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Imagem da capa: Vista de La Valle, de onde emigraram os Dall´Acqua ao Brasil.

Esta revista foi originalmente publicada em dezembro
de 1998 por ocasião do 13° encontro dos descendentes
Astolfi & Dall´Acqua.
Nesta edição revisamos o formato ampliando o
conteúdo original e atualizando fontes e imagens.

Alexandre J. Astolfi
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EDITORIAL
A sua honra, o seu nome, os seus louvores perdurarão para sempre,
porque encarnados em vós.(Virgilio)
Chegamos à 10º edição de nossa revista
comemorativa aos encontros das famílias
ASTOLFI e DALL’ACQUA. Temos, neste ano, um
motivo especial para revestir o encontro de um
significado mais forte e mais solene: os cento e
vinte anos da chegada de nossos antepassados
Dall’Acqua à então Colônia Dona Izabel.
Luigi e Giuseppe Dall’Acqua, ao emigrarem,
determinaram uma nova direção à trajetória de
suas vidas e ao destino de cada um de seus filhos.
O mesmo fariam, alguns anos mais tarde (1885),
Antônio Astolfi e Teresa Azzalini, localizados
também na Colônia Izabel, na Linha Zamith.
Três descendentes Astolfi uniram-se por
casamento a descendentes de Giuseppe
Dall’Acqua, gerando uma sucessão de famílias,
presentes hoje em muitos estados do nosso país,
mas especialmente no sul.
Somos centenas de primos, cujos caminhos
nunca se cruzaram e talvez nunca se cruzem;
cujas circunstâncias de vida, em vez de
aproximar, afastam fisicamente uns dos outros e
das próprias raízes; primos, que mesmo estando
próximos e terem uma origem comum, não se
conhecem ou não cultivam laços de parentesco;

outros, que estão como que soltos no espaço,
órfãos de passado histórico, porque ignoram os
elementos e os fatos de sua própria gênese.
Essa multidão de primos, da qual fazemos
parte, compõe um elo de uma corrente, cujo
princípio nenhum de nós poderia alcançar, se
pudéssemos recuar no tempo. Ao conferirmos
nossa procedência genética em antigos museus
e arquivos da Europa, remontaríamos, quanto
muito, a alguns séculos, amparados por
documentos comprobatórios.
Ao nos encontrarmos em antepassados, dos
quais só restam os nomes em velhos papéis
armazenados em arquivos, veríamos que
também eles tiveram famílias ascendentes em
sua caminhada até nós. Ou mesmo, com os
anteriores e com os anteriores dos anteriores,
numa seqüência inversa e infindável. Podemos,
então, concluir que não morremos se temos
uma família, porque estamos ligados a uma
cadeia inimaginável de gerações passadas e de
gerações futuras. Diante de tantas e maravilhosas
crianças, descendentes Astolfi e Dall’Acqua, cada
um de nós poderá dizer, sem medo de errar:

- Por muitos e muitos anos, daqui a mil anos e outros tantos, ainda haverá gente da
minha gente vivendo através de seus filhos, netos e bisnetos, os quais continuarão,
por sua vez, a reescrever a história genética da qual, hoje, somos nós os herdeiros.
Maria Astolfi
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VÓS SOIS O SAL DA TERRA

V

ós sois o sal da terra! Essa é

a mensagem enviada por um Pai a
seus descendentes. É a lembrança
feita com palavras de força que
tem o poder de acordar, lembrar,
pedir. Não foi dito: vós sois o
açúcar, o fermento ou o elemento;
foi dito: vós sois o sal! O que arde
e tempera, o que dá o gosto, o que
dinamiza os outros ingredientes

de qualquer receita; o catalisador.
Toda a cozinheira sabe que sem
uma pitada de sal, nem mesmo
os doces terão o seu bom sabor.
Então, que mistério, que poder
tem o sal? Que força metafórica,
simbólica, além de real tem esse
elemento para ser lembrado por
uma Ordem Divina a seus filhos
através dos tempos e das páginas
dum livro sagrado?
Vamos primeiro pensar que
somos todos filhos duma infinita
ascendência que se perde nos
confins remotos do passado da
humanidade. Vamos lembrar
que só podemos pensar na
paternidade
longínqua
que
nos gerou porque houve seres

preocupados em dizer, ensinar e,
ao fazê-lo, também em pedir que
continuássemos guardadores de
uma tradição, filhos de alguém,
mas de alguém que já não está.
Acreditamos, ansiamos, temos
fé que colocamos no lugar dessa
ausência e esperamos. Jogamos
tudo sempre para o futuro:
um dia Deus ou, alguém nos
recompensará; um dia teremos
paz, bem-estar, segurança... Um
dia a justiça se fará. Ou seja:
esperamos sempre que o sal venha
de outro que apareça para nos
salvar; que algum sentido súbito
surja para justificar o nosso. Mas a
mensagem é clara e pede, não que
esperemos, mas que sejamos o sal
da terra já!
Nós das famílias Astolfi e Dall'Acqua
pertencemos a uma longa
sucessão de filhos e pais ligados
por uma história da qual sabemos
parte; essa parte que ficou como
memória de tudo o que nossos
antepassados viveram, sofreram,
amaram, construíram, plantaram,
e nos legaram. Isto é o que
entendemos por nossa tradição.
Tradição da qual esta nossa festa
faz parte, enquanto busca manter
sua chama viva e a nossa história
familiar conscientizada por todos e
os elos que nos unem, cultivados.
Cada vez que nos preparamos,
que nos encontramos, que
lançamos outra revista com

nossas notícias e nossas histórias,
estamos lançando sementes que
alimentarão o desejo de tradição
dos nossos filhos e, depois, de
seus filhos e de tantos mais que
se identificam com nossas raízes.
Estamos colocando o nosso sal
em nossa própria terra, dando um
sentido pessoal e coletivo a esse
estar num grupo familiar.
pertencer a uma família, é
pertencer necessariamente a outra
ainda maior: uma família cujo
Pai primeiro, anterior a todos os
outros, também não se encontra.E
o que fazem os filhos quando o pai
não está presente? Põem a casa
em ordem, zelam pelo patrimônio
que receberam, olham pelos seus
irmãos e pagam a dívida simbólica
que contraíram com a paternidade
e a tradição de cultura - pelo
fato destas terem-lhes tomado
viável toda a existência social
- transformando-se assim pela
força de suas convicções, de seu
dizer e de seus atos públicos, em
verdadeiro sal, em um sentido
de alguma forma revitalizador
também na terra dos outros. Que
seja este, sempre, o melhor feito
de todos nós.

Maria Sandra Camerini
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ENCONTROS
ASTOLFI - DALL’ACQUA
Por que nossos encontros denominam-se

ASTOLFI - DALL’AQUA?

Pois existe uma razão bem forte que nos levou a
essa associação de nomes para festejarmos nossas
famílias. Vejamos:
Em setembro de 1919, José Astolfi, filho dos
imigrantes Antônio Astolfi e Tereza Azzalini, casou
com Itália Dall’Acqua, filha do imigrante Ângelo
Dall’Acqua e de Marina Sbardelotto, resultando,
desse casamento, treze filhos.
Em 1917, Vitória Astolfi uniu-se em matrimônio a
Mateus De Maman, filho dos imigrantes Antônio
De Maman e Ângela Dall’Acqua, filha, como Ângelo,

de Giuseppe Dall’Acqua e de Ana Bonfardin. O casal
teve 14 filhos.
Em 1917, Benjamim Astolfl (irmão de José), casou
com Júlia De Maman (irmã de Mateus). O casal teve
cinco filhos.
Os três casamentos Astolfi & Dall’Acqua,
conforme quadro abaixo, geraram um total de
498 descendentes vivos (22, falecidos) e um total
de 190 famílias. Os números justificam, portanto,
que se reúnam, em um só evento, os descendentes
Astolfi e Dall’Acqua.

Maria Astolfi
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OS DALL´ACQUA
NO RIO GRANDE DO SUL

O nome, a origem, a emigração e a família de Luigi Dall’Acqua
Este trabalho é um rascunho de algo maior que pretendemos executar sobre a história da família DALL’ACQUA
e de seus membros.
A coleta de dados, a busca de informações e recordações necessárias para elaborar
um razoável histórico familiar são tarefas que exigem tempo e perseverança e,
principalmente, a contribuição dos componentes da grande família Dall’Acqua.
Esperamos que, com paciência, sejamos capazes de executar este plano, a fim de que
a história e as memórias não se percam no tempo e no passar das gerações.
Agradecemos de antemão a todas as pessoas que nos apoiam e tem interesse na
concretização dessa idéia.

João Carlos Dall’Acqua

Análise do sobrenome Dall’Acqua
Tronco: ACQUA
Variantes: Dell’acqua ou Dall’Acqua
Derivações: Acquali, Acquani, Acquati, Acquaro, Acquarolo, Acquaroli, Acquaioli, Acquarella, Acquarelli,
Acquarone.
Compostos: Acquafredda, Acquafresca, Acquamorta, Acquaviva, Acquasanta.
A forma Acqua isolada é rara, sendo que as variantes mais comuns estão no Norte da Itália e as derivações no
Sul. Praticamente todas as formas originam-se de topônimos, isto é, de locais servidos por correntes, fontes
ou lagos.
No Brasil, um grande número de nomes e sobrenomes italianos, de imigrantes e descendentes, foram
registrados com muitas alterações e incorreções de sua forma original.
Tal fato também ocorreu com nosso sobrenome, originando algumas variações em sua grafia, tais como:
Dal’Aqua, Dall’Aqua e Dall’Acqua.
Cumpre salientar que, mesmo nos livros da igreja de S. Michelle (La Valle Agordina - Itália), local de origem
e onde encontramos os primeiros registros de nossos antepassados, ao redor do anos de 1600, observamos
que tal situação já ocorria, conforme se poderá observar na árvore genealógica da família.
Esses fatos talvez possam ser explicados por erros dos próprios escreventes na época, mas, também pela
inabilidade de nossos antepassados para lidar com papéis, pois os mesmos eram tipicamente pessoas da
colônia, com pouca ou nenhuma instrução escolar.
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Origem da família
Há registros de que os DALL’ACQUA seriam
originários de Vicenza. É o que diz a inscrição
histórica que acompanha o brasão da família, que
abaixo reproduzimos:
Antiquíssima família
originária de Vicenza,
onde floresceu até 1224 e
pertenceu ao nobre Colégio
dos Notários, segundo revela
o Comendador Giovanbattista
di Crolalanza no Vol. 1, p.6
do seu Dicionário Blasônico
das Famílias Italianas Nobres
e Notáveis: Césare Dall’Acqua, nascido em Pirano,
Istria em 1768, eclesiástica e literato, morreu em
1831; Antônio, nascido em Veneza em 1816, foi, em
1865, professor da História da Arte na Academia de
Belas Artes de Veneza; faleceu em 1898.
Autenticidade garantida
Art. 498: NC.P.
(Ass.) Diretor Ginnino Ottavio

no país no final do século passado, resultando uma
região extremamente miserável, onde as pessoas
enfrentavam uma árdua e diária batalha contra a
fome, as doenças e o rigor do inverno.
Os homens eram obrigados a abandonar suas
famílias por longos períodos em busca de trabalho
em países vizinhos, onde exerciam funções diversas,
como marceneiros, pedreiros ou o que fosse
necessário para reforçar o orçamento familiar. Além
do que, sempre que estavam trabalhando fora,
eram uma boca a menos a comer em casa.
Atualmente La Valle possui uma população
aproximada de 1.200 habitantes, está bem
estruturada economicamente, baseada em
pequenas propriedades, com destaque ainda às
indústrias instaladas na região do Ágordo, bem
como ao crescente setor turístico.

Visto não possuirmos nenhum fato ou algo
testemunhatório da vinculação de nossos
antepassados, comprovadamente de origem
camponesa e humilde, com os acima citados,
tomaremos como ponto de partida deste histórico
a pequena localidade de La Valle Agordina – Itália.

La Valle Agordina
La Valle é um pequeno município do distrito de
Ágordo província de Belluno, localizado ao sopé dos
Alpes Dolomitas região do Vêneto – Itália.
A família DALL’ACQUA e, mais precisamente,
originária da Frazione de Lantrago, uma espécie de
povoado junto ao município, compondo hoje uma
única localidade.
Região de clima impiedoso no inverno, sua geografia
montanhesa não permitia maior aproveitamento da
terra, aliada a situação de exploração feudal existente
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Da região do Vêneto se originam
nossos antepassados Dall’Acqua.

Vista da igreja de Agordo,
região de onde imigraram os Dall´Acqua.
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A decisão de emigrar: razões e
motivos
Com o objetivo de substituir o escravo negro,
devido a assinatura da Lei do Ventre Livre
(20/03/1871), Portugal e os países que possuíam
colônias na América, mantinham agentes para
recrutar imigrantes nos países que não tivessem
colônias: Alemanha, Polônia, Áustria e Itália.
Nestes países havia uma grande população
de pobres e humildes colonos, que eram
constantemente perseguidos pelas guerras e
explorados pelos latifundiários.
Havia também interesse do governo brasileiro
em ocupar terras consideradas devolutas pelos
estancieiros, incapazes de cultivá-las.
Desde 1875, toda a Itália sacudia sob uma
avalanche de propaganda emigratória, incitando
seus pobres filhos a partirem para a América.
Segundo a propaganda, que era difundida pelos
representantes do governo imperial brasileiro
comissionados pelas empresas de colonização

e companhias do navegação, bastava aportar no
Brasil e em pouco tempo ficar rico.
A busca à cuccagna (fartura) na América, era
assunto obrigatório em todos os encontros depois
das missas, nas ruas, bares, visitas, etc.

As ofertas e as exigências
Os agentes ofereciam, aos interessados na
emigração, a viagem paga desde o porto de
embarque, até ao local de fixação, incluindo a
venda de um lote e ferramentas para o trabalho,
com 3 ou até 5 anos para pagar com juros de 12%
ao ano.
Igualmente eram feitas outras propostas, como 15
dias por mês de trabalho, construção de escolas,
abertura de estradas e outros tipos de ofertas que
acabaram não sendo cumpridas.
A exigência básica era de que os emigrantes
tinham que ser colonos, possuir atestado de boa
conduta e serem casados para terem direito a
compra de um lote.

A miséria na Itália
Há vários séculos a Itália vinha atrelada economicamente aos fazendeiros, donos de grandes latifúndios,
tipos de senhores feudais, nobres e ricos, chamados signori.
Em contraste, dentro de suas vastas propriedades, habitavam milhões de contadini (colonos), agricultores
que jamais conseguiriam um pedaço de terra.
Essa situação, ou seja, esse mesmo destino estava reservado aos filhos e descendentes dos contadini,
que, sem chances, continuariam na fome e na miséria a contemplar a fartura dos signori a custa aos seus
miseráveis inquilinos.
Não havia leis, nem preços, nem prazos para os arrendamentos, ou seja, quem melhor trabalhasse e
conseguisse pagar mais tempo trabalharia a terra, gerando, obviamente, uma revolta por parte dos
contadini contra os signori.

Luigi Dall’Acqua (ou Luigi Pietro Dall’Acqua)
O primeiro Dall’Acqua de nossa: ascendência que emigrou para o Brasil, Luigi,
nasceu no dia 10 de janeiro de 1838 na Comune de La Valle, sendo registrado como
Luigi Pietro Dall’Acqua, filho de Nicoló Giovanni Dall’Acqua e Maria De Colo.
O batizado ocorreu no dia seguinte, 11 de janeiro de 1838, na igreja de S. Michelle
Arcangelo em La Valle.
O casamento de Luigi ocorreu no .05 de junho de 1867 na mesma igreja de S.
Miche/le Arcangelo, com Maria Andriollo.
Ela era nascida e batizada no dia 13 de junho de 1846, também na mesma igreja e
com o nome de Maria Cattarina Andriollo, filha de Giuseppe Andriollo
Maria Andriollo com o neto
e Maria D’Olivier.
Segundo Dall´Acqua.
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A casa onde os Dall’Acqua viviam
Devido à pobreza reinante, todos os membros da família moravam na mesma casa. Na parte térrea
funcionava a estrebaria para os animais e onde também se guardavam a colheita e o pasto, para a estação
hibernal.
A família se alojava na parte superior, onde ficavam os quartos e a cozinha. A estrebaria, mesmo com
seu cheiro próprio, contribuía para amenizar o rigor do inverno através do calor dos animais. O fogo era
aceso exclusivamente para preparar os alimentos. Como combustível empregavam esterco ressequido de
animais, raízes de alfafa, canas de milho e gravetos provindos da poda das parreiras, além de madeira.
Durante os meses de inverno, por causa da neve e do frio, não se trabalhava nos campos, passando a
família então, os dias no estábulo, transformado em estufa pelo calor e hálito do gado.
As mulheres, além das tarefas domésticas, costuravam, remendavam, teciam, faziam crochê, tricô e, com
a trança de palha de trigo, confeccionavam chapéus e sacolas.
Os homens, nestes períodos, levavam a vida mais folgada, pois seu único trabalho era derrubar a neve
que se acumulava sobre os telhados. Afora isto, se ocupavam cantando, contando histórias, jogando mora,
baralho e inventando e repetindo anedotas.
Ainda hoje existe a casa onde moravam nossos antepassados em La Valle, a qual, com o passar de todos
estes anos, sofreu reformas, que a modificaram quase que completamente.

A casa onde residiram os imigrantes Dall'Acqua em La Valle. Atualmente, encontra-se
reformada e ampliada e pertence a uma descendente Dall'Acqua.
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Preparativos para a viagem
No ano de 1877, Luigi Dall'Acqua, juntamente com outros conterrâneos seus de la Valle Agordina, tomaram
a decisão de emigrar para o Brasil.
Seu primo Giuseppe Dall'Acqua, que era uma pessoa que sabia ler, escrever, fato raríssimo na época entre os
colonos, e que dominava outros idiomas, por força dos trabalhos que realizava em outros países, tratou de
providenciar os passaportes e todos os outros documentos do grupo.
O grupo era composto pelo nosso Luigi, na época com 40 anos de idade e sua família: Maria Andriollo,
esposa, 38 anos; Nicoló Giovani filho, 8 anos; Antonia Maria, filha, 3 anos; Marta, filha, recém-nascida, além
do primo Giuseppe Dall'Acqua e família, o cunhado Giovanni Shena e família e os conterrâneos Giovani
Damian e Antônio De Zorzi.
O resumo dos preparativos e da viagem, que durou 7 meses e 22 dias, desde a saída de La Valle Agordina até
às terras sonhadas no Brasil, somente foi possível obter graças ao precioso trabalho de seu primo Giuseppe,
em sua narrativa Apontamentos de Viagem.

A viagem
Em 20 de janeiro de 1878, o grupo recebe a ordem
de partida de La Valle para o porto de Gênova, de
onde embarcariam para Mérica (Brasil). À noite
realizaram uma festa de despedida, com cantorias,
danças e lágrimas.
No dia seguinte, partem numa carreta puxada por
mulas, percorrendo 44 km com destino a Lentiai.
Descansado à noite em Lentiai, saem pela manhã
passando por Feltre e chegando a Bassano no
começo da noite.

transferido para a localidade de Molassana, onde
deveria aguardar a partida.
Somente em 25 de abril e após terem sofrido com
uma alimentação pobre e deficiente durante todo
este período, deixaram Molassana rumo ao porto
de Gênova, para embarcar no vapor São Pedro, que
no dia seguinte os deixaria em Marselha - França.
Dois dias após, em Marselha, embarcam num trem
que atravessaria quase toda a França, chegando dia
05 de maio ao porto de Le Havre.
Em 07 de maio embarcam no transatlântico
Rivadávia com destino aos portos brasileiros. A
embarcação fez escalas em Lisboa e Ilhas Canárias,
sofrendo violenta tempestade em seu percurso.
Finalmente, em 28 de maio chegam ao porto de
Recife, escalando após no porto da Bahia, para,
no dia 04 de junho, chegarem ao porto do Rio de
Janeiro, após 29 dias de viagem.

Dia 23 de janeiro chegam a Vicenza, após terem
percorrido 144 km. Às 3 horas da madrugada do dia
24 embarcam em um trem, com escala em Milão,
que os levaria a Gênova.
Dia 25 de janeiro chegam a Gênova e são alojados
provisoriamente no albergue Via Regina, cidade
onde já se acumulavam numerosas famílias de
imigrantes, aguardando a partida para a nova terra.
Posteriormente, em 28 de janeiro, o grupo foi

Imediatamente,
embarcaram
com
outros
aproximadamente 1.500 imigrantes, num velho
vapor chamado Calderon, sem leitos e sem
repartições, sofrendo terríveis tempestades em
alto mar, com duração de 3 a 4 dias, chegando
então em 11 de junho ao porto de Rio Grande.
Em Rio Grande, são alojados na casa dos imigrantes,
um enorme salão sujo e sem paredes divisórias,
com entrada livre de animais, como cavalos e vacas.
No dia 26 de junho embarcam em outro vapor
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rumo a Porto Alegre, onde chegam dois dias após
e recebem alojamento na casa de imigração, local
rústico, mas com alimentação abundante.
Em agosto estão novamente navegando, desta
vez no vapor União rumo a São Sebastião do Caí,
durando a viagem aproximadamente 24 horas,
onde chegam e são conduzidos ao alojamento
destinado aos imigrantes.
Uma semana após, partem com destino a Feliz,
agora em carroças puxadas por uma dúzia de mulas,
sofrendo as dificuldades de estradas impraticáveis
para carroças pesadas e rios que não permitiam
passagem. Chegam ao anoitecer à pequena cidade,
que nossos imigrantes admiram pelo cuidado de
suas casas e por sua beleza.
Cinco dias mais tarde prosseguem viagem, a cavalo,
conduzidos por um tropeiro. Cada cavalo levava
duas bolsas de couro para carregar uma criança
em cada bolsa, mais uma pessoa adulta montada
na sela. Os animais, não acostumados a tal
carga, reagem, criando confusão e pavor entre as
mulheres e as crianças. Os homens então seguem
a pé, tentando manter os animais sob controle e o
grupo em ordem.
Com rezas, lamentos e cãibras, através de caminhos
lamacentos e esburacados, em meio ao mato, ao
entardecer chegam a Santa Maria do Forromeco.
Ao desmontar não conseguem sequer caminhar
em virtude dos membros enrijecidos e doloridos.
O tropeiro os aloja numa estrebaria, onde
deverão aguardar o seu retomo e parte então,
com os animais, de volta a Feliz para buscar novos

imigrantes.
A alimentação neste local era fornecida mediante
bônus, correspondendo um bônus, para cada
pessoa com idade superior a 18 anos e um bônus
para cada 8 pessoas com idade abaixo de 8 anos.
Os imigrantes são compelidos, por isso, à procura
de caça pelos matos, assustando-se com os Uurros
e movimentação da bugios, desconhecidos por eles,
os quais habitavam as matas. À noite as crianças
maravilharam-se com um concerto de rãs, também
algo que desconheciam.
Em 04 de setembro, partem com destino a
Conde d'Eu (Garibaldi) passando por Santa Clara,
encontrando-se com os primeiros imigrantes
italianos já instalados no Brasil há dois anos.
Houve muita alegria e, como sempre, o canto se
fez presente, entoando todos em coro o hino de
Garibaldi.
Ao final da tarde chegam a Conde d'Eu, onde são
alojados num barracão de madeira juntamente com
outros imigrantes que já aguardavam seu destino.
No dia 07 de setembro nossos imigrantes, católicos
fervorosos, vão a uma missa em Conde d'Eu. Na
ocasião, comemorava-se o 56° aniversário da
Independência do Brasil, com o estouro de foguetes
e o comentário de que, para os imigrantes, a
independência ainda era algo distante.
Pela manhã partem, novamente a cavalo, através
de caminhos tortuosos formados por desníveis e
buracos pantanosos, para o destino final da viagem;
a colônia de D. Isabel (Bento Gonçalves).

A terra para trabalhar
Na chegada à colônia D. Isabel, Luigi Dall'Acqua e os outros 4 chefes de família do grupo de La Valle, vão a
uma hospedaria, onde encontram imigrantes feltrinos que estavam interessados em vender suas colônias.
No mesmo dia, nossos imigrantes foram verificar as terras oferecidas, situadas na Linha Palmeiro , distantes
9 km da sede D. Isabel. Após aprovarem as terras, decidiram efetivar o negócio, que ficou assim distribuído:
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Pela aquisição desta meia colônia, Luigi Dall'Acqua assumiu na época, perante a Fazenda Nacional, o débito
abaixo, que seria pago com o rendimento da terra:
100$000 réis referentes ao valor do lote
20$000 réis referentes aos 20% do art. Nº 06 do Reg. de 19/10/1887
107$000 réis referentes a adiantamentos (discriminados a seguir)
227$000 réis = total do débito
Os adiantamentos mencionados anteriormente, correspondem ao que segue:
12$500 réis referentes a ferramentas
3$000 réis referentes a sementes
7$000 réis referentes a casas e derrubadas
1$500 réis referentes transporte no interior da colônia
80$000 réis referentes eventuais
107$000 réis = total dos adiantamentos
Nosso imigrante recebeu ainda 60$000 réis como auxílio gratuito. A compra foi realizada em setembro de
1878 e a data para entrega dos títulos provisórios foi estabelecida para 23 de janeiro de 1884.

A família
Com o passar dos anos o casal Luigi Dall'Acqua e
Maria Andriollo constituíram uma numerosa família,
composta de 8 filhos (4 homens e 4 mulheres). Além
desses 8 filhos, devido aos inúmeros problemas de
saúde na época, como doenças, pestes, falta de
atendimento e remédios, o casal perdeu três filhos
ainda crianças.
Da Itália vieram junto com os pais, em ordem
cronológica, os filhos; Nicolo Giovanni, Antônia e
Marta, aos quais juntaram-se os nascidos no Brasil;
Luigi Giovanni, Assunta Maria, Giovanni Giuseppe,
Henrica Domingas e o caçula Giuseppe Antônio.

especialmente na produção de cadeiras.
Em La Valle Agordina, os registros oficiais indicam
a profissão dele como seggiolaio (fabricante de
cadeiras).
Esta habilidade de Luigi Dall'Acqua, que a exercia
além de trabalhar a terra, lhe valeu o apelido no
Brasil de caregheta (cadeireiro, aquele que faz
cadeiras), apelido este também transmitido ao
filho mais novo, Giuseppe Antônio.

O ofício original
Apesar de virem para o Brasil classificados como
colonos e com a missão de trabalhar a terra, muitos
imigrantes possuíam também outros oficios e
habilidades naturais.
Este era o caso do imigrante Luigi Dall'Acqua,
o qual na Itália trabalhava muito com carpintaria,
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Árvore genealógica da familia Dall'Acqua, limitando-a à família de
Luigi Dall'Acqua e ascendentes diretos

Observações:
(a) a este ramo da família pertence Giuseppe Dall'Acqua, componente do grupo que imigrou de La Valle e
autor de Apontamentos de Viagem, já mencionados neste histórico;
(b) Lúcia Dall'Acqua e esposa de Giovanni Schena, igualmente componentes do grupo de La Valle e
mencionados anteriormente.
Fontes:
Jornal O Pioneiro, artigo de Mário Gardelin; Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul; registros da igreja da La
Valle de Ágordo; Appunti de Viaggio de Giuseppe Dall'Acqua.
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MEU AVÔ
Em 1984, Itália Dall´Acqua Astolfi escreveu um texto sobre seu avô
Giuseppe Dall´Acqua. Abaixo reproduzimos estas lembranças.

Pouco posso dizer sobre ele, porque, quando

se deu sua morte, eu contava menos de dois
anos. Só posso contar o que ouvi de meus pais e
demais parentes mais tarde, quando, pela minha
curiosidade, procurava saber que tipo de homem
fora meu nono.
A nona, sua esposa, dizia que ele era muito severo.
Ela me contava que, quando na Itália, ou melhor,
em La Valle di Agordo, onde ambos moravam,
um dia no começo do namoro, o nono a viu
conversando com outro rapaz do lugar; não teve
dúvidas, chamou-a de frascheta, que foi o mesmo
que chamá-la de leviana. A nona dizia que aquela
palavra bastou para conhecê-lo e daí por diante
não deu mais ouvidos a nenhum outro rapaz.
A nona devia ter sido muito bonita quando moça,
ao passo que o nono não devia ser bonito. Isto eu
deduzo pela aparência dos filhos dele, meus tios
e tias. A nona puxava mais para o moreno e tinha
cabelos bonitos, castanho-escuros. Das suas filhas,
minhas tias, uma era muito clara, com cabelos
castanhos e olhos azuis; a outra, também de olhos
azuis, mas de cabelos avermelhados. Assim os
homens: o tio Matio tinha cabelos vermelhos; o
tio Giuseppin era moreno, cabelos e olhos escuros;
meu pai e o tio Luís tinham olhos azuis e cabelos
escuros. Matio e Giuseppin eram altos e magros;
meu pai e Luís, um pouco menos altos, e as tias
eram pequenas e franzinas. Eram assim quando eu
as conheci.
A mamãe me contava que o nono era pessoa de
muito caráter, severo, mas justo e honesto em todas
as coisas. Quando havia um desentendimento
entre dois vizinhos, por qualquer motivo, e não
havia modo de os dois se entenderem, então meu
nono era chamado a convencer os dois brigões a

examinarem juntos a questão para chegarem a
um entendimento razoável para ambas as partes e
fazer as pazes, festejando então com um copo de
vinho ou caninha. Certa ocasião, quando na Linha
Palmira grassava uma doença terrível, a varíola
negra, algumas pessoas morreram. Os moradores
se assustaram e não mais queriam sair de casa
por medo de contágio. Houve mais uma morte e
ninguém queria levar o defunto para o cemitério
de tanto medo que tinham. O morto pertencia a
outra capela. Meu nono chamou então os dois
filhos mais velhos, o Luís e o Ângelo (meu pai) e
mais um vizinho, que se prontificou a ajudá-los e,
juntos, foram enterrar o morto.
Meu nono era pedreiro e também era bom no
trabalho em madeira, na construção de móveis e
de casas. Sob sua direção, foi construída a capela
de São Miguel Arcanjo, feita toda de madeira, e
que ainda hoje existe, tal qual a conheci quando
eu era menina. A nossa casa na Linha Palmira
também foi feita de madeira, com dois pisos e
com vidraças nas janelas. Não sei ao certo em que
ano foi essa casa construída. Sei que nasci naquela
casa em 1895, de modo que, em menos de vinte
anos, Giuseppe Dall'Acqua conseguiu pagar sua
terra, ter uma casa grande e bonita, com sua
cantina de pedra encostada na casa, na parte de
trás, a cozinha, também de pedra, ao lado direito
da casa, e um estábulo de pedra, onde cabiam três
vacas amarradas, e mais
um
espaço
grande
para as terneiras, pois
os terneirinhos eram
normalmente sacrificados,
iam para as brasas e
rendiam um bom arrosto.

Itália Dall’Acqua Astolfi

Itália Dall'Acqua Astolfi, nascida em 1895 na Linha Palmira, Bento Gonçalves,
faleceu em Novo Hamburgo em 23 de setembro de 1986.
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APONTAMENTOS DE VIAGEM
de Giuseppe Dall’acqua
Nesta edição vamos oportunizar
aos nossos leitores um resumo
da viagem, da Itália para o
Brasil, dos imigrantes Giuseppe
Dall’Acqua e Anna Bonfardin,
com seus quatro filhos, no ano
de 1878.
Giuseppe Dall’Acqua, ao emigrar,
registrou cronologicamente os
fatos principais que ocorreram
no decurso da viagem, desde o
dia em que deixou a pequena
localidade de La Valle, distrito de
Ágordo, na Província de Beluno,
até o dia em que tomou posse
do lote n° 9 da Linha Palmeiro
em Bento Gonçalves. A esses

Por que emigraram?

registros Giuseppe Dall’Acqua
deu o título de Appunti di
Viaggio.
Os Appunti foram mais tarde,
em 1901, transcritos por seu
filho Ângelo em um caderno
de capa dura. Seu objetivo, ao
fazer à cópia, foi o de transmitir
à posteridade a história da
viagem, da qual ele mesmo fora
protagonista. Com a morte de
Ângelo, o caderno passou às
mãos de seu filho Pe. Vitório
Dall’Acqua e, a seguir, para
nossas mãos.
Neste ano em que comemoramos
os 120 anos da chegada dos

Dall’Acqua ao Rio Grande do Sul,
a leitura do resumo dos Appunti
di Viaggio dar-nos-á uma idéia
mais concreta do quanto foi
penoso o transplante das nossas
raízes italianas para esta parte
do
continente
americano,
chamada Brasil.

O excesso de população no norte da Itália e as dificuldades econômicas obrigavam as pessoas a buscarem
trabalho em outros países: Suíça, Áustria, Hungria, Alemanha e Estados Balcânicos. Era essa a única maneira
de obter recursos para garantir o sustento da família.
Giuseppe Dall'Acqua, como tantos outros homens de La Valle, também deixava a esposa e os filhos para
trabalhar na sua profissão de pedreiro e marceneiro em algum país vizinho. Essas ausências duravam cerca
de nove meses. Durante o curto verão, Dall'Acqua permanecia em La Valle e cultivava sua pequena porção
de terra. O que dela obtinha, só podia alimentar a família pelo espaço de três meses.
Preocupado com o futuro dos filhos, Giuseppe Dall'Acqua resolveu emigrar. Entre o Canadá e o Brasil,
decidiu-se pelo Brasil, por ser um país governado por leis constitucionais democráticas, por ter como religião
oficial a católica romana e por estar aberto à imigração. Era o ano de 1877.
Sua decisão motivou outras quatro famílias da localidade a acompanhá-lo: o primo Luís Dall'Acqua, apelidado
Fasolo; o primo Giovanni Schena, conhecido por Cianello; os amigos, Giovanni Damian, apelidado de Bagnú,
e Antônio De Zorzi, Beluosa. Todos cadeireiros profissionais.

Os preparativos e a despedida

Por suas frequentes viagens pela Europa e por outras regiões do seu próprio país, Giuseppe Dall'Acqua
adquirira muita prática, na obtenção dos documentos necessários para viajar. Encarregou-se, portanto, de
providenciar os passaportes para os quatro conterrâneos e seus familiares.
Enquanto aguardavam o despacho dos papéis, os futuros viajantes venderam seus poucos bens e prepararam
as caixas e os baús com as roupas pessoais e os utensílios domésticos que levariam.
No dia 20 de janeiro (1878), veio a ordem de que deveriam partir no dia seguinte. Dall'Acqua reuniu nessa
noite, em sua casa, os amigos e os parentes para a despedida. Os músicos da família Borse animaram a
reunião, que foi triste e alegre ao mesmo tempo. Foi a última manifestação de afeto para os que ficaram; o
último abraço e o último beijo!
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A viagem

Dia 21 de janeiro de 1878: depois de carregadas
as bagagens e acomodados os filhos e as mulheres
e depois de um último adeus, o carro do condutor
e proprietário Tamea parte em direção a Ágordo,
a três quilômetros de distância de La Valle, à
esquerda do rio Cordevole.
Em Agordo, os cinco chefes-de-família, que se
haviam adiantado algumas horas a fim de retirarem,
na prefeitura, os passaportes e outros documentos
para a viagem, juntaram-se ao grupo.
Às 6h da tarde, após terem percorrido 44 km, os
retirantes chegam a Lentiai, onde passam a noite.
Retomam a viagem de madrugada.
Às 8h da manhã chegam a Feltre e fazem a primeira
refeição do dia. Em Cornuda, rápida parada para
abeberarem as mulas. Às 19h30m, chegam a
Bassano. Numa estalagem, jantam e dormem.
Dia 23: às 7h partem de Bassano rumo a Vicenza,
distante 35 Km. Vicenza é o término da viagem
em carreta. Chegam à noite e dormem em uma
cocheira de cavalos da propriedade de um amigo
do carreteiro Tamea.
Dia 24: às 2h da madrugada, encaminham-se à
estação ferroviária, a fim de tomarem o trem, que
partiria às 3h. Com outros emigrantes, aguardam a
hora de embarcar para Gênova.
Às 4h, o trem dá um último apito e parte. Passa por
Verona, Brescia, Chiari e por outras localidades e,
pelas 16h, chega a Milão.
- Às 17h, o trem retoma a viagem em direção a
Alessandria degla Paglia.
Dia 25: na manhã desse dia, ultrapassa os confins
do Piemonte e entra na região da Liguria~ passa
por Novi-Ligure, Serravalle, Bolzanetto e Rivarolo.
Antes do meio-dia, entra na grande estação de
Gênova.
- As cinco famílias são conduzidas a um albergue
chamado Via Regina.
Dia 28: pela manhã, são transportadas, em
carros, na direção de Rivarolo¬Ligure, a um lugar
chamado Molassana, distante 7 km, a 50 m do
nível do mar. Ali são alojadas as famílias, junto com
outros emigrantes, num edifício de dois pisos, cujo
proprietário era um Senhor Sana.
A alimentação fornecida era deficiente e escassa.
Por isso, os filhos dos emigrantes percorrem os
arredores em busca de chicória selvagem e outras

ervas comestíveis a fim de complementarem o
almoço.
Um dia, em suas andanças, os meninos aproximamse de um convento, e um religioso, reconhecendoos como emigrantes, convida-os a entrar e tomar
uma sopa de legumes, da qual as crianças servemse diretamente da terrina. Dia sim, dia não, os
pequenos são convidados a retomar ao convento
para uma refeição.
Dia 9 de fevereiro: espalha-se a notícia da morte
do Papa Pio IX. Dall’Acqua, com a esposa e os
filhos maiores, assiste, na igreja da Anunciação,
uma missa de exéquias em memória do falecido
Pontífice.
Durante a estada em Gênova, Dall’Acqua, com
a esposa e os filhos, visitam a catedral de São
Lourenço, o Jardim Público, o porto, onde apreciam
a entrada e a saída dos navios, o cemitério de
Stagliano e outros lugares históricos.
Em dia não especificado, assiste, com os filhos
maiores, a inauguração da linha de bondes urbana
de Gênova, à tração animal. No primeiro carro,
adornado com as bandeiras de Portugal e da
Itália desfilava S. M. Maria Pia de Savóia, rainha
de Portugal, afilhada do falecido Pontífice Pio IX e
hóspede de S. M. o Rei Umberto I de Savóia.
No Domingo de Ramos, a família Dall’Acqua assiste
à missa na Catedral de São Lourenço.
Na quinta-feira da Semana Santa, depois das
funções religiosas, Dall’Acqua conduz os filhos Luís
e Ângelo ao Quarto dos Mil, a 6 km de Gênova.
Tomam a estrada de Nervi e, em pouco mais de
uma hora, chegam ao local em que Garibaldi, em
6 de maio de 1860, zarpou, com seus mil homens
para uma expedição à Sicília. Numa hospedaria,
Giuseppe e os meninos comem pão com castanhas
e tomam vinho.
Na véspera do dia de São Marcos, cerca de três
meses após a chegada a Gênova, os emigrantes
recebem a notícia de que no porto chegara o navio
em que deveriam embarcar no dia seguinte.
25 de abril: às 10h, cerca de doze famílias deixam
Molassana em direção ao porto de Gênova. Todos
mal alimentados e mais empobrecidos. Alguns
já haviam consumido por completo as escassas
economias com as quais contavam chegar ao Brasil.
Às 14h, os emigrantes são conduzidos, por meio de
barcos, até o grande navio a bordo do qual já se
encontravam outros emigrantes. O vapor parte às
15h. Com o coração angustiado e os olhos em pranto, enviam um último adeus à pátria.
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Após uma noite péssima, sofrendo os enjoos do
mar, os viajantes aportam em Marselha. Desembarcam e são alojados em um grande edifício de alguns andares, ainda em construção. A viagem continuaria no dia seguinte, por trem. A rota seria pelo
vale do Ródano, ao norte, depois a oeste, pelo Sena
e Paris, seguindo depois ao poente, até o porto de
Le Havre, no Canal da Mancha, onde embarcariam
com destino ao Brasil.
Dia 27 de abril: às 9h, os emigrantes acomodam-se nos vagões. Giuseppe comprou pão e castanhas
para alimentar a família. A viagem é longa e desconfortável; para matar a fome, contam ainda com
dois pães pretos, comprados em Gênova, os quais
são comidos com avidez.
29 ou 30 de abril: depois de ter atravessado quase
toda a França no sentido norte-oeste, o trem entra
na estação de Paris. Os emigrantes, desembarcam
e aguardam outra condução. Depois de uma
espera de 3 horas, embarcam em um ônibus de
dois andares, puxado por quatro bons cavalos. Sob
intensa chuva, chegam à estação ferroviária do
Oeste, onde tomam o trem, que parte em direção
ao Canal da Mancha.
2 de maio: às 6h chegam ao porto de Le Havre.
Cerca de uma hora após, é lhes servida uma sopa
de legumes com carne e pão branco. Nesse porto,
permanecem cinco dias. Dormem sobre suas
bagagens, mas confortados por duas substanciosas
refeições diárias.
Passam os dias pescando com anzol: fritam os
peixes em óleo e os comem com o pão que sobra
das refeições.
Entra no porto o grande transatlântico a vapor
chamado Rivadávia.

À tarde, o navio parte rumo ao Canal da Mancha,
entra em seguida no Atlântico e passa por
Cherburgo, onde faz suas provisões. Segue para
o sul, passa ao largo do Golfo de Biscaia, até a
embocadura do rio Tejo, à esquerda do qual situase a cidade de Lisboa. O navio enfrentou alguns dias
de tempestade antes de deitar âncoras no porto.
Dall’Acqua não registra o dia de chegada a Lisboa,
onde permanecem um dia. Nova escala é feita nas
ilhas Canárias para abastecimento de água doce.
Uma tempestade obriga os passageiros a
permanecerem na coberta inferior. O agitar
violento do mar põe tudo em desordem. Caixas,
baús, objetos de toda a espécie deslocam-se,
conforme o movimento das ondas. O enjoo toma
conta das mulheres e das crianças principalmente,
que ficam jogadas pelo chão ou sobre as trouxas
a fim de minorar o suplício. Em meio a choros
e gritos de desespero, muitos rezam, pedindo
misericórdia a Deus. Após a tempestade, tudo
voltou à normalidade. Os imigrantes, em número
de trezentos ou quatrocentos, eram bem tratados,
tanto pelos oficiais como pelos marinheiros.
O grupo de agordinos, que preenchia o tempo
jogando trissete e bisca e cantando canções
patrióticas e populares, foi convidado pelo capitão
para uma apresentação na ponte de comando. O
grupo era formado por Giuseppe Dall’Acqua, João
Cianello, Antônio e sua mulher Francisca Belluosa,
João e sua mulher Lúcia Bagnú e Luigi (Fasolo). Foi
repetido o convite para uma nova apresentação no
dia seguinte, quando seria ultrapassada a Linha do
Equador.
No outro dia (Dall’Acqua não registra a data), os
cantores estavam, na hora indicada, no lugar onde
já se encontrava o comandante com a oficialidade.
Sobre uma mesa, havia comidas, vinho e pão.
No momento em que o círculo maior da esfera
terrestre encontrava-se igualmente distante dos
dois polos, o capitão ofereceu champanhe a cada
um dos presentes. Depois os cantores entoaram
um trecho da Norma, de Bellini, seguido de outras
canções populares.

Vapor Rivadávia em 1923
Dia 7 de maio: Às l0 horas os emigrantes embarcam.
Cada família é acomodada num compartimento.

Entre as mercadorias que o Rivadávia transportava,
encontravam-se grandes caixões contendo cebolas,
que podiam ser vistas através das ripas. Alguns
meninos, um dia, esperavam a ocasião de surrupiar
algumas.
Um marinheiro, porém, vendo-lhes a intenção,
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distribuiu algumas porções aos mesmos, que
imediatamente as levaram para os pais. Estes,
pensando que os filhos tivessem-nas roubado,
começaram a desafivelar os cintos, a fim de aplicarlhes a velha e conhecida lição. Nesse momento,
porém, apareceu o marinheiro, que garantiu a
inocência das crianças.
Certo dia, quando Ana Dall’Acqua estava na
coberta, viu um marinheiro que levava nos braços
um grande cesto com pedaços de queijo destinados
a alimentar as ovelhas. O marinheiro pediu-lhe
que procurasse evitar que as crianças fossem ao
estábulo surrupiar o alimento das ovelhinhas e,
que ela esperasse um pouco que ele lhe traria
uma porção de queijo para seu consumo. Assim,
Ana guardou para dias futuros um ótimo queijo
holandês.
À hora vespertina, as cinco famílias lavalesas, às
quais se juntavam outras famílias, reuniam-se
para a reza do terço e alguns cantos religiosos.
Terminada essa prática, alguém lia um trecho de
História pátria ou de algum romance. Algumas
pessoas jogavam bisca ou trissete, outras iam à
coberta tomar ar.
Dia 28 de maio: às 11 horas, o navio aportou
em Pernambuco. No dia seguinte, no porto de
Salvador.
Dia 4 de junho: às 9h, o Rivadávia entrava no porto
do Rio de Janeiro. Naquela noite, chegava também
o vapor Itália, com mil imigrantes a bordo, quase
todos italianos. O Itália havia partido de Gênova
um dia antes do São Pedra, o vapor que conduzira
os nossos lavaleses de Gênova a Marselha.
Os imigrantes deixam o Rivadávia, depois de 29
dias de viagem, para embarcarem num vapor
brasileiro, uma velha carcassa chamada Calderón.

Embarcaram também centenas de passageiros do
Itália, os quais estavam infestados de piolhos.
No Calderón, todos tiveram de ficar sob a
coberta, acomodados desordenadamente, sem
leitos, sem repartições para as famílias, na maior
promiscuidade. Uma confusão de gente e de
línguas. Com pouca luz, na semi-escuridão, sem ar
e sem precauções higiênicas, os imigrantes eram
tratados com aspereza por aqueles marinheiros que
deveriam tê-los recebido com mais humanidade e
modos mais civilizados, escreve Dall’Acqua. À noite
dormem amontoados sobre o pavimento, sem o
mínimo conforto.
Somava-se a essa miséria, o navegar lento do
vapor e o contínuo e nauseante balouçar. Uma
tempestade, que durou três a quatro dias, obrigou
os imigrantes a permanecerem sob a coberta,
angustiados pelo enjôo e por suas conseqüências
Dia 11 de junho (data incerta): O Calderón chega
ao porto da cidade de Rio Grande.
Os imigrantes desembarcam e são enviados a
um local próximo à cidade e confinados em um
barracão chamado Casa dos Imigrantes, um salão
completamente nu, sem paredes divisórias, onde
entravam e saíam, à vontade, cavalos e vacas, fosse
dia ou noite. Com vassouras de ramos, os viajantes
menos esgotados e deprimidos, varrem e limpam
o ambiente. A alimentação que recebem é escassa
e de péssima qualidade.
Depois de uma quinzena, chega o aviso de nova
partida. Na maior confusão, homens e mulheres
preparam suas bagagens e, em longa fila, dirigemse ao porto de embarque.
Dia 27 de junho: o vapor cujo nome não é registrado
por Dall’Acqua, parte rumo a Porto Alegre.

Dia 28 de junho: após 24h de navegação, vêem-se as primeiras casas da capital. O navio encosta no

porto. Os passageiros são conduzidos à Casa de Emigração, próxima à praia.

A casa apresenta um aspecto decente e repartições para cada família, com camas, ainda que rústicas.
A alimentação é abundante e discreta.
Os imigrantes não sabem quanto tempo deverão ficar em Porto Alegre, sabem apenas que serão
encaminhados para uma região mais alta e pouco habitada no interior do Estado; sabem também
que uma parte da viagem será feita por via fluvial e o restante, por caminhos na mata virgem, até o
destino.
A alimentação é abundante e modesta. Além do café com pão e carne seca, recebem feijoada
acompanhada de farinha de mandioca. O pão e a carne de gado eram fornecidos com parcimônia.
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Meados de agosto: após um mês e meio, veio a
ordem de partir. Em longa fila, os imigrantes põemse em movimento e, pelos trapiches, chegam ao
vapor em que devem embarcar chamado União.
Por volta das l0 horas partem em direção a São
Sebastião do Caí.
Às 9h do dia seguinte, o União dava o silvo de
chegada ao porto da pequena cidade. Os viajantes
desembarcam e são conduzidos, a pé, a Casa de
Imigração, uma construção de madeira, sem trincos
nas portas e janelas, um barracão.
Em Caí, os imigrantes tem dificuldades de fazeremse entender; Dall'Acqua, que conhecia e falava o
idioma alemão, pode comunicar-se com a gente
do lugar e obter, assim, algumas facilidades para a
manutenção de sua família.
A comida é variada, muitas vezes escassa, outras
vezes, muito salgada ou insípida.
Depois de uma semana em Caí, os viajantes
embarcam em carros puxados por mulas e seguem
por uma estrada arenosa e cheia de valetas e
buracos, que põe em perigo as carroças e os seus
passageiros.

desmanchados e adaptados à cavalgadura.
Depois de uma permanência de quatro ou cinco dias,
chega um tropeiro, vestido à gaúcha, comandando
uma tropa de mulas e burros, cerca de vinte.
Em meio a grande confusão, fazem-se os
preparativos para a partida: as bagagens são
acomodadas sobre o lombo dos animais; As
crianças, dentro das bruacas, gritam assustadas; as
mulheres, montadas à moda dos homens, agarramse às selas, amedrontadas. Os homens, com um
fuzil de dois canos a tiracolo, esforçam-se para
manter em ordem os animais agitados e fazer calar
as mulheres e as crianças. Imprecações, choros e
orações misturavam-se.
Um moreno guia a tropa; atrás, o tropeiro ou patrão,
ajuda a manter os animais unidos. Dall'Acqua
descreve-o como um homem jovial e alegre. Na
cabeça, levava um chapéu de abas largas, firmado
sob o queixo por uma cordinha amarrada num
grosso nó; no pescoço, um lenço de cor. Vestia
bombachas com duas fileiras de botões brancos de
cada lado; nos pés, um par de botas amarelas com
esporas; uma guaiaca de couro peludo envolvia-lhe
o corpo. Do lado esquerdo, pendia-lhe um grande
facão em sua bainha; no lado direito, uma pistola
que punha medo.
A estrada entra pelo mato e transforma-se em
trilha, bordejada de pinheiros e repleta de buracos
cheios de água lamacenta.
Antes de anoitecer, os imigrantes chegam a
Santa Maria do Forromeco, colonizada por
alemães. Cansados e doloridos, passam a noite
numa estrebaria, chamada Casa da Imigração. O
tropeiro retoma a Feliz para buscar outro grupo de
imigrantes.

Percorrem aproximadamente 20 km e, ao anoitecer,
chegam a um povoado chamado Feliz, onde passam
a noite.
O empregado da imigração avisou que daquele
ponto em diante, a condução, tanto das pessoas
como das bagagens, seria feita em cavalgaduras.
Cada cavalgadura com sela, levaria duas bruacas
de couro, cada uma capaz de conter uma criança
sentada; na sela, uma pessoa adulta. Se o animal
não fosse manso, seria conduzido pelo cabresto
por um homem. Os homens seguiriam a pé. Alguns
caixotes, por serem muito volumosos, seriam

A alimentação é fornecida mediante bônus
distribuídos a cada pessoa de idade superior a doze
anos; às crianças abaixo dessa idade, um bônus
para duas.
Dall'Acqua, com o filho mais velho, embrenha-se no
mato em busca de alguma caça e tem sua primeira
experiência com os bugios e as rãs que povoam
os pântanos, seres para eles absolutamente
desconhecidos.
De Forromeco, o grupo retoma a viagem e chega a
Santa Clara, localidade que estava sendo colonizada
havia dois anos. Os colonos lá instalados pedem
notícias da pátria.
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Dia 6 de setembro: por volta das 18h, os
imigrantes chegam ao povoado de Conde d'Eu e
são conduzidos para um barracão, onde recebem
uma refeição de café e pão. O povoado conta com
uma capela dedicada a São Pedro.

venda dos produtos que colheriam da terra e pelo
trabalho na construção da estrada, que em breve
seria começada.

Dia 7 de setembro: todos assistem à missa.
Dall'Acqua é informado que o espoucar dos
foguetes no início do dia era para festejar o 56°
aniversário da independência do Brasil. Às 10
horas, novamente a cavalo, partem para a colônia
D. Isabel. As crianças nas bruacas. Os homens
conduzem os animais, resmungando por aqueles
caminhos pantanosos e esburacados.

Dall'Acqua foi conhecer e avaliar as condições de
uma espécie de habitação escavada num barranco,
próxima a um riacho e que se encontrava em
abandono. Com sua habilidade profissional,
transformá-la-ia, em uma semana, em moradia
para sua família.

Depois de 5h de penosa viagem, alcançam o
povoado D. Isabel, um grupo de casas e ranchos,
em ruas desordenadas. O núcleo, fora iniciado
por imigrantes trentinos, lombardos e venetos e
contava dois anos e meio de colonização. Cansados
e famintos, foram conduzidos à Casa da Imigração,
da propriedade de Davide Manica. Num passeio
pelo povoado, encontram um grupo de feltrinos
que pretendem vender-lhes metade de suas
colônias.
No dia seguinte, os agordinos vão conhecer as
terras que lhes haviam sido oferecidas e que se
situavam a 9 km do povoado, na Linha Palmeiro.
João Damian comprou meia colônia, de nº 11, de
César Osmarini; Antônio de Zorzi, a meia, de n°
12, de Luís Verdanega; Luís Dall'Acqua a de nº 34,
de um colono mantovano; João Schena, a de n°
10, de Antônio Pagnuzzat e Giuseppe Dall'Acqua
comprou a meia colônia, de n° 9, pertencente
a Antônio Zanolla. O pagamento das colônias
(160.000 réis), seria feito com ganhos obtidos pela

As meias colônias mediam 2.200 metros de
profundidade e 112 metros de largura.

Dia 9 de setembro: os agordinos foram conduzidos
pelo tropeiro Enrico Riccone às colônias recém
compradas.
Enquanto procederiam à construção das primeiras
habitações, ficariam alojados com as famílias dos
colonos que lhes tinham vendido as terras.
O casal Giuseppe Dall'Acqua e Ana Bonfardim e os
filhos puderam finalmente descansar na casa dos
Zanolla, onde ficariam alojados, até Dall'Acqua
deixar em condições de habitabilidade a gruta em
que iriam morar, enquanto durasse a construção
de sua casa.
A primeira noite na casa dos Zanolla, após a reza
do terço, os Dall'Acqua saborearam os primeiros
pinhões em terras brasileiras.

Maria Astolfi

Povoado em 1875 com o
nome de Colonia Dona
Isabel e emancipado
em 1890 para formar
o atual município de
Bento Gonçalves. Esta
fotografia permaneceu
desconhecida até
alguns anos quando
foi descoberta na
coleção deixada pela
Princesa Isabel. Mostra
a antiga colônia em
festa comemorando a
emancipação.
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UMA MULHER
ANNA DALL’ACQUA GASPERIN
Anna
Dall'Acqua
Gasperin
nasceu em La Valle de Ágordo.
Província de Belluno em 1874.
Era filha do casal de imigrantes
Giuseppe Dall'Acqua e Anna
Bonfardin, que chegaram ao
Brasil em 1878. A menina
contava então quatro anos.
Em 1895 Anna casou com
Giovanni Gasperin, filho de
Giacinto Gasperin e Corona Dai
Mut, emigrados de Villa Mel,
Feltre, Província de Belluno.
Tanto os Gasperin como os Dall'
Acqua localizaram-se na Linha

Palmeiro da então Colônia Dona
Isabel, hoje Bento Gonçalves.
Anna Dall' Acqua foi uma mulher
de personalidade incomum.
Inteligente, forte e íntegra. Sua
vida foi de lutas e de conquistas
¬que ela alcançou graças ou
trabalho, à perseverança e à fé
e também graças a sua grande
sensibilidade ao belo e aquilo
que acreditava ser o certo.
Anna ficou viúva aos trinta e oito
anos em 17 de outubro de 1912.
Tinha doze filhos, sendo que

o mais velho contava apenas
dezessete anos e o menor, um
ano. Sozinha para administrar a
família e os negócios, dobrou¬selhe a carga de trabalho e
preocupações: era preciso fazer
a terra produzir, criar animais
e educar os filhos. Vinte anos
durou a labuta. A morte pôslhe ponto final, antes que Anna
completasse cinqüenta e oito
anos.
Para falar de Anna, convidamos
sua filha Alice Gasperin, hoje
com noventa e dois anos:

A história de Aneta

Quem era Aneta? Aneta era a quinta filha de um paupérrimo arrendatário casal, que morava em La Valle Agordina,
no norte da Itália A esposa, há muito tempo, arrastava-se com a saúde abalada enfraquecendo cada vez mais.
Prematuramente, nasceu-lhe uma menina que logo foi batizada com o nome da mãe, pensando ambas perecessem. A
situação era melindrosa para ambas. Para a mãe, vendo aquela minúscula e inacabada criaturinha, as dores ficaram em
segundo plano. O nascimento inesperado daquela débil criancinha feriu-lhe o coração. Pediu a Deus que a preservasse
da morte a fim de amparar, com maior cuidado e carinho aquela criança. Deus misericordioso atendeu-lhe a prece.
Mãe e filha sobreviveram.
Os anos eram maus. Por mais que trabalhasse, o casal não conseguia tirar o pé da miséria. Os patrões ficavam sempre
com a maior e melhor parte do produto do trabalho, deixando à mingua a pobre família. Cansado, resolveu emigrar
para o Brasil. A viagem foi longa, porém sem males ou desventuras.
O casal estabeleceu-se na Colônia Dona Isabel, perto da sede, na Linha São Miguel. Tudo melhorou para a família.
A pequena Aneta crescia alegre e aparentemente saudável, mas, aos onze anos de idade começou a emagrecer e
a empalidecer. Não havia médicos. Todavia os imigrantes, ou por prática ou por intuição, davam um jeito em tudo.
Acharam que a menina era anêmica. Faltava-lhe ferro. O pai então limava pregos novos, e Aneta colocava uma pitadinha
daquele pó de ferro num bocado de polenta restabelecendo sua saúde em pouco tempo.
Aneta crescia mas não se sentia feliz. Em casa, havia sempre jornais e livros que os pais e os irmãos mais velhos, que
aprenderam a ler na Itália, liam e comentavam. Aneta, já com treze anos, só manuseava os jornais e os livros. Não sabia
ler, o que a tomava infeliz.
Nesse tempo, apareceu na região um professor italiano, pago pelo seu governo a fim de lecionar aos pequenos. Aneta
já tinha passado da idade da frequência à escola matinal. O professor resolveu dar aula noturna. Aneta pediu ao
pai que a matriculasse também. O pai negou-se, alegando que ela não era inteligente como os irmãos, devido aos
problemas de saúde sofridos. Aneta chorou e insistiu. Por fim o pai fez-lhe a vontade.
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Aneta frequentou a escola durante dezessete meses
sem falhar uma só noite. Sobressaía-se aos demais.
Como gostava de ler! Lia tudo o que lhe caía nas mãos.
Era Victor Hugo, Alexandre Dumas, pai e filho, Émile
Zola, Carolina Invernizzi e muitos outros. Aneta não só
lia. Aprendia com facilidade a fiar, costurar, consertar
roupas, fazer crochê e tricô; fazia meias e os bordados
mais em voga na época.
Chegou a época das ilusões e do namoro. Escolheu um
rapaz conhecido e inteligente. Haviam frequentado
juntos a escola noturna, e ele sempre fora um dos
primeiros alunos. Dançava, tocava gaita e tanto
trabalhava na lavoura como na sua profissão de
carpintaria. Aneta fez um enxoval caprichado, porque
gostava do belo. Casou com vinte anos de idade. Que
decepção! Acostumada num meio onde todos gostavam
da cultura intelectual e do belo, entrou numa família que
só dava valor ao trabalho braçal. Nada de livros, nada de
jornais. Aneta deixou adormecer todos os seus sonhos
e os seus ideais de beleza, acompanhando o marido e a
família dele em suas tendências.
Pouco após, foi morar nos fundos da colônia do sogro,
que havia dado ao filho doze hectares de terra de mato.
Lá, tudo estava para fazer e não havia dinheiro. Aneta,
ajudava o marido em tudo que era necessário. Segava
toras e fazia taipas com pedras. Enquanto o marido
fazia o muro, ela, com o carrinho de mão levava-lhe
as pedras. Onde havia necessidade de cerca, faziam
sempre um muro de taipa. Ajudou a levantar o parreiral,
que era grande, a tratar as parreiras, a fazer pipas para
o vinho, tinas, celhas e baldes para a água. Em casa,
o marido fazia as tarefas mais importantes e depois
ia trabalhar para outros, construindo casas, fazendo
pipas ou mesmo estruturas para serrarias, atividades
para as quais era muito requisitado. Enquanto isso,
Aneta fazia os acabamentos dos trabalhos em casa. Os
filhos chegando um após outro; responsabilidades e
preocupações cada vez maiores.
Gasperin, depois de ter amealhado um bom dinheiro,
sem desfazer-se da propriedade, comprou outra
propriedade, com benfeitorias e uma boa criação de
suínos na Linha Sertorina. Aneta sentiu um lampejo
de alegria. Foi morar perto da igreja, da escola, do
armazém, da fábrica de cerveja, do moinho e de
várias serrarias. Após um ano de vida na Sertorina,
uma maléfica pneumonia arrebatou-lhe o marido, que
contava apenas quarenta anos de idade.
Pobre Aneta! Viúva aos trinta e oito anos, com doze
filhos para criar todos menores. Era o marido, que,
trabalhando fora, ganhava o dinheiro para garantir o
futuro da família. Os rapazes, na adolescência, mais
atrapalhavam do que faziam. Crianças de colo! Como
podia alimentar e vestir doze filhos, se não entrava mais
dinheiro? Aneta, magricela e frágil tomou a direção
da casa e desdobrou-se em tudo. Dava atenção aos
pequenos em casa e depois ia na lavoura dirigir os

trabalhos de plantio e colheita.
O primeiro pensamento dela foi a alimentação. Plantar
bastante cereais para alimentar e também para vender,
providenciando assim o vestir, pois os cereais só se
colhem uma vez por ano. Foram-lhe pesados mas
proveitosos os trabalhos que aprendeu com o marido.
Ela sabia conduzir a lavoura, tratar as parreiras, podar
e sulfatar. Sabia fazer uso das ferramentas que o
marido tinha-lhe deixado. Assim, começou a orientar
os rapazes como deviam afiar as serras e os serrotes,
fazer ancinhos, cabos de enxada e de machados. Aos
poucos, ensinou-lhes a fazer pipas para o vinho, celhas
e baldes com aduelas, pois ela conhecia bem o cálculo
da circunferência por meio do 1(pi). Ensinou-lhes a
fazer os consertos necessários dentro de casa, cestões
para cargueiros com taquaras e móveis. Assim, os filhos
aprendendo essas artes, fariam uma grande economia e
podiam defender-se pela vida fora. Às filhas, à medida
que cresciam, ensinou-lhes a consertar suas próprias
roupas e, mais tarde a costurarem-nas. Ensinou-lhes
todos os bordados que conhecia.
Preparou todas as crianças para a primeira comunhão.
À noite, ensinava-lhes as orações e a fazer os temas
da escola. Enquanto isso, ela não perdia tempo, ou
emendava a roupa dos rapazes ou costurava chapéus
para a lavoura. Aneta entendia um pouco de tudo e
precisava estar em toda parte. Andava sempre curta de
dinheiro. Apesar de fazer todas as economias possíveis, a
despesa da casa era sempre muito grande. Contudo, não
descuidou a formação dos filhos. Conseguiu despertar
os sonhos adormecidos e acalentá-los novamente. Logo
que pôde, tomou a assinatura de um jornal semanário;
na Agência Consular Italiana em Bento Gonçalves,
conseguia livros de todos os graus escolares. Quando
chegava o jornal, à noite, dava-se ao luxo de deixar
qualquer trabalho e, sentada à cabeceira da mesa, lia
o jornal em voz alta; o mesmo fazia com certas leituras
dos livros italianos. Depois, deixava os jornais e os livros
ao alcance dos filhos.
Não era só o trabalho e as preocupações que a afligiam
e a atormentavam. Não! Com o abalo pela perda do
marido, perdeu também a saúde. Somaram-se a isso
as preocupações, o excesso de trabalho, as aflições e
os desgostos que nunca faltam para uma mãe. Sofria
do aparelho digestivo e do aparelho respiratório.
Frequentemente fazia tratamento médico. Passava
bem uma temporada, depois recaía. Assim, nessa
alternância, conseguiu criar todos os filhos. Quando
todos estavam aptos para o trabalho, Deus deu a ela o
descanso. Faleceu com apenas cinquenta e sete anos de
idade.
Essa mulher, chamada Aneta, que tanto trabalhou, que
tanto sofreu, que tanto lutou contra as adversidades da
sua vida, que fez o possível e o impossível para criar e
encaminhar os seus doze filhos, era minha mamãe.

Alice Gasperin
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Para ampliar a história de Anna, é ainda sua filha que nos
oferece os elementos. Extraímos do livro Vão simbora,
do qual Alice é autora, alguns trechos que interpretam o
universo em que se movia a família Gasperin, órfã de pai,
mas sabiamente conduzida pelo bom senso e pela retidão
de caráter da mãe, Anna Dall’Acqua Gasperin.

De noite fazíamos tranças com palha de trigo. Primeiro lavava-se a louça, trabalho em que as meninas se revezavam
todos os dias. Depois os temas de aula, e em seguida as orações, fazendo trança ao mesmo tempo. Mamãe, sentada
à cabeceira da mesa, ou remendava, ou fazia chapéus para a lavoura, ou mesmo trançava ela também. Depois das
orações, mamãe contava histórias que ela sabia. (...) histórias às vezes inventadas, mas sempre com fundo moral.
Mamãe também pedia livros emprestados, lia primeiro (ela gostava muito de ler) e depois nos contava o resumo.
A cada um mamãe deixava o seu dinheirinho da trança. Quanto mais tranças fazíamos, mais dinheiro teríamos. (...) Era
uma espécie de estímulo ao trabalho e uma certa independência que nos dava.
Em certa época tínhamos criação de ovelhas. Abatidas, forneciam- nos pelegos e aproveitávamos a carne. Mamãe
fiou também a lã e fez para si um par de meias, porque sentia muito frio nos pés. (...) Cheguei a ver e a manusear as
meias brancas, de linha de algodão que a mamãe fez para o dia de seu casamento e também a saia interna feita para
a mesma ocasião.
Esta era de morim bonito, larga e tinha na beira bicos de crochê de sete a oito centímetros de largura. Logo acima,
ainda dez centímetros de morim e depois mais uma barra de crochê de quinze centímetros de largura. Aquela saia e
aquelas meias ela só usava quando ia a alguma festa.
Não sei se foi o papai ou a mamãe que comprou (...) uma máquina de costura a mão. Esta foi a primeira máquina de
costura que mamãe usou depois de ter onze filhos. Costurava tudo em casa a mão.
Finalmente chegou o dia de nossa primeira comunhão. Todos tinham roupas novas. (...) Mamãe fez o possível para
que fizéssemos boa figura, tanto no saber quanto na aparência. Mandou fazer os vestidos numa costureira. O feitio era
moderno. Estávamos acostumadas a usar sempre os vestidos simples que nos fazia a mamãe.
Não sei onde mamãe encontrou coragem e energias para vencer seu primeiro ano de viuvez. Conseguiu, porém, pagar
as despesas do inventário, do hospital, do funeral, e carreteiro que transportou a uva e mais o juro sobre o conto de
réis que devia da terra.
No ano seguinte, as coisas melhoraram. Foi saldada a dívida da compra da terra, foram compradas coisas para dentro
de casa, e já andávamos de chinelos. Mamãe era muito previdente. Quando vendia os principais produtos, que eram
o trigo, milho, uva, banha e alguns sacos de feijão, comprava logo o necessário para todo o ano. Peças de tecido para
calças e camisas dos rapazes, tecidos para as meninas, algodão, querosene, sal, etc...
Mamãe tinha o tecido em casa, mas não lhe sobrava tempo para a costura, devido aos apuros da lavoura. Ora a poda
seca das parreiras, ora a poda verde, depois sulfatar as parreiras várias vezes por colheita. Cortar capoeira, plantar
milho e capiná-los mais de uma vez. Semeadura e colheita do trigo e outros cereais. Preparar o pasto para os animais
para os meses de inverno. Era uma labuta contínua. O milho era transportado para casa tudo a cargueiro. Tínhamos
três cavalos. Usavam a alabarda, ou sela rústica, apropriada para enfiar as alças dos jacás. A sulfatagem da parreira
era manual. Tínhamos duas máquinas de sulfatar, que carregavam às costas para levar-lhe a calda de sulfato com latas
de querosene, para reabastecer as máquinas sulfateiras. Era mamãe quem puxava a turma e distribuía as tarefas. Ela
sempre dizia: “Todos temos que trabalhar, porque tem muitas bocas que comem e poucos braços que trabalham”.
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No ano seguinte, as coisas melhoraram. Foi saldada a
dívida da compra da terra, foram compradas coisas para
dentro de casa, e já andávamos de chinelos. Mamãe
era muito previdente. Quando vendia os principais
produtos, que eram o trigo, milho, uva, banha e alguns
sacos de feijão, comprava logo o necessário para todo o
ano. Peças de tecido para calças e camisas dos rapazes,
tecidos para as meninas, algodão, querosene, sal, etc...
Mamãe tinha o tecido em casa, mas não lhe sobrava
tempo para a costura, devido aos apuros da lavoura.
Ora a poda seca das parreiras, ora a poda verde, depois
sulfatar as parreiras várias vezes por colheita. Cortar
capoeira, plantar milho e capiná-los mais de uma vez.
Semeadura e colheita do trigo e outros cereais. Preparar
o pasto para os animais para os meses de inverno. Era
uma labuta contínua. O milho era transportado para
casa tudo a cargueiro. Tínhamos três cavalos. Usavam
a alabarda, ou sela rústica, apropriada para enfiar as
alças dos jacás. A sulfatagem da parreira era manual.
Tínhamos duas máquinas de sulfatar, que carregavam
às costas para levar-lhe a calda de sulfato com latas de
querosene, para reabastecer as máquinas sulfateiras.
Era mamãe quem puxava a turma e distribuía as
tarefas. Ela sempre dizia: “Todos temos que trabalhar,
porque tem muitas bocas que comem e poucos braços
que trabalham”.
Poucos livros tínhamos em casa. A História Sagrada,
que mamãe comprou, uma Geografia Italiana com
atlas, uma História Romana, um grosso Almanaque
em língua portuguesa que ainda conservo, editado em
1906. Tínhamos também alguns almanaques religiosos
italianos, com histórias educativas que mamãe lia
para nós e mais alguns livros escolares italianos, que
mamãe ganhava do Consulado italiano. Quando ia

Maria Astolfi
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pedir material escolar para nós, pedia principalmente
cadernos.
Ela sempre nos dava o exemplo dela. Nos contava o
sacrifício que fez para aprender o que sabia. Trabalhava
todo o dia na lavoura e frequentava a escola à noite,
à luz de um lume de banha. Frequentou dezessete
meses de aulas. Para pagar o professor, que se chamava
Casanova, ia alguns dias por mês a trabalhar na lavoura
dele. Começou aos treze anos e terminou aos quatorze
e meio.
Anna Dall’ Acqua faleceu aos 57 anos em sua casa, após
as últimas visitas do médico e do padre:
Depois de alguns dias, começou a distribuir as coisas
dela. Só lembro que deixou os brincos de ouro, grandes,
que ganhou dos sogros para o casamento dela, à
Elvira. Sempre dizia que Elvira foi o braço direito dela
quando papai faleceu. A pequena cama de ferro que
ela ocupava, deixou-a para mim. Aos outros, não sei o
que deixou, mas não se esqueceu de ninguém. Certa
quantia em dinheiro pediu que fosse dada à igreja da
Sertorina, e que pagássemos pequenas dívidas que ela
deixou, por falta de troco. Lembro-me de uma, que era
de quinhentos réis, no comerciante Koff de Garibaldi.
Da primeira vez que fui àquela cidade, depois, saldei a
conta.
Mamãe começou a dar conselhos, sempre lúcida e sem
mostrar preocupação. Depois pediu que o padre viesse
outra vez, porque tinha esquecido de dizer-lhe que não
tinha sido correta com o papai. Ele faleceu sem saber
que ela, por conta própria, andava o Saturnino à escola
durante uma hora, pela manhã.
Minha melhor professora foi minha mãe.

Alice Gasperin

Caxias do Sul - RS
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FOGO NA IGREJA DE GUAPORÉ

Eu estava na sala de aula, esperando o governador chegar para reinaugurar a reforma na nossa escola,
quando a professora Sueli entrou e disse:
- A igreja pegou fogo!
Eu fiquei sabendo que o teto desabou, por dentro tudo pegou fogo e por fora ficou igual. Eles tiraram todos
os bancos a algumas pessoas que foram ajudar. As chamas eram grandes e os bombeiros não conseguiram
apagar. Na escola havia muita tristeza e muita gente chorou. Quando cheguei lá, ainda havia fogo, mas não
era tanto. A fumaça tinha acabado.
Uma semana depois entrei na igreja e me lembrei que fui batizado lá. O confessionário estava com os vidros
quebrados. Estava muito claro e a igreja parecia pequena. Vai levar muito tempo para fazer outra.

Herrmann Gehlen
Hermann Gehlen é filho de Bianor Gehlen e Lisete
Marja Bassani, reside em Guaporé, onde é aluno da
Escola Estadual Bandeirante daquela cidade.
Hermann, que tem oito anos, é neto de Angelina
De Maman Caron, bisneto de Josefina De Maman e
trineto dos imigrantes Antônio De Maman e Ânqela
Dall’Acqua.
O trabalho literário de Hermann foi publicado
no jornal ZERO HORA em 12 de outubro p.p. no
Caderno Especial - Jornalista por um Dia, p. 22. Em
nossa revista, publicamo-lo com o consentimento
do autor.

Todos os parentes Astolfi & Dall'Acqua desejam a Hermann um futuro promissor. Que
ele cresça feliz, sabendo que faz parte de uma grande família que lhe quer muito bem,
formada por pais, irmãos tias e tios, primos e primas e muitos tios e tias avós, que ele
talvez não conheça ainda; sabendo que, atrás de si, no tempo, ele está ligado a muitos
antepassados, dos quais recebeu uma herança valiosa: traços físicos, virtudes, sensibilidade
ao belo e muitos outros dons com que Deus abençoa seus filhos muito queridos.
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BAÚ DE RECORDAÇÕES
Rosina Zandonai, filha dos emigrantes Agostinho Zandonai e Paulina Moccelin, nasceu na Linha Colombo - por
todos chamada de Colomba - há mais de noventa anos. Foi de seu baú de memórias que Rosina tirou as
recordações que transcrevemos nestas páginas. Todas se referem à Colomba, onde Rosina viveu setenta e
dois anos de sua vida quase centenária, até transferir-se para a cidade, onde atualmente reside com uma
filha.
As informações foram-nos prestadas em janeiro de 1995.

A Linha Colombo

Rosina contou-nos que os primeiros moradores da linha Colombo, no borgheto, eram: Luís Golin, com
bodega e salão de baile comprado ao Romano Padoan; Golin mudou-se depois para outra localidade;
Antônio De Maman, que tinha casa de comércio, depois casa de pasto, a
tafona e fábrica de erva mate. A casa de comércio foi vendida a José Astolfi.
Serafim Barella, que tinha uma serraria; Battista Ortolan, com fábrica de
queijos, mantida até hoje pelos descendentes; Giorgio Sonaglio, vindo de
Itapuca ou da Ricarda, tinha alfaiataria; Luís Fogolari, agricultor; suas filhas,
Stella e Rosa, casaram com Emesto e Emílio Zandonai, respectivamente.
Fogolari morava onde mora atualmente o Bresolin; Luís Scartazzini,
carpinteiro, trabalhava com o Gaetano Toni, morava perto do Fogolari.
Fora do borgheto, Rosina lembra de Alexandre Lupatini, agricultor, que
morava onde morou depois o Berto Grando; Augusto Zani, também agricultor, era casado com Margarida
Caron; Oltramari (Rosina não lembra o nome), tinha serraria e levava tábuas até Muçum. Era bastante rico.

As festas da capela

Rosina falou-nos das festas da capela, cujo padroeiro é São Paulo. As festas de antigamente não contavam
com atrações, que só foram introduzi das mais tarde. Havia apenas uma missa solene e cantada, para
a qual vinha um padre da cidade. Os cantores eram os Caron: Fiorindo, que começava os cantos, João,
Ângelo e Júlio, mais uma moça, chamada Amélia e ainda o velho Riva, seus filhos, e o Sassi. Os mesmos
cantores atuavam também nas cerimônias de enterro. Os participantes da festa da capela reuniam-se,
depois da missa, na casa de parentes ou de amigos para o almoço. À tarde, todos na capela, novamente,
para a reza do terço com ladainha cantada. Muitas vezes, após o terço, seguia-se um baile. Os músicos
vinham da cidade. Eram Simão e Brando Costi, Pezzutti, Bonetti e outros; somavam, mais ou menos,
vinte e sete pessoas. Às vezes vinham músicos de Serafina Côrrea. Mais tarde, os bailes passaram a ser
animados pelos músicos da Colomba mesmo: Silvino Astolfi, que tocava acordeão, Gabriel Oltramari,
clarineta e José Zandonai, que tocava trombone. Anos mais tarde, o gaiteiro dos bailes foi o Taufer. Os
bailes aconteciam, mais ou menos, uma vez por mês; sempre no salão do Padoan. e à. tarde. Terminavam
pelas 7 ou 8h no verão e às 6h no inverno. Eram sempre bem concorridos.
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A Semana Santa

A primeira comunhão

Os moradores da Colomba comemoravam a
Semana Santa com muito respeito e devoção.
O padre não comparecia, pois não haviam
padres suficientes para atender todas as capelas
e também a igreja matriz. Eram os velhos do
lugar que conduziam as cerimônias. Pedro Riva
era o principal, aquele que coordenava todo
o programa religioso. Todos os moradores
participavam da procissão da via-sacra, que era
feita na noite de sexta-feira?

A primeira comunhão das crianças da Colomba,
assim como as das outras capelas, era feita na
igreja matriz. Os neocomungantes deviam prestar
exames de catecismo na cidade, os quais duravam
alguns dias. Por isso, as crianças ficavam lá, em
casa de parentes ou de pessoas conhecidas, até
desincumbirem-se do compromisso.

As pessoas levavam velas acesas em taquaras
e armavam altares ao longo do trajeto, para
marcar as estações. Já na quinta-feira, a partir
das l5h, começava-se a ouvir as matracas (racole.
e racolin), que eram soadas até as l0h de sábado,
isto é, a hora que representava o momento da
ressurreição. Qualquer meninote tinha a sua
racola e a tocava nessa oportunidade, com muita
disposição.

Parteiras e médicos

No sábado às l0h. começava a função religiosa na
capela. Ao toque do sino, todos compareciam.
Era, então, rezado o terço com o canto da
ladainha. No Domingo de Páscoa, porém, por
falta de padre, havia somente a reza do terço à
tarde, como era feito nos domingos comuns.

Muitas vezes, o médico precisava atender os
doentes da colônia em suas próprias casas. Em
tais circunstâncias, uma pessoa ia à cidade, a
cavalo, para avisar o médico, que, na montaria
do mensageiro, ia ao doente, enquanto aquele
aguardava na cidade o retomo do médico, para,
então, voltar a casa com os medicamentos
receitados. Assim acontecia nos primeiros
tempos, antes do advento do telefone e da
possibilidade de os médicos utilizarem-se de
carros para chegar à zona rural.

Para a procissão de sexta-feira, como era
costume, as pessoas usavam conchas, das quais
tiravam os caramujos, enchiam-nas de óleo e
punham nelas um pavio de lamparina - com um
pouco de farinha de milho para o pavio ficar mais
firme. Essas lamparinas eram acesas e postas
nas janelas ¬muitas e bem juntinhas - a fim de
iluminarem a procissão. Todas as famílias usavam
esse recurso. Os caramujos eram comidos; as
pessoas de mais idade apreciavam-nos, mas os
jovens não.
Para comemorar a Páscoa, a família de Rosina
tingia ovos. Para isso, usavam papel crepon de
cores fortes ou balas de magnanti (?). Os ovos
eram enchidos com amendoins. Quase todas as
famílias tinham esse hábito.

A primeira parteira da Colomba foi a Paula
Zandonai, que havia aprendido a função com a
Sra. Verõnica, esposa do Dr. Tedoldi (apelidado
Quero-quero), que era dono da primeira farmácia
de Guaporé e do hospital. A Paula Zandonai foi
sucedida pela Carmela Pergher, que além de
parteira era competente giustaossi.

A crisma
A crisma era ministrada pelo Bispo, sempre na
igreja matriz. A criança era então levada pelos
pais à cidade, no domingo em que acontecia
a cerimônia. O presente que o padrinho ou a
madrinha dava para seus afilhados - presente
sempre esperado com muita ansiedade - era
o famoso colar, feito de biscoitos enfiados em
um cordão e que era colocado no pescoço do
crismando logo após a cerimônia. As formas
usadas na preparação dos tais biscoitos
pertenciam à Amábile Riva e haviam sido trazidas
da Itália.
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As distrações

O futebol

Aos domingos à tarde, as famílias costumavam ir
ao borgheto para reza do terço na capela. Antes
e depois das orações, as mulheres, em grupos,
ficavam conversando, contando as novidades e
comentando os fatos cotidianos. Não havia, entre
elas, o hábito de visitarem-se, a não ser em casos
especiais, pois trabalhavam muito e nunca lhes
sobrava tempo para visitas. Os homens, após o
terço, iam na bodega para alguns copos de vinho
ou mesmo cachaça e para o jogo de briscola ou
trissete ou de mora. As mulheres retomavam
a casa mais cedo, para o trato dos animais,
ordenhar as vacas, etc. ... Outras distrações ou
divertimento eram os bailes e o futebol.

A Colomba contava com um time de futebol.
Os jogadores eram: Luís Zandonai, João e José
De Maman, Gaspero Ceccon, João Lorenzon,
Ângelo, Fiorindo, Antônio e João Caron,
Alberto Toni e Fortunato Barella. O uniforme
era em branco e vermelho; a camisa branca
era complementada por uma gravata de listras
brancas e vermelhas, curta, para não atrapalhar,
feita em crochê. Rosina conta que era um traje
muito bonito. O campo ficava perto da igreja,
e a torcedora mais inflamada era sempre a
Ângela De Maman. O time chamava-se Tabajara
e às vezes jogava contra um time da cidade.

O meteorito
Rosina
Zandonai
lembra
perfeitamente daquele dia.
Era agosto de 1937, festa de
São Roque, domingo à tarde,
quando em meio a um estrondo
muito forte, um meteorito

cruzou o céu da Linha Colombo
para cair em Putinga, um lugar
não muito distante de Guaporé.
Rosina viu uma faixa de luz
muito forte e de muitas cores,
acompanhada de um barulho
assustador, que levou todos os
moradores da Colomba à rua.

Caíram lascas de pedras em
muitos lugares. Até na capela de
São José, em Farroupilha, foram
encontradas pedras daquele
aerolito. A pedra maior, no
entanto, caiu na localidade de
Putinga.

Quadro de Gisela Schinke
que retrata a queda do
Meteorito de Putinga.

30

CASAMENTOS NA COLÔNIA
ITALIANA DE GUAPORÉ
ENTREVISTA
Os imigrantes italianos trouxeram de suas
aldeias para a nova pátria os hábitos e as
normas que regiam esse ritual, que era
sempre condicionado a uma realidade
de pobreza, porque era de pobreza e
desvalimento a marca da vida de maioria
dos nossos antepassados na Itália.
No Brasil, à medida que o poder
econômico se fortalecia, também se
revestia de maior importância social o
casamento, revelando o status das partes
que se comprometiam, constituindose, não raramente, no acontecimento
máximo de uma família ou de um
grupo social num determinado espaço
de tempo. Aos hábitos tradicionais
trazidos da velha pátria, somavam-se
os benesses conquistados na nova terra
e melhor desfrutados pelas gerações
mais jovens. Um churrasco regado a
vinho e cerveja, uma mesa farta, com
carnes, massas, pães, salames, cucas,
doces em abundância e mais o café com
leite, tudo isso oferecido aos parentes e
amigos convidados a fim de festejar um
casamento, seria uma idéia inconcebível

para a cabeça de qualquer imigrante nos
primeiros tempos de sua odisséia ou para
os que lá tinham ficado, mas realidade
viável e praticável na vida de muitos
netos e bisnetos os velhos patriarcas.
Nesta edição de nossa revista, falaremos
de casamentos de uma vez - se olhados
sob a ótica do momento atual - embora
tenham-se realizado numa época não
tão distante, afinal, as senhoras que
entrevistamos participaram dessa grande
aventura há pouco mais ou menos meio
século e todas são filhas ou netas de
imigrantes.
Há muito para se dizer do casamento
de uma vez, como era conduzido e
comemorado nas regiões de colonização
italiana. É um propósito nosso resgatar
os fatos e as circunstâncias que o
envolviam, antes que a modernidade,
em seu ritmo paranóico, engula a sua
memória histórica, social e religiosa.

os casamentos de uma circunscrição
da cidade de Guaporé à casa comercial
JOSÉ ASTOLFI & FILHOS, estabelecida,
primeiro na Linha Colombo e depois,
na Linha Três de Maio, município de
Guaporé, a qual participava de modo
direto, social e comercialmente, da vida
de muitos casais, pois era nessa venda,
entre outras da cidade, que muitas noivas
compravam seu enxoval, o vestido, o véu
e a grinalda, o sapato e a máquina de
costura; era lá que o par adquiria, antes
do casamento ou algum tempo após, o
roupeiro, o fogão a lenha, outros móveis
e demais pertences para a casa. Era lá
que o cortejo nupcial parava, após a
cerimônia, para uma rodada de cerveja
- para as damas, gasosa e guaraná - e
era ainda a loja que se comprometia,
em muitos casos, de buscar o noivo e a
noiva em suas casas e transportá-los com
os convidados até a cidade, onde eram
realizadas as cerimônias religiosa e civil.

Não pretendemos esgotar a matéria
nesta edição, não só por ser muito ampla
e rica, mas porque queremos associar

Para oferecer uma idéia de como decorria um casamento, no aspecto material e social, fizemos uma entrevista com dez senhoras, noivas de outra época,
nascidas em Guaporé, onde também casaram (com exceção de uma), sendo que só três vivem hoje em outro estado ou cidade. São elas:
1. Olga Maria Favreto Alba, 60 anos;
2. Albertina Dall’Acqua Fontana, 78 anos;
3. Irene Gusatti Donassolo, 77 anos;
4. Marcelina Chiamulera Astolfi, 82 anos;
5. Genoveva Santa Vamier Breda, 83 anos;
6. Sosteria Inês Tramontina Comparin, 84 anos;
7. Lodovina Censi Balbinot, 84 anos,
8. Albina Comel Fagundes, 92 anos;
9. Maria Tubiana Benvenutti, 79 anos;
10. Graciosa Bavaresco Mariuzza, 59 anos
Todas responderam sobre as seguintes questões: identidade dos noivos, residência, data do casamento, igreja em
que foi realizado e por qual padre, padrinhos, casamento civil, o retomo após a cerimônia, foguetório, o banquete, o
baile (se houve), a residência do novo casal, os presentes, o enxoval, o vestido de noiva; fatos interessantes ocorridos
no dia do casamento e os anos de vida em comum. Encerramos o trabalho com algumas observações nossas.

Maria Astolfi
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OLGA MARIA FAVRETO
Teve uma linda festa de casamento e ainda
guarda peças de seu enxoval.

Filha de Daniel Favreto e Augusta Fontana, casou aos
21 anos no dia 5 de maio de 1956 na matriz de Santo
Antônio de Guaporé com Nelson Avelino Alba, filho de
Augusto Alba e Maria Poletti, que residiam na Capela:
Caravagio da Linha Segunda.
O casamento foi realizado pelo Pe. Ângelo Corso: Ainda
lembro a prédica que o padre fez, diz Olga. Os padrinhos
foram Ângelo Alba e Zélia Balbinot, Alcides Franceschini e
Severina Favreto, irmã da noiva. Foram convidadas cerca
de 100 pessoas, Olga ainda se lembra de alguns nomes:
Scalco, Bergamaschi, Possamai, Casagrande, Honório Dal
Pizzol, Franceschini, Milesi, Girotto, Favreto, Melatti e
Bressan, todos parentes ou amigos.

O cortejo e os noivos foram no caminhão de Plinio
Astolfi, dirigido até a loja pelo Afonso Grando, depois,
até a cidade, pelo Plínio. Saiu da casa da noiva depois da
colassion, com frango recheado e assado no fomo, sopa
de agnolini, tortas, pudins, biscoitos, café preto e com
leite e ainda vinho. O caminhão só podia ir até o posto
que pertence agora ao Germano Bresolin (era, antes, do
Nilton Broel) porque a polícia não permitia que chegasse
até a praça, então os noivos e os convidados foram até a
igreja a pé. A noiva, com o vestido todo amarrotado!
O casamento civil foi realizado após o religioso, no
cartório, e, em seguida, os noivos, deixaram a cidade.
Na Linha Três de Maio, pararam na casa comercial de
José Astolfi para tomar uma cervejada; as mulheres
costumavam tomar gasosa ou guaraná.
Foguetório, houve, sim, mas só na volta, quando bem
próximos da chegada. Como o caminhão não podia
chegar até a casa do Alba, que ficava num vale, os cavalos
dos convidados do noivo tinha sido deixados num lugar
cômodo, lá onde o caminhão ia ficar estacionado, a fim
de serem retomados por seus donos para chegarem,
assim, à casa do noivo.
Os outros convidados desceram a pé. Os foguetes
serviram para avisar os churrasqueiros que podiam por
a carne no fogo.
A noiva Olga ganhou poucos presentes, só dos padrinhos:
uma jarra com seis copos, que ainda conserva, uma
licoreira, também com seis copinhos recebida da irmã
Severina.

Vista da Igreja matriz de Guaporé em 1946

O banquete servido na casa da noiva, de manhã cedo,
antes da partida para a cidade, foi preparado pela própria
noiva, por sua mãe e irmã, auxiliadas pela tia Júlia Tom;
na casa do noivo, foram servidos um churrasco de gado,
ovelha e leitão assado, preparados por Augusto Bressan
e Itelvino Mocelin. À tardinha, um café com biscoitos,
tortas, suspiros, sagu e outras coisas, preparadas pela
família, que também arcou com as despesas. Depois,

32

todos dançaram ao som da gaita e do pandeiro dos
irmãos Pedro e Bimbo Mellatti. No meio da noite, foram
requentadas as carnes que haviam sobrado, e a festa
só terminou no começo da manhã, com um bom café
oferecido aos convidados, que, em seguida, partiram
para suas casas. Então, a família limpou e ordenou a
casa. A noiva tomou parte nessa atividade como se fosse
um dia normal de trabalho, inaugurando, assim, a nova
vida que, a partir daquele dia, passaria a ter, conta Olga:
Na casa dos sogros, moramos quatro meses e fomos,
então, morar na casa velha, coberta de scandole, cheia
de goteiras. Quando chovia, tínhamos de arredar a
cama e, às vezes, não se sabia para que lado. Foi na
terra comprada ao José Possamai. O primeiro tempo
foi muito difícil; o primeiro nenê, minha filha Helena
Maria, nasceu no dia 13 de abril do ano seguinte ao
nosso casamento, nessa casa. Quando nos mudamos,
tínhamos só duas cadeiras; compramos móveis usados
no Astolfi, guarda-roupa, guarda-louça, e mesa.
Eu ia na roça, fazia sabão, queijo, criava galinhas,
porcos etc., costurava e cuidava da casa e ainda faço
tudo isto com muita vontade. Logo que casei não
tinha roupeiro, tinha um baú para guardar as roupas
melhores, as outras ficavam penduradas em pregos na
parede. Outro móvel de quarto era um taolin (ainda
tenho a toalha bordada que o cobria), onde se botava
o espelho, o pente, o pó de arroz. Eu comprei, todas
as noivas compravam - um crucifixo e também um
quadro do Sagrado Coração de Jesus para pendurar
sobre a cabeceira da cama.
O enxoval de Olga foi comprado na loja de José Astolfi:
Não lembro quanto custou. Eu tinha quatro jogos
de lençóis, duas colchas, uma peluciada e outro de
seda com franjas, uma straponta, dois travesseiros
de penas de pata, quatro panos de prato; toalha de
mesa nenhuma; uma camisola de morin e três ou
quatro batas. A camisola foi costurada por minha mãe
e era bem enfeitadinha. Eu e minha mãe fizemos todo
o enxoval. Eu tinha também quatro vestidos, um par
de tamancos usados e um par de chinelos novos. De
meu pai ganhei uma máquina de costura a mão, que
até hoje funciona, comprada no Pandolfo. Os lençóis
foram todos bordados por mim.
Olga ainda conserva em bom estado algumas peças do
seu enxoval, como o lençol de casamento, bordado em
azul por ela própria, cujo desenho foi riscado no pano
por Itália Astolfi, que possuía uma coleção de desenhos

para lençóis, toalhas etc.,e atendia as noivas da região,
riscando-lhes as peças e dando-lhes sugestões quanto
às cores e os pontos de bordado.
O vestido de noiva de Olga foi comprado pela sogra,
mas ela também deu sua opinião na escolha da seda.
Era de faille branco e foi confeccionado pela costureira
Olga Bristot. Tinha golinha de padre, cadeirão em
ponta. Na cabeça a grinalda e o véu, que era comprido.
O sapato era preto. Todas as peças compradas na casa
Pandolfo e pagas, pelo noivo, como era costume. Olga
contou que serviu, mais tarde, como testemunha em
favor de Olga Bristot - que lhe tinha feito o vestido de
noiva, no processo para obtenção da aposentadoria
como costureira.
Da noiva Olga, o futuro marido ganhou um presente: a
camisa branca para o casamento.
Se aconteceu algum fato interessante no dia do
casamento?
Sim! Por um momento o motorista perdeu o controle
do caminhão, que saiu da estrada. Eu chorava, e
todos pensavam que fosse por causa do susto, mas
eu chorava porque tinha visto meu pai chorar - e ele
chorava porque sua filha ia embora de casa!
Olga conclui a narrativa sobre o seu casamento com
essa observação:
Éramos cegos e inocentes sobre sexo, eu não
sabia nada. Depois, na quarta-feira, quando
fui visitar minha mãe, ela e minha cunhada
perguntaram se tinha dado certo. Eu fiquei
braba na frente delas porque não me tinham
preparado para aquilo que eu iria viver e
experimentar, e perguntei porque não tinham
me falado daquilo. Elas não disseram nada.
Eu, quando minhas filhas casaram, expliquei tudo
a elas. O casamento de Olga com Nelson Alba já
completou 39 anos.

Olga Favreto e Nelson Alba no
dia de seu casamento em 5
de maio de 1956 na cidade de
Guaporé.
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ALBERTINA DALL ’ACQUA
Para os muitos problemas que a esperavam,
casou cedo demais.

É filha de Ângelo Dall’Acqua e Marina Sbardelotto,
que, residiam em Casca, então 2° distrito de
Guaporé. Contava 21 anos ao casar. Foi muito
cedo, conta ela. O noivo era Ermindo Fontana, de
Serafina Corrêa, na época, também pertencente ao
município de Guaporé. Era filho de Cândido Fontana
e Maurila Meaci. O casamento foi realizado no dia
24 de setembro de 1938 na igreja de São Luiz de
Casca e foi oficiado pelo Pe. Anetto Bogni. Foram
padrinhos dos noivos o Sr. Albino Bortolini e esposa
e o Sr. Ângelo Ben e esposa.

para transportar porcos para o frigorífico de Dois
Lajeados. Depois da cerimônia religiosa, foi feito o
casamento civil no cartório do Sr. José Battistella,
e voltaram, os noivos e os convidados, para a casa
de Dall’Acqua, onde seria feita a festa. Em nenhum
momento, houve barulho de foguetes. Albertina
afirma que o noivo já era fogueteiro demais.

Havia cerca de 100 convidados; Albertina lembrase de Leopoldo Meneghini, familiares Bortolini,
Marcon e Dall’Agnoi. O cortejo saiu da casa dos pais
Dall’Acqua, no caminhão do Beltrame e Toldi, que
Albertina, com muito bom humor, diz que era usado
Albertina Dall´Acqua e Ermindo Fontana.

Presentes? Só dois copos de lata!
O banquete correu por conta dos pais Ângelo e Marina e foi preparado pela própria Albertina com sua irmã
Jones e a mãe Marina.
A mãe mandou a Jones matar quatro galinhas, e eu fui ajudar, só que, quando cheguei, ela já tinha matado
quarenta. No almoço serviram brodo, carne de galinha, saladas, outras comidas, pão, vinho etc. Depois,
baile ao som da gaita de um tal Alfredinho. As danças terminaram de madrugada. No mesmo dia, os noivos
partiram para Serafina Corrêa, onde iam residir, numa casa que pertencia ao Sr. Alberto Osmarin. Mais tarde,
o casal comprou o bar de Antonio Zigliato na Linha Décima.
O enxoval de Albertina foi comprado na loja de Albino Busato, em Casca, mas muitas peças, ela havia adquirido
em Curitiba no tempo em que morou na casa de sua irmã Aurora, casada com Luís Busato. O vestido de
noiva, ela o comprou em Passo Fundo e custou-lhe 40.000 réis e foi pago com seu próprio dinheiro. Era muito
bonito, diz Albertinà, e foi costurado pela Sra. Ângela Battistella. O noivo só pagou o véu e o sapato.
Se aconteceu algum fato interessante que mereça ser contado?
Sim! E, rindo-se ao lembrar o fato, diz que ao chegar em Serafina Corrêa, na casa em que ia morar, surgiu uma
moça na rua, com uma criança ao colo, e, em meio a outros curiosos, falava bem alto para todos ouvirem: Vê
lá o teu pai, que casou com outra, que maravilha!
o casamento de Albertina, marcado por atribulações e problemas de toda a ordem, durou 44 anos, até a
morte do marido Ermindo, ocorrida em Caçador, SC, onde ela reside hoje, próxima aos filhos.

34

IRENE GUSATTI

Que viveu uma surpresa inesquecível marcada de muito amor e carinho
Filha de João Gusatti e Pierina Astolfi, nasceu na Linha Colombo, Guaporé, há 78 anos. Quando casou com
Luiz Donassolo, morava em Águas da Rondinha, na época, distrito de Sarandi.
Luiz era filho de José Donassolo e Elvira Lorini e era fotógrafo na cidade de Sarandi.
O casamento foi realizado em 4 de setembro de 1940 pelo Pe. Eugênio na igreja de Águas da Rondinha.
Foram padrinhos Maria Boni e esposo e um casal Lunardi, da Linha Onze.
Dos cerca de 60 convidados, entre familiares e amigos, Irene lembra apenas os nomes de Luiz e Zenaide
Mariotti.
Para transportar os noivos e os convidados, foi contratado um ônibus que fazia a linha Carazinho a Passo
Fundo e que era dirigido por um Sr. Ferronato. No mesmo dia, antes da cerimônia religiosa, foi feito o
casamento civil. Depois do ato religioso dirigiram-se ao Clube Social de Rondinha, onde fora preparado o
banquete, encomendado e pago pelo próprio noivo. Foram servidas comidas variadas, doces, tortas, cucas,
tortas frias, cerveja etc. Foi uma festa simples, sem foguetório e sem baile.
Irene conta que ganhou muitos presentes, principalmente dos seus alunos. Ela era professora.
O enxoval de Irene foi comprado em lojas de Águas da Rondinha. A Sra. Itália Busato ajudou-a a confeccionar
as peças. Tinha um bonito chambre de seda, lençóis com barra de crochê, cortinas bordadas, jogos de crochê
e muitas outras peças. E o vestido de noiva? Era branco, de seda, cheio de botõezinhos até a cintura, mangas
longas e largas acabando num punho bem largo também fechado por uma fila de botões redondos tipo
pérola. Véu longo, de cauda e com grinalda. As noivas da época costumavam levar uma almofada de cetim
para a igreja, que era carregada pela aia no meu caso, uma jovem amiga. Essa almofada, confeccionada
em cetim ou seda e pintada a mão, era usada para apoiar a longo véu da noiva durante a cerimônia do
casamento. Ficava no chão, ao lado da noiva. Mas eu preferi entregar a almofada ao noivo uns dias antes
para que a pusesse sobre a cama, na casa onde iríamos morar. Assim a encontrei, sobre a colcha estendida,
no lugar dos travesseiros Os sapatos que usei eram brancos de bico fino, saltos não muito finos, a gáspea
em forma de leque sobre a peito do pé. Eram lindos! Minha Filha Teima fez o seu debut em salto alto, com
aquele sapato. O vestido foi confeccionado por mim própria mas o tecido foi comprado pelo noivo.
Irene não ofereceu nenhum presente ao seu futuro marido, presenteou o sogro com uma camisa e a sogra,
com o tecido para vestido.
Indagada sobre algum fato especial acontecido no dia de casamento, conta:
Não diria ter sido propriamente um fato especial, uma surpresa inesquecível.
Eu não conhecia minha futura casa, que ficava em Sarandi, e fiquei encantada
ao entrar nela! A casa estava providade tudo o que se precisava ter, inclusive
de rádio. Na sala, havia folhagens e flores. O poço ficava embaixo da casa, e a
água era puxada diretamente para a cozinha. O jardim estava cuidado. O noivo
tinha comprado todos os mantimentos necessários, mas, mesmo assim, comprou
comida pronta no hotel, durante uma semana. Não teria sido necessário porque
estava tão pronta a casa que bastava levantar-se de manhã, acender o fogo e
fazer o almoço. Mas a noivo teve o cuidado de já deixar encomendada a comida
para uma semana. Isso fez com que eu imaginasse estar sonhando. Parecia
mentira que aquela casa maravilhosa, onde não faltava nada, fosse daquele dia
em diante, a minha casa.
Irene e Luiz Donassolo estão casados há 54 anos, e sua união comprova que o
amor pode, sim, percorrer uma longa caminhada sem se deteriorar.
					
					
								
								

Irene Gusatti e Luiz Donassolo casaram em
4 de setembro de 1940 em Sarandi - RS.
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MARCELINA CHIAMULERA
Um casamento que já completou 60 anos
Morava na Linha Ernesto Alves, Guaporé. Seus pais foram João
Chiamulera e Teresa Tibba. Casou aos 22 anos no dia 14 de
setembro de 1935, portanto, há 60 anos, na igreja matriz de
Santo Antônio em Guaporé. O noivo, Silvino Astolfi, morador
da Linha Colombo, era filho de Isidoro Astolfi e Silene Lodi.
Os padrinhos foram Henrique Cenci, que namorava Leonor
AstoIfi, irmã do noivo, e Angelo e Maria Chiamulera, irmãos
da noiva.
Os convidados eram poucos, além dos pais dos nubentes, cerca de 15 pessoas. Marcelina lembra-se dos casais José
e Itália Astolfi, Máteus e Vitória De Maman, Felisberto Grando e esposa, de Domingos Bergamaschi e dos irmãos:
Germano, Alfieri, Raquele e Erminda Chiamulera. A mãe e a irmã mais nova, Clorina, ficaram em casa.
Os convidados e os noivos foram transportados à cidade no ônibus do Sr. Abele Bresolin, contratado para essa finalidade
e que foi o primeiro ônibus a existir em Guaporé.
Alguns dias antes, já fora feito o casamento civil, assim que, após
a cerimônia religiosa todos foram diretamente à casa dos pais do
noivo para o banquete. Este, que foi preparado por Anita Da1l’Acqua,
constituiu-se de sopa de caldo com arroz, galinhas recheadas, bifes
à milanesa, torta enfeitada - e que foi a primeira que a noiva viu - e
vinho. Depois houve baile com o gaiteiro Vitório Dal Maz.
A noiva ganhou presentes de Henrique Cenci e dos irmãos Ângelo e
Maria Chiamulera: quatro xícaras com pires, de porcelana chinesa,
que ainda conserva com muito carinho.
No decorrer da festa, a mocinha Zélia Astolfi (11 anos) prima do noivo, leu um discurso, que Marcelina transcreveu
para um caderno, que guarda até hoje do qual recebemos uma cópia.
Marcelina morou sempre na casa. dos sogros, por mais de 25 anos, até a morte deles: Silene, em 1954 e Isidoro, em
1961.
Seu enxoval foi comprado na casa comercial do Caponi, na cidade de Guaporé e foi confeccionado por ela mesma que era muito habilidosa, ¬ajudada por sua irmã Maria, que era professora. Marcelina também era professora, mas
Só lecionou enquanto solteira, percebendo 60.000 réis por mês. Este valor foi mantido durante todo o tempo do seu
magistério e possibilitou-lhe um belo enxoval. Um fato merece consideração acerca de seu trabalho de professora: ela
guarda, até hoje, com muito zelo, o livro em que anotava as presenças dos seus alunos.
O vestido de noiva foi costurado por Leonor Astolfi, sua futura cunhada. Era de sedacrepe branca, comprada na casa comercial de José Astolfi, na Linha Colombo, assim
como o véu e a grinalda, pagos pelo noivo. O sapato, também branco, foi comprado na
loja do Faccio, na cidade.
Um fato curioso e até estranho para os filhos e netos de Marcelina é não ter a mãe da
noiva participado do casamento e nem mesmo do banquete, mas era costume, na época,
não participarem as mães do casamento de suas filhas, aliás, a mãe do noivo, Silene Lodi
Astolfi, também não participou da cerimonia religiosa, embora houvesse possibilidade
de o fazer e muitos lugares vagos no ônibus que transportou noivos e convidados à
igreja, na cidade.
Marcelina Chiamulera e Silvino Astolfi * residem em Xanxerê, onde também residem os
filhos, e comemoraram, no dia 14 de setembro deste ano, os 60 anos de feliz matrimônio.

*Silvino Astolfi faleceu em 2 de maio de 1997.

Marcelina e Silvino com a
primogênita Nilva Teresa, em
foto tirada na Linha Colombo
em 1937.
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GENOVEVA SANTA VARNIER
De Cotiporã para Pulador sem conhecer a família do marido

Genoveva tem 83 anos. É filha de Antônio Varnier e Ermenegilda Saretto. Residia em Monte Vêneto, hoje
Cotiporã, quando casou aos 32 anos com Honório José Breda, que residia em Pulador, no município de
Guaporé, filho de Eliseu Breda e Judite Deitos.
O casamento foi realizado na igreja de Monte Vêneto no dia 5 de maio de 1944, pelo Pe. Rui , em cerimônia
muito simples, sendo a Ave Maria cantada por uma veranista.
Como a igreja ficava perto de casa, o cortejo foi feito a pé, os noivos seguidos dos padrinhos e dos convidados.
Os padrinhos foram Alicio Varnier e namorada e Adélia Varnier com o marido. Dos 25 convidados, lembra-se
apenas dos nomes de Vitória Gregol e Virgínia Varnier.
Após as cerimonias, religiosa e civil, esta feita no cartório do Sr. Alcides Presotto, todos se dirigiram à casa
da noiva para um café com pão, salame, biscoitos, tortas, pudins e cuca. Foi a Sra. Rosina Tonial que fez os
doces que foram servidos.
Por volta das 11 horas (da manhã), os noivos partiram em direção a Pulador, onde iriam morar em casa
própria.
Os presentes que Genoveva ganhou foram: uma imagem de Nossa Senhora e uma xícara com enfeites
dourados.
Os tecidos para o enxoval foram comprados na loja do Sr. Zanetti .e, na do Sr. Dalla Pasqua, que eram os
comerciantes fortes da região. Todas as peças do enxoval foram confeccionadas pela própria Genoveva: doze
lençóis bordados em crivo e ponto cheio; quatro colchas brancas, de crochê e seda; camisolas bordadas;
jogos de filé e tricô para a cozinha e a sala e, muitas outras coisas.
E o vestido de noiva? O tecido foi comprado em Veranópolis, era de seda de cor bege. Foi pago pelo noivo e
costurado pela Sra. Alice Dalla Pasqua. Para a cerimônia, usou chapéu e sapatos pretos.
Genoveva casou sem conhecer a sogra e viu o sogro, pela primeira vez, no dia do casamento.
De Cotiporã, foi residir em Pulador, no município de Guaporé, mais precisamente, na Linha Brasil. Seu marido
faleceu 12 anos após o casamento.
Genoveva Varnier Breda reside, atualmente, na cidade de Guaporé.

Vista atual da igreja de Monte
Vêneto, hoje município de
Cotiporã.
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SOSTERIA INES
TRAMONTINA
Viveu 60 anos e 5 meses de matrimônio feliz

�nês conta 84 anos, sempre vividos em Guaporé. Filha dos imigrantes Agostinho e Nita Tramontina,
casou, aos 18 anos, com Armando Comparin, também de Guaporé, no dia 25 de maio de 1929, em
cerimonia realizada pelo Pe. Stéfano De Angeli.
Foram padrinhos, Primo e Ita Vacchi e José Tedoldi com a esposa Firmina. Foram convidados, além
dos padrinhos, apenas os irmãos e irmãs dos noivos: Elvira, Alba, Palice, Domingos, Evelina, Arduino,
Constante, Aurora, ltalo e Alberto. As mães dos noivos não participaram do acontecimento.
O cortejo saiu da casa de Tramontina em dois carros, dos padrinhos Vacchi e Tedoldi, e foi diretamente
à prefeitura, onde se realizou a cerimônia civil e, depois, à igreja, para o ato religioso, celebrado pelo Pe.
Stéfano De Angeli.
Na casa do noivo, foi servido um café especial, com doces, bolos e tortas, preparado pela Sra. Comparin.
Inês ganhou presentes apenas dos padrinhos como era costume.
O enxoval foi confeccionado pela própria noiva com a ajuda da mãe, que tinha máquina de costura e,
assim, foi mais fácil costurar e bordar as peças.
O vestido era branco, de seda, com recortes e decote redondo; a saia, também com recortes, e um pano
que sobressaía de um lado. Era muito moderno e foi costurado pela Sra. Ofélia Puperi, a costureira da
época em Guaporé. Foi comprado na casa Pandolfo, assim como as meias, o sapato e a. grinalda. Tudo
pago pelo noivo.
Depois de seis meses de casada resolvi aprender a costurar. Foi
a Sra. Inês Selia que me ensinou. Fiquei com ela três meses, até
aprender. Eu tirava os moldes dos figurinos, mas não tinha máquina.
Comecei a costurar para fora, então ia na máquina da sogra ou na
de minha mãe. Um belo dia, o sogro me deu uma máquina alemã,
que trabalha já há cinquenta anos e ainda está muito boa. Do meu
casamento, só tive uma filha, a Carmen, que me deu cinco netos e
quatro bisnetos! Também tive dois filhos de criação, um menino,
que tinha 13 anos, e uma menina, sua irmã, com 6 anos, quando
os assumi. Hoje, estão com a vida muito boa. O menino formou-se
e é funcionário do Banco do Brasil.
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LODOVINA CENSI

Morou dez anos com os sogros - éramos três casais, mais a bisavó uma sobrinha e doze crianças

Conta 84 anos. Filha de Luciano
Censi e Maria Dalla Riva, morava
na Linha Colombo, capela de
São Miguel. Casou aos 18 anos,
no dia 28 de fevereiro de 1829,
na matriz de Guaporé, com João
Balbinot, que era seu vizinho,
filho de Mateus Balbinot e Rosa
Caron, em cerimônia oficiada
pelo Pe. Stéfano De Angeli.
Os padrinhos foram Domingos
Mazzuti, Maria Casagrande,
Rosalino da Silva e esposa. Dentre
os sessenta convidados, lembrase de José Reolon, Arcangelo
Girotto e Ricieri Bergamaschi.
Os noivos e os convidados
foram conduzidos à cidade
para a cerimônia de casamento
no caminhão do pai da noiva
e de Luís Girotto, seu sócio,
que era também o motorista.
Partiram da casa de Censi, após
a colassion, em que foi servida,
primeiro, uma sopa de brodo
com pão e, depois, café com
cucas e biscoitos aos convidados
que lá se encontravam e mats o
noivo.
A cerimônia religiosa foi
realizada, ao mesmo tempo,
pana nós e para outro casal
de noivos, o Carlos Possamai
e Raquel Scalco, tendo ela
chorado durante todo o tempo
da cerimônia.
Depois da cerimônia religiosa,
realizou-se o ato civil perante o
juiz Hermínio Nunes Pinto, sendo
oficial o Sr. Armando Dall’Igna.
Em seguida, conta Lodovina:
Fomos
diretamente
para
casa, pois o motorista era
inexperiente,
levou
duas
horas para ir à cidade e outras
duas para voltar. Ao fazer as
mudanças, ele se tomava muito
engraçado, gesticulava e fazia
movimentos, querendo com
a força dele fazer o caminhão
andar, e todos se divertiam

isso. Nas subidas era de se rir,
porque ele não conseguia fazer a
mudança entrar, e aí o caminhão
andava para trás. Então, todos
saltavam de cima e empurravam.
O foguetório só aconteceu
quando estavam próximos à
casa do noivo para avisar que
podiam pôr o arroz na sopa, pois
os convidados logo chegariam,
acompanhando os noivos.
O banquete foi preparado por
Mateus Balbinot, pai do noivo,
que era ótimo cozinheiro.

com formato de galinha.
O enxoval compunha-se de
nove lençóis e um acolchoado,
uma colcha de crochê feita
pela mãe - da qual não gostava
porque tinha uma cor feia - e foi
comprado na loja do José Astolfi,
que antes pertencia ao Antônio
De Maman, na Linha Colombo.
O vestido de noiva era branco
e curto, sem nenhum detalhe e
foi confeccionado pela tia, Sra.
Fiorentina Sebben.
Lidovina ofereceu ao seu futuro
marido, como, presente de
casamento, a camisa para a
cerimônia e a gravata-borboleta.
Indagada se houve algum fato
importante a marcar aquele dia,
falou:

Constituiu-se de sopa de arroz
com galinha, bifes dourados,
carne lessa, saladas verdes de
todas as qualidades e conservas.
Os pais dos noivos pagaram as
comidas que cada um serviu em
sua própria casa.
Logo depois do banquete,
começou o baile ...que foi até de
madrugada. O gaiteiro foi o João
Fontana. Os noivos costumavam
iniciar o baile, seguidos pelos
padrinhos. Ap6s a primeira
marca, todos podiam dançar
também, Cantoria é que não
faltava. A luz, era de lampiões
a querosene e acetileno. Às dez
horas da noite, foi oferecido
mais um banquete a todos
os presentes. Havia crianças
dormindo em todos os quartos.
Quando terminada a festa, os
que foram dormir encontraram
as camas molhadas.
Lidovina conta que ganhou
muitos
presentes:
copos,
xícaras, uma travessa de vidro,
um castiçal e umas cinco
compoteiras de vidro colorido,

Bem tarde da noite, durante a
festa, estando muitos já “altos”
de vinho, deitavam-se nos
bancos compridos, ao redor
da salão. Por safadeza, outros
que estavam mais sóbrios,
amarravam-nos ao bancos com
cordas que se usavam para o
gado, fedendo a tudo. E então,
quando estivessem roncando,
faziam mosquitos com fósforos
acessos nos pés e nas mãos. E
todos se divertiam a valer com
o pulo que as vítimas davam ao
sentir a queimadura, virando o
banco, pois estavam amarrados
nele. Terminava a festa com mais
brodo e queijo duro, que tinha
ficado, por dois anos, curtindo
para aquela oportunidade.
Lidovina morou dez anos na casa
dos sogros, onde já vivia um
irmão do seu marido, também
casado. Em pouco tempo, já
eram três casais a morar com
os velhos, mais a bisavó, uma
sobrinha e doze crianças.
Seu casamento se estendeu por
59 anos e sete meses. Hoje;
é viúva e reside na cidade de
Guaporé.
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ALBINA COMEL
Era pobre demais para comprar o enxoval

Apesar de seus 92 anos, é lúcida e comunicativa.
É filha dos imigrantes Domingos Comel e Maria
Piazzon. Quando casou, aos 26 anos, morava
em Vila Maria, que, na época, era distrito de
Guaporé. Seu noivo, Atanagildo Fagundes, era
filho de Tomás Fagundes,.que .era delegado de
policia de Guaporé.
O casamento foi realizado no dia 7 de setembro
de 1929, na igreja de Marau. Os padrinhos foram
Justino Soares, subprefeito de Guaporé, e sua
esposa D. Alda Maia. Dos sessenta convidados,
lembra-se apenas do Tizziani e do Benvenuti,
casados com suas irmãs. Noivos e convidados
foram conduzidos à igreja, em Marau, por um
caminhão para isso contratado.
Depois do religioso, foi feito o casamento civil,
e todos foram diretamente ao hotel de Pedro
Lotichi, onde foi servido o banquete: carne de
panela, massa, salada, pão e, como sobremesa,
pudim. Foi essa a primeira vez que Albina
comeu pudim, O banquete foi pago pelos pais
do noivo.

O vestido de noiva, o véu e a grinalda. foram
pagos pelo noivo. O vestido era branco, com
uma barra de rendão, o decote fechado e tinha
uma renda no peito. Foi confeccionado pela
costureira Raquel Oltramari, de Marau.
Os pais de Albina (Domingos Comel e Maria
Piazzon) vieram da Itália pelo ano de 1880.
Tinham quatro filhas pequenas. No navio,
surgiu uma doença, naquela época, chamada
de migliara, que queria dizer, segundo Albina,
mil sorte de males.
Três filhas morreram e foram jogadas ao mar, a
última faleceu quando o navio aproximava-se
de Porto Alegre, e Domingos, ao ver que estava
morta, escondeu-a no seu capote para poder
enterrá-la quando chegassem. E conseguiu.
No Brasil, tiveram mais sete filhas e três filhos.
Desses, a única que ainda vive é Albina Comel
Fagundes, que contou esse fato e respondeu
às perguntas da entrevista à sua sobrinha-neta
Neusa Astolfi, de Guaporé.

Aproveitando a presença de uns gaiteiros, todos
dançaram e, no fim da festa, acompanharam os
noivos até a casa onde estes iriam morar, em
Vila Maria, onde Atanagildo era professor.
Albina não ganhou muitos presentes, apenas
alguns panos de pratos e algumas roupas. Ela
era muito pobre, e seu enxoval também foi
pobre, ou melhor, ela não teve enxoval, diz que
juntou os trapos velhos que tinha e... pronto.
Não havia dinheiro para comprar coisa alguma,
limitou-se ao que já tinha, que era pouco.

Vista atual da igreja de Marau.
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MARIA TUBIANA
Um enxoval de um conto de reis e um casamento de mais de meio século

Maria tem 79 anos. É filha de Pedro Tubiana
e Ana Comel, que foram moradores da Linha
Três de Maio, Guaporé. Casou aos 20 anos, na
igreja matriz de Guaporé, com José Benvenutti,
também da Linha Três de Maio, filho de
Alexandre e Vicenza Benvenutti.

que também ensinou a ela bordado a máquina:
Assim, Maria pode bordar suas cortinas, lençóis
e almofadas e outras coisas mais. Foi um
considerável enxoval, pelo número de peças,
além de bonito.

Seus padrinhos foram Antônio Dall’Pizzol,
Virgínia Tizziani e Angelo Favretto. Para o
casamento, foram convidadas cerca de 100
pessoas, entre parentes e amigos.. Lembra-se
de familiares Tizziani, Benvenutti, Tubiana e
Balbinot.
Para transportar os convidados até a igreja,
na cidade, foi contratado o ônibus do Sr.
Magnabosco; os noivos foram de automóvel.
Após a cerimônia religiosa, foi realizada a civil,
pela Sra. Laureta Dall”Igna, no cartório, que
funcionava no edifício do Fórum Em seguida,
dirigiram-se todos à casa do noivo, onde os
esperava um almoço, em que foram servidas
iguarias preparadas pelos familiares e pela
cunhada Verônica Benvenutti: sopa de capeletti,
carne lessa, galinhas recheadas, saladas etc.
Já de manhã, na casa da noiva, antes da ida para
a cidade, foi servido um verdadeiro banquete,
em que foram servidos: mondongo, copa,
vinho, pão, café, tortas, pudins, biscoitos, cucas,
suspiros etc. Cada uma das famílias arcou com
as despesas que fez para o respectivo banquete.
Maria ganhou presentes: xícaras de porcelana,
bule com bandeja, açucareiro e outras pequenas
coisas.
Seu enxoval foi comprado na loja Pandolfo, na
cidade, e custou um conto de réis. Quem ajudou
a costurar as peças foi a Sra. Albina Filippon,

E como se vestiu a noiva? Com um vestido de
seda branca, véu e grinalda, comprados pelos
pais na loja do Pandolfo. O sapato foi comprado
na loja do Faccio. Nas mãos, levava um buquê
de copos-de-leite brancos, Maria contou-nos
que, mesmo sendo o vestido de seda, uma
tia do noivo perguntou-lhe, durante a festa,
ingenuamente, se o mesmo era de bombazina.
O noivo José Benvenutti foi presenteado por sua
futura esposa com uma gravata e um lenço para
serem usados no dia do casamento.
Após o casamento, o casal residiu, por um ano,
com os sogros Benvenutti; depois, na cidade, por
alguns anos, retomando, então, definitivamente,
para a Linha Três de Maio.
O casamento durou 50 anos e 10 meses, até a
morte de José.
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GRACIOSA BAVARESCO

Um enxoval rico e um casamento com muito foguetório
T

Tem 59 anos, é filha de Damiano Bavaresco e Rosa Corradi.
Morava na Linha Segunda - Monte Bénco. Casou aos 19
anos em 12 de maio de 1957 com Albino Mariuzza, que
morava na Linha Três de Maio - Furlani. Ele, filho de Antonio
Mariuzza e Ana Menegasso.
A cerimônia foi realizada na matriz de Santo Antônio,
na cidade, pelo Pe. Angelo Corso. Foram padrinhos os
casais Germano Di Domenico e ViIma Mariuzza, Olimpio
Bavaresco e Maria Di Domenico. Na época, segundo
Graciosa, os noivos costumavam ter quatro padrinhos, que
serviam também para o casamento civil.
Foram convidadas cerca de 80 pessoas. Lembra-se de
Zelinda Moser, Domingos e Hermínia Pino A mãe não
assistiu ao casamento e não participou da festa. As mães,
como era costume, nunca assistiam ao casamento das
filhas para não tirar-lhes a sorte. O cortejo partiu da casa
da noiva:
Subimos um trecho a pé, uns 30 ou 40m., e embarcamos no
caminhão; os noivos na cabine, os convidados, atrás. Antes
disso, foi oferecido um banquete pelos pasi da noiva, na
hora da colassion: sopa, galinhas recheadas, risoto, bolos
pudins, sagu e café preto. Foi preparado pela Hemínia Frare
e a Regina Prior. O bolo foi feito por Olímpia Polleti.
Como não era permitida a entrada na cidade do caminhão
carregado de pessoas, os convidados permaneceram na
casa comercial do Pavan, na Linha Três de Maio, enquanto
os noivos., acompanhados por seus padrinhos, foram de
táxi, até a igreja, para o casamento. Depois das cerimônias,
religiosa e civil, e da tradicional fotografia num estúdio, os
noivos retomaram ao Pavan, onde foram recebidos com
muita alegria e muito foguetório. Sem pressa, tomaram
cerveja com os convidados e partiram para a casa dos pais
do noivo.
Antes de lá chegarem, pararam na bodega da capela dos
Furlani para mais uma cervejada e estourar mais foguetes,
a fim de avisar a família de que estavam chegando. Na
verdade, o foguetório comemorativo ao acontecimento já
começou na sexta-feira, dia anterior ao casamento, durante
os preparativos.
Quando o caminhão chegou na casa dos Mariuzza, a sogra
veio receber a noiva e cumprimentou-a dizendo que a
aceitava como filha e levou-a ao quarto nupcial, onde havia
cadeiras em redor da cama. Lá ficaram, tomando chimarrão
até a hora do churrasco. Quando a noiva saiu do quarto
para ir à mesa, soltaram mais foguetes.
As mesas do banquete e o quarto da noiva foram preparados
pela Maria Santin.

O churrasco foi assado por José Guarnieri e João Di
Domenico, e o bolo, por Olimpia Polleti. Cada família pagou
as próprias despesas em relação aos banquetes.
Depois começou o baile; os músicos foram o Germano e o
Fidélis Di Domenico e o Arlindo Bueno.
Graciosa ganhou muitos presentes. Dos padrinhos, uma
imagem do Sagrado Coração de Jesus e uma jarra de
cristal com seis copos; uma jarra da Maria e do irmão;
uma travessa grande com quatro pequenas, do Germano
Di Domenico; um licoreiro com copinhos, de uma cunhada
e uma compoteira, da madrinha de crisma. Os convidados
não costumavam dar presentes.
Morei com a sogra durante dezesseis anos. Ela só tinha
uma filha que casou na terça-feira após o meu casamento
aproveitando a missa que foi rezada na capela deles (T'rês
de Maio, Furlani). Muitas comidas que sobraram do nosso
casamento serviram para a festa dela. A minha sogra era
boa, mas eu tinha medo dela porque me xingava por
qualquer coisa que não fosse do agrado dela. Então eu
procurava ficar perto do meu marido que me apoiava, e,
perto dele, ela não me xingava. De manhã eu ía à roça com
ele, cuidava dos porcos e tirava leite das vacas e fazia outras
coisas. A sogra cuidava da casa. Quando ela ficava doente,
era cuidada por mim. Eu deixava então, tudo pronto dentro
de casa e ia para a roça carpir; carpíamos uma fileira eu e
outra meu marido e assim por diante.
O enxoval de Graciosa foi comprado na loja do Astolfi.
Lençóis, cobertas e cortinas. Vinte e quatro lençóis (12
jogos), três de cretone, os outros, de algodão marca Cavalo,
comprado em peça; 15 camisas de morim, sendo sete feitas
e as outras por fazer, em função de futura gravidez; doze
calcinhas feitas em casa, panos de parede, bordados ou
pintados, para colocar atrás do fogão e na cabeceira da
cama; sobre aquele que ficava na cabeceira era colocado o
crucifixo. O lençol do dia do casamento era bordado a mão,
em branco, com uma renda na beirada.
O vestido de noiva foi comprado na loja do Pandolfo e foi
pago pelo noivo. Era de faille, a saia de cetim. Era godê e
franzido, com bastante armação. Foi feito pela Rosalina
Ferreto, O véu, a grinalda, o sapato, a calcinha e o soutien
foram pagos pelo noivo, que também comprou uma
corrente de ouro e brincos. Diziam, na época, que o noivo
devia comprar essas coisas para não perder a sorte.
A preparação da noiva era um verdadeiro ritual: o véu era
colocado e preso na cabeça pela primeira madrinha; a
segunda madrinha prendia a grinalda. A mãe só olhava e
chorava!
A noiva Graciosa ofereceu um presente ao seu futuro
marido: uma gravata e um lenço para serem usados no dia
do casamento.
A festa decorreu com muita alegria e com muitos cantos,
sem nenhum fato especial a destacar.
O casamento de Graciosa e Albino Mariuzza já alcançou o
38º aniversário.
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Considerações Finais
Os casamentos na colônia italiana (falamos de Guaporé) constituíam sempre encontros sociais, aguardados
com muita expectativa pelos convidados. Dependendo do nível econômico das famílias dos noivos, casar
significava festa e festa grande, que, não raras vezes durava vinte e quatro horas.
Normalmente, na manhã do casamento os convidados do noivo reuniam-se na casa deste e iam, em comitiva,
à casa dos pais da noiva, onde, reunidos aos demais convidados, faziam a colassion, ou seja, tomavam
o café da manhã. A colassion tanto podia ser uma refeição composta de café com leite, biscoitos, cucas,
queijo, salames e outros quitutes, como uma comilança com todos esses quitutes, mas tendo como prato
de resistência o bucho, preparado a rigor por algum (a) especialista. Naturalmente, que o vinho tinto era
presença obrigatória à mesa.
Após o café, formava-se o cortejo nupcial, tendo à frente os noivos acompanhados pelos respectivos
padrinhos, seguidos pelos convidados. A cavalo, compenetrados e formais, partiam para a cidade, onde
seriam efetuadas as cerimonias religiosa e civil, com uma passada em um estúdio fotográfico para o retrato.
O foguetório, nessas ocasiões, não era um detalhe a mais na festa, mas parte importante e indispensável do
acontecimento. Quem mais podia, mais foguetes comprava e, quanto maior o barulho, mais euforia e mais
congraçamento entre os convidados.
Uma festa de casamento era ocasião para mulheres e homens vestirem o melhor que tinham. Além disso,
os homens aproveitavam para exibirem suas cavalgaduras e mostrar suas habilidades de cavaleiros. Desde a
partida até a cidade todas as pessoas paravam para ver os noivos passarem. Mais tarde, os cavalos perderam
sua posição em tais eventos em favor dos caminhões, ônibus e automóveis. Estes cumpriam a tarefa com
mais rapidez e terminaram definitivamente com os cortejos a cavalo, que tinham um encanto todo particular
e especial.
Depois das cerimônias na cidade, noivos, e
convidados, em suas montarias, iniciavam o
retomo. Se fossem moradores da Linha Três
de Maio, Monte Bérico, Monte dos furlani,
Monte Sinai ou Monte Cuco; fundos da Linha
São Pedro (Segunda) ou fossem da capela São
Marcos e outras nas imediações, o séquito
parava na casa comercial de José Astolfi ou na
bodega do Pavan para uma rodada de cerveja.
Uma parada sem pressa, descontraída, que
servia para derrubar qualquer reserva que
alguém tivesse no sentido de aproveitar
totalmente a festa.
Pelas 12h13m, ocorria a partida barulhenta, marcada por intenso foguetório, repetido à chegada na casa
do noivo onde seria oferecido o almoço, que podia ser um churrasco ou um pranzo com sopa de capeletti,
carnes, massas etc. A tarde, café com bolos, cucas, biscoitos e doces. Tudo em abundância. Uma sobremesa
sempre presente e muito apreciada era o sagu com vinho e também os suspiros. As bebidas, além do vinho
caseiro, eram cerveja, gasosa e guaraná, estes para as damas e as crianças. A festa estendia-se noite a dentro,
com música e danças. Ao amanhecer, os convidados que haviam permanecido encerravam a festa com uma
colassion e partiam para suas casas.

43

Muitas vezes, a sopa servida no banquete era arroz em caldo de carne. O arroz, em certa época, foi considerado
um prato nobre, servido apenas aos domingos ou em dias de festa.
As mães das noivas normalmente não assistiam ao casamento da filha - para não roubar-lhes a sorte - conforme
uma entrevistada (Graciosa). Entre os furlani, a mãe não só não assistia à cerimônia, como acompanhava a
preparação da filha - noiva, chorando, sabe-se lá por quê, se seria pela filha que estava deixando a casa ou
se por ela mesma!
A mãe do noivo também não acompanhava os noivos; permanecia na casa a fim de assegurar o sucesso do
banquete e também para receber a nora e demonstrar publicamente que a aceitava como filha.
As superstições, certamente trazidas da Itália, eram mantidas e respeitadas como vimos pelo depoimento
de Graciosa: a primeira madrinha colocava o véu sobre a cabeça da noiva; a segunda madrinha ajeitava a
grinalda; a mãe chorava. O noivo presenteava a noiva com uma corrente e brincos de ouro a fim de não
perder a sorte. Mas nem sempre as famílias cultivavam superstições em tomo do casamento.
Havia diversas lojas em Guaporé onde uma noiva podia adquirir o seu enxoval. As principais: a casa Caponi,
a do Pandolfo e, na Linha Três de Maio, a casa comercial de José Astolfi. Nesta, além de fazendas e miudezas,
o casal podia comprar a cama, o roupeiro, o fogão, a máquina de costura e outros artigos. Do mesmo caráter
era também a loja do Pandolfo.
O enxoval de uma noiva dependia do poder aquisitivo da família e do quanto a moça havia acumulado com a
venda de alguns produtos, como ovos, manteiga, galinhas etc., possibilitando-lhe a compra de algum artigo
a mais. Um enxoval podia ser formado por uma dúzia de jogos de cama (lençóis), como podia contar sequer
com o mínimo essencial, como sucedeu com a entrevistada Albina Comel Fagundes.
O vestido de noiva e demais aviamentos, véu,
grinalda etc., eram, via de regra, pagos pelo
noivo. Por isso, ele e a futura esposa eram
acompanhados pela mãe (dele) à loja em que
seria feita a aquisição. Escusado dizer que as
preferências da moça não contavam - tudo
era cumprido segundo os costumes, mas
também seguindo os princípios da economia
- que nora não é filha!
Reiniciava-se então um novo ciclo de
vida, mas os filhos e as filhas do casal,
sacramentariam o seu matrimônio em
condições bastante diferentes sob todos os
aspectos; seus descendentes, hoje, bem ...
quem não sabe que hoje vivemos outros
tempos?

Maria Astolfi

Gramado – RS
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NOTÍCIAS SOCIAIS
NASCERAM
Mateus Sbardelotto:
Filho de Marcia Eloísa Dall'Acqua e Adair Roberto Sbardelotto. Em 20 outubro de 1995 em Rolante.
Matheus Dall'Acqua Sbardelotto é neto de Hélio Benito Dall'Acqua, bisneto de Neonides, trineto de
Mateus e tetraneto do imigrante Giuseppe Dall'Acqua e Anna Bonfardin.
Leonardo Camerini:
Filho de Júlio César Camerini e Karen Souza, em Porto Alegre, dia 23 de outubro de 1995. Leonardo
é neto de Zélia Astolfi, bisneto de José Astolfi e Itália DaIl'Acqua, trineto de Antônio Astolfi e Teresa
Azzalini e de Ângelo Dall'Acqua e Marina Sbardelotto; tetraneto de Giuseppe DalI'Acqua.
Manoela Vivan:
Filha de Gerson Tadeu Astolfi Vivan e Cleidi Cristini de Souza, em Porto Alegre, dia 7 de fevereiro de
1996. Manoela é neta de Lourdes Astolfi Vivan, bisneta de Genuíno e trineta de Benjamim Astolfi e Julia
De Maman.
Júlia Signor:
Filha de Ana Cristina Dall'Acqua e Adalberto Antônio Signor. Em 11 de março de 1996 em Bento
Gonçalves. Júlia é neta de Valério Dall'Acqua, bisneta de Neonides, trineta de Mateus e tetraneta de
Giuseppe Dall'Acqua e Anna Bonfardin.
Giovana Polsin:
Filha de Ângela Dall'Acqua e Algacir Antônio Polsin. No dia 29 de Junho de 1996 em Curitiba. Giovana é
neta de Ângelo Dall'Acqua bisneta de Ângelo e trineta de Giuseppe Dall'Acqua e Ana Bonfardin.
Gabriel Sebben:
Filho de Adriana Astolfi Roos e Rodolfo Sebben. Em Guaporé no dia 12 de setembro de 1996. Gabriel
é neto de Ornela Astolfi bisneto de José e Itália DaIl'Acqua, trineto de Antônio Astolfi e de Ângelo
DaIl'Acqua.e tetraneto de Giuseppe DalI' Acqua e Anna Bonfardin
Maria Eduarda Dall'Acqua:
Filha de Paulo Cesar DaIl'Acqua e Dinorá de Oliveira. Em 2 de novembro de 1996 em Rolante. Maria
Eduarda é neta de Hélio DaIl'Acqua, bisneta de Neonides, trineta de Mateus e tetraneta de Giuseppe e
Anna Bonfardin.
Filipe Astolfi:
Filho de Roberto Astolfi e Márcia Regina Secchi. Em 18 de maio de 1997 em Xanxerê, SC. Filipe é neto de
Silvino Astolfi, bisneto de Isidoro e trineto de Antônio Astolfi e Tereza Azzalini.
Victor Vivan:
Filho de Gilceu Antônio Vivan e Dione Aparecida de Conto. Em 7de Julho de 1997.
Filipe Camerini:
Filho de Luciano Camerini e Jean Rolla. Em 20 de setembro de 1998 em Belo Horizonte. Filipe é
neto de Zélia Astolfi Camerini, bisneto de José Astolfi e Itália Dall'Acqua trineto de Antônio Astolfi e
simultaneamente de Ãngelo Dall'Acqua e tetraneto de Giuseppe Dall'Acqua.
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CASARAM
Manoel Cavaleiro Dall'Acqua, filho de Ângelo Dall'Acqua e Claudete
Cavalheiro, de Curitiba, com Jarzis Maria Angélica Machado em 12 de abril de 1997
em Curitiba.

Giovana Maria Astolfi Vivan, filha de Lourdes e neta de Genuíno Astolfi, casou com Valadarez
Antônio Rodrigues em 29 de novembro de 1997 em São Marcos, RS.

FORMATURAS
Andréia Roos, filha de Ornela Astolfi e Roberto Roos, de

Guaporé, em Psicologia pela Universidade de Passo Fundo. Em
6 de janeiro de 1996.

Emerson Roveda Astolfi, filho de Renato Astolfi e Zilá

Roveda, de Santa Maria, em Farmácia pela Universidade de
Santa Maria. Em 19 de janeiro de 1997.

Gabriel Camerini, de Novo Hamburgo, filho de Franco Camerini e Romeine Hack, de. Novo
Hamburgo, em Comércio Exterior e Administração de Empresas, pela UNISINOS, São Leopoldo, em
agosto de 1997.
Cristiane Astolfi, filha de Edemar Astolfi e Orilde Fellini, em Ciências Contábeis pela Universidade

de Caxias do Sul - Núcleo Universitário de Guaporé em 15 de agosto de 1998.

Marta Cristina Granata Astolfi, esposa de Tarso Astolfi, de Porto Alegre, em 8 de agosto de
1998 no curso de Letras pela PUC.

Fabrício Camerini, filho de Franco Camerini e Romeine Hack, de Novo Hamburgo, em Direito pela
UNISINOS, São Leopoldo, em 1998.

Gabriel Camerini, pós-graduação em Administração de Empresas pela URGS em outubro de 1998.

PRESTARAM VESTIBULARES
Daniela e Diego Borecki, filhos de Roberto Borecki e Marília Braga, foram

aprovados na UNISINOS. Daniela para o curso de Nutrição em 1995; Diego
para Comércio Exterior em 1996.

Valeska Gaspodini, filha de Maria TeIma Donassolo Gaspodini, de São
Miguel do Oeste SC, no curso de Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade
Ritter dos Reis. Porto Alegre em 7 de janeiro de 1996.
Alexandre Gaspodini, filho ds Maria TeIma Donassolo Gaspodini, de São. Miguel do Oeste, no
curso de Engenharia Civil, pela UDESC, Joinville, SC.
Tiago Brenner, filho de Maria Juliana Camerini e Alexandre Brenner, de Novo Hamburgo, em
Engenharia Mecânica pela UFRGS, Porto Alegre.
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Cristiana Losekan, filha de Sandra Astolfi Camerini e Victor Hugo Losekan, para o curso de Ciências
Sociais na UFRGS, Porto Alegre.

Andrei e Francine Sbroglio, filhos de Artur Sbroglio e Vera Coutinho, de Dois Irmãos, RS, aprovados,

ele para o curso de Odontologia na ULBRA (Universidade Luterana) de Canoas e Francine, em Direito
na UNISINOS, ambos em 1996. .

Cândice Astolfi, filha de Roberto Astolfi e Yara Maria Ruas, de Xanxerê, SC, aprovada para o curso de
Direito na .Fundação Universitária de Blumenau, SC em janeiro de 1996.

Virna Sbroglio, filha de Artur Sbroglio e Vera Coutinho, aprovada para o curso de Engenharia de
Alimentos pela UNISINOS, São Leopoldo em 1998.
Maísa Sbroglio, filha de Jeferson Sbroglio e Lídia Moraes, em Odontologia pela ULBM Canoas em
1998.

Jonas Astolfi, filho de Nemésio Astolfi e Líria Carteri, de Xanxerê, aprovado para o curso de Odontologia

na Universidade de Florianópolis, SC, em janeiro de 1998.

Mateus Astolfi, filho de Roberto Astolfi e de Yara Maria Ruas, para o curso de Odontologia na
Fundação Universitária de Blumenau em julho de 1998.

FALECERAM
Benvinda DallAcqua Damiani, filha de Giuseppe Dall'Acqua (filho) e de

Atigelinà Dé Paris. Em Antônio Prado no dia 4 de março de 1996.

Otacílio Sebben, de Concórdia, SC em 7 de março de 1996. Era casado

com Carmen Dozza.

Evaldo Dall’Acqua Fontana e a filha Sandra, de Caçador, SC em 20
de dezembro de 1997. Evaldo era filho de Albertina Dall'Acqua e Armindo
Fontana.

Rafael Bonfanti, n. 1925, falecido em 24 de fevereiro de 1996 em Cascavel,
PR. Era casado com Norma Paula De Maman (filha de João).

Silvino Astolfi, n. 1913, filho de Isidoro Astolfi e Silene Lodi. Em Xanxerê, SC, no dia 2 de maio de
1997. Silvino era casado com Marcelina Chiamulera.

José Antônio Cobalchini e sua filha Elisiane (11 anos), filho e neta de Nilva Astolfi e Honório

Antônio CobaIchini, em 12 de fevereiro de 1996 em Xanxerê, SC.

OUTRAS
Aline Astolfi Albo, medalha de Campeã Estadual Estudantil de
Voleibol do Colégio Marista São Pedro, de Porto Alegre.
Marta Cristina Granata, esposa de Tarso Astolfi, recebeu o troféu
Destaque Solidariedade, do Colégio Champagnat, Porto Alegre.
Bruna Boreki, de Assunción, Paraguai, neta de Elsa Astolfi, filha de

Marília Braga e Roberto Boreki, troféu em Tae Kwon Do.
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www.astolfi.com.br
Diagramação: Camila Dutra e Alexandre J. Astolfi
Revisão: Maria Astolfi
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