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Editorial 
Nesta edição comemorativa ao XIV encontro, transcrevemos o caderno de número XVII (assim 
numerado pelo autor) de registros diários de Ângelo Dall’Acqua, os quais vão de 1.º de janeiro 
a 30 de abril de 1935. São anotações de fatos, hoje corriqueiros, que ninguém pensaria deixar 
no papel: a compra de um pacote de fósforos ou de pregos, de um vidrinho de tintura de iodo; 
a venda da alfafa, da uva ou a visita a um amigo. Informações que ganham importância por 
que, reunidas, dão-nos uma idéia da realidade sócio-econômica da família de Ângelo e por 
virem essas informações associadas a nomes de moradores do lugar. 

Em outro texto, Sandra Camerini convida-nos a escrever. Sobre o quê? Sobre o cotidiano, 
sobre as coisas simples do nosso viver. Para tanto, não se necessita de talentos especiais. 
Basta seguir o caminho das palavras e com elas vestir nossas idéias. Assim, Maria Telma 
Donassolo deixou um depoimento repassado de carinho sobre seus pais e Ivani Cichelero falou 
de sua nona Pierina Astolfi - de quem tão pouco sabemos porque ninguém registrou 
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lembranças. Itelvina Mezzacasa, que tem em comum com os Dall’Acqua o mesmo lugar de 
origem, na Itália - La Valle Agordina -, escreve, com simplicidade que lhe é peculiar, sobre sua 
família. 
 
Não pretendemos uma revista que se ocupe só com o passado. O dia de hoje também fará 
parte da História amanhã. Vejam a narração de Lucia Costa de sua viagem ao Rio Grande do 
Sul, no verão de 2000 para conhecer os lugares onde foram localizados os imigrantes 
agordinos, entre eles os Dall'Acqua, os Mezzacasa, os De Zorzi e outros. E a página escrita 
por Zélia Astolfi Camerini sobre a mesma viagem.Voltemos a contar as estorinhas engraçadas 
das crianças, os seus ditos espirituosos e assim reativar a página Verdade das crianças, de 
outras edições de nossa revista! Ou será que nossas crianças não falam mais nada que valha 
a pena registrar? 

Quanto estaremos perdendo de nossa própria história por não termos tempo de escrever ou 
porque não nos damos bem com as letras? 

Escrevendo, ou lendo o que outros registram, criaremos laços, ampliaremos afetos e 
despertaremos nos outros o desejo de escrever. Escrever é saudável, mantém nossa mente 
ativa e dinamiza nossa memória. 

Maria Astolfi 

 

Por que escrever 
Escrevo estas linhas especialmente para as crianças, pois os mais velhos já perderam bastante 
a vontade de escrever. Escrevo para dizer a vocês, priminhos, sobrinhos e ainda com certa 
esperança, a vocês primos grandes e mesmo, tios e tias: escrevam!!! Não deixem escapar as 
idéias que tiveram naquela tarde preguiçosa, na companhia de um chimarrão. Não deixem que 
se perca a decisão tomada naquela manhã de sol radioso, nem percam de vista o sonho e os 
sentimentos que sentiram naquela noite escutando um CD especial. Não deixem de contar aos 
outros o que se passa em seus corações e em seus pensamentos: suas apostas e desejos, 
seus receios e as alternativas que encontram frente aos mesmos. Dentro de cada um de nõs 
existe um escritor, um aventureiro cheio de idéias para contar. Foi assim que se iniciaram no 
mundo literário muitos escritores: contando suas aventuras e desventuras, a surpresa e a 
felicidade que encontraram ao percorrer os caminhos do pensamento e a busca de expressá-
los. 

Mas você não precisa tornar-se poeta ou escritor se não quiser. Transportar para as linhas a 
tinta dos pensamentos não exige artes especiais, mas, antes, pede a alguém, entregar-se, 
deixar que as palavras encontrem seus caminhos no papel e que contem, que digam, 
expliquem. o efeito disto, pode ser, no mínimo, organizador para quem escreve, e, para quem 
lê, pode lançar pontes, pode abrir as portas de outras vidas, outros tempos e o modo como 
alguém soube enfrentar as dificuldades que encontrou, ou simplesmente aproveitar a vida que 
levou. Exemplos impressionantes disso, (atenção crianças!) encontramos na revista publicada 
por ocasião do VI encontro de nossas famílias, no ano de 1987. É só procurar na página 21, lá 
estão as narrativas de Plínio Dall’Acqua, contando suas aventuras de menino que gostava de 
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caçar no mato; o momento em que foi preso porque tinha uma arma na mão e, como isto, 
também, levantou a suposição de que fosse um garoto valente. Era tempo de revolução. 

E, o que dizer dos Apontamentos de Viagem de Giuseppe Dall’Acqua e do ato de extremo 
cuidado para com as memórias do pai, que levou Ângelo, seu filho, a transcrevê-los. E como 
não estremecermos diante do fato de que, se aquela viagem não tivesse acontecido, não 
estaríamos aqui cogitando tudo isto? É com muita emoção que lemos sobre sua busca de cura 
para seus olhos doentes, e sobre suas dificuldades financeiras, motivo pelo qual, certamente, 
contabilizava todos os seus gastos cotidianos em seu diário. 

Uma observação especial cabe às produções das, ontem, crianças e adolescentes, Ângela 
Feijó, Cristiana Losekann, Letícia Astolfi, Felipe Pedro, Victor Augusto Braga, Márcio Pedro e 
outros tantos que marcaram as páginas de nossas revistas com seus poemas, seus dizeres 
espirituosos por eles enviados ou recolhidos por suas mães e encaminhados à tia Maria para 
que os publicasse. Crianças, que tal contar um pouco dos seus planos, do que brincam e de 
seu dia-a-dia? Jovens, que tal contar como é sentir-se adulto, o que se ganha, o que se perde, 
o que os guia? Todos: que tal tomarmos os apontamentos de nosso ascendente Ângelo para 
uma leitura cuidadosa e para contar sobre as impressões que nos suscitam? Até mais ler! 

  

Sandra Camerini 
Novo Hamburgo 

 

 
 

Diários de Ângelo Dall´Acqua 
 

 
 

Na última edição de nossa revista (1998), não transcrevemos os registros diários de 

Ângelo Dall’Acqua a fim de dar lugar ao resumo da viagem da Itália para o Brasil do 

imigrante Giuseppe Dall’Acqua no ano de 1878. 

Retornamos agora aos “Registros de família”, com as anotações feitas no ano de 

1935, de 1.º de janeiro a 30 de abril. Entre o último caderno transcrito, que 

compreendia o período de 29 de abril a 24 de setembro de 1934, e o que vamos 

apresentar, existe uma lacuna, ou seja, um espaço de tempo cujas anotações não 

estão conosco. Poderão estar perdidas ou então em mãos de descendentes de 

Ângelo Dall’Acqua, os quais ignoram o trabalho de resgate em que estamos 

empenhados. Solicitamos, portanto, que, se algum primo possuir cadernos contendo 

os registros do nonno, que faça chegar a nós uma cópia-xerox a fim de que possamos 

incluí-la no acervo escrito de Dall’Acqua e levar as anotações ao conhecimento de 

todos, através da publicação em nossa revista. Nesta transcrição, por uma questão 

de espaço, omitimos alguns apontamentos repetitivos ou de menor interesse para o leitor. 
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Para não nos tornarmos repetitivos nesta versão digital, preferimos omitir aqui a 
transcrição do caderno. Você pode acessar este caderno na nossa página: 
  
 
  
 
 

As Visitas 

Num bonito domindo de tarde, com um belo sol, eu e a Azelina, ela três anos mais velha, 
brincávamos com as nossas bonecas à sombra de um salgueiro. Outros brinquedos não 
tínhamos. 
 
Mamãe, para que aprendêssemos a costurar, fez-nos uma boneca a cada uma; e também 
tinha-lhes feito alguns vestidinhos. Bonecas feitas de panos velhos que não servia mais para 
remendar, e também os vestidinhos eram de panos velhos. Deu-nos alguns trapos para que 
aprendêssemos a costurar. A Azelina não era muito de observar as ordens da mamãe, porque 
as idéias apareciam-lhe de golpe. Então, pegava tudo o que lhe caía nas mãos. Depois que 
aprendemos a fazer os vestidinhos das bonecas, aprendemos também a fazer-lhes as pernas 
enchendo-as de farinha de milho, até os pezinhos. 

Azelina cheia de imaginações, ao ver nossas bonecas descalças, pensou de fazer-lhes os 
sapatinhos. Ela tinha visto que na borda de um pelego comprado, havia couro sem lã. Tomou 
a tesoura e cortou fora um pedaço de couro para fazer os sapatos de nossas bonecas de 
trapos. Os irmãos, quando viram o pelego roído, ficaram brabos. Mas já não adiantava 
resmungar. O mal estava feito. 

Nós, contentes e felizes, fazíamos festa com as nossas bonecas, à sombra de um salgueiro. 
Os vestidinhos e os sapatinhos eram bem feitos e bonitos. Assim achávamos nós. Quando 
vimos chegar gente a cavalo, nós duas, curiosas largamos as nossas bonecas e fomos ver 
quem havia chegado. Eram um homem e uma mulher que tinham ido à missa em Garibáldi. 
Almoçaram lá e na volta resolveram visitar a mamãe. Eram conhecidos dela. 

 
Nós duas, depois de termos visto as pessoas, voltamos a fazer festa com as nossas bonecas 
bem vestidas e de sapatinhos. Quando chegamos, uma porca com os porquinhos já tinha 
estraçalhado uma e comido as pernas da outra. Ligeiras pegamos uma vara e corremos atrás. 
Mas a porca não largou a boneca. Fugiu com ela e com seus porquinhos. 

Alice Gasperin - Caxias do Sul 
Da obra Ricordi de la Colònia 

Lembranças da Colônia 
Página 277-278 

Nossa História Diários de Ângelo 

Dall´Acqua
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Uma Viagem Festa 

Dia 26 de janeiro de 2000. Estamos, Maria, Elsa e eu, no Aeroporto Salgado Filho, em Porto 
Alegre, aguardando a chegada de um grupo de italianos. São 23 pessoas que, da Província de 
Belluno, mais precisamente de Ágordo e La valle Agordina, vêm ao Rio Grande do Sul a fim de 
conhecer a realidade dos descendentes dos imigrantes que de lá partiram no final do século 
XIX. 
 
Descendentes que somos de Ângelo Dall’Acqua, que emigrou de La Valle em 1878 com seus 
pais e irmãos - e cuja saga emigratória está narrada na revista do ano 1998 -, lá estávamos, 
cheias de emoção e expectativa. Com o mesmo objetivo e os mesmos sentimentos, lá 
encontrava-se também o prefeito de Cotiporã, Sr. Dalmo Scussel. Ele já conhecia alguns dos 
visitantes, enclusive o Sr. Vito Valcozzena, prefeito de Ágordo, que já estivera no Brasil no ano 
anterior. 
 
Eu conhecia o Dr. Corrado Da Roit, pois o havia visitado em 1992, quando lhe levei algum 
material genealógico, enviado por Maria. Na ocasião, o Dr. Corrado fez-me conhecer a pequena 
La Valle e a casa onde nasceu meu avô Angelo Dall’Acqua. A casa abrigou diversas gerações 
Dall’Acqua, e seus moradores atuais são portadores do mesmo sobrenome. 

Agora, nós três, integrando o grupo, teríamos a felicidade de conhecer as localidades do Rio 
Grande do Sul em que foram instalados os imigrantes lavaleses no final do século XIX. 

A primeira etapa do roteiro iniciaria em Santa Maria, de onde partiríamos para as localidades 
que formam a Quarta Colônia, assim denominada por ter sido a 4.ª região ocupada por 
imigrantes italianos. 

Um ônibus, com duas guias, aguardava em Porto Alegre, e nele rumamos para Santa Maria, 
numa bela viagem, já estabelecida uma relação de amizade com os visitantes. No dia seguinte, 
iniciou o roteiro, planejado com esmero e competência. 

A primeira cidade a ser visitada foi Silveira Martins. Bela, com uma imponente igreja e um 
colégio religioso, onde, em outros tempos, estudavam centenas de jovens de várias 
localidades, em regime de internato, chegando o Colégio a abrigar até 160 moças. O fato 
incrementava o comércio local e a capacidade hoteleira. 

Seguiu-se a visita as demais localidades: Ivorá, São João de Polêsine, Pinhalzinho, Dona 
Francisca e outras, incluindo Nova Palma, onde o Padre Luizinho Sponchiado criou e mantém 
um arquivo genealógico. 

Não vou descrever as belezas que esses lugares oferecem, mas, sim, deestacar as emoções 
e a alegria de sua gente, quase incrédula que, da Itália de seus antepassados, pudesse alguém 
lembrar que aqui há descendentes. Todos queriam abraçar, beijar e perguntar. A todo momento 
ouviam-se frases como: Me nono l’era de ...; Me mamma la dizea ... e assim por diante. Pessoas 
idosas lá estavam, comovidas, falando em seu dialeto com aqueles que vinham do outro lado 
do mar. Festas, filós, churrascos e as velhas canções italianas trazidas pelos imigrantes e 
sempre atuais. Em toda a parte, a presença bonita de uma rainha com suas princesas 
valorizava a festa. 
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A todas as comunidades visitadas, o meu aplauso por tão bela demonstração de carinho para 
com aqueles que aqui vieram nos conhecer. Aplausos pelo belo trabalho que vêm 
desempenhando na conservação de suas tradições e na construção de suas cidades, belas e 
marcadas por valores históricos. 

Domingo, 1.º de fevereiro,no mesmo ônibus, seguimos para bento Gonçalves, a fim de viitar a 
1.ª, 2.ª e 3.ª colônias, respectivamente Garibáldi, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Sem 
dúvida, a pujança e a riqueza dessas colônias contrastam com a Quarta Colônia. 
O Hotel Dall Onder, que hospedou o grupo, recebeu-nos com festa, e o proprietário, afável e 
sempre disposto a conversar com os hóspedes, contou-nos passagens de sua longa trajetória 
de vida, acentuando ainda mais a simpatia que emana de sua pessoa. 
Do hotel, partimos todos os dias para uma nova excursão: Cotiporã, Nova Prata, Veranópolis, 
Antônio Prado, Flores da Cunha, Caxias e outras localidades.Recepções carinhosas, filós, 
comidas tipicas, corais, trocas de informações, cantos e muitas conversas; nos semblantes de 
todos, uma alegria que vinha de dentro, expressando um sentimento de afinidade com aqueles 
visitantes, vindos de uma pátria com a qual tentamos nos identificar. Jamais esquecerei a frase 
que nos disseram ao sentirem o interesse e o amor pela Itália que a nossa gente demonstrava: 
“Siamo venuti in América per scoprire l’Italia.” 

Fugindo do programa oficial, Maria e eu acompanhamos o Dr. Da Roit e o Sr. Sílvio De Zorzi, 
prefeito de La Valle, a Casca, passando por Guaporé, com uma breve parada na Linha 
Colombo. Nessa localidade estabeleceram-se diversas famílias lavalesas: De Maman, 
Dall’Acqua e Damian; em Casca, viveram os Dall’Acqua, Luigi e Angelo. Lá, estivemos na 
igreja, na qual Angelo Dall’Acqua trabalhou, com os filhos Alcides e Plínio, na execução da 
porta principal, das janelas e de outros trabalhos artísticos. Visitamos também a família de 
Silvino Dall’Acqua, descendente de Luigi, o qual vive na casa que foi do bisavô e guarda com 
muito zelo um acervo significativo de peças herdadas dos antepassados. 

Quase no término desse período de andanças, no domingo dia 6 de fevereiro, em Bento 
Gonçalves, participamos do passeio turístico denominado “Caminhos de pedra”, que culminou 
com missa e almoço na capela de São Miguel, Linha Palmeiro. Foi nesse lugar que se 
localizaram as primeiras cinco famílias emigradas de La Valle no ano de 1878, as quais 
trouxeram a devoção a São Miguel Arcanjo, que é também o padroeiro da da igreja de la Valle. 
A capela, que foi construída sob a direção de Giuseppe Dall’Acqua antes de 1897 (ano de sua 
morte). Outra capela dedicada a esse padroeiro é a da Linha Colombo, no lugar que 
chamávamos de “busada”, certamente por influência de Antônio de Maman, que lá residia, e 
dos Damian, seus quase vizinhos. 

No dia 10 de fevereiro, despediamo-nos dos visitantes com a promessa de retribuir-lhes a visita. 
Eriquecidos partiram eles; enriquecidas ficamos nós por essa experiência única e tão singular. 

 

Zélia Astolfi Camerini 
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Siamo un gruppo di 23. La nostra meta è il brasile 
esteso 28 voltepiù dell’Italia, ci accontentiamo di 
visitare lo stato del Rio grande do Sul. 
L’organizzatore è il prof. Vito Valcozzena: sindaco di 
Agordo. 
Non parlerò del fantasmagorico carnevale di Rio 
conosciuto in tutto il mondo, né della misteriosa 
Iemanjà che accoglie fra le onde i pescatori di Bahia 
mentre le spose attendono invano sulla riva, ma di 
un’esperienza del tutto nuova e irrepetibile. 
Durante un’intera notte sorvogliamo l’Oceano 
Atlantico e finalmente tocchiamo S. Paolo, quindi 
porto Alegre. Ci accoglie l’affabile sorriso del 
“prefetto” di Cotiporã Dalmo Scussel con le sorelle 
Astolfi dall’Acqua e un paio di guide: “Sié taliani? 
Tuto bon? Ben arrivai...” E qua incominciano gli 
abbracci calorosi e i tre bacci d’uso che 
continueranno per tutta la nostra permanenza e dei 
qualli sentiremo senz’altro la nostalgia. 
 
Uno sguardo al programma dei prossimi giorni: S. 
Maria, Val di Buia, Nova Palma, Vale Veneto, 
Polesine, Dona Francisca, Veranópolis, Nova Roma, 
Nova brescia, ma il viaggio è stato un sogno? Siamo 
ancora in Italia o in terra brasiliana? ... Siamo in una 
Italia nuova fatta da Veneti nell’estremo sud del 
Brasile: un lembo di terra toccata dai nostri 
emigranti, meglio colonizzatori, negli ultimi decenni 
del 1800, terra vergina allora, coperta da un fitto 
mato, foresta tanto fitta da non vedere nemmeno il 
cielo. Con una zappa, conn una “manera”, con tanta 
fede, con tanta volontà di lavorare e un nugolo di 
figli, hanno costruito le prime abitazioni in legno, si 
sono cibati di pinoli dell’araucaria, hanno affrontato 
le bestie feroci, spesso decimati dalle epidemie, dalle 
fatiche immani, lontani da un mondo civile. 
 
Come non commuoversi davanti un cippo nell’antico 
“cemetèrio” di Val di Buia di Silveira Martins ... “Un 
numero indefinito de imigranti e se stai interrai in 
1877, morti per la peste della miseria e per 
l’abandono. Questi imigranti i ga dato i primi passi 
per il doloroso processo della occupassion e del 
svilupo della nostra regione...” 
 

 

Visita Agli Emigranti 
Agordini in Brasile 

Visita aos Emigrantes Agordinos no Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Somos um grupo de 23. A nossa meta é o Brasil, 28 
vezes mais extenso que a Itália, contentamo-nos em 
visitar o estado do Rio Grande do Sul. 
O organizador é o Prof. Vito Valcozzena, prefeito de 
Agordo. 
Não falarei do fantasmagórico carnaval do Rio de 
Janeiro, conhecido em todo o mundo, nem da 
misteriosa Iemanjá, que acolhe entre as ondas os 
pescadores da Bahia, enquanto as esposas esperam em 
vão na praia, mas de uma experiência totalmente nova 
e irrepetível. 
Durante uma noite inteira sobrevoamos o Oceano 
Atlântico e finalmente pousamos em São Paulo, em 
seguida Porto Alegre. Acolhe-nos o afável sorriso do 
prefeito de Cotiporã, Dalmo Scussel, com as irmãs 
Astolfi Dall’Acqua e um par de guias: Sié taliani? Tuto 
bon? Ben arrivai... 
 E aqui começam os abraços calorosos e os três beijos 
de uso, que continuarão durante toda a nossa 
permanência e dos quais sentiremos, com certeza, a 
saudade. 
Uma olhada no programa dos próximos dias: Santa 
Maria, Val de Buia, Nova Palma, Vale Vêneto, Polêsine, 
Dona Francisca, Veranópolis, Nova Roma, Nova Brescia, 
mas a viagem foi um sonho? Estamos ainda na Itália ou 
terra brasileira? 
Estamos em uma nova Itália, feita por vênetos no 
extremo sul do Brasil: uma parcela de terra conquistada 
pelos nossos emigrantes, melhor, colonizadores, nos 
últimos decênios de 1800, terra virgem então, coberta 
de espessso mato, floresta tão densa de não se ver ao 
menos o céu. Com uma enxada e um machado, com 
muita fé, com grande vontade de trabalhar e um bando 
de filhos, construíram as primeiras habitações com 
madeiras, alimentaram-se de pinhões, afrontaram 
animais ferozes; dizimados muitas vezes por epidemias, 
por fadigas desumanas, isolados do mundo civilizado. 
Como não se comover diante de um marco no antigo 
cemitério de Val de Buia, de Silveira Martins ...Un 
numero indefinito de imigranti e se stai interrati in 
1877, morti per la peste della miseria e per l’abandono. 
Questi imigranti i ga dato i primi passi per il doloroso 
processo della ocupassion e del svilupo della nostra 
regione. 
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Anche nei nostri paesi 100 anni fa si soffriva la fame, 
le famoglie erano molto numerose, con fatiche oggi 
inimmaginabili sottraevano alla terra avara dei 
nostri monti quel poco per poter sopravvivere, ma 
erano in terra italiana. 
Arrivamo a Ivorà (prima Nova Udine), o a Cotiporã 
(prima Monte Veneto), o a Nova Palma, o a Caxias 
(prima S. Teresa), o a ... Io ho in mente una girandola 
di nomi, di incontri, di scambi di omaggi fra 
“prefetti” delle divers città e i sindaci Vito 
Valcozzena e Silvio De Zorzi, ma ho sopratutto nel 
cuore l’accolienza calorosa della gente comune: “I 
me bisnon i era Taliani: Da Roit, Schena, Tomè, 
Farenzena, Lagunaz, Soccol, Scussel, Da Ronch ... 
Bortolazzi, Sartori ... o Friulani: basso, Guerra...” e 
cosi iniziano i filò nelle grandi sale accanto alle 
chiese con scambi de notizie: loro assetati dell’Italia, 
noi di conoscere la loro piccola grande storia. 
“Qua era tuto mato” e con soddisfazione, più che 
con orgoglio, ci fan vedere come questo è stato 
trasformato in fertile colline, come sono sorti dal 
nulla paesi e città, piccole o grandi industrie. Sono 
Brasiliani, ma si sentono nostri fratelli italiani. 
“Me nona la me contava... che aveva quattro anni 
quand’à arrivata dall’Italia e durante il viaggio una 
sua sorelina, colpita dal morbo, è stata gettata in 
mare.” Quante disavventure e dolore han dovuto 
sopportare! 
Il dott. Corrado Da Roit ha presentato negli incontri 
ufficiali il suo libro: LAVALESI NELL RIO GRANDE, una 
fatica durata 15 anni piena di ricerche delle 
generazioni passate, di corrispondenze, di fili 
interrotti e riagganciati anche con l’aiuto di Padre 
Luigi Sponchiado di Nova Palma. 
Il libro racconta il coraggio di Giuseppe Dall’Acqua 
partito a La Valle Agordina nel lontano 1878, dopo 
sette mesi de pellegrinazioni in terre e in porti 
sconosciuti è giunto nella terra brasiliana che darà 
la possibilità di vivere a lui e alle generazioni future. 
Le sue pronipoti Zelia e Maria hanno il cuore gonfio 
di tanti ricordi e tradizioni tramandate, ci hanno 
sempre accompagnato nel nostro viaggio 
faccendoci capire che cos'’ l'’talia per loro: è un 
punto di riferimento, un miraggio, una patria con 
tanta storia, la cula delle loro radici. 
Conoscevoil canto: Merica, Merica..., ma solo ora ne 
colgo il pieno significato...abbiam dormito sul nudo 
terreno come le bestie abbiam riposà... ma con 
l’industria dei nostri Italiani abbiamo fondato paesi 
e città. 
Perché nei nostri paesi si fatica tanto a ricordare e 
ricostruire i canti, le musiche popolari di una volta? 
Basta andare nel Rio Grande per sentirle suonare e 
cantare come un tempo; Quel mazzolin dei fiori... 
Dami bello il tuo fazzolettino... Sul cappello... e unirci 
comossi al coro come uno di loro, brindare con vini 
dai nomi tipicamente italiani, mangiare insieme il 
“ciurrasco”, balare e scherzzare con loro. Qualle 
festosa e sentita accoglienza ci hanno preparato!  
Sapremo ricambiarla? 

 Também em nossas aldeias, há 100 anos, sofria-se 
fome, as famílias eram muito numerosas, com 
dificuldades hoje inimagináveis obtinham da terra 
avara das nossas montanhas aquele pouco para 
sobreviver, mas estavam em terra italiana. 
Chegamos a Ivorá (primeiro Nova Udine) ou a Cotiporã 
(primeiro Monte Vêneto) ou Nova Palma ou a Caxias 
(primeiro Santa Teresa) ou a ... tenho em minha mente 
uma girândola de nomes, de encontros, de troca de 
homenagens entre prefeitos de diversas cidades com 
os prefeitos Vito Valcozzena e Silvio De Zorzi, mas 
tenho, sobretudo no coração, a acolhida calorosa das 
pessoas comuns: I me bisnoni i era taliani: Da Roit, 
Schena, Tomè, Farenzena, Lagunaz, Soccol, Scussel, Da 
Ronch,... Bortoluzzi, Sartori ... ou friulanos: Basso, 
Guerra... e assim iniciam os filós nos salões, junto às 
igrejas, com troca de notícias: eles sedentos da Itália, 
nós, de conhecer sua pequena-grande história. 
Qua era tuto mato, e com satisfação, mais que com 
orgulho, fazem-nos ver como este foi transformado em 
férteis colinas, como do nada surgiram vilas e cidades, 
pequenas ou grandes indústrias. São brasileiros, mas 
sentem-se nossos irmãos italianos. 
Me nona la me contava ... che aveva quattro anni 
quand’ è arrivata dall’Italia e durante il viaggio una sua 
sorellina, colpita dal morbo, è stata gettata in mare. 
Quantas desventuras e dor tiveram que suportar! 
O Dr. Corrado Da Roit apresentou nos encontros oficiais 
o seu livro LAVALLESI NEL RIO GRANDE, um esforço que 
durou 15 anos, cheio de pesquisas das gerações 
passadas, de correspondências, de fios interrompidos e 
retomados, também com a ajuda do Padre Sponchiado, 
de Nova Palma. 
O livro conta-nos da coragem de Giuseppe Dall’Acqua, 
que partiu de La Valle Agordina no longinquo 1878. 
Depois de sete meses de peregrinação em terras e em 
portos desconhecidos, alcançou a terra brasileira, que 
dará a possibilidade de viver a ele e às gerações futuras. 
As suas netas Zélia e Maria têm o coração cheio de 
recordações e tradições herdadas. Acompanharam-nos 
em toda a viagem, fazendo-nos compreender o que é a 
Itália para elas: um ponto de referência, uma miragem, 
uma pátria com muita história, o berço de suas raízes. 
Eu conhecia o canto Mérica, Mérica..., mas só agora 
compreendo seu verdadeiro significado... abbiam 
dormito sul nudo terreno come le bestie abbiam riposà 
... ma con l’industria dei nostri italiani abbiamo formato 
paesi e città. 
Por que em nossas cidades resiste-se tanto à 
recordação e à retomada dos cantos e das músicas 
populares de uma vez? 
Basta percorrer o Rio Grande para ouvi-los tocar e 
cantar como antigamente: “Quel mazzolin dei fiori...”, 
“Dammi bello il tuo fazzoletino ...”, “Sul capello...” e 
unir-nos comovidos ao coro como um deles, brindar 
com vinhos de nomes tipicamente italianos, comer 
juntos o churrasco, dançar e divertir-se com eles. Que 
festiva e querida recepção prepararam-nos! 
Saberemos retribuí-la? 
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La fede che animava questi emigranti è ben 
tramandata nelle chiese che ogni comunità ha 
costruito e conserva con cura nelle immagini di Santi 
fra cui troneggia S. antonio, nelle loro preghiere 
spesso spontanee e dialetalli. 
Lasciamo Nova palma a fondo valle e ci 
arrampichiamo per una strada sterrata in mezzo al 
bosco, siamo a Pinhalzinho ed ecco unintero paese 
che ci aspetta: “sen vegnudi proprio dall’Italia per 
noi altri?” ora é la volta di don Vincenzo a 
commuoversi più di tutti: ha ncontrato un suo 
lontano parente Da Ronch del cepo dei “Besucoi”, si 
abbracciano fraternamente e non si lascieranno piú 
per tutta la sera. “Oh Signor, è tutto il Pino!” (chi non 
conosce il giornalaio Pino da Ronch che per tanti 
anni ha percorso le vie di Agordo?). 
A Monte Berico, paesina fra il mato, accanto alla 
chiesetta di legno con fasci di gigli bianchi belissimi, 
la dolce anziana maetra ci accoglie così: “Oh sei 
nostri noni i podessi esser qua, che contenti, che 
contenti i saria anca lori, lori che i a lasà la so patria, 
la so bela Italia...” 
E quando si parte da una colonia un intero paese à 
la che ci saluta, ci abbraccia, ci fa capire quale gioia 
abbiamo dato loro con la nostra presenza. Anche 
nell’ultimo incontro a Nova Brescia un nonno mi 
disse battendosi il petto: “Per tuti i ani che avrò da 
viver, sto giorno el sarà sempro qua dentro”. 
Certamente noi abbiamo portato un raggio di sole 
sul loro mato, ma noi ci siamo arrichiti dei loro valori 
più veri: della loro fede, della loro laboriositá, del 
rispetto e del ricordo delle piùsemplice tradizioni e 
della capacità di unirsi insieme a fare filò come si 
usava da noi una volta. 
Obrigada, obrigada, Vito! 

Lucia e Renzo Troi 
(Bollettino parrrochiale de Rivamonte 

Agordino, Belluno - Italia, Pasqua 2000, p. 3 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucia e RenzoTroi, depois da viagem ao Brasil, junto a 55 moradores de Agordo, tomaram parte 
em uma viagem-peregrinação, aos Estados Unidos, mais precisamente a Bingham Canyon, 
localidade próxima a Salt-Lake -City, estado de Utah, para onde emigraram, nos primeiros anos 
do século XX, centenas de homens jovens de Agordo para o trabalho nas minas de cobre. 
Muitos desses não mais retornaram para suas famílias, sendo sepultados no cemitério local, 
inclusive o avô da articulista Giovanni Da Costa, falecido em um desastre na mina, aos 27 anos. 
A cidade de Bingham não mais existe; do cemitério, onde ao lado de tantos italianos foram 
igualmente sepultados alemães, franceses, ingleses, restam apenas algumas ruínas a 
testemunhar o passado. No ponto mais alto desse campo santo, quatro sacerdotes integrantes 
da excursão concelebraram uma missa em memória dos mineiros ali sepultados. Sobre o 
assunto, Lucia Costa escreveu uma crônica no boletim paroquial de Rivamonte Agordino, 
intitulado Un fiore dall’Italia...”. 

 

A fé que animava esses emigrantes está bem 
representada nas igrejas que cada comunidade 
construiu e conserva com zelo nas imagens de santos, 
entre os quais predomina Santo Antônio, nas suas 
orações, muitas vezes espontâneas e dialetais. 
Deixamos Nova Palma no vale e subimos por uma 
estrada de terra, em meio à mata. Estamos em 
Pinhalzinho e eis uma cidade inteira a nossa espera: Sen 
vegnudi proprio dall’Italia per noi altri? Agora é a vez de 
Don Vincenzo comover-se mais que os outros: 
encontrou um seu parente distante Da Ronch, do 
tronco “Besucoi”. Abraçam-se fraternamente e não se 
separarão mais durante toda a noitada. “Ó, Senhor, é 
todo o Pino!” (quem não conhece o jornaleiro Pino Da 
Ronch, que por tantos anos percorreu as ruas de 
Agordo?). 
Em Monte Bérico, lugarejo no meio do mato, junto à 
igreginha de madeira, com feixes de lírios brancos 
belíssimos, a doce anciã professora recepciona-nos 
assim: Oh se i nostri noni i podesse esser qua, che 
contenti, che contenti i saria anca lori, lori che i a lasà la 
so patria, la so bela Italia ... 
E, quando se parte de uma colonia, a população inteira 
está lá para nos saudar, para nos abraçar, para nos fazer 
compreender quanta alegria nós lhes demos com nossa 
presença. Também no último encontro em Nova 
Brescia, um nono me disse, batendo no peito: Per tuti i 
ani che avrò da viver, sto giorno el sarà sempro qua 
dentro. 
Certamente nós levamos um raio de sol sobre suas 
matas, mas nós nos enriquecemos de seus valores mais 
verdadeiros: de sua fé, de sua laboriosidade, do 
respeito e da recordação das mais simples tradições e 
da capacidade de unir-se e fazer um filó como era 
costume entre nós antigamente. 
Obrigada, obrigada, Vito! 

Tradução de Maria Astolfi 
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Livro da Família 
Dall´Acqua no Brasil 

 
Há dois anos estou reunindo dados com a finalidade de escrever um livro e registrar, assim, 
para as novas e futuras gerações, o heroísmo, o trabalho, a fé, a educação e a solidariedade 
de nossos antepassados. Isso é um motivo de grande orgulho para todos nós familiares, bem 
como para a maioria dos imigrantes vindos com eles. Constata-se que, por falta de 
informaçãoes, os nossos antepassados não são conhecidos nem pelos descendentes. Estou 
fazendo contatos com Dall’Acqua de diversos países. O livro, inicialmente, pretende fazer um 
histórico das famílias de nossos primeiros imigrantes e também dar uma idéia, com 
levantamento de dados, dos descendentes no Brasil. 

Domingos A. Dall’Acqua 

 

 

Árvore Genealógica 

Estou também elaborando a árvore genealógica dos Dall’Acqua. Preciso de esclarecimentos, 
pois surgiram algumas dúvidas até em relação ao meu bisavô. Estou a procura de documentos. 
Os ascendentes de minha família são os seguintes: 

Pais: Fiorello Dall’Acqua, nascido em 1918, em Putinga, Encantado (RS), agricultor. Casado 

com Olga Felícita Camilotti, nascida em 1922 em Putinga, Encantado (RS); 

Avôs paternos: Luigi Dall’Acqua e Estella Zen; 

Maternos: Domingos Camilotti e Lúcia Bertolini; 

Bisavôs maternos: Luigi Camilotti e Catarina Giusti, imigrantes. 

 

Outros Parentes 

Irmãos de Luigi:  

Nicollo (Nicolin) Giovanni Dall’Acqua casado com Catarina Zen (10 filhos - Linha Quadro, 

Putinga); 

Giovanni Giuseppe Dall’Acqua casado com Cecília Zen (Linha Quadro); 

Teresinha Dall’Acqua casada com Paludo (Arvorezinha); 

Assunta Dall’Acqua casada com Marsango (São Brás, Ilópolis). 
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Família Camilotti 

Estou levantando dados da família Camilotti que, com os Dalberto e Bernardon, fazem parte 
da história da Linha Quadro do município de Putinga, lá chegados por volta de 1902. Luigi 
Camilotti e Catarina Giusti chegaram ao Brasil em 1895, indo residir em Nova Esperança 
(Vespaziano Corrêa, Guaporé). 

No mês de abril do corrente ano, estive em Linha Quadro no município de Putinga, onde nossa 
família Dall’Acqua e mais as Camilotti, Dalberto e Bernardon foram homenageadas como 
fundadoras da comunidade de Santo Antônia da Linha Quadro, onde tem seguimento boa parte 
da família Dall’Acqua. 

 
  

 Informações para: 
Domingos A. Dall’Acqua, Rua Des. Trigo de Loureiro, 100 Apto. 302-B, Bairro Araés, Fone: 65 

624 6390, CEP: 78005-690, Cuiabá, MT, e-mail: dad13@terra.com.br 

 

 

Lavaleses no Rio Grande do 
Sul 

Em janeiro do ano de 1878, partiu de La Valle Agordina na Província de Belluno, o primeiro 
grupo de emigrantes para o Brasil, tendo por destino o Rio Grande do Sul. Encaminhados para 
a Colônia Dona Isabel (Bento Gonçalves), estabeleceram-se na Linha Palmeiro, Eram 
Giuseppe dall’Acqua, seu primo Luigi Dall’Acqua, Giovanni Schena, Giovanni Damian e Antonio 
De Zorzi, todos com esposa e filhos. 

Cinco anos após, em 1883, outros conterrâneos repetiram-lhes o exemplo, formando o segundo 
grupo: Benedetto De Col, duas famílias De Col de prenomes não identificados, Pietro e 
Cassiano de Zorzi, Giovanni e Giovanni Batista Dell’Osbel, Matteo De Maman, Taddeo De 
Nardin, Biagio Andriollo, Bortolo Damian, Eugenio de Col. 

Em 1887, também deixaram a pequena La Valle Giacomo Mezzacasa, Arcangelo da Roit, 
Girolamo Rosson, Abramo Dall’Acqua, Giovanni Olivo D’Olivier, Pietro Giovanni De Maman, 
Domenico De Maman, Pietro e Giovanni de Col e Giovanni Vincenzo de Zorzi. Posteriormente, 
foi a vez de Antonio Giovanni dall’Acqua, Giovanni Schena, Luigi e Simeone De Nardin e 
Alessandro Schena. 

Algumas dessas famílias foram instaladas na Linha Palmeiro; outras, em localidades que 
começavam a ser colonizadas. Atualmente, descendentes dessas famílias pioneiras espalham-
se por todo o estado gaúcho e em outros estados, principalmente Paraná e Santa Catarina. 
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Passados 122 anos da chegada dos primeiros, a história desses lavaleses foi imortalizada em 
um livro de qualidade primorosa, que leva o título Lavallesi nel Rio grande. É seu autor o médico 
Dr. Corrado Da Roit, nascido em La Valle e de lá morador, que, em 15 anos de pesquisas, 
juntou dados, documentos, fotografias e, através de muitas cartas trocadas com descendentes 
de lavaleses do Rio Grande do Sul, conseguiu refazer a trajetória de quase todos esses 
imigrantes. 
 
A obra compõe-se de sete capítulos: 

Cap. I: Notícias esparsas sobre os emigrantes e seus descendentes 
Cap. II: O Brasil: porquê? 
Cap. III: A crônica de viagem de Giuseppe Dall’Acqua 
Cap. IV: A colonização italiana no Rio Grande do sul 
Cap. V: As famílias lavalesas emigradas 
Cap. VI: Documentos 
Cap. VII: A genealogia dos emigrados 

No Capítulo V, emergem das páginas de Da Roit um a um esses emigrados, cada qual com 
suas lutas, esperanças e perdas, com sua pobreza e suas únicas riquezas: os filhos e a fé de 
encontrar na “Mérica” um pão mais livre e menos amargo e uma vida digna. São nossos 
antepassados que vêm a nós, não como uma recordação romântica ou como autores de uma 
façanha heróica. Eles vêm, chamando-nos pelo nome, para confirmar que não morreram, que 
suas sementes renascem em nós e continuarão a renascer em nossos descendentes. Vêm, 
munidos de documentos, de fotografias, de cartas trocadas com parentes, de um diário de 
viagem; vêm com sua ascendência comprovada por dados genealógicos perpetuados em 
velhos registros paroquiais de La Valle. Impossível, portanto, ignorarmos marcas tão evidentes 
de nosso vínculo com eles. Impossível não avaliarmos as conseqüências que resultaram de 
sua emigração, tanto para a Itália como para o Brasil. Impossível não refletir sobre o sentido 
trágico que representou sua separação definitiva dos entes queridos e do vilarejo natal, como 
é impossível não se comover com as misérias e a solidão que aqui viveram nos primeiros 
tempos. 
 
Se Da Roit conseguiu ativar nossa memória em relação ao passado histórico ao qual, querendo 
ou não, estamos vinculados, se conseguiu despertar nossa consciência e nossa 
responsabilidade no sentido de mantermos viva essa memória, então o livro Lavallesi nel Rio 
Grande terá alcançado plenamente seu objetivo. Resta-nos agradecer ao autor este tão 
significativo presente, e o faço em nome de todos os descendentes daqueles imigrantes. 

Muito obrigada, Dr. da Roit! 

 

Ainda os Lavaleses 

Por tempo demasiado longo ficaram esquecidos nossos antepassados lavaleses. Poucos 
nomes ainda constam em lápides de nossos cemitérios, porque entre nós os cemitérios não 
costumam guardar memórias. Freqüentemente são transferidos de lugar, dando espaço para 
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uma roça de milho ou de qualquer outra cultura. As lápides mais antigas - justamente aquelas 
dos imigrantes - acabam sendo destruídas ou relegadas a um canto do novo roçado. Sem 
lápide que nos lembre seus nomes, sem nenhum outro elemento estável que nos ligue a eles, 
como passaportes, fotografias, cartas, objetos etc.e sem a memória oral, ficamos, 
historicamente, mais pobres, sem referenciais de identidade. Corrado Da Roit fez, 
gratuitamente, por nós, um resgate. Com seu livro, reatou-nos aos nossos avós imigrantes. 
Cabe a nós, agora, não só manifestarmos gratidão a ele, como autor, mas expressarmos 
publicamente nosso reconhecimento àqueles lavaleses, dos quais somos frutos. 
 
Sugiro que se organize um encontro de descendentes daqueles imigrantes. Seria uma 
oportunidade de juntarmo-nos em uma grande família e, em clima de confraternização, 
prestarmos a eles merecida homenagem. Onde? Em qualquer lugar onde tenham se localizado 
e deixado marcas de sua trajetória: Bento Gonçalves (Capela de São Miguel), Guaporé, Nova 
Brescia, Cotiporã etc. Somos um número incontável de Dall’Acqua, De Zorzi, Scussel, De 
Maman e tantos outros descendentes de outros nomes existem que poderemos, sim, 
concretizar essa idéia. Os primeiros convocados: Dalmo Scussel, de Cotiporã; Norberto De 
Maman, de Nova Brescia; Idemar Dall’Acqua, de Passo Fundo; Salete Martinelli, de 
Veranópolis; Domingos Dall’Acqua, de Cuiabá; Lourdes Vivan, de São Marcos e, na certeza de 
poder ser útil nessa na realização desse encontro, permito-me autoconvocar-me, certa de que 
teremos êxito, além de muita satisfação no trabalho conjunto. 

Maria Astolfi 

 

 

Quando nenhum elemento 
estável 

Quando nenhum elemento estável liga as gerações umas às outras, a troca deixa de ser possível e 
o tempo passa a correr como a areia de uma ampulheta. 

(Saint-Exupéry) 

Pode ser uma caneta antiga que nem escreve mais, um par de obotoaduras oxidadas ou um 
alfinete de gravata. E também, pode ser um broche, uma travessa de cabelo, uma bolsa, ou, 
até mesmo pequenas coisas como, por exemplo, um parafuso, peças perdidas e achadas, 
qualquer coisa que não sabemos bem por que guardamos, mas guardamos. Coisas que 
recebemos, que pertenceram a alguém especial, ou, coisas que simplesmente recolhemos, 
elegemos pois que estão concentradas de sentidos, significantes, rastros, traços, constituindo-
se em verdadeiros fios condutores de significação. 
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Por ali fluem lembranças, épocas, cenas de um dia de inverno, luzes ou sombras no pátio, 
vento frio no rosto, risos e mesmo aperto no peito ou expansão de alegria. Coisas que nos 
sacodem, abrem espaço a vozes, fazem desfilar rostos com expressões amadas, temidas, 
frases perdidas, recomendações, bênçãos. Porque ali correm sentidos, ali vibra o sentimento 
estável que une gerações. Não nos objetos, mas através destes e nas histórias que contam. 

Em algumas comunidades primitivas, ainda hoje, persiste um rito interessante na presença do 
RAU. Em outras palavras, RAU significa “objeto circulante”. Ou seja, o RAU é um dom, um 
presente que passa de mão em mão. Todos o recebem, ninguém o retém, e o objeto segue o 
trajeto pssando por todos os membros da tribo até chegar novamente ao ponto de partida. Este 
é um belo exemplo real de como circula um elemento simbólico e estável de forma a unir 
pessoas através do objeto que carregam. 

E qual é o elemento estável que liga as gerações de uma família? Certamente, este assume 
tantas formas e faces quantas pessoas somos. E cada impulso individual se unifica com outros 
num grande sentido que compartilhamos nas ocasiões de encontros, nos abraços, nos sorrisos, 
nas torcas e conversas, nas apresentações. Todos temos em comum uma história de 
imigrantes, um diário com relatos preciosos, todas as esperanças que nos produziram e todos 
os sonhos que ainda podemos construir. Depende de nós a transmissão deste elemento estável 
para que continue unindo gerações. 

 

Sandra Camerini 
Novo Hamburgo 

 

 

Uma Mulher 
Pierina Astolfi Gusatti 

 
Pierina Astolfi nasceu na Itália, na pequena localidade de Sarone (província de Pordenone) no 
dia 1.º de outubro de 1878, foi batizada no dia 5 do mesmo mês na igreja de Santa Maria 
Immacolata, de Sarone, sendo padrinho Eugenio Azzalini, de Tambre. Foi a filha primogênita 
de Antonio Astolfi e de Teresa Azzalini, que emigraram para o Brasil no final do ano de 1885, 
chegando ao Rio de Janeiro em janeiro de 1886. 

Pierina casou no dia 9 de junho de 1894 na matriz de Bento Gonçalves com Giácomo Gusatti, 
também imigrante da província de Belluno, nascido em 1869, falecido em 3 de dezembro de 
1924 em Arvorezinha. 

Giacomo e Pierina localizaram-se na Linha Leopoldina e, mesmo sendo pobres, moraram em 
casa própria e dedicaram-se à agricultura. 
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Os Gusatti e os Astolfi eram vizinhos, e Pierina ia todos os dias à casa deles buscar água com 
o “bigol”, assim conheceu o futuro marido. Mas foi a sogra que ofereceu a ela o filho em 
casamento. Pierina dizia que Giacomo não tinha saúde, pois via no porão da casa deles grande 
quantidade de garrafinhas de remédios, principalmente de óleo de peixe, muito usado para 
doenças asmáticas. Foi realmente a asma que levou Giácomo à morte. 

Do casal, nasceram onze filhos: 1- João, nascido no dia 31 de maio de 1895 e que casou no 
dia 15 de março de 1891 em Guaporé com Teresa Biolchi, filha de Eugenio Biolchi e Marcela 
Pedrini. O casal morou na Linha Colombo; 2 -Marieta, que casou com Vitório Zani e morou 
sempre em Dois Lajeados; 3- Pedro; 4 - Assunta, que casou com Olímpio Pencin; 5 - Rosina; 
6 - Ermelinda; 7 - Adele; 8 - Fedele, nascido em 27 de fevereiro de 1913 e falecido em 24 de 
outubro de 1953 no Hospital Municipal de Guaporé, solteiro; 9 - Alberto; 10 -Terezinha ; 11 
Antônio, nascido em 5 de outubro de 1920 em Itapuca, onde a família passara a residir; casou 
com Olanda Tramontina, que residia em Formigueiro, município de Guaporé. Ocasal passou a 
morar na casa paterna, onde já residiam os irmãos Alberto e João. 

Pedro faleceu jovem, com 24 anos. Sua morte foi causada por uma queda:o burro que ele 
montava, quando buscava produtos na roça, assustou-se por causa de um ratão que passou à 
sua frente, sendo o rapaz jogado à distância, sobre um tronco ponteagudo que lhe feriu 
profundamente o abdômem. Pedro faleceu dois dias após. 

Ermelinda teve paralisia infantil aos quatro anos, ficando com o corpo completamente 
deformado, porém, sem afetar a inteligência. Era muito ativa e competente. Executava os 
afazeres domésticos, costurava, bordava e cuidava das crianças. o que não conseguia fazer 
com as mãos e os pés, completava com a boca. Assim costurava com a máquina manual: a 
mão direita tocava a roda e como a mão esquerda era insuficiente para segurar e puxar o pano, 
servia-se dos dentes. Ermelinda não caminhava, engatinhava e quase todas as tarefas 
executava-as sentada. Ela merece uma página especial em nossa revista. Aguardamos que 
alguém colete dados entre os descendentes Gusatti e lhe faça uma merecida biografia. 

Adele também era deficiente e faleceu na casa de seu irmão Antônio. 

Antônio, o mais jovem dos filhos, após residir sete anos na casa da mãe, transferiu-se para 
Rondinha, onde comprou duas chácaras nos arredores da cidade para a esposa e os filhos 
tirarem o sustento, e ele comprou o primeiro caminhão que surgiu na cidade, passando a fazer 
fretes e biscates. 

As chácaras forneciam alimentos, a terra era ótima, tudo o que se plantava, rendia com fartura. 
Rondinha possui excelente água mineral, hoje encanada em todas as residências. 

Antônio era de uma personalidade muito difícil, agia sempre sem consultar ninguém, nem os 
próprios familiares. Quase sempre doente, nunca se lamentava, mesmo sentindo fortes dores. 
Pessoa lutadora e sonhadora, teve conquistas e derrotas, como todos na vida. Na cidade, 
Antônio era muito conhecido e amigo de todos. 

O casal Antônio e Olanda teve sete filhos: Ivany, Remi, Zilce, Zilda, Zeleide, Olavo e Eunice. 

Olanda ainda vive, conta 81 anos e vive sob os cuidados da filha Zeleide, na mesma casa em 
que Antônio faleceu em 1989. 

A família Gusatti era muito católica. Assistia à missa todos os domingos, fazendo um longo 
trajeto a pé para chegar à igreja. Era um dever a ser cumprido, pois, “domingo sem missa, 
semana sem bênção”. 
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Pierina Astolfi, além dos filhos, criou uma neta, Ermida, filha de Rosina, a qual, aos 15 anos, 
casou com João Scorsatto. Ermida e João mudaram-se para Rondinha, levando consigo a tia 
Ermelinda, que muito os ajudou nos afazeres domésticos, até o seu falecimento na casa desses 
sobrinhos. 

O falecimento de Pierina ocorreu em 29 de janeiro de 1945 em Maurício Cardoso, município 
de Arvorezinha, sendo sepultada no cemitério de Linha Sétima, Itapuca. 

Segundo Mário Astolfi (81 anos), filho de José/Itália, tia Pierina, ao morrer, deixou uma 
considerável soma de dinheiro, para a época uma verdadeira fortuna: 30 contos de réis, não 
depositados em banco, mas em casa, debaixo do colchão. 

No ano que antecedeu sua morte ou pouco antes, a tia passou uma temporada em na casa do 
irmão José, na Linha três de Maio em Guaporé. Para nós, crianças, ela parecia muito velhinha, 
era magra e encurvada. Vestia saia comprida e escura e usava sempre um avental, também 
escuro. Seu cabelo branco era dividido em duas longuíssimas tranças que Carmen e eu 
gostávamos de pentear. Nao a penteávamos para fazer-lhe simplesmente um favor. Não, 
pentear aque cabelo tão longo era um divertimento, especialmente para a Carmen, que 
saltitava ao redor dela - sentada em uma cadeira um pouco baixa -, fazendo e desfazendo as 
tranças até ficar satisfeita com o resultado, ou, talvez, até a tia dar por encerrada a sessão de 
beleza. Sobre o cabelo trançado e arrumado em coque, usava um lenço preto que ela ajeitava 
sem precisar de espelho. 

Pierina teve, certamente, uma vida de muito trabalho. Ao ficar viúva, era ainda jovem e tinha 
filhos para criar. Não deve ter-lhe sido fácil a luta do dia-a-dia, menos ainda para os filhos, que 
trabalharam duramente sob o comando da mãe. 

Gostaríamos de ter mais depoimentos sobre a 
figura dessa mulher, mas sabe-se pouco dela. 
Seus descendentes mais próximos já não 
existem, restam apenas informações 
esparsas, que tentamos juntar a fim de 
refazer-lhe a personalidade e não permitir que 
caia no esquecimento absoluto. A única 
imagem física que dela temos está na 
fotografia em que aparecem todos os 
herdeiros de Antônio Astolfi, em torno da 
matriarca Teresa Azzalini, por ocasião da 
assinatura do inventario de Antônio no ano de 
1915. Aproveitamos este espaço para solicitar 
aos descendentes de Pierina Astolfi Gusatti 
algum elemento que nos ajude a refazer a sua 
história dados, lembranças, fotografias, enfim, 
qualquer tipo de informação. 
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Uma Família 
Luiz Donazzolo & Irene Gusatti 

 
O casamento 

Era dia 4 de setembro de 1940. Uma linda moça de cabelos até os ombros, loiros e crespos, 
arruma-se com cuidado, ansiedade e muitos sonhos, para seu casamento. 

O vestido era branco, em seda, de cote rente ao pescoço, abotoado atrás por botõezinhos 
pequenos, tipo pérola, que iam até a cintura. Mangs longas e largas acabavam num punho, 
também largo, com os mesmos botões das costas. Um longo véu preso a uma grinalda, descia 
até o chão e formava uma calda. Nos pés, sapatos brancos, bico fino, saltos altos e gáspia em 
forma de leque. Eram lindos! Moça que se prezasse devia saber costurar, e esta noiva especial 
sabia fazer isso muito bem, tanto que costurou seu próprio vestido, repleta de planos, 
devaneios e desejos acalentados, enquanto tabalhava e sonhava com o homem amado. Aliás, 
ele é que havia comprado o tecido e lhe dado. 

Na época, as noivas costumavam confeccionar também uma almofada em cetim ou seda, com 
pinturas a mão, que era levada à igreja e depois à festa, pela aia ou por uma amiga, para ser 
colocada ao lado da noiva durante a cerimônia. Ali ela apoiava o véu, o que, nas fotos, conferia 
um porte de realeza aos noivos (impressão pessoal). No entanto, esta noiva, chamada Irene 
Gusatti (do italiano Guzzatti), preferiu entregar essa peça de seu enxoval ao noivo, alguns dias 
antes para que ele a colocasse sobre a cama de casal, na casa que ele havia mandado 
construir e onde iriam morar em Sarandi-RS. 

Em outra casa, o noivo também esmerava-se em sua preparação: terno escuro, camisa branca, 
gravata, sapatos pretos novos, barba bem feita, cabelos quase negros, ondeados e curtos, 
como era de uso. Um homem cobiçado e sábio ao escolher aquela que seria sua companheira 
até o fim. Seu nome? Luiz Donassolo. 

O casamento aconteceu em Águas da Rondinha, distrito de Sarandi. Irene contava 25 anos 
incompletos, e Luiz, 32 também incompletos. 

Para transportar os noivos, familiares e convidados, foi contratado um ônibus. Após a cerimônia 
religiosa houve uma espécie de café colonial, incomendado pelo noivo, em clube de Rondinha. 
Foram servidos pão caseiro, alguns frios, bolo, cuca, bolachas caseiras, torta fria, gasosa e 
cerveja. 
 
Os noivos ganharam muitos presentes, inclusive dos alunos de Irene. Esta, como era costume 
na época, presenteou o sogro com uma camisa e ofereceu um corte de tecido para um vestido 
à sogra. As principais peças do enxoval de Irene foram: chandre de seda, lençóis bordados, 
com barra em crochê, cortinas bordadas e vários jogos para enfeitar os móveis, em crochê 
também, além de roupas pessoais. 

Como o casamento foi realizado em torno das dez horas, a tarde o casal dirigiu-se à sua casa. 
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O novo lar 

“Foi uma surpresa inesquecível! Eu não conhecia minha futura casa e fiquei encantada quando 
chegamos. Lá tinha tudo de que precisava, tinha até rádio. Na sala havia flores e folhagens. 
Embaixo da casa tinha um poço de onde era puxada a água para a cozinha. O jardim estava 
cuidado. Luiz tinha comprado todos os mantimentos; mesmo assim, comprou comida pronta, 
num hotel, durante uma semana para eu ir me acostumando com a vida de dona de casa. Não 
teria sido necessário, porque estava tão pronta a casa, que era só me levantar, fazer o fogo e 
começar o almoço. Me parecia um sonho... Aquela casa maravilhosa onde não faltava nada 
para a época, agora era a minha casa!” 

 

Filiação 

Irene: filha de João Gusatti e Tereza Biolchi Gusatti. Nasceu dia 15 de setembro de 1915 em 
Linha Colombo, interior de Guaporé/RS. 

Luiz: filho de Giuseppe Francesco Donazzolo, (no Brasil, José Donassolo) e de Elvira Lorini 
Donassolo, nascido no 5.º Distrito de Alfredo Chaves, hoje município de Veranópolis/RS. 

 

Descendência: 

 
Maria Telma, mãe de Decarter, Uórani, Valeska e Alesandre 

Olavo Bruno, pai de Rodrigo e Samuel e avô de Eduarda 

Laura Tereza, mãe de Karina Giovana e Cassiano e avó Giovana 

Plínio Umberto, pai de Gabriela e Bruno Luís 

Ana Maria, mãe de Sílvia, Thaís e Simone 

  

Bodas de Diamante 

No dia 4 de setembro de 2000, Luiz e Irene, pais, avós e bisavós, completaram 60 anos de 
companherismo, de uma vida a dois onde, com certeza, não faltaram problemas, sacrifícios, 
renúncias, muita paciência e compreensão. Mas o saldo foi positivo. Eles conseguiram educar 
os filhos e ajudaram muito na criação dos netos. Hoje, apoiados um no outro, estão sempre à 
nossa espera... e isso é maravilhoso. 

Louvamos a Deus pela graça de tê-los em nosso meio, ainda a nos apoiar, incentivar, 
aconselhar e sendo a nossa fortaleza e nosso ponto de referência. 



 

 20 

Eles são as nossas raízes, e já provaram o quanto são profundas. Oxalá, nós e nossos 
descendentes saibamos honrar a árvore da qual fazemos parte! 

 

Maria Telma Donassolo Gaspodini 
Sarandi, 09 de setembro de 2000 

Dia em que a família se reuniu para agradecer e  
festejar as Bodas de Diamante de Luiz e Irene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Só faltava o Povoado 
Num domingo com cara de sábado, levantei mais cedo e fui até um antigo povoado no interior 
do município. Digo antigo porque pouco ainda guarda de povoado. Não faltava a capela em 
madeira, com santos talhados, nem o salão de festas, muito menos a boa churrascada. Nem 
as pessoas faltaram porque a festa estava cheia. Mas faltava o povoado. 

Duas famílias moravam naquele lugar. O resto eram todos como a gente, gente da cidade, 
gente de Guaporé. Mas a festa saiu conforme mandava a tradição. 

Primeiro, uma partida amistosa de futebol entre o time local e o visitante. O time da casa era 
formado por alguns ex-moradores, familiares de ex-moradores, outros, reservas do time 
visitante, alguns políticos e ex-políticos de Guaporé. Já o time visitante tinha fanáticos por bola, 
fanáticos por festa no interior e principalmente os fanáticos por churrasco. 

Por segundo, a “missa das onze”, como é de praxe em qualquer capela do interior. Sim, porque 
o pessoal aproveita numa só viagem assistir à missa e almoçar no salão, que também de praxe 
se localiza ao lado da capelinha de madeira. E é sorte às vezes que não acaba encostando 
suas brutas paredes de tijolos mal salpicados nas delicadas faces de madeira das incríveis 
capelinhas do nosso interior. 

Por terceiro, o almoço típico, com carne em abundância, e boa, assada em fogo lento à base 
de lenha, desde cedo, no capricho. Mesas compridas forradas com papel das lojas de Guaporé 
que sempre patrocinam este tipo de investimento. Os espetos pingando sobre as pessoas, 
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saborosos e suculentos. Um pessoal alegre, com faces rubras, falando alto, soltando 
gargalhadas e batendo firme com o punho na mesa. 

Uma gringaiada enrustida, que mesmo vindo da cidade não nega o que lhe corre nas veias e 
nos domingos costuma soltar a franga nessas festas de interior. Este é o povo que mantém 
viva a tradição deste maravilhoso tipo de festa. Mas são sobretudo os políticos, prefeitos, 
vereadores, os que não poupam iniciativas para manterem acesas as brasas no interior do 
município. São eles que organizam e motivam este típico ítalo-gaúcho de evento. 

Por último, o pudim e o bolo, feito pelas donas, já não sei se de lá ou também de Guaporé. Mas 
era pudim e bolo de colônia. Jogo de cartas, mais bebida e risadas correndo soltas pelo salão. 
A criançada em correria, entrando e saindo pela porta, sem que os pais se mostrassem 
preocupados, porque lá fora não havia os mesmos perigos da cidade. 

Triste foi, entretanto, observar em pano de fundo o cenário daquela festa, uma tremenda 
melancolia, oculta pelo barulho da gurizada. Nenhuma casa de moradia se avistava, só um 
antigo coleginho abandonado, que por um tempo devia ter servido de “bodega” porque havia 
centenas de garrafas e engradados atirados lá dentro, tudo caindo aos pedaços. Um 
contraponto assustador. No outro lado da estrada, um cemitério abandonado, cuja única lápide 
legível marcava: “Faleceu em 1901”. Túmulos abertos cujas carcaças estavam expostas para 
o pavor e delírio da criançada. Uma paisagem controversa, de arrepiar. 

À tarde, não faltou também o tradicional torneio de futebol valendo um porquinho, do qual, 
apesar de exausto, não hesitei em participar. Eram poucas equipes, todas de Guaporé, 
nenhuma do interior. Diferente daqueles em que eu costumei jogar ums 5 ou 6 anos atrás, 
reunindo mais de vinte times. Perdemos, mas não faz diferença, ganhei um domingo para o 
espírito. 
 
Não pude viver as festas do interior de antigamente, por isso só lembro destas, que para mim 
são a tradição dos povoados do nosso interior. Pena que faltava o povoado. Mas certamente 
estavam todos lá, mesmo que em espírito ou memória, pois foi um dia de festa. Já hoje, 
segunda-feira, imagino um lugar triste e vazio em meio a garrafas de cerveja. 

 Giovani Girelli 
Jornal Tribuna da Serra, Guaporé, 

08/03/2001 

 

O Povoado de Linha Colombo 
A crônica de Giovani Girelli trouxe-me à memória as festas nas capelas da nossa colônia de 
Guaporé. Em especial, as da capela de São Paulo na Linha Colombo, as quais eu vivenciei 
quando criança. E por ser então criança, ficaram em minha memória com cores, vozes, 
movimento e cheiros: o aroma do churrasco assando, o aroma das galinhas assadas no forno, 
cujo recheio nunca experimentei em outro lugar, o cheiro da serragem na qual eram 
depositadas barras de gelo. Isso, para que os participantes pudessem curtir o luxo, de uma 
bebida gelada, gasosa ou guaraná do Presoto ou uma cerveja. 
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Mas o que me chamou atenção na crônica de Giovani foi a constatação da falta do povoado 
em torno da capela de cuja festa ele participou. Pergunto-me se o desaparecimento daquele 
povoado e de outros é uma realidade inevitável em nossas “linhas” ou se o fato sucede em 
apenas algumas comunidades. 

Giovani lembrou-me a Linha Colombo - que chamávamos de “Colomba”. Ignoro como se 
apresenta o seu povoado hoje, pois a estrada que nos obrigava a passar por ele até alguns 
anos atrás, tem hoje outro trajeto. Mas sei que aquele pequeno núcleo tinha um vida 
econômica, social e religiosa bastante ativa. Por volta de 1935, segundo informação de Plínio 
Astolfi, os moradores do “borgo” ou “borgheto” da Colomba formavam um número significativo: 
José Astolfi, com casa de comércio, num grande casarão construído por Ângelo Dall’Acqua 
para seu cunhado Antônio De Maman; Batista Ortolan, que tinha bodega e fábrica de queijos: 
Jorge Sonaglio, alfaiate e que, por um tempo, manteve salão de baile: Antônio Caron, ferreiro, 
tinha sua ferraria ao lado da casa; João De Maman (filho de Antõnio) tinha atafona; Dionízio 
Ortolan, tinha sapataria, ou seja, fazia sapatos, chinelos e botas, além de consertos; Gaetano 
Toni, carpinteiro, fazia também caixões para defuntos. Lembro-me bem do dia em que eu, por 
volta dos 7 anos, assisti, calada, o “santol” Gaetano montando e forrando de branco um 
caixãozinho. Carlos Gnoato, fabricava foguetes, Lourenço Sassi era carreteiro; Agostinho 
Zanni, Paula Zandonai, Pedro Riva e Bresolin, agricultores. Sem falar nos nomes de outras 
famílias que residiam um pouco fora do povoado, mas sempre presentes em todas as 
atividades.  
 
Os domingos na Colomba eram dias diferentes dos demais dias da semana. A diferença era 
marcada pela reza do “rosário”, com ladainhas cantadas pelas vozes locais, depois de quatro 
“ciacole”, o grupo de mulheres retornavar a casa porque havia os porcos, as galinhas e as 
vacas para tratar, além da ordenha. Os homens consumiam a tarde na bodega; alguns pares 
de namorados fortaleciam as relações, percorrendo em passinhos lentos o trajeto da igreja até 
o Sonaglio. 

A linha Colombo era um povoado vivo, dinâmico. A hora do meio-dia era anunciada pelas 
batidas do sino da capela. Quem era o sineiro? Não sei, preciso conversar com quem possa 
me dar a informação. 

O povoado era vivo e dinâmico, sim! E as pessoas eram participantes. Que falem aqueles 
jovens de então que, após a reza do domingo, disputavam um futebol no potreiro, ao lado da 
igreja. E que compareciam às festas dos santos padroeiros e aos ofícios da Semana Santa 
com a procissão noturna e que, como jovens, trabalhavam, divertiam-se e casavam com moças 
do lugar, fundando novas famílias. 

O povoado da Linha Colombo ainda existe? Como são suas festas? E nos dias de festa ainda 
enfeitam a frente da igreja com bandeirinhas coloridas? A sua gente ainda faz procissão na 
Sexta-feira Santa? Quantas famílias compõem o povoado? Elas ainda escutam o sino da 
capela na hora do meio-dia? E a escola onde está situada? 

Voltaremos à Linha Colombo na próxima revista. Até lá teremos os depoimentos de algumas 
pessoas do local e de outras que há muitos anos partiram e residem hoje nos estados de 
Paraná e Santa Catarina. 

  

Maria Astolfi 
Gramado 
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Origem e Significado de 
Sobrenomes Italianos 
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Le Mie Aventure 
Cara Maria, te ha fato vóia de saver come l’era la vita dele tue zie, sorele dela tua mama Italia, quando 
l’era ancor putele. L’era una vita diversa di quela de n’coi. Non se gavea nessuna facilità, e la TV... ma 
gnanca in sogni! Bisognava lavorare, altro che storie, e senza far smorfie! E gavemo scominsiá bonora 
a aiutarse in tuti i mestieri dela casa e con le bestie e altri mestieri. L’ tuo nono Dall’Acqua l’era severo, 
e la mama, anche se l’era bona come l’pan, la savea, senza afanarse, comandare a casa sua! Ma, 
noaltre tosatele, non s’era mia stupide no, e tante volte quando l’pupa e la mama no i era mia a casa, o 
quando l’pupá l’era nela sua saleta, a legere quei giornali e libri, o a scrivere nei suoi quaderni, noaltre 
ghe navemo improntá qualcune ben grosse. Eco qua, tre o quatro storie del nostro tempode tosatele. 
Metele sul libro che te fé tuti i ani, per ocasion del incontro dei Astolfi e i Dall’Acqua, al meno per far 
saver ai giovani de sti tempi moderni che anche noaltre, none mezo vecie, gavemo bio tempo de essere 
giovane e de fare giughi da ridere, de ciacolare e da fare anca qualche bela maraveia. 

Una volta ghe go dito ala Clélia, me sorela:- Ciò Clélia, scolta: noaltre vegnemo vecie e no gavemo 
gnanca un capo de roba per maridarse. E la dota, come femo per comprarla?! Alora gavemo pensá sora, 
e ghe gó dito a la Clélia: - Ghe dimandemo ala mama per piantar fazoi per dopo venderli. Alora, mi ghe 
go dimandá, e la mama la me risponde: - No, no tose, brute porcone, gaveo mia da magnar quá? I fasoi 
se i pianta tuti insieme, dopo se i vende e co’ i soldi se compra tuto quel che fa bisogno! 

Lora semo state due note senza dormir dal pensiero, e la Clélia la dize: - La mama no la “pinduca” mia 
ben, no la vol che se femo la dota per maridarse! 

Mi go pensa sora un poco: - Ma, Clélia, parlar de comprar roba, forete e ninsiôi se non gavemo mia 
nhanca n’moroso! Come faremo maridarse senza moroso! 

- Ben, ben, i morosi, qulche giorno i rivará! 

- Lôra, pensemo bem. Sé tu Clélia che cosa femo? Andemo su tel pian taiar scapoera, dopo la bruzemo 
e de domenega piantaremo fazoi. E semo andate su tel pian, gavemo visto che no côrea taiar la 
scapoera perche ghe n’era tante vassore seche in tera. 

L’giorno drio semo andate lassú far l’mestier. - Ti, clélia, te si tremenda, tí te si pedo de mi, te n’inventa 
cada una! 

Semo andate con i fominanti e n’poco de alcol e ... fogo! E semo scampade a casa. Ben, l’fogo le andá 
tanto distante che l’gá brusá meda colonia de mato e tuti i palanchi de Donadel e de Longo. Che bruti 
mestieri! Mi e la Clélia semo andate a iutarghe a smorsar l’fogo, che l’gá durá tre dí. 

No gá dato certo l’nostro impegno de far soldi per comprare la dota, lôra, al l 7 de setembre, che l’era 
feriado, la mama l’era a Curitiba perche la Aurora, me sorela, la gavea guadagná un putel, gavemo 
pensá de tirar l’miel dele ave. La Clélia la dize: - Ma come femo tirar l’miel? 

- L’e facile, ghe tiremo sassai, le ave le va via e dopo tiremo l’miel, l’vendemo e vendemo anca la sêra. 

E cosí, gavemo scominsiá a tirar sassi dentro tel casson dele ave, che le gá scominsiá a vegner fora e 
le me gá fato scampar e serar su tuta la casa. E le ga copá 18 ochi e dopo le se gá tacá n’te le vache e 
te i cavai, che i correa e i trea peade de far paura. Verso le 6 dea sera, vien casa l’pupá, che l’era andá 
dal zio Luís Dall’Acqua: - Ma che cosa sucede, tose? - Pupá, pupá, vegne dentro, si no, le ave le ve 
ciapa! E n’altra volta: - Ma che cosa é sucessso? E noaltre:- La vaca la gá virá l’casson dele ave, eco! 

N’altra volta no ga dato serto. Quando, dopo note, semo andate a lavar i piati, gavemo scominsiá a 
cantar la bela violeta; l’pupá le vegnesto fora del so quarto, cativo, e l’me dize: - Ma, no, no tose, la 
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mama no l’e a casa e no se sá gnente, la puol esser anca malada!, e poi, con quela disgrazia dele ave 
che é sucesso n’coi, i ochi tuti becai o morti, tasê su! 

N’altra volta, tuto sbaliá. Alora la Clélia la me dize: - Albertina, speta, mi go una idea: n’demo vender un 
sac de formento, non ghe nessuni a casa, n’demo! E lôra avemo messo 8 quarte de formento te’n sac, 
ma la Clélia la dize: - ma ghe’n stá dentro n’cora! Lôra tiremo do sto sac dal caval e dentro n’altre due 
quarte. Go fato na bruta fadiga per cargarlo sul caval ... ma l’e andá. Ma me gá fato tanto mal de schena 
che fin an’coi lo sento, da quela volta, gó sempre mal de schena. La Clélia la dize: Vá, vá, la schena 
l’andará a posto qualche dí. Intanto, l’formento l’ andá dal comerciante Zanchet. Co’i soldi, gevemo 
comprá 2 metri de bombazina, un par de tamanchi de madera - até hoje me alembro -, e 6 sacheti de 
sal per far sugamani. Lôra, noaltre, contente que se gavea scominsiá la dota, semo andate a casa. Co’la 
bombazina, mi gó fato na bata. Per cozirla, mi gó ciapá la machina dela mama, la gó portata su de sora 
e gó fato sta bata. Dopo la Clélia la gá fato sú na cassa de madera per meter dentro la dota. Lá gavemo 
messo la bata, i 6 sugamani de sac e i tamanchi. Dopo 20 giorni, la mama la gá visto sta casseta e la 
gá tirá fora tuta la nostra fortuna e la ghe l’a data tuta a la Sibila, nostra cognata. E la Clélia: - Tuto storto 
con noaltre! 

Dopo, lôra, gavemo scominsiá a robar i pinhoi de Piereto Cassian e venderli, ma gevemo visto tanti dolsi 
boni e quando se voltava de scola ghen’avemo comprá n’múcio. Medi i gavemo magnai e medi i gavemo 
dati a Santo Antonio nel capitel. Ma l’giorno drio no ghe n’era piú dolsi tel capitel, e noaltre tute contente 
perche al Santo ghe piazea i nostri dolsi. La Clélia la dize: - Sant’Antonio le massa sfaciá, l’magna de 
note tuti i dolsi sol per noaltre comprarghene altri! Le furbo lú! 

Cosí, semo vegneste grande e un dí la Clélia la me dize: - Albertina, l’Bepo l’gá dito che l’se maridaria 
con ti se no te gavessi le gambe storte. Lôra mi gó scominsiá a vardar le me gambe se l’era própio 
storte, ma no vedea niente! 

Un giorno, la Santina Donadel la me dize: - Albertina, dimán andemo a messa co’i cavai veci, te vedaré 
che i tosi i me vardará, sí! Lôra mi gó ciapá la pedo mula che gavêissimo, vecia, magra, senza freno, 
senza barighero de strenderla e senza peleghi; la Santina, n’caval pedo del mio e semo andate a messa. 
Te la volta, vien due tosi de fameie bone, ben arumai, con un bel cavalon cada un, e i vien fin a casa e 
i parlea, i parlea ... e i vardea le nostre bestie, quela mula vecia de 80 ani. Noaltre gavemo ridesto la 
strada intiera. Che robe! mi pensea: no le mai vegnesto un bel citadino cosí a parlar con noaltre, e n’coi, 
perche semo con queste brute bestie de cavai, i vien parlar de smorosar con noaltre, e dopo l’mio l’ghe 
gá dito a una conhecida mia: - Le tose de Angelo Dall’Acqua le sá sol rider. 

N’altra volta, la Clélia la me dize: Ció, Albertina, andemo a filó da Bognol? Lôra mi ghe gó dito: - Bisogna 
domandarghe al pupá, vá ti domandargue! - Mí, no! 

E semo andate stesso, mi e la Clélia, che era malandra, pézo de mí l’era própio senza vergogna. Quando 
seguiamo fin al moro, gá scominssiá un bordel de caro, e semo scampade dentro tela cana dolssa. 
Ghemo perso le sinele e fin ancoi piú catade, semo butade tela cana dolssa fin che l’e passá l’auto e 
dopo semo andate a casa e... mai piú. Semo rivade a casa e la casa, tuta scura per dentro. Lôra gevemo 
tolto la scala per verder la finestra, e ... dentro, senza el pai veder, perché la mama l’era a Curitiba. 

Ben, le rivá l’etá de cercare i morosi. Mi era lá con la mia sorela Italia, a la Colomba, e me gó catá un 
moroso. Un giorno de domenega, dopo che tornemo del rosario, le vegnesto sto moroso. Mi ero ancora 
baúca. Le vegnesto e’l se gá sentá e’l me dize: - elo cosí che se fá? No te me mandi gnanca sentar, 
gnanca un toco de banca no te me lassi? E mi ghe ho dito: - se te vol sentarte, ghe zê le careghe, se 
non te vol, vá via! Lõra el me dize: - Se vede che te sí ancora baúca! E mí: - Si, son baúca, ma no come 
tí. E questa l’e stata tuta la nostra prosia. De repente riva a casa la mia sorela Italia; la me varda co’i so 
quatro oci e la me dize: - vá far fogo e scoar la cozina .. e súbito! E lôra mi ghe gó dito: te ghe ne anche 
tí cinque tose de catarghe l’moroso, te vedaré che bel che sará dopo! 

Desso, vien l’secondo moroso, in casa de la sorela. La Clélia léra sempre quela che trapaliava tuto. 
Sentainodo, la fora e la Clélia la se scondea drio la porta e la ghe contava i cigheri che l’fumea. La dizea: 
uno, due, tre, cuatro. In tel quarto, la vien fora, cativa, e la ghe dize: - básteli mia quatro cigheri? basta, 



 

 26 

basta si no te vien tubercoloso! Ma a mi no me piazea questo toso, l’era massa baúco, lôra mi ghe ho 
dito a la Clélia: - Dime, cosa faremo de sto pore nane, che no l’va piú via? 

- Albertina, speta, speta, mi gó un’idea, n’altra volta che l’vien, ciapa na cesta picola, metela nel punaro 
per impienirse de peoci de galina e, quando lo vedemo rivar, la metemo soto la carega. Cosí gavemo 
fato. Lá d’un poco, l’scominssia gratarse e l’dize: - mí vao casa. E mi: - ma no, no, l’e bonora, speta che 
femo n’mate ben bon! E la Clélia la ghe domanda: - Cosa gheto che no te sté mia fermo? E lú: - Mi go 
paura de aver ciapá la scarlatina, go na spissa che no posso piú! Lôra la Clélia la ghe dize: Ma mi vao 
torte un remedio, speta! E la vien fora con un bruto caneco da lata e la ghe dize: - bevi, che te fá ben! 
La spissa la vá tuta via. La mama la fá un formaio bon con questo remédio. Bevi che vanti morir te ste 
méio. Dopo ghe gó domanda - Ma che cosa te ghe ha dato de bever a sto pore nane? e ela la scominssia 
a rider come mata: - Sol acqua con un pô de conaio! 

Albertina concluiu sua história dizendo: 

 
- Varda, Maria, che bei morosi che gavêano noaltre, tuti brochi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clélia Dall’ Acqua, aos 10 anos, com sua priminha Ornela Tessaro, filha de 
Ester Dall’ Acqua e Vitório Tessaro. 

 

 

Albertina era a 15.ª filha de Ângelo e Marina Dall’Acqua, nascida em 1917. No ano 
de 1936, passou uma temporada na casa de sua irmã Itália, casada com José 
Astolfi, na Linha Colombo, Guaporé. Casou em Casca,no ano de1938 com Ermindo 
Fontana, da Linha 15, falecido em Caçador SC, em1982 ( sobre o casamento de 
Albertina,ver 10.ª edição da nossa revista, p.50-51). 

Clélia, a última filha do casal Dall’Acqua, nascida em 1921, passou uma temporada 
na casa de sua irmã Gelsomina, casada com Maximino Busato, em Caçador, SC, 
onde Clélia casou com Walter Linzmayer. 

Atualmente, Albertina reside em Caçador e Clélia em Unaí, Minas Gerais. 
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Minha Família 
Como é saudosa a lembrança de nossa família 

 

João Mezzacasa e Madalena Pongan, meus pais, casaram no ano de 1915. Do seu casamento, 
houve 13 filhos, oito meninos e cinco meninas. Seus nomes: Carlos, Miguel Arcangelo, Maria, 
José, Ana, Giácomo,Josué (falecido peequeno), Josué, Itelvina, Leonilda, Terezinha, Leonildo 
e Itelvino Um menino faleceu ainda pequeno; os outros cresceram. Hoje, três homens e duas 
mulheres são falecidos. 

João e Madalena eram agricultores e moraram sempre na Linha 14, capela de Montebérico. 
Foram sempre muito pobres e muito humildes. Em sua vida trabalharam muito e sofreram 
muito, mas, mesmo em meio ao sofrimento, nunca desanimaram. Mamãe, mesmo tendo um 
problema em um dos olhos, gostava de ler. Recebiam o jornal “La Staffeta”. Possuíam poucos 
livros, o livro “A vida dos santos” e alguma coisa que a nona trouxera da Itália. Meu pai era filho 
de Giácomo Mezzacasa, emigrado de La Valle Agordina, Itália. Viúvo, casou pela segunda vez, 
ainda na Itália, com Ana Maria Mezzacasa (que tinha o mesmo sobrenome que ele). A primeira 
esposa, chamava-se Giovanna De Col. 

Hoje, Maria, Terezinha e eu, vivemos na casa paterna. Sozinhas, com muita saudade dos 
irmãos, que moram longe ou que já faleceram. 

Itelvina Mezzacasa 

Cotiporã 

 

 

Padre Bruno Páris cura uma 
Mãe 

O Padre Bruno Páris era um sacerdote jovem e dinâmico, sempre bem disposto, recém-
chegado da Itália, destinado à paróquia de Cotiporã. 

Certa ocasião, por volta de 1938 fez uma visita à Capela de Montebérico para rezar a missa e 
batizar uma criança. Precisou ir na véspera e a cavalo, por causa da distância. O Padre passou 
a noite na casa de João e Madalena Mezzacasa, que eram os pais da criança a ser batizada. 
A mãe do bebê estava muito doente e ainda com uma infecção grave em um pé devido a um 
espinho venenoso. A dor era muito grande e muitas noites já havia passado sem dormir. 
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O Padre Bruno, vendo aquele sofrimento e a carência total em que vivia aquela família, 
inclusive de mãos médicas, não exitou. De imediato, ajoelhou-se aos pés da doente e pediu o 
broche de ouro que a madrinha da criança trazia. A madrinha era a Dona Margarida Dagnoluzzo 
Colussi, mãe de Dom Luís Colussi. Com muito jeito e habilidade e com toda a paciência, o 
padre abriu a ferida com o alfinete do broche e depois, com seu jeito de anjo, fez um pequeno 
curativo. Mas a operação devia causar muita dor, e a doente, para se defender, agarrava-se 
aos cabelos do padre e puxava. Ele, compreendendo a situação, dizia: - podes puxar quanto 
quiseres, meu cabelo não dói! 

A partir daquele dia, a mãe começou a melhorar, até ficar bem. A cicatriz da ferida ficou para 
sempre. Toda a vez que olhávamos para aquele pé, vinha-nos à mente aquela cena, que ficou 
gravada no nosso coração, pois éramos crianças e todos nós sofremos ao redor de nossa mãe 
naquele dia. 

O Padre Bruno Páris faleceu em um hospital de Passo Fundo no ano de 1993. 

Itelvina Mezzacasa 

Cotiporã 

 

 

Até os 15 te toca então  
Bah! Não podia ter vindo em melhor hora. Certamente quando esta história for publicada, algo 
mais já terá acontecido em minha vida, o que me obrigará a escrever outra história, mas com 
certeza me alegrarei ao ler esta e me relembrar deste doce (ou salgado, não sei) passado. São 
exatamente 9 horas 32 minutos 12 segundos da noite do dia 12 de setembro de 2001, faltando 
exatamente 2 semanas para eu completar 15 anos (vou ser apresentado a sociedade). Estou 
deitado na minha quente e confortável cama, após um magnífico jantar no chá do Paulinho 
Pilatti, onde surgiu a idéia de eu criar esta história, na companhia da minha querida avó Zélia, 
meu tio Franco, sua esposa Eneida e seu neto Felipe (filho da Kit). Gostaria de dizer que o 
lucro desta obra será redirecionado a obras de caridade, será tudo debitado na minha conta. 
Aproveite. 

  

Até os 15: To de toca então 

Às 10 horas e 35 minutos do dia 26 de setembro de 1986, nasceu um fruto do desfrute, melhor, 
do amor. Ele nasceu da mulher mais bonita desta família (sem ofensas as demais, mas é vida), 
e do suposto homem mais bonito da minha outra família. Este fruto do amor era praticamente 
um hércules, o nome já dizia, vitorioso. 

O nosso hércules foi crescendo e virando um louro alto, nobre, um dinamarquês. Trouxe 
sempre muito orgulho a sua família pela sua beleza. 
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Sempre manteve relações diplomáticas fortes com todos os seus primos, mas com alguns tios 
era praticamente um Japão e EUA na década de 40. 

Dizem as más línguas, que ele sempre estava aprontando alguma coisa escondido (é mentira! 
As pilhas do controle foi só uma vez). 

Aos seis anos ele perdeu a sua avó paterna, não ficou “muito” triste porque era pequeno, mas 
sentiu a perda. E o nosso hércules foi crescendo mais e mais (e quase sempre aprontando). 
Na escola não era nenhuma world trade center, mas disfarçava (só uma vez que ele deu uma 
de pião). Quando tinha 11 anos (já estava maior e mais forte) perdeu seu avô paterno, aí sim, 
ele ficou sentido, muito triste, magoado, vazio, etc; mas foi vivendo, toda a vida. No ano de 
2000 houve uma mudança radical em sua vida. Quando ele entrou no CLJ (curso de liderança 
juvenil cristão), ele começou a pensar de outro modo, a ver uma outra realidade, e é claro, A 
SAIR DE NOITE. Saía sempre com o pessoal do CLJ, ia em festas, casas de amigos, de 
amigas, e voltava sempre tarde, o que o obrigou a ganhar um celular. Seu irmão mais velho, 
também saía com ele e o pessoal, e também ganhou um celular. Já o menor, como era menor 
tinha e ficar em casa, e também ganhou um gram-bell. 

Bem, isso tudo fez o nosso Hércules crescer (fisica e mentalmente) e em 2001 ele se mudou 
para Nóia para morar com sua avó, vó Zélia. 

Até a metade do ano, ele era um vagabundo que só estudava comia e dormia, até um 
inesperado telefonema no dia 30 de junho de 2001, quando seu tio Franco o “convocou” para 
estar em seu escritório no outro dia, às 1:30 PM. 

Era o início de uma nova era em sua vida, tudo havia mudado, menos o desejo de dormir. Ele 
teria de trabalhar todos os dias com seu tio Franco e seu primo Fabrízio; o que era muito 
engraçado, porque ver seu primo, aquele garotinho todo malandrão, que rasgava as calças, 
não penteava o cabelo e fazia jiu-jitsu, agora vestido de terno e gravata, com aquele cabelinho 
raspado e postura de advogado, me fazia rir. Eu sempre soube que ele tinha uma vaidade 
impressionante sobre carros, e como eu normalmente pegava uma carona com ele até em 
casa, isso na época que ele tinha um Tempra, nós sempre íamos conversando sobre coisas 
do escritório, desde que entrávamos no carro, mas quando ele comprou o Mitsubishi do pai 
dele e no 2° dia eu peguei uma carona no carro novo dele, e quando entramos no carro não 
demos um pio, ele deu uma arrancada e quando dobramos a primeira esquina, ele abriu um 
sorriso e disse: 

- Bah! Não tem como comparar um Mitsubishi com um Tempra, é muita diferença. 

E eu comecei a rir, porque eu estava esperando que ele fosse falar aquilo e daquele jeito. 

Até aqui foi muito divertida a minha vida, principalmente o dia de hoje (13 de setembro de 2001) 
quando ocorreu há pouco tempo atrás (algumas horas) tudo isso com o Fabrízio. 

Então, esses tempos, eu me dei conta que grande parte da minha vida eu já vivi, e estou 
vivendo, e que a vida é tão curta, e tantas coisas eu deixei de aproveitar, dizendo que tinha 
uma vida inteira pela frente. Agora mais do que nunca eu sei o verdadeiro significado das 
frases: 

Viva a vida, pois a vida é curta. 
Ame a vida como eu te amo. 
Curta a vida, e curta coca-cola. 
Etc... 
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E agora me dou conta que já cheguei aos 15, to de toca então (significa to loco! ex: passou 
muito rápido, mas eu aproveitei.) 

“Aproveite cada dia, cada minuto, cada hora, como se fosse o último”. 

Muita coisa tem que acontecer comigo, (preciso ir no Rock in Rio para ver o Guns`n Roses). 

E fecho esta doce (ou salgada) história dizendo: 

“ Bah! Não poderia estar sendo melhor.” 

João Victor Camerini Teixeira 

 

 

Verdades das Crianças 
 

 

Nome e 
idade 

Qual o vovô ou vovó 
com quem você tem 

mais afinidade ou que 
mais admira? 

 
0 que é que faz motivar sua 

admiração por esse vovô ou por 
essa vovó? 

De que forma poderíamos 
homenagear os vovôs e as vovós no 
próximo encontro? Dê sua sugestão. 

Guilherme 
Astolfi Bier, 
3 anos. 

Vô Evaldo e Vó Myria.  Porque eles são legais. O vô limpa a 
piscina e a vó me convida para almoçar 
na casa dela... 

Acho que cada neto poderia fazer um 
doce para seu avõ/ avó.  

Bárbara 
Astolfi Bier, 
12 anos. 

Vô Evaldo e Vó Myria.  Porque eles me dão carinho e atenção 
sempre estão sempre me ajudando 
muito. 
Eles gostam de passear com a gente e 
estão sempre de bom- humor.  
E, no verão, gostam de ir à piscina 
conosco.  

Acho que cada neto poderia escrever 
uma poesia ou um poema para seu 
avô/avó.  

Fernanda 
Perzepiorski 
de Araújo  

Norma Paula Bonfanti  E uma pessoa motivada, pratica 
natação, faz hidro ginástica. Também 
adora de participar de encontros, 
viagens, bailes, e outros eventos. Faz 
parte de um coral. É muito alegre e 
brincalhona. E tem muito 
orgulho da sua origem.  

Com uma apresentação, com música 
italiana...  

Stefano C. 
Teixeira, 11 
anos.  

Eu afino muito com avó 
Zélia. É só ela que resta 
dos meus avós.  

Admiro-a muito porque ela cuida de 
mim quando estou com febre.  Me dá 
atenção sempre e muitos conselhos. 

Em cada festa, a cada 2 anos, 
homenageá-los com cartazes 
mensagens, fazê-los sempre as pessoas 
principais da festa.  

Eliza C. 
Moeller, 10 
anos.  

Eu só conheci a avó 
Zélia, do avô paterno 
mal lembro. Mas com 

Com ela sempre posso contar, gosto 
de passar alguns dias na sua casa. 

Para o próximo encontro prepararmos 
cartazes com fotos deles e mensagens. 
Fazer concurso dos cartazes.  
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avó Zélia tenho muita 
afinidade.  

Flora 
Camerini 
Marafon, 13 
anos.  

Tenho muita afinidade 
com minhas duas avós 
Zélia e Lorena, menos 
com meu avô paterno.  

Admiro muito a avó Zélia por ter 
criado 16 crianças e por sua alegria. A 
avó Lorena porque trabalhou muito e 
o avô paterno também por ter lutado 
muito.  

Poderíamos fazer uma gincana, com 
todos os que estiverem na festa, avós, 
pais, netos. E também uma janta ou 
almoço em sua homenagem.  

Martina 
Camerini 
Marafon, 9 
anos.  

Eu admiro muito minhas 
duas avós Zélia e 
Lorena.  

Lorena batalhou muito para conquistar 
seu lugar. Zélia conseguiu criar 16 
filhos, isso não é fácil. 

Poderíamos fazer uma homenagem 
musical para eles.  

Vitória C. 
Camerini e 
Giovanna 
Vanini 
Camerini, 10 
anos.  

Admiro tanto a vovó 
Zélia como a vovó 
Cenira e também o meu 
avô materno.  

Eles são animados e alegres, sabem 
muitas coisas e sempre têm tempo 
para os netos.  

Fazermos apresentações artísticas para 
homenageá-los.  

Juarez 
Júnior, 4 
anos, Luana, 
10 anos, 
Mariangela, 
13 anos.  

Admiramos os nonos 
Luiz e Rosalina 
Dall’Acqua. 

E o carinho que eles dedicam a nós.  Não sabemos, pois ainda não podemos 
participar dos encontros.  

  

  

Notícias Sociais 
NASCERAM 

 

Samuel Roveda Astolfi de Matos, filho de Victor de Matos e Graziela Roveda Astolfi, em Pato 
Branco, PR, em 18 de dezembro de 1998. 

Daniel Josmar Tomio Dall’Acqua, filho de Josmar e Valquiria Clarice Tomio, em Blumenau, 
SC, em 1º de maio de 1999. 

Ana Clara Justo, filha de Fernando da Silveira Justo e Valeska Astolfi, São Leopoldo, RS, em 
8 de outubro de 1999. 

Bruna Luiza Primo, filha de João Ricardo e Maristela Primo, em Concórdia, SC, em 13 de 
dezembro de 1999. 

  

CASARAM  
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Letícia Astolfi, filha de Bruno Astolfi e Eda Lazzarotto, com Rogério Batista Gonçalves, em 
São Leopoldo, em 5 de maio de 2000. 

Renato José Astolfi Jr., filho de Renato José Astolfi e Zilá Roveda, com Laura Emanuelli 
Pereira, em Santa Maria, RS, em 17 de março de 2001. 

 

FALECERAM 

 

Teresa De Maman (72 anos, filha de Mateus de Maman e Vitória Astolfi), em Guarujá do Sul, 
SC, em 8 de outubro de 1998. Era casada com Almirante Pedroso. 

Adelar Primo (71 anos), em Concórdia, SC, em 31 de maio de 1999. Era casado com Gema 
Bianchi, (filha de Ersília Dall’Acqua). 

Zelinda Dall’Acqua (87 anos), em Medianeira, PR, em 18 de agosto de 1999. Era viúva de 
Alcides Dall’Acqua. 

Sérgio De Maman (58 anos, filho de Mateus de Maman e Vitória Astolfi), em Guatambu, SC, 
em 23 de setembro de 1999. Era casado com Idair Remonatto. 

Roberto Ross, em Guaporé, RS, em 1º de abril de 2000. Era casado com Ornela Astolfi. 

Ivo Martinazzo (67 anos), em Brasília, em 11 de junho de 2000. Era casado com Joles 
Gasperin (neta de Ana Dall’Acqua). 

Vanderlei Bianchi (45 anos), em Passo Fundo, RS, em 24 de junho de 2000. 

Baldoíno Dall’Acqua (84 anos), em Santa Rosa, RS, em 6 de agosto de 2000. Era casado 
com Lourdes Pagliari. 

Luís Donassolo (92 anos), em Sarandi, RS, em 1º de novembro de 2000. Era casado com 
Irene Astolfi Gusatti. 

Irma Zanni Bedin (79anos, neta de Pierina Astolfi), em Guaporé, RS, em julho de 2001. 

Teresinha Menegotto (nascida 22.1.1946, neta de Pierina Astolfi), em Bento Gonçalves, em 
17 de julho de 2001. 

Valter Fogliato (55anos, filho de Anita De Maman e Luís Fogliato), em Guarajá do Sul, SC, em 
2001. 
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FORMATURAS 

 

Elisângela Maria (filha de Cleide Dall’Acqua e Pedro Maria, neta de José Betiato e Eulélia 
Dall’Acqua), Ciências Biológicas, em Erechim, RS, em julho de 1999. 

Marisa Inês Betiato Bieniek (filha de José Betiato e Eulélia Dall’Acqua, neta de José 
Dall’Acqua e Maria Lucinda Casela), Pedagogia, em Erechim, RS, em julho de 2000. 

Dervile Luiz Betiato (filho de José Betiato e Eulélia Dall’Acqua, neto de José Dall’Acqua e 
Maria Lucinda Casela), Ensino Médio, em Pinhão, PR, em dezembro de 2000. 

Gisele Dall’Acqua Vechiato (filha de Oneide Dall’Acqua e de Iduir Vechiato, neta de Lidovino 
e Matilde Dall’Acqua), Técnico em Contabilidade, em Abelardo Luz, SC, em dezembro de 2000. 

Diego Dall’Acqua Santos (filho de Clarisse Inês Dall’Acqua e Celso Santos, neto de Lidovino 
e Matilde Dall’Acqua), ASA - Academia Superior de Armas, Aeronáutica de Santos, SP, em 
julho de 2001. 

Franciele Betiato (filha de Eurelice Dall’Acqua Betiato e Teresinha Betiato, neta de José 
Betiato e Eulélia Dall’Acqua), Magistério, em Erechim, RS, em agosto de 2001. 

Paulo Guilherme Basile, mestrado em ortodentia, em Campinas, SP, em dezembro de 2001. 
É casado com Karina Astolfi (filha de Bruno Astolfi e Eda Lazzarotto). Paulo e Karina anunciam 
para fevereiro de 2002, o nascimento de seu primeiro filho. 

  

  

PRESTARAM VESTIBULAR  

Charli Regina Dall’Acqua (filha de Ivo Luiz Dall’Acqua e Dilce Zanchet, neta de Lodovico e 
Leonilda Dall’Acqua), em Pedagogia à distância, em agosto de 2000. 

Edilaine Dall’Acqua Favero (filha de Irineu Favero e Ivete Dall’Acqua, neta de Lodovico e 
Leonilda Dall’Acqua), Pedagogia à distânica, em agosto de 2000. 

Douglas José Dall’Acqua (filho de Eliezer Dall’Acqua e Dirce Dall’Acqua, neto de Lidovino e 
Matilde Dall’Acqua), em Direito pela Universidade de Passo Fundo, em Passo Fundo, RS, em 
janeiro de 2001. 

  

  

OUTRAS 
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Reuniram-se no dia 18 de fevereiro de 2001, em São Leopoldo, irmãos, amigos e familiares de 
Bruno Astolfi (filho de José e Itália Dall’Acqua), para festejarem seu sexagésimo aniversário. 

Idemar Antônio Dall’Acqua e Esposa Elisabeth Vargas Dall’Acqua, ele filho de Lidovino e 
Matilde Dall’Acqua (neto de José Dall’Acqua e Maria Lucinda Casela), passaram a integrar o 
Lions Clube Integração LD 7, convidados por José X. Barreto e Janice Dal Pisol Barreto, em 
Passo Fundo, RS, em junho de 2001. 

Idemar Antônio Dall’Acqua, filho de Lidovino e Matilde Dall’Acqua (neto de José Dall’Acqua 
e Maria Lucinda Casela), passou a fazer parte da Diretoria como 1º Secretário da Società 
Italiana Leonardo da Vinci de Passo Fundo, em Passo Fundo, em agosto de 2001. 

Fixaram residência em Lucas do Rio Verde – MT em Janeiro de 2001, Iduir Vechiato e Oneide 
Dall’Acqua Vechiato e toda sua família, procedendo de Abelardo Luz – SC, onde trabalhavam 
na Agricultura e Pecuária, para exercerem as mesmas atividades no novo endereço. 

Em 29 de setembro de 2001, festejaram bodas de ouro Nadir Caron e Zélio Tessaro. O casal 
tem sete filhos, 14 netos e uma bisneta. Em União do Oeste, SC. 

Comemoram no mês em curso (outubro), 61 anos de casamento de Luiz Dall’Acqua 
(descendente de Abramo Dall’Acqua e Lucia De Maman) e Rosalina, em Caçador, SC. 

  

  

Encontro dos irmãos Astolfi (com exceção de Mário) para festejar o 60º aniversário de Bruno, 
em São Leopoldo no dia 18 de fevereiro de 2001. 

 

A partir da esquerda: Renato, Evaldo, Plínio, Carmen, Elsa, Maria, Zélia, Clara, Ornela, Eda (esposa de Bruno) e Bruno. 

 

FIM 


