ilha das Flores onde desembarcou seus passageiros. Era 
o dia 28 de janeiro de 1885. Do Rio de Janeiro, os colonos foram reembarcados em navios 
costeiros que os transportaram ao Rio Grande do SuI e então encaminhados para as diferentes 
colônias de destino. 
 
E a 22 de fevereiro, na capelinha de Arroio Grande, com missa cantada, fez-se a benção da 
imagem, primorosamente vestida pelas mulheres, que passou a ser conhecida pelo nome de 
"La Madonna degli Immigranti" e, todos os anos, no primeiro domingo de outubro e festejada 
em grande "sagra" e espera, quem sabe, a visita dos descendentes daqueles que com ela 
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vieram da distante pátria italiana num navio que, em alto mar, teve um incêndio a bordo e foi 
salvo por miraculosa intervenção divina. 
 
Nota- Arroio Grande: Não se trata do município do extremo suI do estado, mas de uma Linha entre os rios da 
Colônia Silveira Martins, a meio caminho da cidade de Santa Maria a Nova Palma. E uma capela pertencente à 
Paróquia de São Pedro, de Arroio Grande. La encontra-se a residência de alvenaria, pertencente hoje aos Serafini, 
onde está incrustado na parede o quadro de Nossa Senhora do Rosario trazido da Itália pela família Londero 
(Informação de Pe.Sponchiado). 

  

O Que dizem os documentos 
A curiosidade transformou-se em necessidade de saber notícias mais precisas e levou-nos a 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, onde, em consulta ao "Jornal do Comercio", edição de 
29 de janeiro de 1885, 5º feira, obtivemos algumas informações essenciais: o RIGHI, um navio 
de 96 (96) toneladas, equipagem, 31, tendo como comandante B. Muzio, dera entrada no porto 
no dia anterior (dia 28, 4º feira), tendo a bordo 862 passageiros de 3º classe e 16 em transito. 
Os passageiros de 3º classe eram os nossos imigrantes. 
 
A notícia seguinte a encontramos na mesma edição do jornal, na coluna "Gazetilha", com o 
título Imigrantes e que transcrevemos literalmente na grafia da época: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outra pequena nota, na mesma coluna, informa que dois colonos italianos, Alborghetti Jeremias 
e Zofinette Angelo, com várias queimaduras pelo corpo ocasionadas pelo incêndio que se 
manifestou a bordo do vapor Righi haviam sido recolhidos ao hospital da Misericórdia. 

Emigrantes - No vapor italiano Righi, entrado hontem em nosso porto, chegarao-

nos 862 immigrantes que se destinao, na maior parte, as províncias de S.Paulo e 

Rio Grande do SuI. Forao transportados com prontidão para a hospedaria da ilha 

das Flores, onde acharão dispostos, conve¬nientemente, todos os serviços de 

agasalho. O transporte efectuou-se com a costumada regularidade, tendo-se 

achado a bordo o Sr. Tenente-Coronel Accioly e Vasconcellos, inspector-geral das 

terras e colonização. A viagem do Righi foi arriscadíssima, e o vapor, segundo de 

boa fonte fomos informados, não offerece as condições necessárias ao serviço de 

transporte de immigrantes, sendo muito para lamentar o estado de desaceio em 

que foi achado. Tendo partido de Genova, apanhou o navio temporal violento que 

o forçou a arribar a outro porto da Itália, tendo sido necessário lançar a mar a maior 

parte das provisões. Ha. 4 dias, na altura dos Abrolhos, manifestou-se a bordo, 

incêndio que durou por 26 horas queimando-se a Câmara do Commandante e o 

porão com a carga que trazia na parte de ré. O navio foi julgado perdido, e o 

commandante telo-hia encalhado na costa do Espírito santo se lho não impedisse 

a difficuldade de manobrar com a machina em conseqüência do fumo. Extincto com 

grande custoo o incêndio, tomou o commandante a deliberação de seguir para o 

Rio de Janeiro. 

A maior parte da bagagem dos immigrantes foi consumida pelo incêndio. 

O desaceio do vapor e sua imprestabilidade para o transporte de immigrantes são 

fatos de que temos noticia de insuspeita origem. Nem o publicaríamos se assim 

não fosse. Parece-nos que, isto verificado, cumpre tomar providencias que obstem 

a proceder tão inconveniente. O governo italiano, e qualquer outro, chegariam de 

boa mente a accordo sobre recíproca vigilância destinada a impedir abusos desta 

categoria. Por menos agradável que seja a immigracao a alguns governos 

europeus, impossível e impedi-Ia e, desde que elas se da, tem os mesmos 

governos, a obrigação de velar pela sorte dos seus subditos que se aventurao a 

travessia do Oceano. 
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Sabíamos, por consulta no Arquivo Nacional, que a primeira viagem do "RIGHI" depois do 
acontecimento sinistro de l885, dera-se dois anos após, ou seja, em janeiro de 1887. Foi ainda 
o “Jornal do Comercio", edição de 23.1.1887 que nos confirmou o fato: 

 
"Chegada ao Rio de Janeiro, 22 de janeiro, 1887; Procedência, Genova; 
Escalas, São Vicente e Ilha Grande; 44 dias (9 horas do último); vapor 
italiano Righi: 947 toneladas; Comandante, G.E. Dellepiane; equipagem, 
36; Carga: vários gêneros". G.N. de Vincenzi; passageiros, 1.010 de 3º 
classe. 

 

A lista de passageiros do "RIGHI" 
No Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, Seção de consultas sob a notação "Entrada de 
Imigrantes", Ilha das Flores - Livro 13", obtivemos a lista de passageiros de 3º classe do vapor 
"Righi". São quase 800 nomes de chefes de famílias, com seus dependentes, e de solteiros, 
entrados na Hospedaria dos Imigrantes, na ilha das Flores, no dia 28 de janeiro de 1885. 
 
Do Rio de Janeiro, aqueles destinados a Porto Alegre, foram embarcados, no dia 1º de 
fevereiro, em um navio costeiro, cujo nome desconhecemos, e chegaram a capital do estado 
cerca de uma semana mais tarde e logo encaminhados as diferentes colônias para se 
estabelecerem. Em 13 de marco, nascia no barracão dos imigrantes da colônia Dona Izabel, 
hoje Bento Gonçalves, Antônio, o primeiro filho brasileiro de Antônio Astolfi e Tereza Azzalini, 
passageiros do "Righi", os últimos da lista, que abrem a relação que segue, de alguns nomes 
que escolhemos para ilustrar este trabalho. 
 
ASTOLFI, Antônio, 33, c.c. Theresa, 28; Pierina, 8; Eugenio, 6; Eugenia, 3; Virginia, 2. 
VEDANA, Benedeto, 30, c.c. Lucia, 25. 
BATISTELLA, Pietro,26, c.c. Madalena, 24; Maria, 9 m. 
BATISTELLA, Giuseppe, 22, c.c. Pierina, 25; Giovanni Mg. 5; Maria Theresa, 2; Francesco Mg, 4 m; Valentino, 

25, solt.; Antônio, 25, c.c. Maria, 32; Daniele, 10; Andrea, 7; Augusta, 4; Ângelo, l; Luigi, 23, solt., Theresa, 62, 
vva.; Giovanni, 30, c.c. Fiorina, 25; Valentino, 3. 
FAVRETO, Giovanni, 25, s. 
BARP, Antônio ..., c.c. Giovanna, 26; Ângela, 11; Thomaso, 9; Rachele, 7; Anna, 4; Carlo, 2. 
BARP, Domenico, 36, c.c. Lucrecia, 33; Carolina, S; Prima, 3; Luigia, 1; Maria, 12; Antônia, 12. 
BARP, Domenico, 76, c.c. pierina,66; Theresa, 33, s., Angelina, 24, BARP, Agostino, 35, c.c. Antônia, 32; 

Ângelo, 8; Eugenia, 4;Antonia1. MAGNAN, Giovanni Batta., 50, c.c. Lucia, 40; Maria, 13; vittoria, 11; Luigi, 9; 
Antônio; Elisabeta, 1; Theresa, 57,s. 
POLETO, Antônio, 40, c.c. Antônia, 32; Giacomina, 11; Matilde, 7; Maria, 6; Gustavo, 4; Ermenegildo, 1. 
LONDERO, Girolamo, 45, c.c. Lucia, 39; Pietro, 11; Maria, 9; Giuseppe, 7; Anna, S; Rosa, 3; Antônio, 1. 
VERNIERI, Antônio, 26, c.c. Maria, 23. 
POLESE, Domenico, c.c. Lucia, 25; Antônia, 9 m. 
DALL'OLIO, Giovanni Batta., 54, c., Antônio, 18; Luigi, 7; Paolo..  
NARDINO, Ângelo, 23, c.c. Maria, 26; adjunto, 5. 
GRANDO, Giovanni Batta., 28, c.c. Maria, 26; Domenica, 2; Ângela, 3m. FONTANELLA, Agostino, 23, s. 
VARNIER, Eugenio, 26, c. c. Maria, 22; Madalena, 50, viúva., Maria, II.  
GRANDO, Giovanni, 42, c.c. Maria, 46; Clementina, 15; Ângela, 12; Catarina, 9, Giacomo, 75, v. 
LONDERO, Giorgio, 52, c.c. Santa, 51; Giudita, 18;, Rosa, 11, Maria, 10; Andrea, 25, c.c. Antônia, 23; Santa, 18 

m., Rosa, 4m.  
BALBINOTE, Domenico, 31, c.c. Benedetta, 29; Catarina, 4;  
BALBINOTE, Francesco, 35, c.c. Catarina, 33; Antônio, 9, Augusta, 7; Domenico, 5; Agostino, 3; Chiara, 2 
(foram p. Pelotas). 
MELLA, Giuseppe, 34, c.c. Pascua, 29; Giuseppina, 2. 
VERNIER, Giovanni, 31, c.c. Theresa, 25; Pietro, 5; Antônio, 6 m.  
LONGO, Domenico, 30, v.; Luigi, 3; Giovanni, 2 falecida dia 29, febre tifoide. VICENSI, Antônio, 41, c.c. Maria, 
40; Pietro,15, Giovanna, 10; Battista, 6; Anna, 3. 
MAGAGNIN, Antônio, 41, c.c. Augusta, 41. 
PERIN, Giovanni, 30, c.c. Theresa, 28; Antônio, 9; Ricardo, 5.  
TOMASETO, Giordano, 38, c.c. Luigia, 39; Ângelo, 13; Luigi, 11, Maria, 8; Santo, 5; Carolina, 2 m. 
RIGO, Domenico, 35, c.c. Perina, 33; Perino, 7; Anna, 7; Antônio, 5, Giovanni, 3. 
RIGO, Giacomo, 24, c.c. Lucia, 23; Antônia, 4 m. 
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RIGO, Pietro, 28, c.c. Maria, 20; Giacomo, 1. 
FRAMIA, Luigi, 28, c.c. Catarina, 24, Gosue, 3; Perina, 1. 
MANFEY, Giuseppe, 22, s. 
TOMASETO, Benedetto, 34, c.c. Roza; 
CAMILOTTI, Domenico, 34, c.c. Anna, 30; Ângela, 5; Santo, 1.  
ARGENTA; Giuseppe, 40, c.c. Francesca, 30; Roza, 9; Paolo, 8; Luigi,3.  
GIUSTI, Ângelo, 36, c.c. Onorata, 34. 
GHISLENI, Alessio, 27, c.c. Emilia, 21; Genoefa, 18, Giovanni,32,s; Giuseppe, 15; Pascuale, 14; Catarina, 
BOF, Pascua, 63,v., Giovanni, 35,s.; Catarina, 31,s.; Pietro, 26,s; Giuseppe, 24,s; Margarita, 20, s. 
SANTINI, Abdon, 49, c.c. Giovanna, 50; Calisto, 25,s., Taddia,24,s; Alfonso, 22,s.; Leonardo, 19,s; Regina, 13. 
MIOTTO, Antônia, 42,v; Antônio, 13; Giovanni, 11. 
GANDIN, Antônio, 31, c.c. Anna,25; Giacomo, 3; Antônio, I. 
PERTILE, Domenico, 43, c.c. Domenica, 39; Lucia, 15; Domenico, 13; Martino, 10; Domenica, 3; Antônio, 1. 
Egidia, 12; 51, v. Vittore,33,s. 
ZATTI, Bernardo, 38, c.c. Pascua, 38; Antônio, 15; Maria, 13, Alquila, 11; Secondo, 8; Dante, 4 m.; Alquila, 79. 

 
 
 

Uma Família 
Alcides Dall'Acqua e Zelinda Novello 

 
Alcides Dall'Acqua, filho dos imigrantes Ângelo Dall'Acqua e Marina Sbardelotto, neto de 
Giuseppe e Anna Bonfardin, nasceu em 7 de setembro de 1907 na Linha 18 de Casca, então 
2º distrito de Guaporé. Aprendeu com o pai os ofícios de carpinteiro e marceneiro e exerceu-
os durante muitos anos, deixando as marcas de sua habilidade artística em muitas obras até 
hoje existentes como o altar da igreja de São Brás, de Parai, RS, que era então distrito de 
Lagoa Vermelha, cujos entalhes foram feitos por Alcides, seu irmão Plínio, juntamente com o 
pai Ângelo, assim como os entalhes das portas e do púlpito da igreja matriz de Casca, sempre 
sob a orientação do desenhista e construtor Ticiano Bettanin. 
 
Alcides, cujo nome completo era Alcides Cincinatto Garibaldi Dall'Acqua, casou em 1932 com 
Zelinda Novello, nascida em 5 de outubro de 1912, filha de Francisco Novello e Rosa Olivatto, 
também residentes no distrito de Casca. No ano de 1946, Alcides e Zelinda, com os dois filhos 
Ângelo e Terezinha, transferiram residência para o estado do Paraná: primeiro moraram em 
Ponta Grossa, depois em São Miguel de Iguaçu, fixando-se mais tarde em Medianeira, onde 
Alcides se estabeleceu, em sociedade com o genro Felix Carra, com armazém, bar e sorveteria, 
além de ocupar-se, agora, não mais com a marcenaria, mas com mecânica e retifica de 
volantes de serra-fita, trabalho que era executado nas próprias serrarias paranaenses, 
abrangendo um grande raio de ação. 
 
Alcides e Zelinda tiveram dois filhos: 

1- Ângelo Francisco Dall'Acqua - nascido em Casca em 12 de marco de 1934. Cirurgião-
dentista e oficial da reserva do Exército Brasileiro no posto de Coronel-dentista. Casou 
com Claudete Cavalheiro, contabilista. São seus filhos: 

F1- Marcelo Cavalheiro Dall'Acqua, nascido em 12 de abril de 1961 em Curitiba. 
- cirurgião-dentista com especialização em ortodontia, exercendo suas atividades 
profissionais em Curitiba. Solteiro. 
F2- Luciano Cavalheiro Dall'Acqua, nasceu em 1º de julho no Rio de Janeiro. 
Cirurgião-dentista com especialização em Periodontia e implantes, exerce sua 
profissão em Curitiba. Casado com Josiette Luckmoss, professora de Educação 
Física na PUC de Curitiba. Pais de uma menina, Flavia Liz, nascida em Curitiba 
em 2 de setembro de 1992. 
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F3- Ângela Cavalheiro Dall'Acqua, nascida em 23 de janeiro de 1966 em Curitiba, 
formada em Comunicação, área de Relações Públicas, pela Universidade Federal 
do Paraná, e também artista plástica. Casou com Algacir Antônio polsin, oficial do 
Exército Brasileiro no posto de Capitão, servindo na Escola Preparatória de 
Cadetes na cidade de Campinas, São Paulo. O casal tem um filho de nome 
Daniel, nascido em 6.5.1993 em Campinas, São Paulo. 

2- Terezinha Dall'Acqua - nascida em 31 de marco de 1937 em Vila Maria, RS, e casada 
com Felix Carra, técnico em maquinas de serrarias, residindo atualmente em 
Medianeira, PR.  Terezinha e Felix são pais de quatro filhos: 

F1- Luiz Carlos Carra, nascido em 24 de dezembro de 1960 em Medianeira, era 
estudante de engenharia mecânica ao falecer em Joinville, SC; 
F2- Jose Augusto Carra, nascido em 26 de janeiro de 1964 em Medianeira, 
programador de computadores, e casado com Solange Bassetto e reside em 
Curitiba. 
F3- Salete Carra, nascida em 24 de abril de 1968, formada em processamento de 
dados, e casada com Antônio Rigon. O casal tem uma filha de nome Camila, 
nascida em 23 de agosto de 1992 em Medianeira, onde reside. 
F4- Sandra Carra, nascida em 26 de setembro de 1969, formada em 
processamento de dados, e casada com Jose Marcos Diniz, também formado em 
processamento de dados. Residem em Curitiba. 

 
Alcides Dall'Acqua faleceu em 14 de novembro de 1992 em Medianeira, PR. 
 
Zelinda Novello Dall'Acqua, vovó e bisavó, tendo ultrapassado a casa dos 80 anos, vive com 
sua filha Terezinha e o genro Felix Carra em Medianeira, PR. 
 

Ângelo Dall'Acqua  

Curitiba, PR, 1993 

 
 

Uma Mulher 

Geacomina Borelli Astolfi 

 
É este o título que a nova página desta revista vai levar a partir desta edição, apresentando a 
história de nossas mulheres que tiveram sua vida marcada por atos e exemplos de verdadeiro 
heroísmo, daquele heroísmo no dia-a-dia, mais difícil do que aquele de dar a vida por uma 
causa num ato único, porque é silencioso, repetitivo e solitário, sem trombetas e medalhas de 
honra. Heroísmo sustentado pela fé em Deus e no trabalho, comandado pela certeza de estar 
procedendo com retidão e a certeza de que só o proceder correto confere ao corpo o repouso 
e ao espírito, a paz, que, por sua vez geram forças para os desafios do dia seguinte. 
 
E a história de nossas famílias se fez e se está fazendo com o suporte destas mulheres, 
valorosas e sabias elos de vida entre nossos mais remotos antepassados e os que hão de vir. 
 
De quantas podemos falar? De muitas: de Anna Dall'Acqua Gasperin, Itália Dall'Acqua Astolfi, 
Teresa Azzalini Astolfi, Stella Dall'Acqua Facchinello, Josefina De Maman Caron, falecidas, e 
de tantas outras que estão em plena missão de vida, e nem sempre nos damos conta do quanto 
são lutadoras, integras, amorosas e merecedoras do mais profundo respeito e gratidão. 
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Abre nossa galeria de mulheres GEACOMINA BORELLI ASTOLFI, apresentada por sua neta 
Jeceli Astolfi Vivan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainda lembro com saudades e certo pesar das férias escolares, quando nos refugiávamos na 
casa da vovó Geacomina. Não lembro de fatos específicos, pois minha memória me falta, mas 
quando a recordação bate me invade um sentimento de alegria e aconchego. 
 
Muito bondosa e de um profundo amor a Deus e ao próximo, a vó Geacomina sempre nos 
mostrou na pratica como se deve tratar outrem; Ministra da Eucaristia, membro das 
franciscanas da sua paróquia, também trabalhava na pastoral da saúde e diariamente visitava 
os hospitais de Passo Fundo, levando aos doentes a Eucaristia e palavras de conforto e 
carinho. 
 
Acredito que este amor tão forte a Deus ela deve ter desenvolvido durante as tantas 
dificuldades que teve de transpor durante sua vida, pois foi mãe de quatro filhos - Lourdes, 
Nelci, Odila e Benjamin - e um do coração, Antônio, sendo que Benjamin, nascido em 1947, de 
sete meses, de tão pequeno cabia em uma caixa de sapatos e no inverno rigoroso era aquecido 
por duas garrafas de agua quente. Em 1958 teve de ser operada para a retirada do aparelho 
reprodutor e em 1967 teve câncer, originário dessa cirurgia. Para compensar tantos pesares, 
em 1960 recebeu de Deus mais um filho. Como dizia, "filho do coração, pois filho que não nasce 
da gente a gente escolhe por amor". 
 
A vó Geacomina, independente de tantos problemas de saúde, sempre foi uma pessoa de 
muita fibra e, desde seu nascimento em 06/06/1920, teve de trabalhar muito. Seus pais Santo 
Borelli e Emília Paludo tiveram uma numerosa prole, da qual foi a 2º entre os filhos, e desde 
muito cedo precisou se dividir entre os cuidados com os irmãos e os afazeres da casa. 
 
Casou em 09/08/1941 em Itapuca Braba, atualmente Mauricio Cardoso, com Genoíno Astolfi e 
foi residir na casa do sogro Benjamin Astolfi. Teve quatro filhos que criou e educou ao mesmo 
tempo em que também criou os sete irmãos de Genuíno, pois em seguida ficaram órfãos de 
mãe. 
 
Neste ínterim, Genoíno trabalhava em uma madeireira de seu tio Jose De Maman e 
posteriormente em um pequeno armazém que adquiriu em Muliterno, onde recebia a ajuda de 
Geacomina. Já, então, estavam residindo em Passo Fundo. 
 
Os filhos cresceram, casaram, formaram suas famílias, e Geacomina passou então há dedicar 
seu tempo ao vô Genoíno e aos necessitados. Até 1972, quando Deus chamou Genoíno para 
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si, Geacomina então direcionou a maior parte das horas de seu dia aos que precisavam de 
auxilio em sua paróquia e nos hospitais que visitava. 
 
Vó Geacomina viveu assim, distribuindo amor a seus familiares e a todos os que a conheceram. 
Tanto amor, que nos preparou até para que entendêssemos e nos conformássemos com sua 
partida. No dia de sua morte deixou uma mensagem a ser lida pelos seus. Era o dia 21 de 
dezembro de 1991: 
 

"A morte não existe. Se você perdeu um ente querido, não se desespere, 
Tenha a certeza de que ele não morreu,  

Apenas mudou de estado e, Mais cedo ou mais tarde, Você o irá novamente encontrar. 
Não dê a ele, pois, a decepção de querer fugir da luta. 

Não pretenda ser superior a Deus: 
Aceite o que Deus determinou em sua sabedoria 

E será imensamente feliz." 

 

Jeceli Astolfi Vivan 

Porto Alegre, 1993. 
 
 
 

Guaporé 
Continuação da matéria publicada na revista de 1991 

  
1969 - Assume a Prefeitura o Dr. Otolip Dal Bosco: 1.2.1969 a 31.1. 1973. 
1970 - Criação de 2.695 estabelecimentos agrícolas no município, ocupando 58.742 hectares de terra. 
1973 - Assume o governo do município o Dr. Nelson Luís Barro: 1.2. 1973 a 31.1.1977. 
Criação da Rodovia RS/129; 
Criação do Aeroporto Municipal "14 Bis". 
1974 - Construção do Presídio Municipal; e feito o calcamento de ruas do distrito de Dois Lajeados: Construção e 

inauguração do Posto de Saúde em 18.9.1973, situado ao lado do Hospital Municipal que fora fundado em 18. 
9.1942; 
1975 - Criação da APAE pelo clube de mães "Girassol", tendo como presidente a Sra. Juliana Barro e vice-
presidente a Sra. Ornela Astolfi Roos. 
1977 - Assume a Prefeitura o Sr. Antônio Carlos Spiller: a 31.1.1981, com mandato prorrogado par mais dois anos. 
- São inaugurados o Autódromo Municipal e o Ginásio de esporte da Escola Bandeirantes; 
- É construída uma usina de britagem; 
- Oficialização do Hino de Guaporé, com letra de Sergio Brum e Iracema Braskoski e música de Sergio Brum e 
Romoaldo Dalmas; e inaugurado o prédio onde deve funcionar o INAMPS; 
 Inauguração do pavilhão do Grupo Escolar Vicente de Carvalho e da Escola Municipal de Santa Bárbara. 
1978 - Construção da Escola Municipal Marcilio Dias de Pulador;  
- Inauguração da ferrovia EF/491; 
- Inauguração do sistema de comunicação DDD - DDI; 
- Inauguração do pavilhão e do lavatório da horta comunitária. 
1979 - Instalação do Museu Municipal em prédio próprio adquirido e incorporado ao patrimônio municipal. 
1980 - Construção das escolas "Cacilda Pereira", "Nossa Senhora de Fátima" e "Pio XII"; 

- Oficialização da Bandeira de Guaporé pela lei 1096/89, criação do artista Emilio Benvenuto Zanon sob a 
supervisão técnica do professor Arcino Antônio Peixoto de Farias;  
- Instalação da Caixa Econômica Federal em 29.5.1980. 
1982 - Inauguração do Centro Social Urbano em 20 de maio. 
1983 - Instala ção de telefonia e de eletrificação rural. 
- E reeleito pra a prefeitura de Guaporé o Dr. Nelson Luís Barro: 1.2.1983 a 31.1.1987, com mandato prorrogado 
por mais dois anos: 31.1.1987; 
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- Construção do Centro Comunitário de Lazer e Desportos; Criação da Creche "Manica" pelo decreto 1766/84, 
abril; Inauguração da sede própria da APAE em 18 de junho. 
1985 - Criação do jornal "Tribuna da Serra", com um exemplar por semana; 
- Inauguração da Escola Júlio de Castilhos em Vila Oeste; 
- Visita a cidade do Sr. Luiz Fernando Correa, neto do primeiro Intendente de Guaporé, Sr. Vespasiano Correa. 
1986 - Construção da nova Delegacia de Polícia, situada na Avenida Silvio Sanson; 

- É feita à pavimentação asfáltica de 50 quadras da cidade; 
- Pavimentação do acesso à cidade. 
- Construção e reforma de varias escolas; 
- É inaugurado o "Estádio Albino pasquali". 
1987 - Criação e implementação final de creches especializadas junto ao núcleo habitacional pro Morar; 
- Instalação de mais de 1000 telefones na área urbana: 
- Inauguração do "Ginásio de Esportes Scalabrini"; 
- Emancipação de Dois Lajeados, município que vai se compor das áreas distritais de Dois Lajeados, São Valentim 
e Santa Bárbara; 
- E reativada a Banda Municipal, com 110 integrantes. 
1988 - Aprimoramento da infraestrutura turística no Autódromo Internacional de Guaporé; 
Criação da "Radio Liberal FM". 
1989 - Assume o governo municipal o Sr. Alexandre Postal: 1.2.1989 a 1.1.1993. 
- Reinauguração do "Cine Guaporé" pela empresa "Cine Luna Ltda.". 
- Melhoria e pavimentação de ruas; 
- É instalada a iluminação no Cristo Redentor; 
- Reabre-se o Hipódromo Municipal (cancha reta); 
- É inaugurado o novo salão paroquial junto a Igreja Matriz de Santo Antônio; 
- Formação da Banda Marcial de Guaporé. 
1992 - Criação do Corpo de Bombeiros; 

- Inauguração da nova sede do CTG "Ultima Tropeada"; 
- Os distritos de Vila Oeste e pulador promovem sua emancipação, constituindo o município de União da Serra. 
1993 - Assume em 1.1.1993 a Prefeitura o Sr. Mario Marocco; 
- É instalado e inaugurado oficialmente o núcleo universitário da Universidade de Caxias do SuI UCS, que deverá 
funcionar no antigo prédio do Colégio Conceição; 
De 23 a 25 de julho (1993) são realizadas as provas ao Concurso Vestibular Unificado, para o curso de Ciências 
Contábeis, com a participação de 164 candidatos para o preenchimento de 60 vagas; 
- É proferida pelo cidadão Guaporense, Coronel Sergio Mario pasquali a aula inaugural do Núcleo Universitário de 
Guaporé da Universidade de Caxias do SuI. 

 
Fontes: Monografia de Guaporé da autoria de Daniela Sfredo, Dirlei Valler e Rosane Fabris (trabalho de conclusão de 

curso). Adriana Roos Sebben e Andréia Roos. 

 
 
 
 

O Autódromo de Guaporé  
Resumo histórico 

 
Guaporé - município situado na região da Encosta Superior da Serra vinha sofrendo, face a 
uma série de fatores, lenta estagnação no seu processo evolutivo, prejudicando seu 
desenvolvimento, quer pela falta de meios de comunicação, ausência de rodovias e ainda 
pelas peculiaridades de uma região topograficamente bastante acidentada.  
 
De clima ameno e saudável, Guaporé dispunha de belezas naturais incontestáveis, 
semelhantes a paisagens européias. A este quadro não ficou insensível um grupo de jovens 
que aspiravam a um ideal de desenvolvimento positivo na conjuntura da região. 
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Era o ano de 1967 quando chegou a nosso município, procedente de Caxias do Sul, um recém 
formado médico, Nelson Luís Barro, que se fixou primeiramente em Dois Lajeados, depois em 
Guaporé, para clinicar. Nelson Barro tinha como hobby a prática do automobilismo e logo se 
tornou campeão Estadual com um carro Sinca Chambor, nº 34, da categoria 1.600 a 3.000 
cilindradas. 
 
Entusiasmados com o feito, jovens Guaporense uniram-se com a finalidade de organizar uma 
Associação que viesse congregar os aficionados daquele esporte e criar uma infraestrutura 
relacionada com a divulgação e o aprimoramento de uma mentalidade baseada nos princípios 
do desenvolvimento turístico, econômico e social, não só no município, mas em toda região. A 
euforia e o entusiasmo despertados para esses objetivos geraram uma memorável reunião 
realizada em 1º de setembro de 1969, surgindo então a Associação Guaporense de 
Automobilismo. 
 
Liderado pelo médico-piloto, o grupo foi crescendo, contribuindo cada vez mais para projetar o 
nome de Guaporé no cenário Estadual, chamando atenção de todos os desportistas e dos Rio-
grandenses para uma comunidade até então quase desconhecida. 
 
Objetivando um sentido social, turístico e econômico, movimentaram-se todas as forças vivas 
da comunidade na execução de seus objetivos como se fosse despertada de seu sono 
letárgico. 
 
Dado as peculiaridades de uma região onde predominava o regime da pequena propriedade e 
suas lides diárias voltadas à agricultura, ninguém poderia imaginar que se projetasse de uma 
forma tão positiva a realização de um empreendimento de tamanha envergadura: O Autódromo 
MUNICIPAL. 
 
As obras começaram. Uma verdadeira maratona que teve a positiva participação do Prefeito 
Municipal da época, Dr. Otolip Dal Bosco. Após noventa dias de incessante trabalho. O 
Autódromo de Guaporé, então com pista de chão batido e impregnado de óleo, já estava em 
condições de ser palco de uma prova automobilística. 
 
Em 21 de dezembro de 1969, sob a aprovação, orientação e fiscalização da Federação Gaúcha 
de Automobilismo, aconteceu a inauguração com a participação de 72 carros das mais famosas 
equipes do Rio Grande do Sul. A festividade alcançou tão raro brilhantismo que foi alvo de 
aplausos da imprensa de além-fronteiras. O sucesso foi total e o êxito completo. A A.G.A. 
mereceu grande destaque, não só pela perfeita organização da prova, mas muito mais pela 
projeção que deu ao município, uma verdadeira divulgação do desenvolvimento e progresso 
de toda uma comunidade. 
 
A primeira grande barreira havia sido transposta. A próxima etapa era dar forma definitiva ao 
Autódromo e com a participação efetiva da Prefeitura Municipal, auxílio do Governo Federal e 
Estadual, a obra foi ganhando vulto, contando também com a colaboração decisiva das 
prefeituras de Serafina Corrêa, Veranópolis, Nova Prata, Encantado, Anta Gorda e Bento 
Gonçalves; do 1º Batalhão Ferroviário e das empresas: Barcelos S/A, Braseu S/A e Toniolo & 
Busnelo S/A. O asfalto e a construção dos boxes deram ao Autódromo a dignidade de um 
gigante, classificando-o como o mais seguro do Brasil, tanto para pilotos como para público. 
 
Na época, impulsionado particularmente pela presença de Emerson Fittipaldi na Europa, o 
automobilismo ganhava "fatias" no mercado esportivo do Brasil. 
 
E chegava então o ano de 1976, ano de inauguração do Autódromo Municipal de Guaporé. No 
dia 17 DE OUTUBRO de 1976, havia alegria no povo, choro de contentamento, orgulho, havia, 
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enfim, a certeza de que ali estava a redenção de Guaporé, com abertura oficial do nosso 
Autódromo, que teve a realização da 5º Etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford, 
sendo vencedor da prova Amadeu Campos. 
 
O autódromo tornou-se "Internacional" no dia 17 de novembro de 1985 com a realização da 
10º Etapa do Campeonato Sul Americano de Fórmula-3, com a vitória do piloto gaúcho Leonel 
Friedrich. Já o maior público, cerca de 25 mil pessoas, aconteceu em 29/30 de setembro de 
1984 quando da realização das "12 HORAS DE GUAPORÉ", que teve a presença do 
campeoníssimo Emerson Fittipaldi. 
  

Matéria fornecida pela AGA - Associação Guaporense de Automobilismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baú de Recordações 
 
Plinio Astolfi – Guaporé 
 
Foi em 1941, quando eu tinha dezenove anos, na época em que saímos da Colomba para 
morar na Linha 3 de Maio. A guerra estava para estourar. Eu estava na festa em honra a São 
Paulo, padroeiro da capela da Colomba. Havia bandeirinhas do Brasil penduradas em todas as 
arvores, mas veio um vendaval que espalhou todas por terra. Eu conversava com o Domingos 
Comerlato, quando ouvi o boato de que o Antônio Caron estava de briga com o Emilio Moi. 
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Antônio Caron, que era o festeiro, mandou seu filho juntar as bandeiras, só que o filho do Moi 
já tinha juntado algumas e não quis entregar, dizendo que fosse um adulto busca-las e então o 
Caron foi e recebeu as bandeiras de volta. Bom! estavam ali também dois bêbados que deviam 
a nossa loja, eram o Pedro e o Jose Klaus, e eu falei para eles que em vez de encher a cara e 
gastar dinheiro à toa, antes pagassem suas dívidas. Ninguém falou nada, e tudo ficou por isso 
mesmo, até que depois de alguns dias estourou a guerra, e eles ficaram presos por bebedeira 
e desordem, pois, estavam festejando a declaração da guerra. Ai, eles se vingaram de mim e 
do Moi, dizendo pro delegado que nós tínhamos rasgado as bandeiras e que falamos que a 
bandeira do Brasil era a bandeira dos macacos. 
 
O delegado, um tal de Mariante, e o subdelegado, que era o Goncalves (Amanuense), foram 
até a casa do Emilio Moi e o prenderam na mesma noite e ainda deram uma surra de cacete 
nele. No dia seguinte, telefonaram para o papai dizendo que me apresentasse no destacamento 
(cadeia), que ficava embaixo da prefeitura. Chegando lá, me prenderam e no dia seguinte, as 
9 h da manhã, me levaram para a delegacia, que ficava em cima da antiga rodoviária: eu e o 
Moi conduzidos por três policiais de baioneta armada! Ai, o delegado, que era nosso conhecido, 
contou porque estávamos lá, e eu, antes que o delegado terminasse de falar, disse que sabia 
quem tinha nos denunciado, e contei a história da festa na Colomba e disse a ele que tinham 
sido os Klaus. Ele confirmou, e teria me soltado se eu não tivesse dito que me admirava muito 
dele ter acreditado na palavra de dois bêbados, sujos na delegacia e em toda a cidade por suas 
bebedeiras e dividas em todo o comércio. Ai, ele me pôs na cadeia de novo e lá fiquei até as 4 
h da tarde, hora de pegar o ônibus de volta para casa. 
 
O Mário, meu irmão, me deu toda assistência naquela vez. Foi no Antônio Spagnol (hoteleiro), 
onde buscou forros de cama e comida para mim. 
 
Foram meus colegas de cadeia: o Emilio Zanon, o "seu" Carpi, dois técnicos do curtume, o 
Faccio e outros. Todos presos por serem estrangeiros e 5º colunas! 
 
  

Nadir Caron Tessaro, União do Oeste, SC 
 
Os jovens de antigamente também faziam suas travessuras: Na Colomba morava um homem 
muito rico, era o Ângelo Oltramari, pai do João. No portão de sua propriedade ele escreveu a 
seguinte frase: "É proibido caçar nesta invernada". A rapaziada não gostou da ordem que 
interferia num de seus lazeres preferidos e resolveu roubar o portão. Tudo combinado, lá se 
foram uns vinte rapazes: arrancaram o portão e com uma soga o amarraram a uns 10 m de 
altura numa arvore. Mas fizeram um trato: se fossem descobertos, um só se declararia culpado. 
 
Passados uns dias, a turma foi chamada à delegacia. No caminho, combinaram que o Fiorindo 
Caron se diria o culpado e se ele fosse para a cadeia, todos pagariam um pouquinho para tirá-
lo de lá. 
 
Na delegacia de Guaporé, um de cada vez foi sendo chamado para dar seu depoimento: "Eu 
não fui..."; "Eu não vi nada ..."; "Eu naquela hora, estava dormindo ...". Cada um tinha uma 
desculpa preparada. O Fiorindo ficou por último. Chegando a frente do delegado disse: - "Fui 
eu que tirei o portão e o pendurei em cima de uma arvore". - "Quem te ajudou?" perguntou o 
delegado. - "Ninguém, fui eu sozinho com a ajuda de uma corda". 
 
O Fiorindo foi para a cadeia, e os outros para casa. Passadas 24 horas, um dos companheiros 
foi até a delegacia pagar para que o amigo fosse solto. E os dois foram para casa muito felizes. 
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Quem me contou esta estória foi meu pai Antônio Caron, que também fazia parte da turma do 
portão. Não me lembro quanto pagou cada um deles por sua bela aventura. 
 
O primeiro professor da Linha Colombo (Colomba) foi o Tocheto, não sei o nome dele; foi 
professor da minha mãe lá por 1910. 
 
 
 

Poesias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poesias de 
Luana 

A BORRACHA 

Sou macia, sou gostosa 
Sou também muito cheirosa  

Tenho formas diferentes  
Quando me pegam fico quente  

Deslizo no papel 
Como um grande pincel  

Deixando seu papel  
Branquinho como um véu. 

  

SEREIA 

Eu sou sereia 
Vivo no mar 

Tenho um siri 
Todo vermelho 

Que só sabe me incomodar  
E um peixinho 

Que só quer me namorar 
O fundo do mar 

É colorido 
Como e gostoso viver lá! 

  

Luana Camerini 
tem 10 anos, é filha de Marcos 

Camerini e Marlucia Moreira Lino, 
neta de Zélia Astolfi e Francisco 

Camerini, reside em Florianópolis, 
onde cursa a 4º série na Escola de 
Aplicação da Universidade Federal 

de Florianópolis. 

VIAGEM 

INICIANDO A VIAGEM ME FACO TUA VELA 
QUE INSUFLADA PELOS VENTOS DA IMAGINAÇAO 
ARRAS TO TEUS DESLIZES NA MAIS FINA LAMINA 

D'AGUA. 

MOMENTOS HA EM QUE A TURBULÊNCIA TE ASSUSTA, 
MAS SINTO SER NECESSÁRIA 

PARA QUE NAO HAJA MAUS PRESSAGIOS 
NA LENTIDAO DE TUA PASSAGEM 

CONDUZINDO O NAVEGAR MACIO 
NO BALANCO DE SUA ESTRUTURA MOLHADA. 

SINTO PODER PENETRÁ-LA AO DESCONHECIDO 
E SUTILMENTE LEVAR-TE A EXAUSTAO 

ATRAVES DO COMPLEXO ORGASMO 
POSSIVELMENTE RETIDO NA TUA AREA DE 

FELICIDADE. 

CONTINUANDO A VIAGEM 
ACONTECE O LANÇAR DA BRANCA ESPUMA DO 

PRAZER 
QUE AO RESPINGAR NA VELA 

TE COBRE DE SONHOS 
E OCORRE AINDA O BRILHO DE SUA ESCULTURAL 

CARCAÇA: 

A PROPULSAO APARENTEMENTE SE ACALMA 
ABRINDO ESPAÇO PARA REFLEXÃO 

DE UM OLHAR INGENUO. 

Artur Astolfi Neto  
Reside no Rio de Janeiro onde faz curso de Medicina; é filho 
de Bruno Astolfi e Rosa Antônio, de Guarulhos, São Paulo. 
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Vitória 
Fernando Astolfi (filho de Evaldo e Myria Lerner) de Novo Hamburgo, ficou papai pela primeira 
vez. Em 1988, casou com Maristela Rech, também de Novo Hamburgo. Embora um 
descendente sempre estivesse nos pIanos do casal, 1993 era ainda muito cedo, só que uma 
sementinha mais corajosa não pensava o mesmo: resolveu que era hora de ser gente e entrou 
na luta, esperneou, teimou e contra todas as condições de uma gravidez adversa, saiu 
triunfante: e nasceu Vitória, no dia 21 de abril de 1993, que é hoje o sentido da vida de Fernando 
e Maristela. E para ajudar o feliz paizinho a conduzir bem sua tarefa paterna, vamos refrescar-
lhe a memória, transcrevendo uma composição escolar de sua autoria, quando aluno da 8º 
serie em 1983 do Colégio pasqualini de Hamburgo Velho, que sua mãe guardou e mandou 
para a 8º edição de nossa Revista. 
  

Os erros que meu filho não fará 
 
Uma redação assim, ao meu ver, é meio complicada. Veja, eu posso me colocar em dois lados: 
primeiro, no lado do pai e, segundo, no lado do filho. 
 
Pelo lado do pai, acho que é muito cedo para dizer os erros que o meu filho vai ou não vai 
cometer, pois eu nem sei quais os seus pontos positivos nem os negativos (todas as pessoas 
os tem), também não sei se vou ter filhos algum dia, mas se os tiver pretendo que sejam bem 
educados, frequentem escolas, não tenham vícios, enfim, pretendo dar a eles uma educação 
semelhante a que tive, mas com algumas adaptações, pois eu devo sempre acompanhar as 
mudanças de valores da sociedade. 
 
E pelo lado do filho, acho que sou muito teimoso. Quando meus pais dizem "Não faça isto!", 
"Não faça aquilo!", eu não escuto, muitas vezes só paro para pensar no que fiz depois de 
"quebrar a cara”. 
 
Por isso, para dizer quais os erros que meu filho vai ou não cometer, ou quais os erros que 
meus pais não querem que eu faça, acho que primeiro eu deveria ser pai, para entender meus 
pais 
 

Fernando Astolfi  
04.05.1983 

 

Verdades das Crianças 
Flora Camerini Marafon (5 anos, filha de Alternir e Angela) conversava com sua tia Maria 
Zélia: 
Sabe, Zeza, minha mãe vai ganhar um Santana ... 
- Ah, é! Que bom, né Flora! 
- é ... e depois ela vai trocar por um Monza ... só que por enquanto ela ainda está comprando 
Bônus da Saúde! 
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Lucas Camerini (6 anos, filho de Marcos e Marlucia) nos primeiros dias de escola, durante o 
almoço, fala com entusiasmo ao pai: Sabe, pai, eu aprendi urna coisa nova hoje, na escola ... 
Ah! é mesmo? E qual foi essa coisa nova? 
Eu aprendi como se faz sexo! 
é mesmo? E como e que se faz? 
Ah! E tu achas que eu vou te contar? 
 
Marcelo Astolfi (4 anos), filho de Alexandre e Maribel Pohren assistindo missa com a mãe, 
tem sua atenção concentrada duas freiras logo à frente. E cochichando pergunta: 
- Mãe, o que aquelas duas fadinhas estão fazendo aqui? 
  
Pouco antes do Natal, Marcelo foi passear no Shopping de Novo Hamburgo com a tia Maria. 
Depois de muito andar e ver muito mais, a tia, já pedindo água, resolveu que poderiam sentar 
num espaço onde se realizava um concerto de flauta, violino, etc...,e no intervalo perguntou ao 
pequeno: 
Tu vais ser musico quando fores grande? 
- Não, não! Eu vou ser um pássaro gigante ... muito gigante! 
 
E Marcelo conversa ao telefone com sua priminha Bárbara Bier (4 anos, filha de Juca e Márcia 
Astolfi): 
- Baby, você come grama? ela é tão gostosa, eu estou comendo ... grama é bom! Eu adoro 
comer grama, você também tem que comer! 
- ......... 
- Como é que eu estou no jardim e também no telefone? é que eu aperto um botão em uma 
das minhas arvores e salta um telefone! 
 
Rodrigo Sbroglio (7 anos, filho de Jéferson e Lídia Moraes) tem um sonho para realizar e 
aceita qualquer tarefa que lhe renda dinheiro: lavar o carro do pai, o da avó, etc.... Um dia, 
irritada com essa ânsia por dinheiro, sua irmã Maísa reclama: 
Não sei por que esse guri só pensa em dinheiro, dinheiro ...! 
E Rodrigo, incompreendido, grita a sua verdade: 
Tu fica sabendo que enquanto eu não tiver meu cavalo cangado, minha carrocinha e minha 
rocinha só vou pensar em dinheiro! 
 
Icaro Vivan (4 anos, filho de Gilceu e Dione De Conto) ia de carro com sua vovó Lourdes a 
Porto Alegre  
E agora, Icaro, por onde vamos, por Farroupilha ou Feliz? 
- Por Feliz. E depois de certo tempo de viagem pergunta: 
- Falta muito para chegar em Alegria? 
 
 

Para homenagear as crianças que vieram alegrar os muitos lares de nossas 
famílias no período de outubro de 1991 a outubro de 1993, os versos de 
MARIA HELENA WALSH, na tradução de Maria Astolfi. 
 

OSIAS NO BAZAR 
Osias é um ursinho. Vestindo um macacão passeava pelas 
ruas de Chacabuco, olhando de esguelha as vitrines, sem nada 
alcançar, mas com que vontade! 
Por fim se decidiu e num bazar tudo isto e muito mais quis 
comprar: 
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"Quero tempo, mas não um tempo apressado; tempo de 
brincar, que e o melhor". 
Por “favor, de-me-o solto, não fechado dentro de um 
despertador.” 
"Quero um rio com quatorze peixinhos" e um jardim sem 
guardas e sem ladrão. “Também quero, para quando estiver 
sozinho, um pouco de conversação.” 
"Quero contos, historietas e novelas, porem, não os que se 
vêem na televisão; Eu os quero de uma vovózinha" “que me 
tenha aconchegado ao coração.” 
"Quero tudo o que guardam os espelhos e uma flor dentro de 
um 'ravioli; também quero uma cartola com coelhos e uma bola 
que faca um gol!" 
“Quero um céu bem celeste, pode ser caro, mas verdadeiro!" 
Não um céu de postal. 
Para viajar pelo Este a ao Oeste em uma cápsula espacial! 
 

 

Notícias Sociais 
 

NASCERAM:  

 
Letícia Sebben, filha de Adriana Astolfi e Rodolfo Sebben, em 28. 2.1992 em Guaporé. Bisneta 
de Itália Dall'Acqua/Jose Astolfi. 
 
Martina Marafon, filha de Mariangela Camerini e Altemir Marafon, em Novo Hamburgo em 
11.4.1992. Bisneta de Itália Dall'Acqua/Jose Astolfi. Neta de Zélia Astolfi camerini. 
 
Guilherme Bier, filho de Márcia Lerner Astolfi e Oswaldo Bier, em 21.6.1992 em Novo 
Hamburgo. Bisneto de Itália Dall'Acqua/Jose Astolfi, neta de Evaldo Astolfi. 
 
João Pedro Astolfi da Costa, filho de Geceli Astolfi Vivan e Luis Felipe Veiga da Costa, em 
São Marcos, em 23.6.1992. Bisneto de Genoino Astolfi, trineto de Benjamin Astolfi/Julia De 
Maman. 
 
Bruna Mattia, filha de Cleonice Tessaro e Airton Mattia. Em 20.8. 1992, em Quilombo, SC. 
Trineta da imigrante Ângela Dall'Acqua. 
 
Camila Rigon, filha de Salete Carra e de Antônio Rigon. Em Medianeira, PR, em 29.8.1992. 
Bisneta de Alcides Dall'Acqua. 
 
Flavia Liz Luckmoss, filha de Luciano Cavalheiro Dall'Acqua e Josiette Luckmoss. Em 
Curitiba, PR, em 2.9.1992. Bisneta de Alcides Dall'Acqua, neta de Ângelo Dall'Acqua/Claudete 
Cavalheiro. 
 
Lucas Braga, filho de Gerson Braga e Anerose Klering, em Novo Hamburgo em 22.12.1992. 
Bisneto de Itália Dall'Acqua/Jose Astolfi. 
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Lorenza Bedin, filha de Anacleto Bedin e de Idoci Casonatto. Em 16. 11.1992, em Guaporé. 
Tetraneta de Antônio Astolfi/Teresa Azzalini. 
 
Rafael Astolfi, filho de Tarso Astolfi e Marta Granata. Em Porto Alegre em 1º. 3.1993 -  Bisneto 
de Itália Dall'Acqua / Jose Astolfi. Neto de Mario Astolfi. 
 
Mirian Tessaro, filha de João Carlos Tessaro e Vanderlete Tonial. Em 20.4.1993, em união do 
Oeste, SC. Trineta de Ângelo Dall'Acqua. 
 
Vitória Astolfi, filha de Fernando Astolfi e Maristela Rech, em 21.4. 1993, em Novo Hamburgo. 
Bisneta de Itália Dall'Acqua/Jose Astolfi. 
 
Daniel Polsin, filha de Ângela Cavalheiro Dall'Acqua e Algacir Antônio Polsin, Em 6.5.1993 em 
Campinas, SP. Bisneto de Alcides Dall' Acqua, neto de Ângelo Dall'Acqua/Claudete Cavalheiro. 
 
Ricardo Astolfi, filho de Alexandre Astolfi e Maribel Pohren. Em Novo Hamburgo, em 5.7.1993. 
Bisneto de Itália Dall'Acqua/Jose Astolfi, neto de Evaldo Astolfi/Mirian Lerner. 
 
 

CASARAM: 

 
Karina Astolfi, filha de Bruno/Eda Lazzarotto, com Paulo Basili, em 8.11.1991 em São 
Leopoldo. 
 
Pedro Antônio Dall'Acqua, filho de Annesio/Elia M. Botton, com Rosane Jesus da Costa, em 
9.5.1992 em porto Alegre. 
 
João Carlos Tessaro, filho de Zelio Tessaro e Nadir Caron, com Vanderlete Tonial, filha de 
Ari/Zolaide Brizola. Em união do Oeste, SC em 7.8.1992. 
 
Claudia Astolfi Pedro, filha de Alexandre/Carmen Astolfi, com Marcelo Ferreira Pinto, filho 
de Vicente/Marilda R., em 30.10.1992 no Rio de Janeiro. 
 
Marcio Astolfi Pedro, filho de Alexandre/Carmen Astolfi, com Carla Marcondes Ferraz, filha 
de Fernando/Zilmar Salomão, em 26.6. 1992 no Rio de Janeiro. 
 
Márcia Heloisa Dall'Acqua, filha de Elio/Terezinha Lazzaretti, com Adair Pedro Sbardelotto, 
filho de Gentil/lracema Montemezzo. Em 15. 5.1993 em Boa Esperança, Rolante. 
 
Kátia Jovana Valente, filha de Nadime/Erci Alves, com Luis Carlos ... Em Jacutinga em 
30.1.1993. 
 
  

FALECERAM: 

 
Antônio Astolfi, filho de Antônio e Justina Scalabrini, casado com Maria Motter. Em 
27.10.1991, Concórdia SC. 
Geacomina Borelli Astolfi, viúva de Genoíno Astolfi, de acidente em 21.12.1992 em Passo 
Fundo. Com 72 anos. 
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Valério Dall'Acqua e esposa Clair Cambruzzi, de Bento Gonçalves em 20.4.1992. De 
acidente rodoviário em Cascavel, PR. 
 
Itálico Gasperin, filho dos imigrantes Anna Dall'Acqua e Giovanni Gasperin, em 22.10.1992 
em Tamandaré, onde residia. Era viúvo. 
 
Alcides Dall'Acqua, filho do imigrantes Ângelo Dall’Acqua e Marina Sbardelotto. Em 
Medianeira, PR em 14.11.1992. 
 
Tereza Deon Dall'Acqua, filha de Antônio Deon e Lucia Stangherlin, viúva de Luiz Dall'Acqua. 
Em 7.1,1993 em Casca. Com 80 anos. 
 
Stella Dall'Acqua Fachinello, filha dos imigrantes Nicola Dall' Acqua e Catarina Zen, viúva de 
Andréa Fachinello. Em Concórdia, SC, em abril 1993. Contava 98 anos. 
 
Saturnino Gasperin, filho dos imigrantes Giovanni Gasperin e Anna Dall'Acqua, em 25.6.1993 
em Sarandi. 
  
  

FORMATURAS: 

 
Sandra Dall'Acqua, de São Luiz, Missões, filha de Annésio/Élia M. Botton, em Hotelaria, 
Canela, RS, em 7.12.1991. 
 
Graziela Astolfi, filha de Renato/Zilá Roveda, em Enfermagem pela Faculdade de Santa Maria 
em 14.12.1992. 
 
Valesca Astolfi Justo, filha de Bruno/Eda Lazzarotto, em Direito pela UNISINOS, São 
Leopoldo, em 24.7.1992. 
 
Rosa Maria Tessaro, filha de Zelio/Nadir Caron, Magistério, em 20. 12.1991, em união do 
Oeste, SC. 
 
Gerson Tadeu Vivan, filho de Lourdes Astolfi Vivan, em Direito pela Universidade Católica de 
Porto Alegre em 25.7.1992. 
 
Ângela Astolfi, filha de Evaldo/Miria Lerner, de Novo Hamburgo, em Hotelaria, Canela, RS, 
em 6.12.1992. 
 
Cristiane Astolfi, filha de Edemar/Orilde Fellini, em Contabilidade, Colégio Scalabrini de 
Guaporé, em 19.12.1992. 
 
Márcia Luísa Dall'Acqua, filha de Élio/Terezinha Lazzaretti, de Rolante, em Estudos Sociais 
pela UNISINOS, São Leopoldo dezembro,1992. 
 
Gilneu Francisco Astolfi Vivan, filho de Lourdes Astolfi Vivan, em Ciências Econômicas pela 
URGS, Porto Alegre em 14.1.1993. 
  
  

OUTRAS: 
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Realização, em Guaporé, do X Encontro dos descendentes ASTOLFI e Dall'Acqua nos dias 
26 e 27 de outubro, 1991. 
 
Rodrigo Fontana, de 10 anos, filho de Carlos Fontana e neto de Albertina Dall'Acqua Fontana, 
sagrou-se campeão brasileiro de xadrez, em sua categoria, disputando a seguir o campeonato 
mundial na Alemanha, estendendo sua viagem para diversos paises da Europa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sandra Camerini, filha de Francisco/Zélia Astolfi, lança, na Feira do Livro em Porto Alegre, a 
sua segunda obra poética "Entre mentes o Amor e os Semblantes", dia 12.11.1992. 
 
Dolores Consuelo Caron Cardoso, filha de Antônio/Josefina de Maman, neta de Ângela 
Dall'Acqua, aposentou-se depois de 33 anos no exercício do magistério, em Roncador, 
município de Coronel Freitas, SC. 
 
Em Santa Rosa, RS, Encontro dos descendentes de Antônio Dall'Acqua & Maria 
Fachinello, dia 19.9.1993. 
 
Marcelo Astolfi Sgarbozza, tetracampeão brasileiro de juniores 
em ciclismo, retornou dia 20.8.1993 da Itália onde se preparava 
para o Mundial de Juniores na Austrália. Marcelo, que participou 
do Mundial na Grécia, foi contratado por uma equipe italiana 
para concorrer ao Campeonato Italiano de Ciclismo (Amadores) 
em 1994. -filho de Valdir Sgarbozza e Odila Astolfi. Reside em 
Lagoa Vermelha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIM 


