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Editorial 
NOSSOS ANCESTRAIS E NÓS 

No ano em que o Rio Grande do Sul comemora os 120 anos de presença italiana em seu solo, 
nós celebramos, neste décimo segundo encontro, os 110 anos da chegada ao Brasil do casal 
de imigrantes Antônio e Teresa Azzalini, nossos antepassados. 

A curiosidade, em relação aos nonos e à sua emigração, à viagem marítima, quase trágica, e 
à vida na nova pátria, sempre suscitou perguntas, cujas respostas, deficientes pelas poucas 
informações que a tradição oral deixou, desenharam em nossa mente um quadro de cores 
pobres e mal delineados. 

O tempo, porém, ofereceu a vários descendentes a oportunidade de visitar, na Itália, os lugares 
de nascimento dos nonos e as casas onde residiram; a oportunidade de percorrer as mesmas 
velhas ruas que eles mesmos percorreram em seu tempo; de folhear os antigos livros 
paroquiais e ler em suas páginas amarelecidas os seus nomes e os nomes de seus pais e os 
dos pais de seus pais, em atestados de batismos, casamentos e óbitos e, ainda, a oportunidade 
de cruzar o umbral da mesma igreja em que foram batizados e batizaram seus filhos e em que, 
um dia, ajoelharam pela última vez diante do seu altar e pediram à "Madonna" que os 
acompanhasse na longa viagem que os levaria para além do mar, a uma terra chamada 
América. 
 
E, ao vivenciarmos todas essas e outras oportunidades, sentimos o quanto próximos estão 
ainda de nós os nossos antepassados, tão próximos que os sentimos pulsar em nosso sangue 
e viver em nossas raízes. E compreendemos que não nos é permitido renunciar aos nossos 
ancestrais, por mais remotos que sejam, nem aos mais próximos; que não podemos renunciar 
às tradições que nos legaram e às lições que fizeram de nós aquilo que somos; que não 
podemos renunciar à história de gerações de homens e mulheres em sua caminhada até nós, 
porque somos o elo que os amarram às gerações que hão de vir. - Essa vinculação entre 
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passado e futuro exige-nos um compromisso: o de transmitir às nossas crianças a história de 
suas origens, a cultura e a língua dos antepassados, conscientizando-as de que elas, em sua 
caminhada, constituem, como nós, elos de ligação entre as gerações e, de que, sobre esses 
valores do espírito, construirão para si e para a sociedade um porvir melhor. 

 

Maria Astolfi 

 

Os Imigrantes Astolfi 
Há 110 anos, Antônio Astolfi e Teresa Azzalini chegavam ao Brasil. O nome ASTOLFI é 
bastante comum na Itália, principalmente no Norte, de onde veio o nosso antepassado Antônio 
e onde ainda vivem os descendentes de seus irmãos, nossos parentes também. Sarone é uma 
pequena localidade montanhosa pertencente ao município de Caneva na província de 
pordenone. Na sua igreja, dedicada a Nossa Senhora Imaculada, foi batizado no dia 25 de 
fevereiro de 1853, no mesmo dia do seu nascimento, Antônio Astolfi, segundo filho do casal 
Francesco e Teresa Manfé, que habitavam uma grande e sólida casa, situada quase em frente 
à igreja, do outro lado da praça e que ainda existe, habitada por descendentes Astolfi. 

O que pudemos apurar até agora sobre os antepassados de Antônio, é que seu avô Pietro, 
filho de Ângelo, era procedente de Vila Corva, que, hoje sabemos, se situa na paróquia de 
Anzano Decimo, província de Vitório Veneto. A indicação se encontra nos registros de batismo 
da paróquia de Sarone. 

Antônio, aos 22 anos, casou com Maria Teresa Azzalini, que contava 18 anos e residia em 
Tambre, província de Belluno. Era filha de Isidoro e de Madalena Brescancini e havia nascido 
na localidade de VaI Bona, perto de Fregona na Floresta de Cansiglio em 27 de fevereiro de 
1857. Seu avô fora Girolamo Azzalini, um "capo tribo" cimbro, que emigrara, por volta de 1800, 
de Roana no altiplano de Asiago, onde nascera em 1º de novembro de 1778, para a Floresta 
de Cansiglio em busca de uma vida melhor. 

Após o casamento, realizado em 24 de novembro de 1875 em Tambre, Antônio e Teresa foram 
residir em Cavolano de Sacile, ao pé das montanhas, não muito distante de Sarone, numa casa 
que ainda existe e onde viveram até o dia de sua partida para "fazer a América". 

 

A Emigração 

Não sabemos se a idéia de emigrar já havia sido acalentada por Antônio. Foi seu irmão Luigi, 
o primogênito do casal Astolfi, que, motivado pela propaganda, comunicou um dia aos seus 
familiares a grande decisão: venderia sua parte da herança paterna e partiria. 

Estaria o irmão Antônio disposto a comprá-la? - Não, não estava. 
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E por que ele, Luigi, que era solteiro, não comprava dele, Antônio, a sua parte da herança, 
permitindo-lhe emigrar com sua mulher e os quatro filhos buscando assim a certeza de poder 
oferecer a sua família aquela fartura e segurança que a propaganda anunciava? 

E assim foi feito. Luigi, que queria vender, acabou comprando a parte do irmão. 
Antônio, com sua família, deixou Sacile, como deixara antes Sarone, mas agora para nunca 
mais voltar. Outras famílias conhecidas da localidade e de localidades vizinhas também 
emigraram. Fizeram, por certo, como todos os que deixavam a pátria, uma parte da viagem em 
carretas e outra parte de trem até Gênova, porto de embarque. Era o mês de dezembro, 
inverno, não lhes deve ter sido fácil à viagem. Mas, muito menos fácil foi-lhes a despedida - 
uma despedida definitiva, dolorosa, sem retorno. 

Entre essa despedida e a chegada ao Rio de Janeiro, em pleno verão, precisaram viver 
experiências quase trágicas. 

 

O Righi 

Era um navio a vapor de mais de 900 toneladas, comandado por B. Muzio, que zarpou do porto 
de Gênova em dezembro de 1884, por volta do Natal, e chegava ao Rio de Janeiro no dia 28 
de janeiro de 1885. Nele foram embarcados 862 passageiros de 39 classe, imigrantes italianos, 
entre eles os nossos Antônio, de 33 anos, Teresa, 28, com seus quatro filhos: Pierina, 8 anos; 
Eugênio, 6; Eugênia, 3 e Virgínia, 2 anos. 

Pouco após a partida, o navio enfrentou uma terrível tempestade que o forçou a se abrigar em 
outro porto italiano. Grande parte das provisões foram jogadas ao mar para deixar a 
embarcação mais leve. 

Quase no fim da viagem, já em mares brasileiros, na altura de Abrolhos, um incêndio irrompeu 
no porão e consumiu grande parte da bagagem dos imigrantes, inclusive o baú de madeira de 
Teresa Azzalini, o baú com "as roupas brancas da família". 

A despeito do infortúnio, o Righi aportou ao Rio, desembarcando os imigrantes na Ilha das 
Flores no dia seguinte, 29 de janeiro, e, a 1° de fevereiro, os que se destinavam ao Rio Grande 
do Sul, a maioria, foi reembarcada em um navio costeiro e em uma semana, pouco mais, 
chegavam a Porto Alegre, onde foram alojados no barracão dos imigrantes. 

Depois de alguns dias, foram encaminhados para as diferentes colônias. Antônio Astolfi, para 
a Linha Zamith, lote n° 26, pertencente à Colônia Dona Izabel, hoje Bento Gonçalves. 

 

Migração para a colônia Guaporé 

Nada sabemos da vida dos Astolfi na Linha Zamith: como superaram as primeiras dificuldades, 
como viviam, como era sua casa, o que o que plantavam etc. durante os dez anos em que lá 
viveram. Um dia, chegou-lhes a notícia de que, na colônia de Guaporé, estavam sendo traçadas 
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as terras para a instalação de um novo núcleo colonial. Antônio foi ver in loco a possibilidade 
de uma mudança; a terra na Zamith não era boa. Comprou um lote na Linha Colombo. 

Ao retornar, algum tempo depois, a Guaporé, para construir a casa, constatou que o lote 
comprado havia passado para outro proprietário, Ângelo Oltramari, que, embora chegado 
posteriormente, obtivera da comissão de terras a sua posse, certamente, mediante um melhor 
pagamento. Em substituição àquele, foi oferecido a Antônio outro lote, o de n° 33, quase em 
frente ao anteriormente adquirido, que aceitou resignado, pois nada havia afazer. Aplicou-se, 
então, com o irmão Luigi, na construção da casa, esperando transferir quanto antes, sua 
família, mas irrompeu nesse tempo (1893) a Revolução Federalista, frustrando os seus planos, 
e a casa foi inaugurada e ocupada ora por uma, ora por outra facção em guerra. 

A mudança foi feita, cremos, em 1896, após o término da revolução (1995), ano em que Antônio 
e Luigi completavam o pagamento dos respectivos lotes na Linha Zamith. Os poucos pertences 
e as pessoas foram transportados em carretas e em lombos de mulas por estrada precária, via 
Alfredo Chaves (hoje Veranópolis), ultrapassando o rio Carreiro na altura do lote n° 2 da Linha 
São Pedro (Segunda). Faziam parte da família, além do casal, os quatro filhos imigrantes: 
Pierina (1877); Eugênio (1881); Eugênia (1883) e Virgínia (1884) e os nascidos em Bento 
Gonçalves: Antônio (1885); Francisco (1887); Isidoro (1890), José (1891); Benjamim (1893); 
Pedro (1895) e, ainda, o Barba Gigio. Nasceram na Linha Colombo as filhas Teresinha (1897) 
e Vitória (1900). 

 

Luigi Astolfi 

Luigi Pietro, ou Barba Gigio como era chamado, nascido em 1851, comprou de Antônio sua 
parte da herança paterna para que esse pudesse emigrar com a família. 

Barba Gigio, por determinação paterna, devia ser padre. Foi internado num seminário, mas não 
se deixou ordenar, não tinha vocação para o sacerdócio. Depois da morte dos pais abandonou 
o seminário reassumindo sua liberdade. Havia adquirido um pouco de cultura, sabia latim e 
tinha uma bela voz de tenor e cantava trechos de ópera. 

A América, para ele, representava a liberdade suprema, a forma de compensar, quem sabe, os 
anos de segregação social e familiar e contava, no novo mundo, ganhar a vida com sua voz 
numa grande cidade. 

Não sabemos exatamente a data em que Barba Gigio deixou sua terra, Sarone, com sua 
bagagem de sonhos, mas foi imediatamente após a partida do irmão, só que não ficou, como 
imaginava, numa cidade grande para cantar. Foi apenas mais um imigrante pobre que, no Rio 
de Janeiro, foi despejado de um navio transatlântico para um barco costeiro e transportado, 
como milhares de outros compatriotas para um destino que não tinha sonhado. As árias de 
ópera que ele tanto amava cantou-as a caminho da roça ou para uma reduzida platéia de 
familiares e de alguns amigos quando havia ocasião e, às vezes, em dueto com nossa tia-avó 
Ângela Dall'Acqua De Maman, quando ambos moravam na Linha Colombo. 

Na Linha Zamith, Luigi recebeu o lote n° 24, que terminou de pagar em 1896, como o irmão, 
transferindo-se com ele para Guaporé. 

Na Linha Colombo, trabalhou uma temporada para o Antônio De Maman, que era comerciante. 
Gostava de jogar trissete e gostava de "trago"; eram comuns as suas bebedeiras. Seus últimos 
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três anos de vida passou-os na cama, dizia-se impossibilitado de caminhar. Faleceu solteiro 
em 21 de novembro de 1935 na Linha Colombo, na casa de seu sobrinho Isidoro, com que 
residiu muitos anos. Repetia constantemente a invocação "Benedetta Ia Madona!" 

Na Linha Colombo Antônio e Luigi, além de trabalharem a terra, estabeleceram um pequeno 
negócio com venda de artefatos de primeira necessidade: sal, café, petróleo, pregos, munição 
etc. além de cachaça e rapaduras. Ainda existe em poder de Roberto Astolfi, bisneto de 
Antônio, o livro de contabilidade da "venda", é conduzido com esmero por Barba Gigio. Os 
Astolfi ocuparam-se também com a compra e a venda de produtos coloniais da região, que 
transportavam até o porto de Muçum em cargueiros e, mais tarde, com a abertura da estrada, 
em carretas puxadas por mulas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reprodução da página do borrador, com as anotações dos gastos de 
Francesco Fiorentin, feitas por Luigi Astolfi (Barba Gigio). O caderno 
tem cerca de 100 páginas, todas anotadas, e foi conservado por Silvino 
Astolfi, neto de Antônio, que reside em Xanxerê, SC. Nos lançamentos, 
chama-nos a atenção o grande consumo de cachaça que era feito pelos 
moradores da Linha Colombo e das vizinhanças. 

 
 
 
 

 
 

Um menino se perde 

Pouco após a mudança para a Colomba, um fato ocorreu que sacudiu a família: o 
desaparecimento do pequeno Beppi (José), que contava cerca de 8 anos. Encarregado que 
fora, uma manhã, de cuidar dos cavalos do futuro cunhado Ricardo Sabadini, em troca de um 
tostão, ao perceber que um deles se afastava, embrenhando-se no mato, seguiu-o, tentando 
reconduzi-lo ao pasto, mas perdeu-o de vista, perdendo ele mesmo a própria direção. Na aflição 
de reencontrar o caminho de retorno, afastava-se mais de casa, mata adentro, consumindo 
todo o dia em longa e perigosa caminhada, sujeito a ataques de animais ferozes. Ao anoitecer 
chegou à casa de um colono na Linha Felix da Cunha, onde foi alimentado e, nó outro dia, 
devolvido à família. 

Entre todas as histórias que papai contava e recontava, primeiro a seus filhos, depois a seus 
netos, esta era a preferida. 

Transmitia-lhes, sem sensacionalismo e com muita sensibilidade, todas as emoções vividas 
naquela aventura da infância. A parte que mais causava impacto aos seus ouvintes era a 
descrição do momento em que uma de suas irmãs, ocupada em afazeres no exterior da casa, 
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ouviu, no meio da manhã, ecoar um tiro de espingarda e, depois, um segundo tiro e, 
emocionada, começou a chorar e a chamar a mãe, gritando que o Beppi tinha sido encontrado 
vivo. O sinal combinado entre os colonos da vizinhança que em grupos partiram em batidas 
pelo mato à procura do menino, fora o de dar dois tiros se o encontrassem vivo e em caso 
contrário, um apenas. Assim avisariam à família e os demais. 

Naquele dia, José ganhou do seu pai duas rapaduras que ele não precisou dividir com os 
irmãozinhos. 

  

Os filhos de Antônio e Teresa Astolfi 

F1- Pierina Madalena - casou com Giacomo Gusatti antes da mudança para Guaporé, 
em 1894; 
F2- Virgínia ~ casou com José Bianchessi; 
F3- Eugênio - casou com Rosa Malizani; 2°, Maria Sechini; 
F4- Eugênia - casou com Ricardo Sabadini 
F5- Antônio - casou com Justina Scalabrini; 
F6- Isidoro - casou com Silene Lodi; 
F7- Francisco - casou com Virgínia Fogolari; 
F8- José - casou com Itália Josefina Dall'Acqua; 
F9- Benjamim - casou com Júlia De Maman; 
F10- Pedro - faleceu solteiro 
F11- Teresinha - casou com Etelvino Bodanese; 
F12- Vitória casou com Mateus De Maman. 

 

Falecimentos 

 
Antônio Astolfi faleceu em 24 de fevereiro de 1915 de morte repentina, aos 62 anos, na Linha 
Colombo e foi sepultado no cemitério da Linha 27, com música, como deixara determinado, 
executada pelos músicos da localidade. 

Silvino Astolfi, seu neto, conta que o nono sofria de hidropisia e que gostava de beber e que, 
quando meio "ciuco", ficava alegre e deixava os filhos se servirem de doces; queria que todos 
ao seu redor estivessem também alegres e dizia: - magné, magné, quando non ghe ne piú, ghe 
ne ancora! 

Teresa faleceu em 1932, após longa e dolorosa enfermidade. Os restos mortais de ambos, 
assim como os dos demais parentes Astolfi, "- De Maman e Dall'Acqua, falecidos na Linha 
Colombo, foram transladados daquele cemitério para o de Guaporé, onde repousam no jazigo 
da família." 

 
 

Antônio Astolfi e Teresa Azzalini emigrados da província de Treviso, Itália, 
estabeleceram-se, primeiramente, na Linha Zamith, Bento Gonçalves, 

transferindo-se, cerca de 10 anos depois, para a recém-fundada colônia de 
Guaporé, na Linha Colombo. A foto é, provavelmente, de 1913. 
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O casal Antônio Astolfi e Teresa 
Azzalini ladeados por Luigi Astolfi e o 
pequeno Silvino, nascido em 
16.08.1912, filho de Silene e Isidoro. 
Atrás, os filhos, Pedro, José, 
Terezinha, vitória, Francisco, Silene 
Lodi e Isidoro Astolfi. 

 

 
 
 
 
 

 

 

Valeu a pena? 

Antônio e Teresa não estão aqui para nos dar a resposta. Como todos os imigrantes, eles 
trocaram sua pátria pelas promessas e pela esperança de uma vida melhor para seus filhos. A 
vida melhor foi conquistada, sim, graças ao trabalho e aos muitos sacrifícios aceitos. 

O sonho de enriquecer, se o tiveram, vivido por tantos imigrantes não se realizou e não o 
realizaram também os filhos, que, por mais que se empenhassem, conseguiram, quanto muito, 
proporcionar aos próprios filhos um pouco mais do que eles mesmos haviam tido e, salvo 
poucas exceções, só a geração dos seus bisnetos chegou aos cursos universitários. 

Mas a todos foi legado o espírito do trabalho como fonte de vida e aqueles valores humanos 
sobre os quais se estruturam as pessoas e as famílias de bem. 

Para concluirmos se valeu a pena seria necessário avaliar as perdas e os ganhos de Antônio 
e Teresa decorrentes da emigração e, as perdas e os ganhos de seus descendentes nestes 
cento e dez anos de Brasil. A nós caberia, então, responder se valeu. 

Penso que se, diante dos imigrantes Antônio e Teresa, pudessem desfilar hoje os jovens, 
apenas os jovens e as crianças que integram as centenas de famílias de seus descendentes- 
belos, sadios, promissores, alegres, sonhadores, empreendedores, conscientes de sua 
cidadania tenho certeza que responderiam: 

 

 - Valeu, sim! Para frutos tão preciosos, valeu a pena 
deitarmos nossas antigas raízes na rústica terra 
Guaporense. Todas as penas e todas as esperanças 
alcançaram o seu sentido, e o saldo é positivo! Que esta 
pátria nos seja agradecida por isto! 
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Uma Mulher 
Teresa Azzalini, nossa nona, casada com Antônio Astolfi, era filha de Isidoro 
Astolfi, que, por sua vez, foi filho de Girolamo, um "capo-tribo" cimbro, que por 
volta de 1800 emigrou do altiplano vicentino de Sette Comuni, mais precisamente 
de Roana, para a Floresta de Cansiglio na província de Belluno (a região era 
ainda habitada por lobos e ursos) estabelecendo-se na localidade de Val Bona, 
onde nasceu a neta MARIA TERESA em 27 de fevereiro de 1857. (Ver "Teresa 
Azzalini e suas raízes cimbras" na revista comemorativa ao 7° encontro, 1987). 

  

Genealogia de Teresa 

Foram seus pais: ISIDORO AZZALINI, nascido em Tambre na localidade de VaI Bona na 
Floresta de Cansiglio em 27 de janeiro de 1822: foi seu padrinho Matteo Bonatto; casou em 
Fregona com Maddalena Brescancini em 24 de novembro de 1855. 

Seus avós paternos: GIROLAMO AZZALINI, nascido em Roana, Sette Comuni, província de 
Vicenza em 19 de novembro de 1778, e DOMENICA MARTELLO, filha de Giacomo e Maria 
Spagnolo, casados em Roana em 9 de fevereiro de 1809. 

Seus bisavós paternos: CRISTIANO AZZALINI, de Roana, e MARIA MADDALENA FABRIS, 
também de Roana. 

Teresa teve dois irmãos, Antonio e Luigi. 

 

 Casamento e emigração 

Em 24 de novembro de 1875, Teresa casou com Antônio Astolfi, em Tambre, província de 
Belluno. Ele, nascido em Sarone, província de Pordenone, tinha 22 anos; ela, 18. 

 
 
 
 
 
Depois do casamento, não sabemos se imediatamente ou quanto tempo após 
(os dois primeiros filhos estão registrados no livro de batismos de Sarone) o casal 
foi residir em Cavolano de Sacile numa casa até hoje existente, que sua neta 
Zélia Astolfi Camerini fotografou. 
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Foi desta casa que Teresa e Antônio, já com quatro filhos, partiram para a América (Fare 
l'America) no inverno de 1884, fins de dezembro. Ela estava grávida e, logo após a chegada à 
Colônia Izabel, ainda no barracão dos imigrantes, nascia seu 5° filho, Antônio Astolfi no dia 13 
de março de 1885. Cada um de nós pode imaginar o quanto deve ter-lhe sido penosa a viagem 
marítima. 

   

Teresa 

Sabemos tão pouco dela! De sua infância, de sua juventude, como esposa do imigrante Astolfi 
e mãe dos seus filhos, temos poucas informações. 

Quantas perguntas, que desafiam nossa curiosidade feminina, continuam sem resposta: - 
Como conheceu ela seu marido, que precisava percorrer um caminho de quatro horas para 
fazer-lhe as visitas de namorado e noivo? Como foi sua vida de menina no "villaggio" cimbro 
onde nasceu? Era alegre, expansiva ou tímida e reservada? Era bonita a Teresa? Que histórias 
contava para seus filhos? 

Sua infância foi pobre, com toda a certeza, pobre como a de todos os habitantes daquela região 
do Norte da Itália, onde o inverno era extremamente rigoroso. O pai deve ter sido um "scatolaio", 
fabricante artesanal de caixas para todos os fins e artefatos domésticos de madeira, que eram 
comercializados especialmente em Milão e exportados para o Egito e a América. O trabalho 
em madeira era a atividade profissional da maioria da população cimbra de Cansiglio, e a 
matéria prima era, especialmente, a faia (faggio). 

José Astolfi, filho de Teresa, contou-nos pouco de sua mãe. Segundo ele, Teresa ficou órfã de 
pai e mãe quando ainda menina, passando a viver então com os avós paternos. 

Um fato a marcou profundamente: a morte do pai. Ele, como tantos outros homens, nos meses 
de inverno, deixava a casa e a família e partia para as cidades grandes e mesmo para os países 
vizinhos a fim de trabalhar em qualquer atividade e com os ganhos amparar a família, sempre 
carente. Após uma dessas longas ausências, Teresa contava que um dia viu-o chegar e abrir 
a cancela que dava acesso a casa, tendo o rosto deformado por uma inflamação causada pela 
extração de um dente e que foi a causa de sua morte prematura, ocorrida poucos dias após. 
Somado a esse impacto, outro choque emocional que a marcou para o resto da vida foi a visão 
do pai morto. A experiência foi tão traumatizante que ela jamais pôde ver outra pessoa morta, 
nem mesmo seu marido Antônio, quando de seu falecimento em 1915. 

Teresa, na memória dos que a conheceram Para melhor caracterizar nona Teresa, colhemos, 
das pessoas que a conheceram, um punhado de informações, melhor dizer, de lembranças, 
que vão aproximá-la um pouco mais de nós e fazê-la um pouco nossa conhecida. Itália 
Dal1'Acqua Astolfi, que foi sua nora e com que Teresa viveu os últimos anos de vida, contava 
que era uma mulher essencialmente bondosa e correta e disse: -"O bem que ela queria ao seu 
filho" referindo-se ao marido, José Astolfi, "ela queria a mim também". Contava Itália que 
quando casou com José foi morar com a família dele, onde já morava o filho Isidoro com a 
esposa Silene Lodi, e que Teresa, de bom grado, havia confiado a condução da cozinha à nora 
Silene, que nesse mister se desincumbia com muita eficiência, reservando para si outras 
atividades da casa e da lavoura. Como sogra, nunca se impôs com autoridade, mas sempre 
com bondade. Seus dois últimos anos de vida foram marcados por cruel enfermidade: um 
câncer externo na face, que ela suportou com resignação e coragem. Nossa mãe Itália contava 
que em outubro de 1931, logo após o nascimento do filho Renato, Teresa foi vê-Ia e disse-lhe: 
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-"Eu rezei muito por ti hoje". Foi a última vez que deixou seu quarto de enferma. Poucos meses 
depois, em abril de 1932, no dia 15, emigrou de novo, dessa vez para a pátria celeste. 

 

Deixemos que os netos que conheceram Teresa contem as poucas lembranças que dela 

guardaram: 

 

Zélia Astolfi Camerini: 

 "Quando nasci (1924), na casa da Cooperativa Dona Cândida, mamãe já tinha dois filhos, o 
Mário e o Plínio, com 3 1/2 e 2 anos, e uma loja para atender." O dia-a-dia não lhe era fácil. 
Que sorte a minha ter uma nona morando numa casa próxima, que me buscava e cuidava de 
mim! Certamente foi por esse vínculo de amor que, logo após a mudança de nossa família para 
a casa no 'borgheto' da Colomba, movida pela necessidade de estar com minha nona, eu, com 
apenas dois anos, sozinha, tomei a estrada geral e fui a sua casa, distante da nossa dois 
quilômetros. Mas, como era a nona? 

Lembro-me dela com carinho, vejo-a com os olhos da alma, não saberia definir se era alta ou 
baixa, só sei que era de uma grande bondade. Posso vê-Ia buscando água na fonte, ou no seu 
quarto, remendando roupas ou cozinhando. Estava sempre ocupada. Recordo que num seu 
aniversário, nós crianças, esperamos por ela ao pé da escada, de manhã cedo, para dar-lhe 
nosso presente: uma barra grande de chocolate. Ainda posso ver o seu sorriso! 

No dia do meu 5° aniversário, o Plínio me disse: - Vamos lá no tio Doro contar que é teu 
aniversário! Lá fomos nós. A tia Silene, sempre boa e carinhosa, havia preparado uma 'sporta' 
pequena, tingida de vermelho, que me deu de presente. A nona também veio do seu quarto 
com um vidrinho vazio de Bromural para mim, mas disse que o melhor presente eu o receberia 
no dia seguinte; o presente que ela ia me dar era sua mudança para nossa casa, ela iria morar 
conosco. 
Fiquei feliz, foi realmente o melhor dos presentes! 

Elsa Astolfi Braga: 

"pouco lembro da nona." Eu tinha sete anos quando ela morreu e, hoje, passados 62 anos, é 
um pouco difícil recordar os fatos. O que lembro e ficou bem gravado em mim foram os pedidos 
de socorro no período de sua doença, chamando o papai. A qualquer hora do dia ou da noite, 
quando a ferida que tinha na face começava a sangrar ou quando tinha muita dor, gritava: -
'Bepi, Bepi, vem logo!' E papai imediatamente acudia, providenciando os remédios ou 
chamando o médico, o Dr. Engel. 

Lembro também que eu e a Clara tínhamos a incumbência de caçar algumas rãzinhas para a 
nona. Para isso, íamos a um riacho na terra do Bresolin, onde estava instalado um carneiro 
que puxava água para os animais, e de lá voltávamos com as rãs e algumas folhas de língua-
de-vaca que, junto com as rãs sem a pele, eram aplicadas sobre a ferida para amenizar a dor. 
No dia em que ela faleceu, papai disse-me: - 'Elsa, vai correndo chamar o tio Doro que a nona 
está morrendo'. Eu fiz todo aquele trajeto numa disparada e voltei junto com o tio Doro e a tia 
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Silene. 
 
Nona Teresa era uma mulher de personalidade muito forte. Ainda lembro bem a fisionomia 
dela. Depois de sua morte, eu ficava triste quando via o quarto dela vazio, quero dizer, sem a 
sua presença. Só continuavam lá sua cama e o seu baú. 

 

Silvino Astolfi: 

"Quando a nona faleceu, eu tinha mais ou menos 19 anos." Ela era uma mulherona forte. Ficou 
muitos anos enferma, com câncer, e quem a atendia na doença era sua neta Irene Gusatti. A 
nona era muito conhecida, e todos a chamavam de Iéia ou Djéia. Era muito comunicativa e 
simpática. Depois da morte de Antônio, seu marido, ela continuou por uns tempos com a casa 
de comércio. 

 

Mário Astolfi : 

"Lembro-me pouco dela." Sei que era uma pessoa de extrema bondade. Eu a conheci quando 
ela ainda morava com o tio Doro. Nós éramos seus vizinhos, mas as refeições, almoço e jantar, 
eram feitas na casa do Doro. José, nosso pai, e tio Doro tinham feito um acordo: como o pai 
era gerente da Cooperativa Dona Cândida, e a mãe trabalhava também na cooperativa, em 
horário integral, seja no balcão ou na escrituração, o acordo supunha que Doro alimentasse a 
família em troca do cultivo da terra, que era dos dois. A tia Silene se ocupava da cozinha. A 
nona Teresa, de pequenos serviços da casa e da horta, das chocas e dos pintos e da Zélia, 
que era quase nenê ainda. 

A nona Teresa era uma mulher alta, usava sempre um lenço na cabeça e um avental sobre o 
vestido. Quando o papai comprou a casa que era do Antônio De Maman, situada no "borgheto" 
- a casa era muito grande, em cima tinha seis quartos - a nona e o tio Pedro foram morar com 
nossa família, e o tio Barba ficou com o Doro. A nona continuou com suas pequenas atividades, 
inclusive, remendava as roupas da família. 

Quando doente de câncer, o papai lhe aplicava as injeções para acalmar a dor. A Irene Gusatti, 
sua neta primogênita, a atendeu em toda a sua enfermidade. A mãe trabalhava na loja e tinha 
filhos. 
 
A nona recebia muitas visitas no tempo em que esteve doente, ela era muito conhecida e 
estimada, além disso, as pessoas, naquela época, eram muito solidárias e se faziam sempre 
presentes nesses momentos difíceis. 

A única história que ela contava a nós crianças era a do incêndio no navio em que viajou da 
Itália para o Brasil junto com o nono e mais quatro filhos. 

Teresa Azzalini foi muito amada por seus netos e por todos que a conheceram, por sua grande 
bondade e serenidade. 
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Irene Gusatti: 

A nona contava que quando vinha para o Brasil houve um incêndio no navio, e que o nono 
conseguiu salvar alguns pertences: um baú pequeno com roupas da família e dois tachos de 
cobre. 
 
Mas o baú maior, onde estavam as melhores roupas e os lindos lenços de seda e lã 
estampados e os "ombrelini", também de seda, esse foi jogado ao mar. Ela contava que passou 
por tão grande medo no navio que foi por isso que seu filho Antônio, do qual estava grávida, 
teve problemas de gagueira quando começou a falar. 

Como o nono Astolfi era um homem de tino comercial, estabeleceu-se na Linha Colombo com 
uma pequena venda de gêneros de primeira necessidade. 

Quando a mercadoria acabava, ele tinha que se abastecer em Bento Gonçalves ou em outro 
lugar, e a nona ficava sozinha com os filhos pequenos e todos os afazeres e precisava atender 
a venda. Isso era difícil para ela porque não conseguia entender o que falavam as pessoas 
"brasileiras". Pediam "fofo", e ela não sabia o que era. Depois da morte do nono, se 
estabeleceram na Linha Dona Cândida, numa casa grande e velha que tinham comprado. Aos 
domingos, Silene e sua sogra Teresa preparavam o almoço para a família toda. Havia um 
corredor coberto de uns 10 m. ou mais unindo a cozinha (que era separada da casa) à casa. 

Eu gostava muito quando minha mãe me deixava ir almoçar na nona aos domingos. Lembro 
dela e sua nora percorrendo aquele corredor com as vasilhas enormes, com comida fumegante, 
até a casa, onde, numa grande mesa, a família se reunia para almoçar. Ali morava também o 
Barba, que eu nunca soube exatamente quem era, se filho, cunhado ou outro parente. Ele era 
uma figura estranha. 

Sempre sisudo, caladão. Não lembro de tê-lo ouvido falar conosco, crianças. Na época, não 
havia banheiros nem fora de casa. Cada um estabelecia seu lugar para as necessidades, e 
esse lugar era privativo e respeitado pelos demais. O lugar do Barba era atrás da estrebaria, e 
nós crianças sabíamos disso e jamais nos atrevemos a usar esse lugar ou sequer espiá-lo 
quando ele se dirigia para lá. 

As vezes, quando eu estava no quarto da nona, ia para a janela e ficava olhando para ver se 
passava alguém (eu era mocinha já). A nona não gostava e dizia: "Varda bem i, perchi i uomini 
sono cacciatori", e me dizia que "depois eles puxam as calças para cima e tudo fica igual a 
antes; para as mulheres,não" Mais tarde, eu entendi o que ela queria dizer, não costumavam, 
na época, dar explicações para os jovens. 

A nona dizia, quando já estava doente, que gostava muito da gemada que eu fazia porque eu 
batia bem a gema até ficar branquinha e aí misturava café bem quente. Ela tinha uma 
predileção especial pela Zélia e gostava que ela dormisse no seu quarto para fazer-lhe 
companhia. Perguntei algumas vezes à nona se ela gostaria de voltar ao seu tempo de infância. 

Ela respondia que não, que para passar tudo o que havia passado e sofrido não voltaria jamais. 

Ela contava que ainda na Itália, não sei se antes de casar ou depois, uma vez por mês, ela e 
outras mulheres iam lavar roupa muito longe de casa, e os maridos iam junto, carregando a 
roupa e uma tina enorme de madeira em carrinhos empurrados por eles. O lugar era muito 
retirado e havia assaltantes, e este era um dos motivos porque sempre um ou dois homens as 
acompanhavam. Ela dizia que após as roupas serem esfregadas eram colocadas naquela 
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grande tina com água em que tinham deixado antes, imersa, uma bolsa de pano contendo 
cinzas. Essa água tinha a função de branquear as roupas que, realmente, ficavam limpas e 
macias mesmo tendo sido usadas tanto tempo sem lavar. Naquele tempo, as pessoas não 
tinham tantas peças de roupas, enfim, de vestuário como agora. 

Lembro-me de um fato acontecido na loja no tempo da nona: Um homem foi vender uma lata 
de banha, e a tia Itália mandou que eu a passasse para outra lata, na cozinha. Enquanto eu 
fazia esse trabalho, o homem ficou esperando, também na cozinha, onde se encontrava a nona 
ocupada com algum trabalho, sentada em sua cadeira. De repente, o homem caiu morto. A 
nona começou a gritar, e eu corri, chamando o tio Bebi e a tia Itália. Tanto a nona como eu 
ficamos muito assustadas com esse acontecimento. 

Também me lembro que quando a nona ficava braba com o tio Pedro por algum motivo, ela 
falava: "Te me pari un cimbro". Eu não sabia o que ela queria dizer com essa frase. 

Ela usava um lenço grande, amarrado na cabeça, e outro, trespassado na frente, sobre os 
ombros. Quando já doente, era eu quem a banhava e lhe trocava a roupa. Usava uma camisa 
sem gola, abotoada até o meio, na frente, reta e comprida, tipo uma túnica, branca. Sobre ela, 
uma blusa, sempre de manga comprida, usada por dentro da saia, que também era comprida. 
Sobre a saia, um avental. Nos pés, sempre chinelos, nunca a vi de sapatos. 

Quando estava acamada, costumava pedir-me que lhe levasse alguns caramelos. Ela os 
escondia sob o travesseiro para dá-los aos netos quando esses iam vê-la. :E claro que sempre 
havia um deles a sua volta! 

Ela os amava muito, e eles a ela porque era muito bondosa. 

Inesquecível nona Teresa! 

 

 A correspondência de Teresa 

Teresa manteve com seus parentes da Itália uma troca de cartas que lhe traziam e levavam as 
notícias dos fatos ocorridos nas famílias e as saudades que todos desejavam poder externar 
pessoalmente. 
 
Não sabemos com que assiduidade ocorria a correspondência. A carta mais antiga de que se 
tem conhecimento é de 1890 e foi dirigida por ela aos seus cunhados Francesco e Giuseppe 
Astolfi e foi repassada por esses ao seu irmão Antônio Azzalini para que tomasse ciência do 
conteúdo. Na carta, pedia que a soma a ela destinada por herança, de 172 liras - que ela 
pensava ser de 300 liras - fosse convertida em peças de roupa (capi di roba) e a ela enviadas. 

Mas o assunto da herança prolongou-se por anos, pois duas cartas posteriores do primo 
Evaristo Astolfi, de Sarone, encarregado por ela das tratativas junto aos parentes Azzalini, uma 
de 1908 e outra de 1909, dão-lhe conta dos resultados, finalmente, obtidos e solicitam-lhe o 
nome de um banco em que deveria ser feito o depósito das 168 liras, descontadas as taxas, 
que ela deveria receber no Brasil. 

Ignoramos se Teresa recebeu o dinheiro, que deve ter sido herança deixada por seus avós 
paternos. 
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Outras cartas, ela as recebeu dos cunhados, Giuseppe Astolfi, de Sarone, com datas de 
8.2.1920 e 20.4.1921, e de Francesco Astolfi, de Francenigo, do ano de 1921, em que esse lhe 
dá a notícia da morte do filho Enrico, de 16 anos, causada por tétano. Além dessas, existem 
mais três cartas recebidas de um sobrinho, Giuseppe Azzalini, filho de Luigi, de Fregona, 
escritas entre janeiro e julho de 1921, em que conta à tia as desgraças que se abateram sobre 
a família: mortes, pobreza, desemprego, fome, efeitos da guerra, etc. Em outra carta comunica 
que para emigrar ao Brasil necessita de um "atto di richiamo" e agradece a bondade que ela 
manifestou em carta anterior de ajudá-lo financeiramente se lhe faltasse o dinheiro para a 
viagem. 
Ignoramos se Giuseppe Azzalini emigrou, conforme era sua vontade, se o fez, não veio ao Rio 
Grande do Sul, deve ter ficado em São Paulo. 

As cartas que Teresa Azzalini Astolfi recebeu dos parentes foram guardadas com muito zelo 
pelo neto Mário Astolfi, filho de José e Itália, e confiadas, há algum tempo, aos nossos cuidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia em que foi assinado o inventário, provavelmente em 1916, ano seguinte à morte de Antônio Astolfi, Teresa Azzalini, 
sua viúva, fez-se fotografar com os filhos, genros e noras. Atrás estão: Antônio De Maman, grande amigo da família e que 
acompanhou o grupo ao cartório e esteve presente ao ato "porque era uma pessoa mais esclarecida e sabida das coisas 
escritas", segundo Silvino Astolfi, que nos deu a informação. 
Seguem-se os genros: Giacomo Gusatti, José Bianchessi (Pinelo) e Ricardo Sabadini; os filhos: Eugênio, Antônio, Francisco, 
Isidoro, José, Benjamim e Pedro. Sentadas: Silene Lodi, esposa de Isidoro, tendo à frente o filho Silvino com cerca de 3 anos; 
Justina Scalabrini, esposa de Antônio, tendo ao colo o filho Pedro; Elvira Lodi, irmã de Silene, que representou, no ato de 
assinar, Rosina Malizani, esposa de Eugênio; Pierina, a primogênita, esposa de Gusatti; nona Teresa; Eugênia, esposa de 
Sabadini, tendo ao colo o filho Silvino; Virgínia, esposa de Bianchessi; Teresinha e Vitória, ainda solteiras e que casariam, 
respectivamente, com Etelvino Bodanese e Mateus De Maman. 
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Diários de Ângelo Dall´Acqua 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Uma Família 
Em La Valle de Agordo, província de Beluno, o Dr. Corrado Da Roit, médico e pesquisador da 
história da gente daquela localidade, reconstruiu genealogicamente três troncos de famílias DE 
MAMAN, não aparentadas entre si (ou não mais). Uma família de cada um desses troncos 
emigrou para o Brasil. Do mais vasto e único que ainda tem descendentes em La Valle, partiu 
em 1883 MATTEO DE MAMAN, escultor, com sua esposa ANGELA DA ROIT, estabelecendo-
se na então colônia D. Izabel, hoje Bento Gonçalves, ocupando a metade do lote n° 15, ou seja, 
24.200 m², que foi pago em 1895 por sua viúva e filhos. 

O casal tinha os seguintes filhos: Lucia, primogênita, casada com Giovanni Damian, com quem 
emigrou em 1878: Giacoma; Anna Virginia; Giovanni Battista Teofilo; Antônio Giosue, que 
casou em Bento Gonçalves com sua conterrânea Angela Dall'Acqua; Lucia Angela, que casou 
em Guaporé com seu conterrâneo Abramo Dall'Acqua. 

Nesta 9° edição de nossa revista, comemorativa ao 12° Encontro falaremos da família originada 
por Mateus de Maman, neto do imigrante, filho de Antônio, que casou com Vitória Astolfi. Para 

Nossa História Diários de Ângelo 

Dall´Acqua
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isso, convocamos pessoas que, quando crianças, os conheceram e frequentavam sua casa. O 
depoimento mais completo veio-nos de Nadir Caron Tessaro nascida na linha Colombo, que 
viveu depois em Jacutinga e reside atualmente em União do Oeste, Santa Catarina. Ei-lo: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Antônio e Angelina De Maman eram agricultores e todos os agricultores daquela época 
costumavam fazer suas casinhas assim: uma casinha para servir de cozinha e sala para as 
refeições e outra, distante 10 ou 15 m. para servir de dormitório. O motivo de fazerem assim 
era porque as faíscas do fogo, que era feito no "fogoler", poderiam alcançar o teto, que era 
bastante baixo, e incendiar a casa. Assim, só queimaria a cozinha, sobrando a casa onde 
dormiam. 
 
Certa manhã, Antônio e Angelina foram à lavoura, deixando as três crianças em casa, 
dormindo. Passado um tempo, Angelina olhou na direção da casa para ver se enxergava as 
crianças e, com muito espanto, viu a cozinha em chamas. Correram os dois para casa e, por 
sorte, encontraram as crianças dormindo, mas a cozinha destruída. 
 
Alguns anos depois, abriram uma pequena loja na Linha são Miguel, mas como a estrada geral 
passava pelo "borgheto" da Colomba, resolveu Antônio transferir-se para lá, estabelecendo-se 
não só com casa de comércio mas também casa de pouso. 
 
Antônio De Maman e Ângela Dall' Acqua tiveram os seguintes filhos: Mateus, n. 1893; Júlia, n. 
1894; Ângela, n. 1899; Josefina, n. 1901; João, n. 1903; José, n. 1906 e Irene, n. 1910. 

 
 
 
 
 
Antônio De Maman emigrou de La Valle Agordina, 

província de Belluno, com os pais, Matteo De Maman e 

Angela Da Roit, e casou em Bento Gonçalves com Ângela 

Dall'Acqua, filha de Giuseppe e Anna Bonfardin, também 

emigrantes de La Valle e também moradores da Linha 

Palmeiro em Bento Gonçalves, como os De Maman. 

Antônio e Angela estabeleceram-se na Linha Colombo como 

agricultores, e, mais tarde como comerciantes. 
 

 

Este é um pequeno relato do que lembro da família de Mateus de Maman e Vitória 
Astolfi, meus tios. 

 
Peço desculpas pelos erros, pois eu não tive oportunidade de estudar, só tenho o 
primário antigo. Fui professora sem diploma durante 30 anos. Meu trabalho era 

alfabetizar. Aposentei-me no ano de 1976. 

Nadir Caron Tessaro 
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Antônio De Maman e Angela Dall'Acqua com os filhos: Mateus, 

n. 1893; Júlia, n. 1894; Ângela, n. 1899; Josefina, n. 1901; João, 

n. 1903; José, n. 1906; Irene ainda não era nascida (1910). 

 
 
 
 

Mateus e Vitória 

Mateus de Maman nasceu na Linha Palmeiro, Bento Gonçalves, em 3.2.1893 e faleceu em 
1973 em Campinas do Sul, RS. 

Na Linha Colombo, trabalhava de carroceiro para o pai, que era comerciante. Mais tarde, esse 
trabalho passou para o Joanim, irmão mais novo, e Mateus ficou dirigindo a fábrica de erva-
mate e a de farinha de mandioca, que também pertenciam ao De Maman. 

Casou-se com Vitória Astolfi, nascida na Linha Colombo em 16.6.1900, filha dos imigrantes 
Antônio Astolfi e Teresa Azzalini, e com ela ficou morando na casa paterna, como era costume 
na época. Passou um ano e mais outro ano, e Vitória não engravidava. Preocupadas, ela e a 
sogra, resolveram consultar um médico que, após o exame disse: - Esta mulher não pode ter 
filhos: A solução é operá-Ia, retirando dela o útero. As duas ficaram desesperadas e como eram 
muito religiosas resolveram fazer a promessa de ir a pé até o Santuário de Nossa Senhora do 
Caravagio em Farroupilha. A promessa não foi cumprida em vão: no dia 27 de janeiro de 1922, 
nascia a primeira filha do casal, depois de cinco anos de espera, a Edvige. 

O tempo foi passando, e Antônio resolveu vender a loja, que foi comprada pela Cooperativa 
Dona Cândida, cujo gerente era o José Astolfi. Mateus e Vitória já tinham então cinco filhos. 

Antônio fez construir uma confortável casa e lá foi morar com a mulher e a filha mais nova, 
Irene, mais a família de Mateus, formada por sete membros. 

Um dia, a bela casa recém construída, toda pintada a óleo, prendeu fogo e dela não sobrou 
quase nada, salvo o relógio de parede, que está hoje na casa do Benito De Maman. A casa 
situava-se perto da fábrica de erva-mate na estrada que ia ao moinho do Damian. 

Depois do incêndio, Mateus com a família foi morar no galpão de milho, junto à estrebaria das 
vacas. Por isso a Gema dizia: - Eu sou como o Menino Jesus porque eu também nasci numa 
estrebaria! A Irene foi para Viadutos na casa de seu irmão José, que era casado coma Emília 
Dozza. A Irene casou lá com Ângelo Dozza, irmão da Emília. 
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Na Linha Ernesto Alves  

Mateus e Vitória foram morar na Linha Ernesto Alves e se dedicavam à agricultura. Eram 
vizinhos da família Pergher. Sua casa era enorme. Nela havia uma grande cozinha, uma sala 
de jantar também grande, uma outra enorme sala e dois quartos, um para o casal e o outro 
para as crianças pequenas ou para algum filho que adoecesse. Esta era a parte térrea. No 
sobrado havia os quartos para a filharada dormir. Na sala de jantar havia uma enorme mesa e, 
na hora das refeições, cada um tinha o seu lugar determinado e havia muita ordem. Os mais 
velhos serviam os pequenos, e a D. Vitória ficava sentada dando ordens. A cozinheira da família 
era a Edvige, que era também encarregada dos outros serviços da casa, juntamente com a 
mãe. Os outros filhos, conforme a idade, iam para a lavoura.  

 
 
 
 
 
Mateus De Maman, n. em 1893, e Vitória Astolfi, n. em 1900, ambos moradores da Linha Colombo, 

Guaporé, filhos dos imigrantes Antônio De Maman e Ângela Dall'Acqua e de Antônio Astolfi e 

Teresa Azzalini, casaram em 1917 e, com aquela mesma serenidade que lhes caracterizava a vida, 

passaram para a posteridade. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A foto é, provavelmente, anterior ao casamento e, quem sabe, quantas vezes, 

diante dela, a bela noiva Vitória astolfi sonhou com a felicidade que o futuro 

lhe reservava ao lado de Mateus De Maman, filho de uma família amiga e 

que preenchia todos os requisitos morais e materiais para um bom 

casamento. 

 
 
 
 
 
 

A turminha da Colomba 

Era formada pelos filhos da Pina Caron, do Gaetano Toni, do tio Joanim e da Itália Astolfi. 
Todos gostavam de passear na casa do tio Mateus, principalmente as meninas. Lá, a gente era 
muito bem recebida, tanto pelos tios como pelos primos. 

Nós íamos aos domingos de manhã e só voltávamos à tarde. Antes de chegarmos, a uns 300 
m. de distância, avistávamos a casa e, quando a. turma do tio nos avistava, corria ao nosso 
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encontro. Ao chegarmos, a primeira coisa a fazer era ir ao forno, onde sempre nos esperavam 
as batatas doces assadas. Que gostosura! Também havia frutas de todas as espécies e um 
enorme parreiral. Na época do açúcar amarelinho, do melado e daquelas grandes rapaduras 
cheias de amendoins, que festa! Era uma casa onde havia fartura. Ao meio-dia, todos sentavam 
à mesa, os menores da casa, no chão, para dar lugar aos visitantes. E lá vinha a Edvige com 
uma grande terrina de sopa de caldo de galinha. Depois vinha a carne lessa e a carne de 
galinha com molho e mais a massa, bem temperada, e tudo acompanhado por aquele pão 
bonito e gostoso! 

O trigo, colhido pela família, era levado ao moinho do João Damian e transformado em farinha 
de primeira e de segunda. O pão com farinha de primeira ficava mais bonito e era feito aos 
sábados, por isso, o pão na casa da tia Vitória era sempre bonito porque nós sempre íamos 
visitá-la aos domingos. 

 Lá tudo era grande. A comida era levada à mesa em grandes bacias brancas de esmalte e, no 
centro da mesa, uma grande bacia com salada verde. A tia tinha uma bem cultivada horta de 
onde saíam às verduras para a alimentação da família. À tarde, como os tios eram muito 
religiosos, todos nós nos dirigíamos à capela de Santo Antônio para a reza do terço. A capela 
era pequena porque os sócios eram poucos. No final do terço, Seu Pergher iniciava o canto "Si 
queris ..." 

  
 
Aquela igreja ribombava, pois todos cantavam em alta voz. Eu lembro muito bem porque 
gostava muito daquele canto. 

Terminado o terço, íamos novamente à casa dos tios. De tardezinha, era hora de voltar para a 
Colomba. Toda a turma nos acompanhava até certa altura e, ao se despedir, diziam: Venham 
de novo! 

Eu penso agora que nós, meninas, levávamos muita alegria para a família do tio Mateus e da 
tia Vitória. 

Foi na volta de um desses passeios que resolvemos sentar no barranco, ao lado da estrada, 
para ver as luzes acesas da cidade de Guaporé. Adiante do Grando, havia uma subida de onde 
se podia ver a cidade. Não sei quem teve a idéia. Só sei que todas as meninas, acho que 
éramos 8 ou 10, concordaram em parar para ver as luzes da cidade de Guaporé. Já estava 
escurecendo e, de repente, vimos um homem que se aproximava. Eu lembro que a Elma do tio 
Joanim disse: - El ze I'zio Toni! E era mesmo o nosso pai que, muito preocupado, vinha ao 
nosso encontro, pois nunca tínhamos voltado tão tarde assim. Imaginem que novidade foi para 
nós ver as luzes da cidade acesas. Coisa que nunca tínhamos visto. Acho que foi pelos anos 
35 ou 36. 

  

Preocupações com a escola para os filhos 

Mateus e Vitória preocupavam-se com a alimentação e o vestuário dos filhos, mas tinham 
também outra grande preocupação: a aprendizagem dos filhos. As escolas ficavam longe. Na 
Linha Ernesto Alves não havia escola, só havia na linha vizinha, Fernando Abott, que foi a 
primeira escola em que a Pina (Josefina De Maman, irmã de Mateus) lecionou. O Mateus então 
reuniu alguns vizinhos e disse: - Nós precisamos de uma escola, não podemos criar nossos 
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filhos sem que aprendam a ler e a escrever! E ficou combinado que ele iria à cidade falar com 
o prefeito para que fosse criada uma escola no lugar. O prefeito concordou em pagar um 
professor, mas a comunidade deveria construir a escola. 

Como a casa do Mateus era bastante grande, ele e a Vitória concordaram que a escola 
funcionasse ali mesmo, na sala grande que não faria falta à família. A vizinhança também 
concordou e logo fizeram os bancos, a mesa do professor e o quadro-negro.  
Apesar de a família ser muito grande, Mateus e Vitória ainda deram pensão para o professor, 
que era um moço já de idade, aleijado das pernas, que mais tarde casou com uma aleijada 
também, parece que o nome dela era Carolina. Meus pais foram padrinhos deste casamento. 

  

A Bernardina e a Angelina professoras 

A Bernardina (Dina, filha de Mateus e Vitória) viveu muitos anos na casa do tio Isidoro e 
frequentava a escola da professora Josefina. No ano 41 ou 42, a Dona Nair, não lembro o 
sobrenome, mas sei que era a coordenadora das escolas do município, e a Maria Ponzi, 
Inspetora do Ensino, vieram à nossa casa pedir para a mamãe, que era professora, indicar 
algumas moças para lecionar pois havia falta de professoras. Mamãe resolveu falar com a 
Bernardina e a Angelina (Tatina) sua própria filha, que concordaram em ficar 15 dias na cidade 
de Guaporé se preparando para o concurso. Quem lhes dava as aulas eram a D. Nair e a D. 
Maria. Feito o concurso a Angelina foi lecionar na Linha são Miguel, e a Dina, em Ernesto Alves, 
na escola que funcionava na casa de seus pais. 

Logo depois, elas arranjaram namorado. A Dina, o Bepi Guissi e a Tatina, o Mundi (Segismundo 
Ghelen). A Dina casou antes de seus pais se mudarem para Jacutinga e foi morar na casa dos 
pais do seu marido na Linha dos Dal Magro. A Tatina não quis casar em Guaporé, foi com os 
pais de mudança para Jacutinga em junho de 1944 e, em janeiro de 1945, casou lá com o 
Mundi e foi morar em Boa Vista, onde continuou lecionando.  

 

O casamento da Dina 

Eu lembro que eu e a Maria Toni fomos até a casa do tio Isidoro esperar o caminhão do Dal 
Magro que tinha ido buscar as noivas, os noivos e os convidados para levá-los a Dois Lajeados, 
onde se realizariam os casamentos. Eram dois casamentos num só caminhão de carga. O outro 
par de noivos não lembro quem era, só sei que os dois passavam dos 40 anos. Quando 
chegamos em frente à igreja, o padrinho do noivo que era bastante velho e gordo, quis 
desembarcar num pulo e ploft! Caiu na calçada, quebrou a cabeça e foi levado ao hospital. 
Com susto, o noivo desmaiou na igreja e teve que ser carregado para fora. Coitada da noiva! 
Mas foi só susto, logo voltou tudo ao normal. 

  
 

Mudança para Jacutinga 
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Em 1944, Mateus e Vitória foram morar em Jacutinga, na capela Santa Catarina. Com eles, 
todos os filhos, menos a Dina, que se havia casado, mas acompanhados por Luís Fuziatto, 
noivo da Anita. Como na colônia destinada a Mateus não havia casa, eles ocuparam duas 
casinhas próximas a uma serraria que pertencia ao irmão de Mateus, José, gerenciada por 
Genuíno Astolfi, seu sobrinho. Uma casinha servia de sala e cozinha e outra para dormitório. 
Depois Mateus construiu uma casa grande e bonita. A família se dedicava à lavoura. Ao redor 
da casa havia instalações para todas as espécies de animais. A tia Vitória era muito caprichosa. 
Os animais eram muito bem tratados, e as instalações sempre bem limpas. Na frente da casa, 
um jardim muito bem cuidado pela tia e pelas filhas. A casa sempre em ordem. Todos 
obedeciam. Depois do almoço costumavam descansar e tomar chimarrão, mas o tio tinha sua 
própria chaleira e sua própria cuia. Tomava chimarrão sozinho e frio. A mãe sempre dizia: - O 
Matteo sempre tomou chimarrão frio.  

 

Habilidades e diversões dos filhos 

As moças da tia gostavam muito de artesanato. Com uma semente de cor cinza (não sei como 
era chamada) cuja planta elas cultivavam na horta, faziam trabalhos muito bonitos, como 
cestinhos, fruteiras e outros objetos. Ainda bordavam, faziam crochê e tricô. Foi com elas que 
eu aprendi a fazer meias de tricô para crianças, ainda na Ernesto Alves. A Anita era uma ótima 
costureira. Não faz muito tempo, acho que uns 5 anos, houve em Campinas uma exposição de 
artesanato. A Aládia confeccionou um estádio com os jogadores do Grêmio e do Internacional, 
todos em madeira, feitos a mão, sem maquinário. Ela foi contemplada com o 1° lugar. 

  
Os filhos do tio Mateus e da tia Vitória gostavam muito de trabalhar com madeira. Era bonito 
ver as casinhas para pequenos animais, como cachorros, coelhos e passarinhos, feitas por 
eles. 

Eu tinha combinado com as moças da tia que me avisassem quando houvesse festa na Capela 
ou algum baile e, assim que recebia o recado, arranjava uma das filhas da tia Angelina 
(Angelina Toni, irmã de Mateus), que era nossa vizinha, e lá íamos a pé, vencendo os 10 km 
que nos separavam da casa dos tios De Maman. Minha companheira era quase sempre a 
Maria, que gostava muito de caminhar.  

Vou contar como eram os bailes nesse lugar: sempre que era construída uma casa, antes de 
dividi-la em peças, era realizado um baile ao som de gaita e à meia-noite era servido um 
"brodo", e o lucro ficava para o dono da casa. Os rapazes pagavam o "brodo" para as moças 
com quem estavam dançando. Que gostosura de "brodo". Certa noite, eu dançava com um 
moço que devia ter 1.90 m. de altura, e eu, 1,50. Quando ele me agradeceu a dança, a Gema 
falou: - Nadir, pergunta pro rapaz como é que está à temperatura lá em cima! A Gema era da 
minha idade e muito brincalhona. Parecia-se com a tia Vitória, sempre tinha as suas piadas 
para contar.  

  

A amizade entre os Parentes 

Os tios Mateus, Joanim e Júlia, esta, casada com Benjamim Astolfi, eram vizinhos. Suas casas 
distavam, mais ou menos, 300 metros uma das outras. As famílias eram muito amigas e, para 
as poucas diversões que havia no lugar, se reuniam sempre. Quando queriam fazer um 
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passeio, iam de carroça, aquela mesma usada no serviço da colônia só que, para os passeios, 
construíram uma carroceria especial, que podia ser substituída pela outra quando quisessem. 
Era da altura de uma tábua e com cinco bancos para sentar, em cada banco, três pessoas. O 
carroceiro era um empregado da serraria do Genuíno, o Rafael Previatti, que mais tarde casou 
com a Edi Astolfi, filha da tia Júlia e irmã do Genuíno. Quando eles vinham para a missa em 
Jacutinga, ficavam o dia todo por lá e se dividiam em grupos: um ia almoçar na Pina, outro na 
Angelina e outro no Isidoro Astolfi. Para nós, era uma alegria a chegada daquela carroçada de 
moços, mais moças porque havia menos rapazes nas famílias. 

A carroça, que era o meio de transporte deles, era puxada por quatro cavalos muito mansos. 
O trajeto era de 10 Km.  

  

A morte da tia Vitória 

A tia faleceu de enfarte no hospital de Jacutinga em 22 de dezembro de 1966. Durante a noite, 
a enfermeira entrou no quarto para dar-lhe os remédios. O tio Mateus, que estava com ela, 
vendo-a tão quieta, dormindo, pediu à enfermeira que deixasse os remédios para a manhã 
seguinte e, quando a moça retornou, cedinho, a Vitória estava na mesma posição. O médico 
constatou que estava morta há muitas horas.  

 

Destino dos filhos de Mateus e Vitória 

Com a morte da tia, ficaram na casa somente o Mateus e as filhas Edvige e Maria Laudete, 
que, pouco tempo após, casou. O Benito, que já morava em Jacutinga, resolveu construir uma 
casa perto da sua para o tio e a Edvige morarem. Lá ficaram até 1973, ano em que o tio faleceu. 
A Edvige ficou morando uns tempos ora com uma irmã, ora com outra. Não tinha muito 
sossego. Depois de ter ajudado a mãe a criar tantos filhos, ficou impertinente com as crianças. 
Então os irmãos se reuniram e decidiram interná-la no asilo em Erechim. Cada um pagava uma 
parcela, e ela se sentia bem, só fazia crochê. Certa ocasião, em visita ao Benito em Jacutinga, 
contou para sua prima Ilda que a superiora do asilo queria que ela enxugasse a louça e "eu 
respondi que não trabalhava, não, porque meus irmãos pagam para ficar no asilo." Passados 
uns anos, adoeceu e constatou-se câncer no pulmão. Foi levada para Jacutinga na casa da 
Gema e lá faleceu. Está enterrada no cemitério da capela Santa Catarina, onde estão também 
os tios e a Oneide, que faleceu no dia 5 de agosto de 1949 com 15 anos. No dia do casamento 
da Gema, ela caiu dentro da carroceria do caminhão que levava os convidados, batendo a 
cabeça num banco de madeira. Passados dois meses, uma tarde, às 4 h começou a sentir 
fortes dores de cabeça. Foi levada ao hospital e, às 10 h faleceu. Ela tinha o crânio fraturado, 
e a morte foi provocada por hemorragia. 

Os hospitais não tinham, naquela época, os recursos de hoje. A Dina (Bernardina) faleceu no 
hospital de Descanso, poucos dias depois de ter sido operada de um tumor nos intestinos. 

O Aimone morava em Cascavel, onde ainda vivem seus familiares. Foi operado da tireóide e 
ficou sem fala. Passou a escutar muito rádio e a escrever. Existem vários cadernos escritos por 
ele nesse tempo. Já é falecido. 
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Tio Mateus tinha comprado vários alqueires de terra não muito longe de sua casa. Lá se 
instalaram o Getúlio, o Sérgio e o Sadi, trabalhando na lavoura. Como o Sérgio não gostava 
dessa atividade, foi para Guatambu a 6 km de Chapecó, onde se ocupa com posto de gasolina 
e lanchonete. 

O Benito sempre gostou de trabalhar com madeira. Ele e o filho são carpinteiros. Além disso, 
cria pássaros, tem um viveiro com muitas espécies. Ele comprou quatro lotes no centro de 
Jacutinga, onde construiu duas casas para as filhas, que são casadas. Um filho solteiro e outro 
casado moram com os pais, é o casado que cuida dos passarinhos. É na casa do Benito que 
está o relógio de parede do Antônio De Maman e os correntões do fogolaro. A Aládia, a 10º 
filha, mora em Três Palmeiras e teve, há três anos, a casa destruída por um vendaval. A família 
(7 pessoas) se refugiou no banheiro, que era de alvenaria, e se salvou. No dia seguinte, o 
Balduíno Fantini, marido da Aládia, foi a Passo Fundo comprar material para reconstruir a casa, 
o caminhão tombou, e ele morreu no local. A Gema faleceu no dia 23 de setembro de 1993, de 
câncer.  

O Sadi, o Getúlio, a Marilu e a Orilde moram com suas famílias em Campinas do Sul, SC. O 
Sérgio mora em Guatambu do Sul, SC. A Teresa e a Anita residem em Guarujá do Sul, SC. 

Mateus De Maman estava sempre inteirado dos fatos políticos do momento e a três de seus 
filhos deu nomes de personalidades de então: Aimone, nome de um cônsul italiano, Benito e 
Getúlio, em homenagem a Benito Mussolini e a Getúlio Vargas.  

  

Descendência de Mateus e Vitória 

F1- Edvige De Maman: n. 27. 1.1922, faleceu solteira. Passou seus últimos anos em um asilo 
em Erechim. Foi enterrada no cemitério da linha Santa Catarina. 
F2- Anita De Maman: n. 22.11.1922, onze meses depois da Edvige. É casada com luís 
Fusiatto, reside em Guarujá do Sul. Seus filhos são Valter, Volnei, Neivor, Rosa, Vilceu, 
Teresinha, Carmen e Ivanete. 
F3- Bernardina De Maman: n. 20.5.1924; casou com luís Guizzi. Ambos falecidos. Os filhos: 
Nestor, 0livier, Teresinha e mais um menino. 
F4- Aimone De Maman: n. 3.6.1925. Casou com Vi1ma Bachega. Aimone faleceu em 1976 
em Cascavel, onde residem ainda seus familiares. Filhos: Valmir, Volneide, Marili, Valdir, 
Joivete, Ivani e Arlete. 
F5- Teresa De Maman: n. 8.6.1927. Casou com Almirante Pedroso; residem em Guarujá do 
Sul, SC. Pais de: Miguel, Teresinha e Martinho. 
F7- Gema De Maman: n. 5.3.1929; faleceu em 23.9.1993. Casou com Pedro Remonato. Filhos: 
1.lvete, casada com Aleri Guardabem; pais de Cássio, Lucas e Laís. 2. Ivor, casado com Maria 
Inês Breda; pais de Gabriela, Fernanda, Pedro Alberto e Laura. 3. Ives, casada com Nelo 
Dellalata; pais de Gabriel e Gustavo. 4. Ivanete, mãe de Estefan. 5. Ilizete, casada com 
Univaldo Rizzi; pais de Maira e Soll0. 6. Iliane, casada com Delcir Tussi; pais de Ronan. 7. Ilson 
e 8. lonara, solteiros.  
F8- Getúlio De Maman: n. 23.10.1930. Casado com Inês Sbruzzi. Filhos: 1. Dimas, casado 
com Rosa Bandeira; pais de Deverton. 2. Dimar, casado com Rosalete Melichi; pais de 
Franciele, Taciane e Diogo. 3. Diomar, casado com Claudete Mezzaroba; pais de Fabiano. 4. 
Dianei, casado com Nair Galetti. 5. Daniela, casada com Fábio Baccin. 
F9- Benito De Maman: n. 25.3.1932; casado com Catarina de Souza. Filhos: 1. Neusa, casada 
com Henrique Muttscha11; pais de Franciele e Maico1. 2. Volnei, casado com Aladir Barichello; 
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pais de Rafaela e Natá1 ia. 3. Cleunice, casada com Josemar Centofante; pais de Roberta e 
Diego. 4. Lainor, solteiro. F9- Oneide De Maman: n. 19.12.1934, falecida em 1949. 
F10- Aládia De Maman: n. 8.4.1936, casou com Balduíno Fantini, falecido. Filhos: 1. Omir, 
casado com Lorena Bueno; pais de Vanessa. 2.Alcir, casado com Loreni Bordignon; pais de 
Wilian, Oerlin e Emili. 3. Clarice, mãe de Luan. 4. Carlos, casado com Celi da Rosa; pais de 
Carline. 5. Carlete, solteira. 
F11- Orilde De Maman: n. 16.7.1938, casou com Alcides Lorenzon. Filhos: 1. Onei, casado 
com Rosana Todescato; pais de Renan. 2. Marilice, casada com Carlos Nunes; pais de Carlos 
Júnior e Roberto Gabriel. 3. Enor, casado com Alessandra Vittorello; pais de Oender. 4. 
Jocelito, casado com Ângela Dongiski; pais de Pablo e Jardel. 5. Rosana, solteira e 6. Eri, 
solteiro.  
F12- Sérgio De Maman: n. 28.4.1940; casou com Idair Remonatto. Filhos. 1. Mari, casada com 
Pedro Paulo Zorzanello: pais de Sarita e David. 2. Carmelita, casada com João Velci Mallmann; 
pais de Jonatan. 3. Daniel, solteiro. 
F13. Sadi De Maman: n. 21.8.1942, Casado com Noemi Lopes. Filhos: 1. 0livar, casado com 
Neusa Toniolo; pais de Maicon. 2. 0livete, casada com Nelson De Tofolo: pais de Maiqui. 
F14- Maria Laurete De Maman (Marilu): n. 19.11.1943. Casada com Valdomiro Negretti; pais 
de Ivan e de Laura, solteiros. 
 

Outros depoimentos 

Temos também o depoimento de outras sobrinhas de Mateus e Vitória, que desfrutaram das 
muitas coisas boas da casa deles, além da amizade e do afeto dispensados por aqueles 
corações simples.  

Elsa Astolfi conta: "Eram meus padrinhos de batismo. Um casal calmo. Creio que os 

dois nunca brigaram, sempre tiveram muito respeito um pelo outro. O tio não era fanático pelo 
trabalho da terra. Bastava-lhe produzir o necessário para o bem estar da família. Mas na terra 
dele havia de tudo: frutas de todas as espécies, animais, como cavalos, vacas leiteiras, 
cachorros, coelhos, galinhas ... e havia o açúcar preto que eles mesmo faziam para adoçar o 
café. E nós, crianças, nos deliciávamos com tudo isso quando passávamos os domingos na 
casa deles. Éramos eu, a Clara, a Angelina Caron e outras, sempre juntas; partíamos levando 
um pote de açúcar branco e bicarbonato para fazer aquela maravilhosa laranjada efervescente! 
Espremíamos uma boa quantidade de laranjas e nos divertíamos tomando o suco, melhor do 
que qualquer refrigerante de hoje. O fogão a lenha estava sempre aceso e sobre ele um 
panelão de batata doce, espigas de milho ou pinhões, conforme a época. 

Um domingo de manhã, saímos cedo, eu, a Clara e a Angelina, e na entrada do mato, já perto 
da casa dos tios, paramos no riacho para catar raízes de carapiá, que costumávamos levar 
para o tio Doro que as misturava ao fumo do cigarro de palha produzindo um aroma muito 
especial. Depois almoçamos e brincamos no pátio com carrinho de lomba e com aquelas 
enormes pernas de pau que nos levaram a tantos tombos e que eram feitas pelo Aimone e 
pelos outros irmãos. O tempo foi passando e, de repente, vi o tio Mateus voltando da bodega 
para onde tinha ido depois do terço na capela. 

Dei-me então conta de que era quase noite e que tínhamos alguns quilômetros de caminhada 
antes de chegar em casa. Chamei uma, chamei a outra, assustada pelo adiantado da hora, 
quando a tia disse: “Vocês vão ficar aqui, já é tarde e está ficando escuro”.  
Amanhã levantam cedo e vão logo para não perder a escola. Dito e feito. Mas nossos pais 
ficaram preocupados e mandaram o Plínio, a cavalo, ao nosso encontro, mas nós já estávamos 
dormindo. No dia seguinte, retornamos cedo, mal entramos em casa, o chinelo me pegou, não 
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tive sequer tempo de dizer bom-dia; a mamãe não me deixou explicar coisa alguma e disse: - 
Peguem seus livros e vão correndo para a escola. 

Eu não queria ir porque estava com cara de choro e reclamei: - Por que só eu apanho e a Clara 
não? Ao que a mamãe respondeu: - Porque tu és mais velha do que ela! Isso me doeu mais 
ainda, naquela hora eu odiei ter um pouco mais de idade do que ela. Ao chegar à escola, 
perguntei a Angelina: -Tu também apanhaste? - Eu não, nem sequer me xingaram! E eu, 
inconformada, me perguntava - Por que só eu, que droga! Apanhei pelas três e chorei pelas 
três!  

Zélia Astolfi: Parabéns a Nadir pela maneira como descreve a história da Colomba. Ela 

tem memória, e tenho a impressão que ela é tão rápida para escrever, quanto sempre ágil foi 
em tudo. Lembro muito bem dela: era uma menina miúda e magra, sempre pronta a atender à 
mãe ou às manas. Querida e gentil. A leitura de seu relatório desencadeou as minhas 
recordações, que vinham meio adormecidas, e tomei a liberdade de complementar em alguns 
pontos o trabalho dela: 

Não tenho lembranças da fábrica (ou carijo) de erva-mate; da atafona , lembro bem. Sei, que 
por volta de 1938, o Joanim construiu um carijo um pouco antes de chegar à casa dele. Se 
houve um anterior a esse, gostaria de saber onde, em que terreno se situava. 

Conheci Antônio De Maman, pai do Mateus; eu o considerava meu nono, ele sempre tinha 
caramelos em seu bolsos e quando passava e via-nos brincando lá fora, nos chamava e 
deixava o bando de netos enfiarem as mãos nos bolsos de seu sobretudo para apanhar as 
balas. Na verdade, ele era o nono dos meus companheiros de brinquedos, mas, para mim, ele 
era meu nono também. Um dia, ele veio à nossa loja, eu o cumprimentei:  
- Oi, nono! E minha mãozinha de quatro anos foi direta ao se bolso. Mamãe me chamou e me 
pôs de castigo, eu não entendia o porquê, só quando eu disse - mas nós sempre pegamos 
balas do bolso do nono, é que ela me explicou: - Ele é o nono das outras crianças, não é o teu 
nono, ele é meu tio, e eu não quero que faças mais isto, é preciso ter mais respeito! A última 
lembrança que tenho dele é a do seu enterro, porque fui com a nona; depois escolhi a 
companhia do tio Doro. 

- Um fato relacionado a Antônio De Maman: Quando da mudança da família de Ângelo Dall' 
Acqua, que era seu cunhado, da Linha Palmeiro, Bento Gonçalves, para a Casca, em 1909, 
feita na ausência de Ângelo, que estava então trabalhando em Bagé, o 'nono' Antônio mandou 
seu filho Mateus à Linha Palmeiro, com mulas e cargueiros, para buscar as pessoas e os 
trastes. E toda a família Dall'Acqua ficou descansando uma semana na casa do De Maman, 
que morava então na Linha são Miguel, antes de se deslocarem para a Casca. Só ficou lá, para 
uma temporada maior, a nona Ana, mãe do Ângelo. 

- A casa de Mateus e Vitória, na Linha Ernesto Alves, foi comprada, talvez em 1930, do Camilo 
Grando, irmão do Alberto, e lembro que custou vinte e quatro contos de réis; O Joanim ficou 
com a da Colomba, antes ele morava perto da nossa casa, onde moraram a Raquele e o 
Lourenço Sassi; ao lado dessa casa, havia a ferraria do Toni Caron, que antes fora do 
Battistella. Quando o Caron construiu sua própria ferraria, mudou-se, e essa parte foi demolida. 
Depois ele construiu a casa de moradia bem junto à ferraria nova. 

- Gostei muito da descrição que a Nadir faz da parada no alto do morro para ver as luzes da 
cidade. Acostumadas apenas aos lampiões e às lamparinas a querosene, a visão da cidade 
iluminada para aquelas meninas era um espetáculo. Desse ponto da estrada, eu gostava muito 
pois dali se descortinava toda a Colomba com suas oito ou dez casas que formavam o 
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'borgheto'. Nossa casa se distinguia muito bem, tanto que se podia reconhecer as pessoas que 
estivessem à vista ou à porta. Também da porta da loja, olhando-se para aquela direção, podia-
se reconhecer as que por lá passavam e quanto tempo levavam para chegar a nossa casa, 
pois, com certeza, eram pessoas que vinham à loja para fazer compras. 

Muito bem, Nadir, certamente tens ainda muito para contar da nossa Linha Colombo e das 
pessoas que lá viviam, quem sabe, outros primos e primas se sintam motivados e estimulados 
a também escrever sobre suas famílias e sobre pessoas e fatos dos lugares onde viveram.  

Quantas lembranças dos passeios dos domingos à casa da tia Vitória. A alegria deles não era 
menor do que a nossa quando lá chegávamos; sempre nos tratavam com um carinho imenso, 
mesmo quando moravam no paiol, depois do incêndio, enquanto esperavam que o Grando 
desocupasse a casa em que iam morar. 

Num domingo de verão, eu e a Elsa tivemos permissão de visitar os tios e lá fomos felizes. 
Quando deixamos a estrada geral e começamos a subida por aquela outra estrada pedregosa, 
vimos no alto do barranco um pé de figos; maduros, tentadores, pediam para serem colhidos. 
Era minha fruta preferida. E fomos aos figos, mas não contamos com os marimbondos. Em 
resumo: eu saí com cinco picadas, todas no rosto e pescoço. Poderíamos voltar até a casa do 
tio Doro, onde nos teriam tratado com amoníaco para evitar o inchume, mas ... e a vergonha! 
Afinal, tínhamos invadido a propriedade alheia e, conforme o código moral da nossa casa, para 
roubar, e resolvemos prosseguir até a tia Vitória. Mas o trajeto a percorrer era longo o suficiente 
para meu rosto dobrar de tamanho, e meus olhos não eram mais olhos, mas umas frestinhas 
por onde vi o domingo passar. 

As lembranças da casa da tia Vitória serão sempre uma das coisas mais gratificantes da minha 
vida de menina.  

 
 
 
 
 
 
 
Filhas de Mateus e vitória: Bernardina (Dina), n. 1924 e 

Edviqe, n. 1922: Ambas já falecidas. 
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Crianças e 
jovens 

respondem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odair Lamp, de União do Oeste, SC, tem 14 

anos. É neto de Nadir Caron Tessaro, bisneto de 

Josefina De Maman Caron ; trineto de Ângela 

Dall’ Acqua De Maman 

 

 

 

 

Vitor e Lucas Braga, 10 e 3 anos, de Novo 

Hamburgo, são filhos de Gerson Braga e Rose 

Klering; Netos de Elsa Astolfi. 
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Dádiva de Fé 

 

Quando eu e o Alceu éramos noivos, certa vez, pedi a ele que fôssemos passear em 
Farroupilha, no dia da festa de Nossa Senhora do Caravagio. Passamos um lindo dia e, de 
recordação, trouxemos dois escapulários, abençoados pelo padre que rezou a missa naquela 
manhã. 
 
Com o tempo, fomos nos acostumando ao seu uso, tanto que, até hoje, vinte anos depois, 
Alceu ainda o leva consigo, chegando a se sentir inseguro quando não está com ele. Eu passei 
a levá-lo em minha carteira, sentindo-me, também, bastante protegida. 

Acredito que a fé traz consigo manifestações, por vezes, até quase milagrosas. Quando já 
casados, cerca de três anos após a visita a Caravagio, passei o veraneio na praia de Arroio 
Teixeira, na casa dos meus sogros, pois, sendo a Claudinha muito pequenina, não pude, 
naquele ano, acompanhar o Alceu em seu trabalho de piloto agrícola na fronteira do Estado. 
Ele não tinha um ponto onde pudesse fixar residência, mesmo que temporária, um dia 
pernoitava numa fazenda, no outro, em algum hotel, nunca sabendo onde estaria no dia 
seguinte. Seu trabalho me deixava bastante apreensiva, embora, hoje, eu tenha aprendido a 
conviver com essa preocupação e confie em Deus e na capacidade profissional do meu marido. 
 
Naquele verão, mantinha ainda comigo o escapulário adquirido três anos antes, já bastante 
usado e gasto, amarrado no pulso para não ser perdido. Era ele que me tranquilizava quando 
eu pensava no Alceu e no seu trabalho de piloto. 

Numa linda manhã, de sol e céu radiantes, e a praia cheia de pessoas, resolvemos ir ao mar. 
Eu e minha amiga Lenita tomávamos banho, quando, ao tocar meu pulso, senti que havia 
perdido meu escapulário. Fiquei triste e, mais, com uma forte sensação de insegurança. Pedi 
a ela que fôssemos caminhar para que eu pudesse me refazer e falei-lhe de todos os meus 
sentimentos e receios em relação a essa perda. Passados alguns minutos, caminhando na 
água, senti que algo batia em meus pés. Quase não acreditei ao ver que era um escapulário, 
tão novo que parecia não ter tido uso. Juntei-o e, comovida, coloquei-o em meu pescoço. 

Sei que esse achado foi uma grande bênção em minha vida. E, hoje, dezessete anos depois, 
me emociono ao agradecer a Deus esta demonstração tão maravilhosa de proteção, que me 
foi dispensada. 

 

 

Luli Braga Feijó 

Novo Hamburgo 
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Para a minha Mãe 

Seu corpo esbelto deformei. Alojei-me em seu ventre. Fi-la chorar e gritar, mas nasci. Seu leite 
afetivo bebi. Senti quando ela estava triste ou alegre. Vibrei com suas vitórias. 

Compreendi em seus olhos o verdadeiro sentido do amor. Com sua inefável sensibilidade, 
perdi-me em seus doces carinhos. Confiei em suas palavras e espelhei-me em sua 
honestidade. 

Milhares de vezes procurei em mim essa força heroica, essa coragem perspicaz e acho que 
não as encontrei. Em seus conselhos me estruturei. Só então percebi o quanto essa bela 
mulher era sábia. Vi que era sábia porque sabia perdoar, contudo, também pecava, 

Compreendi, por fim, o seu objetivo, ela aspirava arquitetar uma família deveras feliz. 

Seus lábios abriram-se em um sorriso, dei-lhe motivo para orgulhar-se de mim. Estimulei-me 
ao vê-la contente por meu sucesso. 

Como cresci! E continuei a observá-la sempre ofegante. Chorei, sorri, sofri ... E lá estava ela 
novamente me apoiando. Até tentei imitá-la. Súbito percebi: minha mãe era única! 

Cândice Astolfi 

 
 

 

 

 

 

 

 

Xanxerê, 27 de setembro de 1995 

Querida Tia Maria: 

Esta homenagem eu a redigi no dia 13 de 
março deste ano. E lhe confesso que, no 
momento em que a li para minha 
mãezinha, ela chegou a se emocionar. Eu 
pude ver lágrimas passeando pelo seu 
lindo rosto. 

O tema proposto para a redação era: MÃE. 
E como falar desta pessoa tão simples e 
ao mesmo tempo, tão complexa? Não sei 
se consegui transmitir todo o meu amor por 
ela... Não choro mais, pois sei que minha 
mãe acompanhar-me-á por toda a minha 
vida. Yarinha será uma luz a me guiar. 

Jesus escolhe do jardim a rosa mais bela. 

Beijos de toda a família, 

Cândice 
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Yára era esposa de 
Roberto Astolfi e mãe de 

Cândice (17 anos) e 
Mateus (15 anos), que 
residem cm Xanxerê, 

Santa Catarina.  
A homenagem acima foi 

novamente lida por 
Cândice para sua 

mãezinha, na igreja, após 
os atos de encomendação, 
diante da comunidade de 
Xanxerê que acompanhou 
Yára à sua última morada.  

  

 

Yára Maria da Silva Ruas Astolfi nasceu em 14 de abril 

de 1953 em Herval do Oeste, SC, Era filha de Muritiba 

pedrini Ruas e Edi Maria da Silva. Vítima de 

enfermidade, faleceu num hospital de Pato Branco, PR, 

no dia 25 de setembro do ano em curso.  

 

 

  

 

    
 

 
 
 
 

Notícias Sociais 

Nasceram 

Marina Feijó, filha de Maria de Lourdes Braga e Alceu Feijó Fº, em 22.10.1993, em Novo 
Hamburgo, bisneta de Itália Dall'Acqua/Astolfi. 

Gerson Tadeu Astolfi Vivan F°, de Gerson Tadeu Vivan e Cleide Cristiane de Souza, em 
Porto Alegre, em 6.1.1994. Tetraneto de Antônio Astolfi e Teresa Azzalini; neto de Lourdes 
Astolfi Vivan. 

Gabriela Granata Astolfi, em Porto Alegre, filha de Tarso Astolfi e Marta Granata. Neta de 
Mário Astolfi, bisneta de José e Itália. 

Eduarda Donazzolo, em Sarandi, RS, bisneta de Luiz e Irene Gusatti, trineta de pierina 
Astolfi/Giacomo Gusatti, pentaneta de Antônio Astolfi. 
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Laura Caroline Astolfi Braga, filha de Gerson Braga e Anerose Ternus Klering, em 29.5.1994, 
em Novo Hamburgo, neta de EIsa Astolfi/Antônio Braga, bisneta de José Astolfi/Itália 
Dall'Acqua. 

Eduardo Astolfi, em 11.7.1994, em Passo Fundo, filho de Benjamim e Cristina Astolfi, bisneto 
de Benjamim e Júlia De Maman, trineto de Antônio De Maman/Ângela Dall Acqua. 

Emmanuel Meneghel Astolfi, filho de Tirso e Marlene Maria Meneghel, em 20.7.1994, Porto 
Alegre. Bisneto de José Astolfi / Itália Dall'Acqua. 

Felipe Astolfi, em 8.9.1994, em Águas de Santa Bárbara, SP, filho de Alcides Astolfi e Leila 
Castilhos, neto de Alcides/Aparecida Astolfi. 

Kaila Astolfi Reis, filha de Keila Astolfi Fulke e Cláudio Reis, em 10.10. 1994, no Rio de 
Janeiro. 

Leonardo Vitor Bedin, filho de Anacleto Vitor Bedin e Idaci Casonatto. Em Guaporé, 
16~2.1995. Trineto de pierina Astolfi/Giacomo Gusatti. 

Carolina Marcondes Ferraz Astolfi Pedro, filha de Carla Salomoni M. Ferraz e Márcio Astolfi 
Pedro, no Rio de Janeiro, em 25.4.1995. Bisneta de José Astolfi/Itália Dall'Acqua; neta de 
Carmen/Alexandre Pedro. 

Caroline Astolfi, em 13.5.1995, Guaporé, de Jorge Astolfi e Diva Pasqualoto; neta de Plínio 
Astolfi/Vilma Dall Pizzol. 

  

CASARAM 

Luciano Camerini, filho de Zélia Astolfi/Francisco Camerini, com Jean Rolla, filha de João 
Rolla F°/Laura Moreira de Oliveira, em Belo Horizonte, em 29.12.1993, na capela do Noviciado 
da santíssima Trindade. . 

Alcides Astolfi, filho de Aparecida/Alcides Astolfi, com Leila Castilho. Em Águas de Santa 
Bárbara, são Paulo, em 12.3.1994. 

Rosa Maria Tessaro, filha de Zélio e Nadir Caron, com Paulo Tadeu De Bortoli, filho de Albino 
De Bortoli. Em 21.7.1994, em Quilombo,SC. 

Alexandre Astolfi Pedro, filho de Carmen Astolfi/Alexandre Pedro, com Valéria Wakim, filha 
de Ramez Wakim/Maria Helena Leal. No Rio de Janeiro, em 17.9.1994. 

Decarter Gaspodini, filho de Vilmo Gaspodini/Maria Telma Donazzolo, com Adriana Burim, 
em são Miguel do Oeste, SC. 

Keila Astolfi Fulke, com Cláudio Reis, em 7.3.1995, no Rio de Janeiro. 

  

FALECERAM 



 

 33 

 

Walter Linzmayer, casado com Clélia Dall'Acqua - filha de Angelo e Marina - em 11.10.1993, 
Unaí, Minas Gerais. 

Inês Dall'Acqua Zanata, viúva de Fedele Zanata, filha de Ângelo DalI´Acqua e Marina 
Sbardeloto. Em 14.10.1993, em São Paulo, com 89 anos. 

Vilmo Gaspodini, casado com Maria TeIma Donazzolo, de são Miguel do Oeste, SC. De 
acidente, nas proximidades de Cuiabá, Mato Grosso, em novembro, 1993. 

Yára Maria Ruas Astolfi, casada com Roberto Astolfi, de Xanxerê, SC. Em 25.9.95, de 
enfermidade. 

  

FORMATURAS 
 

Uórani Gaspodini, filho de Vilmo/Maria TeIma Donazzolo, de são Miguel do Oeste, SC. 
Engenharia Mecânica, em 30.1.1994. 

Letícia Astolfi, filha de Bruno/Eda Lazzarotto, de são Leopoldo. Em 12.8.1994, em Odontologia 
pela ULBRA, Canoas, RS. 

Artur Astolfi, filho de Bruno/Rosa Antônio. Pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 
12.11.1994. 

Yára Maria Ruas Astolfi, esposa de Roberto Astolfi, em Direito, pela Universidade do Oeste 
de Santa Catarina (UNOESC) Campus de Chapecó) em 10.8.1995 

  

OUTRAS 
 

Felipe Rafael Braga, filho de Gerson/Anerose Klering, fez sua Primeira Comunhão em Novo 
Hamburgo, no dia 28.11.1993. 

Rodrigo Donazzolo, filho de Olavo, que reside em Londres, onde estuda, esteve em visita à 
família, pais, avós, tios, em Sarandi. 

Ângelo Dall'Acqua assumiu em 1º. 9.1995 a presidência do Rotary Club "Curitiba 
Guabirotuba" de Curitiba, PR. 

Sandra Camerini funda em Novo Hamburgo, a "Oficina de Expressão e Criação" para crianças, 
onde orienta para o desenvolvimento através de prosa, poesia e linguagem, faz atendimento a 
problemas emocionais e de aprendizagem etc.  

 

FIM 


