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Editorial
Novamente nossa revista comemorativa aos encontros chega a você. Como sempre, apresenta
os registros de família de Ângelo Dall’Acqua, os quais nos transportam, dessa vez, ao ano de
1933, quando Dall’Acqua passou mais de dois meses internado na Santa Casa de Misericórdia
em Porto Alegre.
O depoimento de várias pessoas, originou um relato sobre a Linha Colombo, pequena
localidade do município de Guaporé, e sobre alguns de seus primeiros moradores, homens e
mulheres que impulsionaram o progresso daquele risonho borgheto. Ali teve início a casa
comercial de José Astolfi, cuja história também ocupa páginas dessa edição.
Concluímos a matéria iniciada na última revista que conta como se procedia a lavagem da
roupa em tempos antigos e como era alvejada sem o recurso dos sabões e outros produtos de
hoje. Entremeia-se aqui mais uma vez a história da Linha Colombo.
Nas páginas dedicadas a uma família, apresentamos o casal João De Maman e Maria
Zandonai, de atuação importante no desenvolvimento da Colomba, o qual transferiu-se, em
1944, para Erechim, com sua numerosa família.
Receber a colaboração dos “novos”, isto é, daqueles que não são dados a escrever e que de
repente atenderam a nossa provocação, é um fato promissor para a nossa revista. Participar é
tomar parte – e tratando-se da elaboração de qualquer texto – fazê-lo sem se importar com a
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gramática, nem com o tamanho e nem com o caráter do assunto. A simples participação, seja
escrevendo ou tomando parte no encontro pode alterar o resultado de uma vida.
Chamamos a atenção para a crônica do arquiteto guaporense Giovani Girelli pela mensagem
que encerra e que merece uma reflexão de todos nós: Não me toque! Que o espírito dessa
mensagem esteja presente no nosso XVI Encontro: que possamos dispensar e receber, sem
constrangimento, muitos e grandes abraços.
Boa leitura!

Diários de Ângelo Dall´Acqua
Caderno 12

As últimas anotações que transcrevemos dos Registros de Família de Ângelo
Dall’Acqua foram as do ano 1935 - de 1.º de janeiro a 30 de abril - para a revista
comemorativa ao 14.º Encontro, em 2001. Fazemos nesta edição um salto para
trás, transcrevendo o caderno de número XII (em romanos, como ele mesmo
grafava), ano 1933. Esse caderno foi-nos enviado, no decorrer do ano 2001, por
Albertina Dall’Acqua Fontana (filha de Ângelo), que o recebera, por sua vez, de sua
irmã Ione Dall’Acqua Cesarotto, para ser reunido aos outros documentos que
estão sob nossos cuidados.
Estes apontamentos de Dall’Acqua iniciam no dia primeiro de maio de 1933 - data do seu aniversário de casamento e se estendem até 11 de junho do mesmo ano, compreendendo 61 páginas. Nessa época, Angelo Dall’Acqua
encontrava-se em Porto Alegre, recolhido à Santa Casa de Misericórdia, para tratamento dos olhos.
Esperando ser internado nesse hospital, Dall’Acqua deixou Casca na manhã do dia 25 de fevereiro do de ano 1933, no
ônibus do Sr. Abele Bresolin, fazendo uma parada em Guaporé para tratar de alguns assuntos, partindo então para
Bento Gonçalves no dia 27, no ônibus de Tibullo & Michelon. No dia seguinte, às 7h, embarcou no trem para Porto
Alegre, via Montenegro (192 quilômetros). Nessa cidade, deveria prestar um favor ao amigo e vizinho Pedro de Zorzi,
ou seja, pagar na Exatoria Estadual os impostos de uma terra pertencente à Maria De Zorzi, que residia na Argentina,
além de procurar ver com os próprios olhos o referido terreno. No dia 1.º de março, ainda de trem, viajou para Porto
Alegre. Do dia 2 de março em diante, Dall’Acqua ocupou-se com os procedimentos necessários para sua internação,
que veio a ocorrer somente no dia 13. Esse período – 25 de fevereiro a 30 de abril de 1933 – está registrado nos
cadernos de números X e XI e transcritos em nossas revistas comemorativas ao 10.º e 11.º encontros. Nesta edição,
apresentamos a última parte desse calvário que durou 75 dias.
Lamentavelmente, faltam ao caderno que transcrevemos as páginas com as anotações dos seis primeiros dias do mês.
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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:
Nossa História

Diários de Ângelo
Dall´Acqua

Não me Toque
Como sentimos necessidade de sermos tocados!
Não basta mandar um abraço verbalmente,
Nem dar os três simbólicos beijinhos no rosto.
Isso é bobagem perto de um toque de verdade!
Assim como um agradecimento nem precisa do
sonoro obrigado.
Se tiver um simples e verdadeiro abraço,
Palavras serão redundantes.
E elogios, ritos à parte.
Felizes aqueles que conseguem ser libertos o suficiente para simplesmente dar e receber,
sem constrangimentos, um grande e verdadeiro abraço.
Luís Carlos Prestes

Um grande abraço
Perguntinha rápida ao leitor. Tente lembrar e diga quando foi que você abraçou alguém pela
última vez? Abraço, abraço, não vale aquele eventual tapinha no ombro. Lembra? Difícil
lembrar. Andamos todos distribuindo abraços e mais abraços pelas esquinas, nos corredores,
mas tudo verbal, a tal história do “um grande abraço...” E o sujeito está ali, parado a sua frente.
Por que não dar o abraço? Por que dá-lo sonoramente e não fisicamente? Este é o problema
do mundo de hoje, da sociedade da “distância” em que vivemos. Curiosamente, vivemos em
grupos cada vez mais densos, congestionados de pessoas, mas ao mesmo tempo, cada vez
mais nos distanciamos dos outros. E nós somos os outros, em sentido contrário. (...)
E olhe, leitor, não vamos longe. Dentro de casa, de nossa própria casa, o toque é cada vez
mais raro. Pais e filhos trocam palavras. Não se tocam, no máximo um beijinho no rosto, coisa
rápida, afinal estamos apressados... Mães não tocam os seus filhos homens desde que estes
eram bebês. A mão sobre a cabeça e olhe lá ... Os pais, de igual modo, mal passam a mão
sobre a cabeça das filhas, pois isso é feio e constrangedor. E os casais, bem os casais são
caso de polícia. Quando se tocam se tocam mal, no sexo, vez por outra, de modo monótono,
quase por obrigação, obrigação conjugal, não é assim que diz no Direito?
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E agora para agravar tudo, surge o sexo virtual, o sexo de computador. Já haviam inventado o
sexo por telefone, aprimoraram o “toque”, agora ele tem cores e figuras, pode ter sons e
gemidos ... O ser humano é bicho, bicho de toque, mas somos também bichos de distância,
não me toque que eu desconfio... Ademais que intimidades são essas? Claro que há pessoas
indevidas, que abusam da aproximação e da amizade para macular o toque, mas estas são
casos patológicos.
Andamos tensos, encouraçados, duros, rígidos, fruto das ansiedades e das frustrações, das
“guerras” diárias no trabalho, no trânsito, em casa... Não é por outra razão que a massagem
está em alta, a massagem que assume formas de terapia e saúde.
Mas é claro, andamos distribuindo beijinhos nas esquinas, abraços por telefone, sexo por
computador e de prático, de físico mesmo, nada. E onde mais devia haver toque e alívio de
tensões, pouco há, em casa, nas famílias. Dá nisso que anda por aí: pessoas bem vestidas,
belos carros, festas, saldos bancários e “enormes” vazios existenciais.
As pessoas andam sós, cercadas. Andam em multidões, caladas, sofridas, frustradas,
buscando compensações que não compensam e adoecendo, morrendo sem saber o porquê.
É por inanição de afeto, de excesso de abraços sonoros, por miséria afetiva e sobra de
obrigações.
Se o leitor quiser chocar alguém, mas chocar positivamente, vá lá dentro agora, e dê um belo,
longo e apertado abraço no primeiro coração afim que encontrar. Vai ver que surpresa, e não
se choque se ganhar um belo troco...”
Giovani Girelli é arquiteto, urbanista e colaborador semanal do jornal Tribuna da Serra, de
Guaporé, RS, do qual foi transcrita a crônica acima.

A Linha Colombo
A Colônia de Guaporé foi fundada em 19 de dezembro de 1892. Contava então com uma
população de 7.068 habitantes, distribuídos pelas 22 linhas que a formavam.
Em dezembro de 1893, pelo decreto de n.º 664, foi elevada à condição de município, sendo
seu prefeito interino o engenheiro Vespasiano Corrêa. A estrada que ligaria Guaporé a
Encantado já estava em construção desde o ano anterior, empregando-se nessa empresa
colonos imigrantes, que, com tal trabalho pagariam, ao governo, os lotes recebidos. A estrada
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foi entregue ao trânsito em 26 de abril de 1903 e, em suas margens, à distância de cerca oito
quilometros do núcleo de Guaporé, formou-se o “borgheto” de Colombo.
Na Linha Colombo, os primeiros imigrantes italianos começaram a ser assentados em 1892 e,
de 1896 a 1913 haviam sido efetuadas pela Comissão de Terras 130 concessões de lotes. O
valor do m² de terra era de 0,62 réis; os lotes variavam entre 59$675 a 315$000 réis.

As primeiras famílias
As primeiras famílias localizadas na Linha Colombo foram: Chiesi, Dal Ré, Saloni,Mezzaroba,
Dal Mut, Piovesana, Scalabrin, Macosi, Gritti, Pessato, Mussini, Sissa, Zuchi, Ruberto, Bellada,
Felica, Bellaven, Zuchi, Totti, Baggi, Cason, Sasso, Chiodi, Frigeri, Premoli, Pessetti, Gusatti,
Storti, Astolfi, Riva, Dal Mol, Lupatini, Zanin, Fogolari, Basso, Reatti, Damcani, De Zorzi,
Damiani, Barella, Giroto, Riva, Toni, De Maman, Dall’Acqua, Piva, Bergamaschi, Perondi,
Cherubin, Vicenzo, Bovaniso, Rigon, Isolini, Balbinoti, Censi, Stoti, Timbola, Canton,
Magnabosco, Bonetti, Nardini, Cercilo, Consul, Andrighi, Grando, Ciro, Trevisolli, Giordani,
Frare, Floman, Mazzuti, Favretto, Dal Pizzol, Fontana, Brancher, Campestrini, Bassigin,
Marcolin, Bento da Silva, Grando, Saccamoni, Dal Moro, Chiodi, Lupatini, Andrigo, Basso e
Peloso.
Dessas, algumas famílias migraram de outras colônias para o recém-fundado núcleo de
Guaporé. Da Linha Zamith, de Bento Gonçalves, as famílias Astolfi e Frare; da Linha Palmeiro
(Palmira) também de Bento Gonçalves, as famílias, Dall’Acqua, De Maman e Damian.
Como chegaram os primeiros imigrantes italianos a Guaporé?
Não havia estradas. Segundo a memória oral, faziam o trajeto por Alfredo Chaves (hoje
Veranópolis). As bagagens e as crianças, em lombo de mulas; adultos, a pé. Deixavam Alfredo
Chaves, tomavam o caminho de Bela Vista (hoje Fagundes Varela), desciam o morro até o Rio
Carreiro, que onde era atravessado o vau, e saíam no lote 28 da Linha São Pedro (Segunda).
Mais tarde, no local de passagem, segundo Plínio Astolfi, foi construída uma ponte de ferro,
que uma enchente levou, deixando, por muito tempo, alguns ferros à vista, hoje totalmente
submersos.

Lotes e proprietários
Sabemos, por uma indagação entre familiares Astolfi mais idosos, o nome dos primeiros
proprietários de alguns lotes da Linha Colombo. Todavia, as informações podem conter erros,
uma vez que se baseiam na memória oral e não em documentos da época. Antônio Astolfi e
seu irmão Luís (Barba Gigio), chegados ao Brasil em 1885 e localizados na Linha Zamith, Bento
Gonçalves, antes de 1892 já haviam comprado da Comissão de Terras os seus lotes, de n.º 30
e 32. Quando foram à Colombo para construir a casa, o lote n.º 30 tinha sido destinado a outro
comprador: Ângelo Oltramari, e o de n.º 32 perderam-no em favor do Dr. Campos. Os Astolfi
receberam então o lote n.º 33. Oltramari havia adquirido os de n.º 26, 28 ,30 e depois o 32.
Pedro Riva, o lote n.º 34, exatamente em frente aos Astolfi; Giacomo Gusatti, o lote n.º 31. Atilio
Migliavaca, o n.º 55, anos mais tarde vendido a José Astolfi, que também comprou o lote n.º 29
de Vitório Caron, onde já existia um carijó.

6

O lote 55 tinha um traçado diferente dos demais. Media 40 alqueires e, com a passagem da
estrada, foi dividido, ficando 8 a 9 alqueires do outro lado. Possuir esse lote era o grande sonho
do imigrante Antônio Astolfi, porque, tendo comprado à Comissão de Terras o de n.º 54,
precisava para chegar a ele passar pelo de n.º 55. E comprou-o com a condição de pagá-lo
com o trabalho na abertura da estrada geral. Os filhos empenharam-se nesse trabalho, mas o
pagamento nunca foi creditado a eles, obrigando-os assim a devolver a terra, que foi comprada
novamente, após 1915, sendo já falecido o velho pai. Pertencia então a Atílio Migliavaca. Existia
lá, uma casa, parecendo já velha e bastante ampla, com sete quartos e uma boa sala. A
cozinha, como sempre, separada do corpo da casa. Nessa casa habitaram a viúva de Antônio
e seus filhos: Isidoro com a esposa e duas crianças, mais José, Pedro, Vitória e Terezinha,
todos solteiros. Por volta de 1925, a casa recebeu um telhado novo, foi construída uma nova
cozinha, dessa vez ligada à casa por um corredor de 10m a 12m, bastante largo, com a função
também de sala de estar nos meses de verão, pelo ambiente agradável e bom gosto na
construção. Sobre esse dois lotes, estão sendo construídos os prédios para instalação do
Núcleo Universitário da Universidade de Caxias do Sul em Guaporé.
Zélia Astolfi Camerini, em uma descrição minuciosa, leva-nos à Linha Colombo de sua infância,
identificando lotes, casas e moradores:
A Linha Colombo, para nós, Colomba, começava no rio Carreiro e terminava no rio Guaporé,
correndo em sentido transversal à estrada geral, no sentido leste-oeste. No sentido norte-sul,
levava para Dois Lajeados, que era o primeiro distrito de Guaporé. A esse distrito pertencia a
Linha Dona Cândida, que para nós tinha um significado especial. É que na Dona Cândida
situavam-se os lotes 54 e 55, e sobre um deles, provavelmente o de nº. 54 havia uma casa
antiga, que Batista Ortolan, que tinha uma leitaria, comprara de certo Piccoli, alugando, mais
tarde, essa casa à cooperativa dona Cândida, fundada em 1922. Foi lá que nasceram os
primeiros quatro filhos de José e Itália Astolfi, ele, gerente da cooperativa.
Ortolan, ao deixar essa casa, foi morar em uma propriedade comprada de Aurélio Berton,
situada na esquina da estrada geral com a secundária que levava à Linha 28, no “borgheto”,
frente à residência de Romano Martini. A compra foi feita em sociedade com Caetano Toni,
que, no terreno, construiu sua moradia e marcenaria. Ortolan instalou junto a casa, onde já
funcionava um bar (bodega) e uma cancha de bochas, sua fábrica de queijo.
Uma estrada secundária, que fazia esquina com o Ortolan, partia das margens do Carreiro.
Ignoro o nome dos primeiros moradores situados ao longo dessa estrada, mas lembro de
Bernardo Pezzato, de Rubbetti, que morava em frente ao Martinelli e de um certo Natal. No lote
n.º 11 ou 13, morava João Gusatti, casado com Pierina Astolfi. Defronte a sua propriedade,
passava-se para ir ao moinho de Agosti e, no lote anterior, morava o Rubbetti, em frente ao
Martinelli, proprietário do lote 21. Ao Pasquetti, pertencia o lote n.º 20. Acima do Agosti, ficava
o moinho do Damian, no lote 24 provavelmente, e defronte, o Caron. Em frente ao Caron, lote
27 talvez, morava a família Sassi. O lote n.º 26 pertencia ao Oltramari, assim como o 28 em
que ficava a capela de São José (não existe mais) e os de n.º 30 e 32. Em frente à capela, no
lote 29, o cemitério. A seguir, ainda no mesmo lote, vinha a propriedade de Vitório Caron,
comprada por José Astolfi, limitando com o lote 31, que pertencera a Giacomo Gusatti e mais
tarde comprado por Astolfi.
O lote 33 pertencia a Antônio Astolfi desde o início da colonização. Defronte, o n.º 34 pertencia
a Pedro Riva, ambos imigrantes e passageiros do mesmo navio em vigem da Itália ao Brasil.
O n.º 35 pertencia ao Zandonai e o n.º 36 a Antônio De Maman. Nesse lote, foi construída a
primeira escola da Colomba, graças a De Maman, que a solicitou ao então governador do
Estado Borges de Medeiros. No lote 37, Batista Ortolan e no 38, a casa comercial construída
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por De Maman, que abrigou depois a Cooperativa. E estamos no centro do borgheto, ou da
vila.
A partir de Ortolan, desviemos, pela estrada geral, na direção norte. Passaremos então diante
da ferraria e casa de Antônio Caron, vendidas depois (1945) ao Balduíno Bresolin. Logo
adiante, nos lotes seguintes, duas casas: uma, da família Lanzarin; a outra, não lembro de
quem, mas lembro que foi habitada por Nenê Minossi, casado com Dileta Oltramari, e
posteriormente por Gnoato com sua fábrica de foguetes. Sigamos ainda pelo lado direito da
estrada, no mesmo sentido (norte, em direção à cidade), e encontramos a casa da viúva de
Augusto Zani, Margarida Caron, depois vendida para Abele Bresolin. Mais um pouco de
caminho e, do outro lado da estrada, agora na direção do borgheto, uma casa antiga, da família
Nervis (Caio). Depois, a de Giovanni Bresolin, pai do Abele, o qual tinha um ônibus de linha
diária para Passo Fundo. Aqui, o terreno apresenta uma colina acentuada, onde foi construída
a primeira capela da Linha Colombo, dedicada a São Paulo. Um pouco mais acima, no alto, o
primeiro cemitério, morada final dos primeiros povoadores daquele solo, e muitos de seus
descendentes. No final da década de 20, a capela foi desativada e construída em outro local,
onde ainda se encontra, dessa vez, de alvenaria.
Lindando com o lote onde estava o cemitério - agora transferido – estava a habitação de Giorgio
Sonaglio, em frente ao Ortolan, fazendo divisa com o lote n.º 38, da Cooperativa Dona Cândida.
Aqui, parte a estrada secundária que leva a Linha Colombo até o rio Guaporé. Do outro lado,
fazendo esquina com a estrada geral, havia uma casa antiga, que, na época, pertencia a
Serafin Barela, que tinha uma ferraria. Essa oficina foi vendida a Antônio Caron, que a montou
mais tarde perto do Ortolan. Vizinha ao Barela havia mais uma casa, onde morava o casal Irina
e Alessio Sassi, que foi morto no ano de 1929-30 pelo seu cunhado Vitório Frare. Diante dessa
casa é que foi construída a nova capela. Seguindo pela estrada geral, agora em aclive,
chegamos a uma curva bem acentuada. À direita, na baixada, a casa da viúva Riva, mãe da
Irina, com quem essa passou a morar, com quatro filhos pequenos, quando ficou viúva. A
seguir, porém à esquerda, vem a casa que fora do Ortolan e alugada para a Cooperativa (1922)
e depois, a que pertencia ao Migliavaca, vendida aos Astolfi. Pouco antes dessa casa, da
estrada geral, parte uma estrada secundária, muito pedregosa, que leva à região montanhosa
da Linha Ernesto Alves e Fernando Abbot. Nesse ponto, havia uma capelinha (capitel) de
alvenaria, dedicado à Nossa Senhora da Conceição, construída ou mandada construir pelas
famílias do lugar. Eu e a prima Leonora Astolfi gostávamos de ornamentá-la com flores em
todas as épocas do ano.
Defronte à antiga casa da cooperativa, havia a bela propriedade que fora da família de
Alexandre Lupatini, adquirida por Felisberto Grando pelo ano 1925-26. Mamãe recordava
sempre o nome da Dona Emília Lupatini. Todos os anos, pessoas dessa família, que moravam
na Esperança (Vespasiano Corrêa) vinham à Colomba para as cerimônias de finados e traziam
coroas muito bonitas para as sepulturas de seus mortos.
Retornemos agora ao borgheto, na estrada que leva ao rio Guaporé. As primeiras casas depois
que se deixou a geral, é a de Ângelo Bresolin e a de seu cunhado Pedro Frare. Ambos tinham
família numerosa. Seguindo, vinha a casa de Pedro e Nila Damian; defronte, pouco mais à
esquerda, a de José Girotto casado com Joana Damian. Adiante, após uma curva em ladeira
(perigosa), a casa de Francisco Toni (Cico) e novamente uma grande curva e a moradia de A.
Barella, à esquerda, vendida depois para o vizinho Toni.
Defronte, passando uma ponte e mais no alto, a casa de Luís Girotto (Gigeto), que tinha um
ônibus velho só para levar as pessoas à missa na cidade, aos domingos. Adultos pagavam
1.000 réis por adulto e crianças, 500 réis No lote seguinte, a casa da velha imigrante, Augusta
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Scartezzini, viúva de Toni, mãe de Caetano, Francisco, Júlia e outros. Defronte, morava um
filho dela, casado com uma Girotto.
Por ali corria um arroio, onde a Clara perdeu uma sandália nova, cor de laranja, quando
pequena. Começa-se a subir o monte e encontramos a esquerda a propriedade de Barater,
adquirida de Antônio De Maman, quando este optou por construir e viver no borgheto. Em
frente, morava o Arcangelo Girotto. Logo acima, à esuerda, o cemitério, transferido depois para
a Colomba; à direita, chegava-se à bela e grande casa de Pedro Pedrazzani, de onde se
descortinava um panorama inesquecível. Da estrada geral, em direção a Dois Lajeados, podiase ver à distância a casa dos Pedrazzani destacando-se na paisagem. Pouco distante dessa
casa, a capela de São Miguel Arcanjo, fundada em homenagem ao santo de devoção dos
imigrantes agordinos Dall’Acqua, De Maman e Damian. Acima da capela, as casas de V.
Girotto, a de Luciano Censi, de Giacomo e de Matias Balbinot. Havia ainda os lotes e moradas
do Favreto, de Bringhenti e de Brancher.
Todas essas famílias que moravam ao longo das estradas da Linha Colombo eram de
imigrantes e de descendentes deles. Todas vivenciando os mesmos costumes e princípios
morais que norteavam aquela comunidade. Portadores desses nomes espalharam-se por todos
os estados do sul, abrindo novos caminhos e ajudando a construir novas comunidades.

Homens e mulheres que iniciaram a história
da Linha Colombo
Antônio De Maman
Antônio De Maman era filho dos imigrantes Mateus De Maman (escultor) e Ângela da Roit.
Antônio nasceu em La Valle Agordina em 12 de junho de 1865. Emigrou para o Brasil em 1883,
quando contava 18 anos e seu pai, 64. Na Linha Palmeiro, em Bento Gonçalves, casou com
sua conterrânea Ângela Dall’Acqua, filha de Giuseppe e Anna Bonfardin. Estabeleceu-se na
Linha Colombo, mais precisamente na “busada”, onde viria a ser construída a capela de São
Miguel, tendo como padroeiro o mesmo santo patrono de La Valle, de onde emigrara De
Maman. A escolha do local deveu-se ao fato de que a estrada geral, que começava a ser aberta,
passaria por ali, ensejando bons negócios para o comerciante. Supomos que De Maman tenha
migrado para Guaporé logo após o casamento, pois é aqui, que nascem os seus sete filhos:
Mateus, Júlia, Ângela, Josefina, João, José e Irene. Desses filhos, cinco tiveram uma atuação
direta nos destinos do seu lugar de nascimento, como veremos no decorrer deste relato.
Antônio faleceu na Linha Colombo em 31 de agosto de 1928, dois anos após a morte de sua
esposa Ângela Dall’Acqua.
Na “busada”, De Maman estabeleceu-se com uma pequena loja – a primeira da Linha Colombo
– em uma casa que pertenceu depois ao casal Balduíno Barater e Lídia Sonaglio. Com a
mudança no traçado da estrada geral, que não mais passaria pela capela São Miguel, mas sim
a alguns quilômetros a leste, De Maman comprou um lote à margem da referida estrada, o n.º
38, de situação previlegiada. Lá, fez construir,por seus cunhados Dall’Acqua, uma casa de
dimensões consideráveis, onde instalou seu comércio de secos e molhados. Era o ano de 1905.
A casa oferecia também refeições e pouso a viajantes e tropeiros, já que o transporte era feito
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por tropas ou carretas e os condutores precisavam comer e repousar. Homem de visão e
empreendedor, Antônio instalou a primeira atafona para a fabricação de farinha de mandioca e
um barbaquá para industrializar erva mate, planta nativa abundante na região. Além de
comerciante, Antônio De Maman foi, por mais de 30 anos, inspetor seccional da Linha Colombo.
Em 1925, vendeu a propriedade para a Cooperativa Dona Cândida e passou a viver, até sua
morte, com o filho Mateus em uma casa, não distante da loja, que ele mesmo mandara
construir.
Zélia Astolfi Camerini lembra-se de Antônio De Maman, que ela chamava de nono, porque
todas as outras crianças, as Toni e Caron, assim o chamavam, porque, na verdade, eram suas
netas. O nono De Maman, conta Zélia, ia todos os dias à cooperativa e saía de lá com os bolsos
cheios de balas para distribuir às crianças. Zélia lembra de ter acompanhado seu enterro,
levada pela mão da nona Teresa Azzalini. Ela tinha então quatro anos.
Nenhum descendente de Antônio De Maman permaneceu na Linha Colombo.

Batista Ortolan
Batista Ortolan foi um dos pioneiros na Linha Colombo, onde chegou nos promeiros anos de
seu povoamento, vindo da região de Bento Gonçalves. Estabelecido primeiramente em Dois
Lajeados, mudou-se depois para a Linha Dona Cândida, em uma casa construída por um certo
Piccoli, instalando lá sua fábrica de queijo e manteiga. Em 1922 alugou essa casa à
Cooperativa Dona Cândida, que acabava de ser fundada, e comprou com Caetano Toni o lote
n.º 37, de Aurélio Scarton na Linha Colombo. Na casa jà funcionava um bar e uma cancha de
bochas. Ortolan Estabeleceu-se com salão de baile e bar (bodega) e, em outra construção,
também de madeira, atrás da casa de moradia, instalou a leitaria. Ele mesmo, com a ajuda da
filha Dosolina, fazia o queijo. O leite era fornecido pelos colonos da Linha Colombo. De manhã,
bem cedo, alguns meninos, vizinhos de Ortolan, saíam a cavalo para buscar o leite na casa
dos produtores, o qual era transportado em tarros, postos sobre a cangalha dos cavalos. Eram
pagos para essa tarefa Olívio Sonaglio e Francisco Frare. Da Linha Fernando Abbot, o leite era
trazido por Zacarias Chiamulera.
Mais tarde, seguindo as exigências impostas pela prefeitura, através do fiscal de higiene de
Guaporé, a fábrica passou a funcionar em uma construção de alvenaria, feita para esse
propósito, no local onde se situavam as canchas de bochas. A casa onde morava a família
Ortolan era alta. Na frente, a bodega. Depois anexaram mais duas peças, a cozinha e uma
saleta. A cozinha ficava sobre o poço Na parte térrea da casa havia o depósito de queijo (só
fabricava parmesão) e manteiga. Essa era quase toda absorvida pelo Tramontina, comerciante
da cidade, ou melhor, da zona do cortume, que ainda não era bairro. A cada dois dias,
Tramontina ia de charrete ao Ortolan para abastecer-se de queijo e manteiga.
Batista era natural da província de Pordenone, Udine, Itália, filho dos imigrantes Girolamo
Ortolan e Maria Denìsia, chegados ao Brasil em 1888 e estabelecidos na 8.ª seção, lote n.º 31
da então Colônia de Alfredo Chaves. Sílvio Augusto Ortolan, morador da Linha Colombo e
bisneto de Batista, em breve trabalho genealógico, diz que seu antepassado chegou ao Brasil
em 30 de dezembro de 1887, emigrado da povoação de Stavena, município de Caneva na
província de Pordenone, estabelecendo-se na 2.ª seção, Linha José Júlio, em Bento
Gonçalves. Certamente, migrou em seguida para a colônia de Alfredo Chaves, hoje
Veranópolis.

10

Ortolan era casado com Ângela Pasqualoto e teve os seguintes filhos: Ernesto, Ricieri, Sílvio,
Maria, Rosa, Dosolina, Ilária, Olga e José. Após o falecimento de Batista, em 1949, a fábrica
foi conduzida pelo filho Ricieri. Atualmente, está sob a direção do neto Wilmar Ortolan, filho de
Ricieri e Amélia Tubiana, e continua produzindo queijos de excelente qualidade.
Elsa Astolfi Braga tem recordações muito gratas da família Ortolan e conta: Quando éramos
crianças e íamos à escola, cuja professora era a Pina, passávamos entre a casa e a leitaria
para pegar as aparas de queijo que ele, o Batista, deixava em cima da mesa para que nos
servíssemos. E nós continuávamos o caminho para a escola saboreando “le striche”, como
denominávamos no nosso dialeto aqueles retalhos de queijo fresco. Quase 80 anos se
passaram, e a fábrica continua lá, administrada por descendentes do Batista. Eu e a Clara, que
andávamos sempre juntas, recolhíamos as cintas de aço que eram usadas para reforçar o
fechamento das caixas em que aram acondicionadas as peças de tecido que vinham para a
loja, e as levávamos ao nono Batista, que em troca dáva-nos um punhadinho de balas. Certa
vez, fizemos, a Clara e eu, uma seqüência de orações em favor da nona Ortolan, que não
andaava bem de saúde. Consistia em rezar no primeiro dia da quaresma um Pai nosso, uma
Ave-maria e um Glória, no segundo dia, dois, e assim indo, até chegar aos quarenta no
quadragésimo dia da quaresma. Para cada dia vencido, fazi-se, segundo o costume, um
nozinho em um cordão de linha. Não foi nada fácil, mas chegamos, e fomos, contentes,
entregar os 40 nozinhos à nona Angela. Mais contentes ainda, saímos com um punhado de
balas. Lembro também de um fato engraçado, acontecido naquela época: Batista costumava
colocar batatas doces para assar nas cinzas do brazeiro, após o fabrico do queijo. Na manhã
seguinte retirava-as para comê-las no seu café. Mas, começaram a desaparecer. Intrigado,
resolveu fazer uma “espera” e descobriu que o ladrão era o nosso cachorro, grande e preto,
chamado Febo.
Perto da leitaria, havia um serralho cercado por tela bem alta, onde Batista criava um avestrus.
Pode-se imaginar, hoje, a admiração que o tal bicho causava a todos, principalmente às
crianças.
A filhas do Ortolan, Ilária e Dozolina, eram muito amigas da tia Anita e da tia Albertina, no tempo
que essas passaram na nossa casa. Freqüentemente eram convidadas para um filó na casa
do Batista e, em meio à conversa, tomavam mate doce com leite, muito gostoso. Nós, crianças,
participávamos com prazer desses encontros. Outras vezes, eram elas, as Ortolan, que vinham
à nossa casa para un filó. Comia-se pinhão assado na chapa, tomava-se chimarrão e jogavase tômbola (bingo) e cartas. Essas, menos, porque era jogo para homens. Quem vencia
ganhava balas. Filós inesquecíveis!
Outra história que eu lembro é sobre o poço que ficava perto da escada, que devia ter 20
degraus, e que subia para a cozinha. O poço foi começado num círculo muito grande. Alguns
metros abaixo, diminuíram o diâmetro, resultando em uma plataforma, ou prateleira de cerca
de meio metro, continuando os homens a escavar para encontrar água. Em dado momento, o
trabalhador que estava lá embaixo ouviu um barulho subterrâneo muito estranho. Assustado,
pediu para ser içado imediatamente e mal chegou à superfície, a água explodiu para cima,
deixando a todos embasbacados diante daquele fenômeno incomum. Não sei se ainda existe
esse poço, que sempre teve água, mesmo em épocas de seca e que serviu muita gente,
especialmente à família de Caetano Toni, que não tinha fonte e nem poço. Esse fato foi-me
contado pela mãe, que conhecia bem a família Ortolan.
O Batista e a Ângela Ortolan sempre foram amigos de nossa família e de todos os moradores
da povoação; por sua vez, eram benquistos por todos, por seu caráter especial e pela bondade
com as crianças. Os filhos deles também eram assim.
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José Astolfi
José Astolfi era filho dos imigrantes Antônio e Teresa Azzalini, chegados ao Brasil em janeiro
de 1885. Estabelecidos primeiramente na Linha Zamith, em Bento Gonçalves, transferiram-se
para Guaporé logo após o término da revolução Federalista, em 1895, e ocuparam o lote n.º
33, onde já havia sido construída a casa. Antônio Astolfi, além de ocupar-se com a agricultura,
instalou uma pequena casa de comércio (secos e molhados) e uma tropa de mulas para o
transporte de gêneros coloniais ao porto de Muçum, em cargueiros e bruacas.
José havia trabalhado para o comerciante Jacó Corso, como carreteiro e depois, como
marceneiro na oficina do Martini, da Linha São Pedro (2.ª), na fabricação de rodas de carreta.
Em 1925, assumiu a gerência da Cooperativa Dona Cândida, cargo que ocupou até 1939-40,
quando, com a extinção da Cooperativa, comprou a casa e a mercadoria e cotinuou o comércio
existente. Em 1941, vendeu a propriedade e comprou loja de Atílio Gazzana na Linha Três de
maio, para onde se transferiu. O principal objetivo dessa mudança foi o de facilitar aos filhos a
oportunidade de estudo.
Todos os descendentes Astolfi deixaram a Linha Colombo na década de 40.

Antônio Caron
Foi primeiramente agricultor e depois, por longos anos, ferreiro. Aprendeu o ofício após o
casamento, dos irmãos Serafin e Alberto Barella e comprou deles a ferraria, exercendo a
profissão durante 23 anos. Nesse tempo, ensinou o ofício a outros conterrâneos que
trabalharam algum tempo com ele: Germano Caron, seu irmão, João caron (Nani), seu
sobrinho, Valentim Frare, Lindo Frare, Artur Frasson, “Moreto” e um Scalco da Linha Emília.
Em 1945, vendeu a casa e a ferraria a Balduíno Bresolin e transferiu-se com família para
Jacutinga, onde faleceu em 21 de junho de 1955.
Antônio Caron foi um líder na sua comunidade. Durante certo tempo desempenhou o cargo,
não remunerado, de comissário. Participava ativamente das atividades religiosas e
acompanhava os padres em suas visitas às capelas; era cantor da igreja e cantor dos ofícios
dos mortos, nos sepultamentos de moradores da Colomba. Seu talento para o canto herdou-o
dos pais. Era filho dos imigrantes José e Maria Tumielo, naturais de Monte Gandela, província
de Vicenza, Itália, os quais migraram de Nova Roma para a Linha Colombo no início de sua
colonização, estabelecendo-se nas proximidades da capela de São José (extinta). A família
Caron distinguia-se pelo amor ao canto e por suas vozes privilegiadas. Até hoje, descendentes
de Antônio e Maria distinguem-se por essas qualidades. Quando havia festa dos padroeiros
nas capelas vizinhas, os Caron compareciam para cantar a missa e eram os convidados de
hora para o almoço na casa dos fabriqueiros.
Antônio casou com Josefina De Maman, filha de Antônio e Ângela Dall’Acqua, em 26 de maio
de maio de 1922 em Guaporé. O casal teve os seguintes filhos: Ilda, Angelina, Nadir, Euclides,
Neli Sestílio e Dolores.
Em 1935, Antônio construiu uma casa perto da ferraria, em frente à residência de Jorge
Sonaglio. As famílias Sonaglio e Caron mantinham uma amizade estreita, de boa vizinhança e
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de apadrinhamento mútuo dos filhos. Nessa casa, os Caron residiram até sua mudança para
Jacutinga.

João De Maman
Segundo filho homem de Antônio De Maman e Ângela Dall’Acqua. Casou com Maria Zandonai,
mulher forte, determinada, educadora enérgica, conduziu muito bem sua família numerosa,
enfrentando os problemas e as necessidades da época.
João foi carreteiro. Transportava produtos coloniais ao porto de Muçum, trazendo de lá
mercadorias para o comércio da Linha Colombo. Morava defronte à Cooperativa Dona Cândida.
Homem empreendedor, comprou a casa nova de seu irmão Mateus e passou a trabalhar com
atafona, fabricando farinha de mandioca. Reconstruiu o carijo, que estava nos fundos de suas
terras, trazendo-o mais perto de sua casa e passou a trabalhar com erva-mate. Foi também
fotógrafo amador. Por muito tempo, o único da Colomba.

Ângelo Bresolin
Ângelo Bresolin era casado com Margarida (Malgherita) Girotto. Sua propriedade, sobre a
estrada secundária que levava à capela de São Miguel, fazia limite com a de José Astolfi. É
Zélia Astolfi que nos fala dos Bresolin: A família era grande e dedicava-se à lavoura. Os filhos
chamavam-se Gentile, Betina, Avelino, Pasqualina, Balduíno, Denilde, Valentino, Odila e Anita.
Denilde era minha colega de escola. A Betina, além de bonita, era uma pessoa alegre e jovial.
A família passou por um duro golpe quando da morte do Gentile, picado por uma cobra, durante
o trabalho na roça. Pouco antes desse fato, Bresolin havia comprado o lote da viúva Margarida
Zani, que se mudaria para Santa Catarina.

Augusto Zandonai
Conta Zélia Astolfi: Da nossa casa, atravessando a estrada e entrando no potreiro, onde nós
brincávamos, auma distância de cem metros, começava a propriedade do Zandonai, avô da
Nilza e da Norma. Da casa de Zandonai, em sentido norte, descendo-se até a estrada
secundária que leva à Linha 28, atravessando-a e subindo um morrinho, chegava-se à casa de
João De Maman, casado com a Maria Zandonai. Outra filha Zandonai casou com Antônio
Damian, Luís casou com Rosinha Minossi, José, com Pasqualina Bresolin, Anita morreu com
muita idade, não casou.
Ao Zandonai pertencia o terreno que limitava com aquele em que foi construído o tanque
comunitário. Havia ali muita água, era um banhado. Lembro de dois tanques, feitos de
alvenaria, onde Zandonai salgava e tratava couros de gado e suínos, preparando-os para o
curtimento. Com a morte de Zandonai, a propriedade foi vendida ao Batista Ortolan. Pouco
após, ocorreu tambéma morte do neto de Zandonai, Moacir, de seis anos, filho da Rosinha e
do Minossi, causada por infecção em um dente.
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Pedro Damian
Na estrada para a capela São Miguel, depois de uma curva, morava a família Damian. Os
Damian emigraram, como os Dall’Acqua e os De Maman, de La Valle Agordina, localizando-se
primeiramente em Bento Gonçalves, na Linha Palmeiro, construindo lá a capela de São Miguel.
Aqui, Pedro casa-se com Petronilla Fascicolo e transfere-se para a colônia de Guaporé, recémfundada. Pedro era filho de Bortolo e de Anna Paternoster e era criança quando chegou ao
Brasil. Na Linha Colombo, tinha uma bela propriedade, lindos parreirais e os figos mais doces
que experimentei em minha vida. A casa de dormir era grande, contava com seis a oito quartos
além de uma grande sala na parte térrea. A casa de viver, ou seja, a cozinha, era vinculada à
casa grande. Na frente, um grande pátio. Mitas vezes fui fui levar recados ou avisos a essa
família, que era muito querida para nossos pais e para o avô Dall’Acqua e estimada por todos
que a conheciam. Ainda lembro a noninha Anna, já bem velhinha, mas sempre enérgica; a Nila,
esposa de Pedro, dinâmica, incansável. Pedro e Petronila deixaram grande descendência
através de seus filhos: Pierina, que casou com José Pedrazzani; João, casou com Maria
Ortolan; Ângelo, casou duas vezes, não lembro os nomes das esposas; Ana, com Primo
Scartezzini; Cecília, com Antônio Sbaraini; Joana, com José Girotto, Maria e Augusta,
morreram solteiras e Pacífico casou com Elisabeta Bresolin e ainda vive na casa paterna.

Caetano Toni
Caetano Toni foi o único marceneiro e carpinteiro da Linha Colombo. Aprendeu o ofício com ...
Scartezzini, um dos primeiros moradores da Colomba. Caetano casou com Angelina De
Maman, filha de Antônio e Ângela Dall’Acqua. O casal teve 10 filhos: Albertina, José (Giusepin),
Maria, Arlindo, elda, Durval, Clóvis, Terezinha, Cleto e Sérgio. Morava no “borgheto”, pouco
acima de Batista Ortolan, em direção à capela. Na parte térrea de sua casa, funcionava a oficina
de carpintaria, ofício em que era ajudado por ... Scalco. A família vivia pobremente, pois a
profissão não era tão rendosa, como seria hoje. Naquela época, a confecção de ataúdes era
da competência do carpinteiro do lugar. Assim, Caetano tinha a sua renda acrescida de alguns
mil-réis sempre que havia um falecimento na localidade ou nas proximidades carentes de
carpinteiro.
Elsa Astolfi Braga fala-nos de Caetano: Era muito seguro na sua profissão. Calmo e tranqüilo,
pouco falava. Nunca ralhava com as crianças, apesar de curiosas. Vivia exclusivamente para
a família. Aos domingos ia à nossa capela para acompanhar o terço, sempre rezado às 3h da
tarde. Catano fabricava carrças por inteiro, e todo colono precisava ter uma, mas ele não
ganhava o suficiente para manter a família. Lembro quando ele fez uma“spassela”, como era
chamada por ele. Era uma pá para juntar lixo, munida de um cabo longo como uma vassoura,
que permitia fazer o trabalho sem necessidade de se abaixar. Com certeza para facilitar o
trabalho da esposa. Naquela época, especialmente para mim, criança, aquilo era uma
novidade.
Caetano Toni e Angelina De Maman transferiram-se em 1945 para Jacutinga, onde o irmão de
Angelina, José De Maman, presenteou-os com uma colônia.
Nadir Caron, em suas anotações diz: O tio Caetano era o marceneiro da Colomba. Trabalhava
muito bem. Eu tenho uma cômoda que pertencia a meus pais, feita por ele. Certa ocasião,
visitei a casa paterna em Jacutinga e falei para o Euclides, meu irmão: “Eu gostaria que você
me desse esta cômoda, que foi o guarda-roupa de casamento dos nossos pais.” Ele concordou
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e o móvel está no meu quarto, ainda bem conservado. Faz 72 anos que o Caetano Toni a
fabricou. Assim, tenho uma recordação dos meus pais e uma recordação do tio Caetano.

Pedro Damian
Como De Maman e os Dall’Acqua, Pedro Damian era natual de La Valle Agordina, onde havia
nascido em 5 de fevereiro de 1872. Eram seus pais Bortolo Damian e Anna Paternoster,
emigrados para o Brasil em 1883, com cinco filhos, incluindo Pedro. Na Itália, os Damian eram
por tradição fabricantes de cadeiras, denominados careghéta e tão pobres e necessitados
quanto os outros lavaleses que emigraram antes e depois deles.
A família estabeleceu-se inicialmente em Bento Gonçalves, na Linha Palmeiro, onde Pedro
casou com Petronila Fascicolo, transferindo-se então para a nova colônia de Guaporé, mais
precisamente na Linha Colombo, na estrada que ia do borgheto para a capela de São Miguel.
Damian dedicou-se à agricultura. É ainda de Zélia Astolfi o depoimento: Tinham bela
propriedade , lindos parreirais, figos grandes, os maise doces que comi. A casa de dormir era
grande, tinha certamente seis a oito quartos, além de uma grande sala no primeiro pavimento.
Na frente, um pátio grande. Na casa de viver, ou seja, na cozinha, na sala e nas demais
dependências, tudo era absolutamente limpo. Muitas vezes fui levar recados ou avisos a essa
família, que era muito querida por nossos pais e pelo av^Dall’Acqua e estimada por todos os
moradores da Colomba.. Ainda lembro a noninha Anna, já bem velhinha, mas sempre enérgica.
A Nila, esposa de Pedro, dinâmica e sabedora de suas atribuições como dona da casa.
Pedro Damian e Petronila Fascicolo tiveram os seguintes filhos: Antônio, casado com Teresinha
Zani; João, casado com Maria Ortolan; Pierina, com José Pedrazzani; Ana, com Primo
Scartazzini; Joana, com José Girotto; Cecilia, com ... Sbaraini; Angelo Maria e
Augusta(falecidas solteiras); o último, Pacifico, casou com Isabela Bresolin.
Dos descendentes Damian, ainda vive, na Linha Colombo, na casa paterna, o filho Pacifico.

Jorge Sonaglio
Jorge Sonaglio migrou, por volta de 1929, de Paredão (hoje Putinga), onde tinha uma casa
comercial. Aquiriu a casa de Romano Martini, que foi morar em Nova Prata. A casa pertencera
anteriormente ao morador de nome Golin. Sonaglio estabeleceu-se como alfaiate, explorando
também um salão de baile, onde, aos domingos à tarde, após o rosário, os jovens íam dançar.
Mais tarde, por volta de 1939, dividiu o salão em duas partes. Uma, usou-a para o seu mister
de costura e, na outra, montou uma loja que não perdurou por muito tempo.
Jorge Sonaglio era casado com Carolina Consorte, também filha de imigrantes. O casal teve
os seguintes filhos: Sibila, que casou com Sílvio Ortolan; Lídia, casou com Balduíno Barater;
Idalina, com Germano Agosti, Avelino, Ovílio, Abílio, Aquilina, que casou com Natal Ceistófoli,
e Naimo. Carolina, conforme depoimento de Zélia Astolfi, era uma pessoa incomum, de grande
bondade, ágil, determinada e enérgica, que conduziu sua família com desvelo e segurança.
Essas qualidades valeram-lhe os melhores resultados na educação dada aos filhos: pessoas
equilibradas, boas, firmes e honestas.
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Elsa Astolfi lembra que Sonaglio, além do ofício de alfaiate, reformava chapéus masculinos, de
feltro, que, com a chuva, perdiam o formato. Para isso, ele tinha formas de cabeças,
correspondentes à numeração dos chapéus. Eram de madeira. É ainda Elsa que diz: Dona
Carolina era uma pessoa muito calma e sábia. Criou os filhos com muito amor e dignidade.
Uma vez, ela, falando com mamãe, que depois me contou o fato, queixou-se que havia tempo
não se sentia bem, e enumerou seus sintomas de mal estar. – Mas, Carolina, disse-lhe a nossa
mãe, - tu estás certamente grávida! Ela se assustou, mas logo descobriu que seu filho caçula
estava em gestação. E nasceu o Naimo.
Elsa lembra também os bailes de domingo à tarde no salão do Sonaglio e que os gaiteiros eram
normalmente o Luís dos Santos, o Taufer e o Silvino Astolfi.
Jorge Sonaglio fazia parte do grupo de cantores que animavam os ofícios religiosos na
localidade. Hoje, de seus descendentes, só reside na Linha Colombo, a Sibila, contando mais
de 80 anos.
Outros moradores daquela época merecem destaque para, quem sabe, um dia, enriquecerem,
com sua história, a história da Linha Colombo: as famílias de Isidoro e Silvino Astolfi, Oltramari,
Padoan, Girotto, Frare, Riva, Bresolin, Toni, Pedrazzani, Barella, Censi, Balbinot, Mazzuti e
outras. Essas, ficarão para a próxima edição de nossa revista.

As mulheres
Não deixemos só aos homens a glória de terem construído a Linha Colombo. As mulheres
também prestaram sua colaboração. Na condução do lar, na educação dos filhos, no trabalho
na roça, no comércio ou no ensino, foram geradoras de progresso. Não vamos falar dos
padecimentos e das agruras do seu dia-a-dia. Subservientes ao marido e aos pais, como era
de se esperar que fossem na época, conseguiram formar gerações das quais a Linha Colombo
pode se orgulhar. O seu trabalho anônimo e a fortaleza de espírito ante as dificuldades, movemnos a prestar-lhes homenagem a todas, indistintamente, através de três mulheres que figuram
nesse trabalho.

Itália Dall’Acqua Astolfi
Itália era a filha primogênita de Ângelo Dall’Acqua e Marina Sbardelotto. Nasceu em 1895 na
Linha Palmeiro, Bento Gonçalves, morando, a partir dos nove anos em Casca, para onde
Dall’Acqua se transferira. Em Casca, foi professora por alguns anos Desde seu casamento com
o colombense José Astolfi, em 1919, até o ano de 1942, quando passou a residir na linha Três
de maio, participou diretamente da história da Linha Colombo. Trabalhou lado a lado com o
marido na condução dos negócios da Cooperativa Dona Cândida e depois, da loja, quando da
extinção da Cooperativa. Em meio a essas atividades comerciais, teve treze filhos, dos quais
dois faleceram em tenra infância.
Itália era uma mulher enérgica, ativa, sábia. Nos negócios da loja, na administração do lar, nas
relações sociais, sua atitude era sempre de integridade. Livros e jornais sempre fizeram parte
de sua vida, desde menina. Lia muito, aprendia e praticava o aprendizado. Sensível ao belo,
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estimulava as freguesas da loja a se ocuparem também com atividades prazerosas, como o
bordado. Muitas vezes ensinava-lhes os pontos e riscava-lhes as peças a serem bordadas. Ela
mesma sempre arranjava tempo para trabalhos de agulha, que executava com finura e bom
gosto. Itália faleceu em setembro de 1986, pouco antes de completar seu 91.º aniversário, em
Novo Hamburgo.

Josefina De Maman Caron
Josefina, ou Pina, como era conhecida, preparou-se para o magistério com o professor
Tocchetto, na Linha Colombo. Prestou concurso na cidade de Guaporé e, entre 68 inscritos,
ficou classificada em primeiro lugar, com o direito de escolher a escola e o lugar onde gostaria
de trabalhar. Optou pela escola da Linha Colombo e lá ficou durante 26 anos. Primeiramente,
lecionou na Linha Fernando Abott, onde, pela distância, foi acolhida pela família de Marcos
Francisco dos Santos. Após o casamento, passou a residir, com o marido, nos fundos da escola
da Linha Colombo, onde nasceram os filhos, até mudar-se para a casa nova, próxima à ferraria.
Além de lecionar, criar filhos e ser dona de casa, Josefina preparava moças que pretendiam
ser professoras. Assim entraram para o magistério, com os ensinamentos da Pina, sua própria
filha Angelina, a sobrinha Bernardina De Maman e Angelina Nardino, entre outras.
Outra atividade para a qual sempre arranjava tempo era a leitura. Esse dote do espírito, haviao herdado dos antepassados Dall’Acqua. Por isso, sua afinidade com a prima Itália Astolfi. A
leitura aprofundou-lhes o parentesco, e o primeiro filho de Itália, Mário Astolfi, teve como
padrinhos a Pina e seu marido Antônio Caron. Era tão forte essa relação de madrinha que todos
os demais filhos da Itália chamavam-na informalmente de “santola Pina”, ou seja, ela passou a
ser considerada madrinha de todos.
A professora Pina alfabetizou uma geração inteira de colombenses, ensinou-lhes os rudimentos
de Língua Portuguesa, passou-lhes noções de história e geografia e aquelas noções de
aritmética, absolutamente necessárias para efetuar qualquer operação comercial. Era severa
e não poupava os alunos (meninos) de algumas varadas, quando necessário. Era competente.
Aposentou-se em 1944 e faleceu em Jacutinga a 15 de outubro de 1977.
Zélia Astolfi guarda boas recordações da Pina e nos conta: Antes de ser sua aluna, eu já
freqüentava sua escola, embora eu tivesse só quatro ou cinco anos, pois, a Leonora Astolfi,
nossa prima, ao passar lá em casa, muitas vezes vava-me com ela. Mas só aos seis anos
comecei a ser alfabetizada.
A Pina foi uma excelente professora. Tinha mais conhecimentos que a maioria dos professores
da época. Lia muito e estudava, apesar da família numerosa e das obrigações que a casa
requeria. Conhecia matemática mais que muitos professores de hoje. Quando fui a Caxias para
fazer o Curso Complementar, surpreendi-me ao ver que o livro adotado era a 2.ª Aritmética, de
Souza Lobo, também adotada pela Pina a Linha Colombo, onde o ensino terminava no quarto
livro, diríamos hoje, na quarta série.
Da Pina, lembro uma passagem da sua infância, contada por ela mesma: Quando ainda
menina, a casa comercial de seus pais tinha também um bar (bodega). Normalmente, à noite,
reunia-se o grupo costumeiro para o jogo de cartas em que tomava parte também o pai de Pina,
Antônio De Maman. A tarefa da Pina era de permanecer no local, até todos se retirarem e,
então, fechar a porta. Uma noite, cansada, sentou-se sob o balcão – aquele sob o qual fivavam
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os recipientes com balas e onde era servida a cachaça e outras bebidas. Bem acomodada ou
não, dormiu. O jogo terminou, todos foram embora, o pai retirou-se e foi dormir, certo, como
sempre, de que a menina fecharia a porta da loja. Dia claro, a Pina acordou e ... não estava em
sua cama. Deu-se conta, então, de que não havia fechado a porta e passara a noite sob o
balcão ... Outros tempos! Esta e outras estórias eram contadas quando a gente ia lavar roupa
no nosso tanque comunitário.
Da mesma têmpera de seus antepassados Dall’Acqua e De Maman, vivaz, enérgica e íntegra,
marcou época na Linha Colombo, que lhe deve honras.

Angelina De Maman
Angelina era filha de Antônio de Maman e Ângela Dall’Acqua. Casou com Caetano Toni em
Guporé. Antes do casamento, Angelina tinha, entre outras atribuições domésticas, a tarefa de
cozinhar para a família e para os hóspedes de passagem, que faziam refeições na “Casa de
Pasto” dos pais. Essa habilidade no manejo do fogão, fez com que Angelina, após o casamento,
fosse solicitada para preparar banquetes de casamento pelas famílias da Colomba e outras.
Era ela que normalmente atendia o telefone na loja do pai, o único da Linha Colombo, anotava
recados e o teor de telegramas, passados pelo centro telefônico da cidade, destinados às
pessoas do lugar. Por muitos anos foi também a única catequista do lugar. É Nadir Caron que
conta: Ela preparava as crianças para a primeira comunhão. Durante a semana, todas as
noites, as crianças se reuniam na casa dela e, nos domingos, ela reunia as crianças na igreja
e lá a gente recebia as explicações. Disse “a gente” porque eu também fui aluna dela. O
catecismo ensinado por ela, ainda lembro. Eram assim as primeiras perguntas: Siete voi
cristiano? – Si, sono cristiano per la grazia di Dio. Che vuol dire essere cristiano? A gente não
entendia essas palavras, não entendia nada!
Angelina era uma pessoa serena e calma, sempre ocupada com seus afazeres de mãe e dona
de casa e sempre com menos do que o necessário para suprir as carências da família.

Depoimentos de colombenses
Silvino Astolfi, filho de Isidoro e Silene Lodi, nascido na Linha Colombo em 1913,
falecido em Xanxerê, pouco antes de sua morte, declarou que duas pessoas merecem
destaque na história da Linha Colombo: Antônio De Maman e Batista Ortolan, e acrescentou
convicto que, se alguma dia a Linha Colombo viesse a se desenvolver em ruas, as principais
deveriam levar o nome desses dois homens que, na visão de Silvino foram os verdadeiros
fundadores da Colomba e os principais impulsionadores do seu progresso nos primeiros anos,
após sua fundação.
É ainda de Silvino a informação de que entre os anos 1930-1945 cerca de 130 pessoas
abandonaram a Linha Colombo em busca de situação melhor em outras localidades: De
Maman, Dall’Acqua, Battistella, Caron, Toni, Astolfi, Sassi, Minossi, Zani entre outros.
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Nadir Caron, filha de Antônio e Josefina De Maman, nasceu na Linha Colombo e lá viveu
até a adolescência. Nadir ama o seu lugar de nascimento, ao qual se sente ligada por tantas
belas recordações e, como gosta de escrever, registrou em um caderno fatos que retratam a
Linha Colombo do seu tempo. A seguir algumas recordações de Nadir.
O casal Antônio e Ângela De Maman tiveram sete filhos. O mais velho, Mateus, casou-se com
Vitória Astolfi; Júlia casou com Benjamim Astolfi; Angelina, com Gaetano Toni, Josefina, com
Antônio Caron; João casou com Maria Zandonai, José, com Emília Dozza e Irene, com Ângelo
Dozza.
Após a morte de Antônio, o filho Joanin continuou o trabalho do pai. Tanto no barbaquá como
na atafona. Lembro-me que ele reunia as moças, rapazes e crianças para raspar a mandioca.
Durante o dia ele buscava com a carroça as raízes, de sua própria plantação, e, à noite, a
rapaziada ía para a atafona trabalhar. A gente sentava, de dois em dois, ao redor do monte de
raízes sujas de terra. Uma pessoa descascava a metada de uma raiz, que era passada para a
outra pessoa, que, com as mãos limpas segurava-a pela parte descascada e tirava a casca da
outra metade. As batatas limpas eram jogadas em um caixão onde recebiam outro tratamento.
Enquanto isso uma pessoa ficava preparando o beiju com a massa de mandioca e, no final,
era saboreado por todos. Para as crianças, era aquela festa!
Com a erva-mate, era quase a mesma coisa, só que lá a gente ganhava algum dinheirinho.
Durante o dia, a gente ía “tirar” erva-mate, como se dizia. Cada um aprontava um monte de
erva e à noitinha vinha a carroça carregar. Essa erva era medida por cesto, a cada cesto a
gente recebia 200 réis. Quanto mais cestos a gente enchesse, maior era o lucro. Isso era
divertido, pois no fim da semana a criançada recebia o dinheirinho para gastar no domingo.
O casal José e Maria Caron veio de Nova Roma e se estabeleceu na Linha Colombo, nas
proximidades da capela São José, que hoje não existe mais. Tiveram os filhos: Luís, João,
Vitório, Anônio, Elisa, Fiorindo, Júlio, Sílvio, Amélia, Agostinho e Germano. Era uma família
muito alegre e que gostava de cantar. Organizavam os cantos da capela. Ainda hoje, existem
descendentes desta família que são músicos. Quando havia festa nas capelas vizinhas, a
família Caron lá estava para cantar a missa. Os cantores eram sempre convidados de honra e
ganhavam o almoço nas casas dos fabriqueiros.
Antônio Caron e Josefina De Maman casaram no dia 26 de maio de 1921 na igreja matriz de
Guaporé. Tiveram sete filhos: Ilda, Angelina, Nadir, Euclides, Neli, Sestílio e Dolores. Como J
osefina era professora, o casal foi morar num puxado no fundo da escola. Antônio, depois de
casado, foi aprender o ofício de ferreiro com os irmãos Serafim e Alberto Barella. Mais tarde,
comprou essa ferraria e trabalhou no seu ofício durante 23 anos, até vendê-la ao Balduíno
Bresolin. No ano de 1935, Antônio construiu uma casa perto da ferraria, em frente à residência
de Jorge Sonaglio, de quem, Antônio e Josefina, eram compadres, bons amigos e bons
vizinhos.
Na Colomba, não havia muitas inimizades entre os moradores. Era uma comunidade muito
unida. Não havia muita gente rica, mas todos tinham o necessário para viver honestamente.
Além da fábrica de farinha e de erva-mate, havia na Colomba uma fábrica de queijo do Batista
Ortolan. Na sua casa funcionava também um bar e um salão de bailes. Os primeiros bailes
foram realizados nesse salão. Mais tarde, surgiu o salão do Jorge Sonaglio e, na mesma casa,
uma cooperativa. Um terceiro salão de bailes foi criado por Pedro Frare, na frente da igreja.
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O primeiro alfaiate do lugar foi o Jorge Sonaglio e em seguida veio o Reinaldo Valente, As
selarias e sapatarias (só para conserto de sapatos) eram de Domingos Bergamaschi, Gaspar
Cecon e Dionísio Ortolan. Todos eles ganhavam bem nesse ramo, pois fabricavam arreios para
animais de montaria e de puxar carroças. Naquele tempo, os meios de transporte eram cavalos,
carroças e charretes puxadas por cavalos.
O primeiro automóvel pertencia a Ângelo Oltramari. O primeiro rádio também. Acho que foi pelo
ano de 1938. Certo domingo surgiu uma novidade na Colomba: Oltramari havia comprado um
rádio Como era costume no domingo à tarde todos íam à igreja para rezar o terço. Naquele
domingo, após a reza, a turma de mulheres com as crianças se dirigiu até a casa do Oltramari
para ver e escutar o tal rádio. As mulheres entraram, e as crianças ficaram sentadas num bonito
gramado que havia em frente à casa, pois não havia lugar para todos os curiosos na sala.
Durante muito tempo, só se falava da tal novidade: o rádio! João Oltramari era filho de Ângelo.
As primeiras costureiras do lugar foram Betina Bresolin, Zilda Grando e Leonora Astolfi. (Zélia
Astolfi complementa que a primeira foi uma filha do Giovanni Bresolin, achamada Marieta (irmã
do Abele), que casou com um mascate de nome Assen).
Havia também uma fábrica de foguetes, que pertencia aos irmãos Gnoato, Antônio e Santo.
O primeiro avião que passou pelos ares da Colomba acho que foi pelo ano de 1938. Eu e minha
irmã Angelina estávamos na roça procurando lenha para o forno. De repente, ouvimos um
barulho de carro. Eu disse para a Angelina “É um caminhão que vem lá da roça! Como ela era
mais velha e já tinha ouvido falar de aviões, começou a gritar “É um aeroplano! É um
aeoroplano!” Eu não sabia o que era o tal aeroplano e lá se fomos correndo para casa, sem
lenha. A estrada estava cheia de gente. Todos haviam saído de casa para ver a novidade. Eu
sei que levei um susto daqueles!
No mesmo ano de 1938, no dia 16 de agosto, outro susto nas pessoas da Colomba. Eram 4h
da tarde. O pessoal estava colhendo erva-mate quando apareceu no céu uma longa cauda de
fogo, acompanhada de fortes trovões. Todos correram para ver o aquilo. Alguns gritavam: “La
fin del mondo, la fin del mondo!”, outros diziam: - “É o balão que o Gnoato soltou na festa de
São Roque, de Dois Lajeados!” Afinal, ninguém sabia o que estava acontecendo. Passados
alguns dias, chegou o jornal Correio do Povo, trazendo a notícia - com a foto – de que havia
caído um meteorito em Putinga, lugar não distante da Colomba. Um pedacinho desse meteorito
foi mandado para todo o Brasil, até para os Estados Unidos. Na ferraria de meu pai Antônio
Caron, também havia um pedaço. Mais se parecia com carvão do que com ferro ou pedra.
Quando Putinga comemorou seus 50 anos, pediu de volta seu meteorito, porque lá não tinha
ficado nenhum pedaço para lembrar o fato histórico. Isso foi divulgado pela imprensa, e um
senhor apareceu com um pedaço que havia guardado.

A religião
As pessoas da Colomba eram muito devotas e, aos domingos, todos se dirigiam à capela para
rezar o terço. Durante o terço eram cantados diversos hinos religiosos e também a ladainha
deNossa Senhora. Havia um coro de homens e outro de mulheres para os cantos. Quando
lembro, fico com saudade daquele belo tempo. Os cantores do terço eram o Jorge Sonaglio,
João Damian, Antônio Caron e Luís Girotto; as cantoras: Sibila, Lídia e Idalina Sonaglio, Betina,
Pasqualina e MetildeBresolin.
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Na Sexta-feira santa era feita a procissão com a reza da Via Sacra. Como não havia luz elétrica,
eram colocadas taquaras com uma vela em cada uma delas para iluminar o trajeto. As taquaras
eram colocadas de cada lado da estrada até onde ía a procissão. Para cada estação da Via
Sacra era feito um capitel, representando uma passagem da caminhada de Jesus à cruz. Dava
um trabalhão, mas todos ajudavam com muita alegri e devoção.

As festas e outros costumes nas capelas
Acho que até o ano de 1940, as festas nas capelas eram feitas com pouco lucro. Era assim:
Para as festas na capela, os sócios convidavam os sócios das capelas vizinhas para participar
da festa. Não havia churrasco e nem era feita comida na capela. Os visitantes íam almoçar na
casa de quem os tinham convidado. Assim, as mulheres da capela em festa só trabalhavam
para fazer comida para seus convidados.
Havia um costume antigo na Colomba: quando uma noiva ía casar e estava com o enxoval
pronto, a mãe convidava todas as vizinhas para num mesmo dia mostrar-lhes o enxoval da
filha. Naquele tempo, todas as peças do enxoval eram costuradas e preparadas em casa pela
própria moça e a mãe.
Um acontecimento marcou a Colomba no ano de 1939. O vigário da paróquia era o Pe. Ângelo
Corso. Ele havia combinado com os fabriqueiros que faria as primeiras sextas-feiras de cada
mês em honra ao Sagrado Coração de Jesus na nossa capela com a condição de que durante
a novena de sextas-feiras não fosse feito nenhum baile na sociedade. Passados cinco meses,
o proprietário de um salão resolveu promover um baile. Só duas moças compareceram ao baile,
osuficiente para que oPadre não continuasse a novena. Então uma turma de moças e meninas,
incluindo a professora Pina, foram terminar a sua novena na igreja matriz da cidade. Eu também
estava na turma. Levantavamos de madrugada e íamos a pé, ida e volta. Fizemos esta
caminhada durante quatro meses, até terminar o compromisso. Vejam como era a religião
nesses anos passados.

Mortes que chocaram a Colomba
Antigamente, pela falta de recursos médicos, morriam muitas mães, deixando filhos menores.
Maria Damian, filha de Batista Ortolan, casada com João damian, faleceu, deixando sete filhos
menores. .... Nervis e uma filha de 14 anos morreram de tifo. ... Galeazzi, esposa de Francisco
Galeazzi, morreu, deixando dez filhos, quase todos menores.
A morte que a comunidade mais sentiu foi a de Gentil Bresolin, filho de Angelo, picado por uma
cobra. Tinha 24 anos e era noivo de Zilda Grando, que mais tarde casou com Gaetano Gabiatti.
Outro fato triste aconteceu durante a Segunda Guerra, quando dois jovens tiveram de ir para o
quartel e lá ficaram por quatro anos. Foram o Balduíno Bresolin e o José Grando. Foi muito
grande a alegria com a volta desses dois expedicionários.
Conversas entre comadres
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Na Colomba havia um tanque muito grande, que várias famílias, em sociedade, construíram. A
água saía das terras de Batista Ortolan e corria por um canal de madeira para o tanque. Certo
dia estavam a Dona Josefina Caron e a Dona Carolina Sonaglio lavando roupa e a Josefina
disse para a companheira – Ti si te fé sacrifici, lavar tuti i luni sta roba grossa, tuta onta de graxa
dei camignoni! A outra respondeu: - Vuto far que Pina. Bisogna che i tosi i impare a far qualche
cosa diferente e no sol a laorare te la roça!
Eu estava ao lado do tanque e gravei a conversa entre a Pina e a Carolina. Hoje, os filhos da
Carolina são donos de várias indústrias, como a Dimak de Chapecó, e a Comel, de Coronel
Freitas. A família Sonaglio deve isso ao sacrifício de dona Carolina, que sempre incentivou e
ajudou os filhos em seu trabalho.

Dificuldades com a língua portuguesa
Os primeiros moradores da Colomba sofreram muito por não conhecerem bem a língua
portuguesa. Eles pouco entendiam e pouco falavam.
Certo dia, uma brasileira - como chamavam as pessoas que não eram italianas ou de origem –
foi à casa da Marieta Caron pedir emprestado um pouco de fermento. A Marieta, entendendo
uma coisa por outra, falou para a mulher: -Te sí lá darente l’molin e te vegni quá dimandarme
formento! Vá, vá lá tel molin che te ghem cati del formento, no sol na cichereta, ma ancha un
sac se te voi! A pobre mulher foi embora sem fermento e sem entender nada.
Antônio Caron era o comissário da Colomba, espécie de conselheiro que devia também
acomodar pequenas brigas entre vizinhos. Certo dia apareceu em sua casa um colono, fazendo
queixa que uma égua fujona havia feito muito estrago em sua roça e que ele queria ser pago
pelo estrago, caso contrário não devolveria o animal. Caron então perguntou-lhe ende estava
a égua, ao que o colono respondeu: - La go quá, soto l’cul e repetiu a frase - La go quá soto
l’cul!, sem dar-se conta de que já não estava montado na égua, mas sim sentado em uma
cadeira, diante do comissário. A história serviu de motivo para piada e risos por muito tempo.

Travessuras
Os jovens de antigamente também faziam travessuras. Em uma propriedade vizinha, havia um
portão em que estava escrita a seguinte frase: É proibido caçar nesta invernada. A rapaziada
resolveu retirar o portão e amarrá-lo em cima de uma árvore. Tudo combinado, lá se foram uns
20 rapazes e com uma corda amarraram o portão em um galho de árvore, a uns dez metros do
chão. Mas, antes fizeram um trato. Se fossem descobertos, um só se diria culpado e autor da
façanha. Os outros pagariam então para tirá-lo da cadeia, onde certamente iria parar. Passados
uns dias, a turma foi chamada à delegacia. O Fiorinddo Caron declarou ao delegado que tinha
feito tudo sozinho, só com a ajuda de uma corda e que era o único culpado. Cumpriu sua
promessa e foi para a cadeia.Os outros afirmavam que nada sabiam e nada tinham visto.
Passadas 24 horas, um companheiro de turma foi ao delegado, dizendo que pagaria a fiança
para que o preso fosse solto. Assim foi cumprida outra parte da promessa. Esta história foi
papai que me contou. Ele também estava na turma.

Os moinhos
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Havia dois moinhos na Linha Colombo. Um pertencia ao João Damian, e o outro a Mateus
Agosti. Os dois estavam localizados a uns dois quilômetros da vila. Nessa época, todas as
famílias plantavam trigo e milho para seu sustento durante o ano. Não se comprava farinha nos
mercados como hoje; a farinha só era encontrada nos moinhos. Cada família secava o trigo e
depois de estar bem seco pelo sol era colocado em caixões no porão a casa. Esses caixões
eram feitos especialmente para conservar o trigo. O milho não era debulhado. As espigas eram
colocadas no paiol.
Levar os grãos de trigo ou milho ao moinho era tarefa das crianças. O dia para ir ao moinho
era combinado entre elas. De manhã, a gente ía para a escola, e uma menina ou menino
perguntava: - Quando é que tu vais ao moinho? – Eu vou amanhã. – Então eu também vou!
respondia a outra. Muitas vezes reuniam-se oito a dez companheiras para ir ao moinho. Os
animais eram mansos e ninguém caía do cavalo. Era um passeio divertido! O moinheiro do
Damian era o Cirilo, e o do Agosti, o Aquiles. Isso, no tempo em que eu ía ao moinho. O Cirilo
era um rapaz muito simpático. As crianças gostavam muito dele. Durante o caminho, alguns
diziam: - Que bom se o moinheiro hoje fosse o Cirilo! porque, às vezes, ele era substutuído por
outro, o Elias ou o Sílvio.

Concluímos este relato sobre a Linha Colombo com o depoimento de Elsa Astolfi, que
lá nasceu e viveu seus melhores anos:
A Linha Colombo foi o nosso berço. Deve ter existido lá uma força, uma energia energia
especial porque é impossível esquecer um palmo de toda aquela vila,ou “borgheto”. Até o fim
da vida esse pedaço de mundo estará sempre vivo em nossa memória, assim como seus
moradores, que poderíamos nomear um a um com muito carinho. Para cada família poder-seia fazer um selo com a estampa de seus valores pessoais e de suas habilidades específicas,
pois em cada família era praticado um trabalho de artesanato, bordado, pintura, costura, etc.,
enfim, outras formas de criar coisas belas e úteis.
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A casa comercial de José
Astolfi

Linha Colombo
Os primeiros imigrantes italianos foram fixados na Linha Colombo em 1892. Entre 1896 e 1913,
foram feitas nessa Linha 130 concessões de lotes. Entre esses primeiros colonizadores a
receber uma parcela de terras, encontravam-se as famílias Astolfi, De Maman e Dall’Acqua.
São esses os nomes que vão estar ligados a uma casa comercial que nasceu com a Linha
Colombo, fez parte importante de sua historia e que apresentamos a seguir.
Uma casa, antes de ser casa, ou seja, uma edificação, precisa ser construída no espírito de
que vai habitar nela e no espírito do seu construtor. Assim foi concebida, construída e
vivenciada uma casa, que foi sempre ponto de referência na Linha Colombo e que hoje existe
apenas na memória da geração que a habitou e dos que tiveram com ela uma relação de troca
comercial. Seu idealizador e primeiro morador foi Antônio De Maman.
Antônio De Maman, imigrante da província de Belluno, da pequeníssima localidade de La Valle
Agordina, estabelecido na Linha Palmeiro da Colônia Izabel (hoje Bento Gonçalves), migrou
para a nova colônia de Guaporé, estabelecendo-se na Linha Colombo, no local que passou a
se chamar “busada”, onde foi erigida uma capela dedicada a São Miguel. Lá, De Maman
mantinha uma pequena casa de comércio, e dedicava-se à agricultura.
O fato de a estrada geral, que estava sendo construída, ligando Guaporé a Encantado, passar
por aquela parte da Linha que viria a ser o centro da Linha Colombo, motivou Antônio de Maman
a comprar um lote, à margem da futura estrada, e lá construir uma grande casa para servir ao
seu negócio e instalar a família. Era o ano de 1905.
Foram contratados profissionais de reconhecida competência: Ângelo Dall’Acqua e seus dois
irmãos, Luís e José, cunhados de De Maman, que era casado com Ângela Dall’acqua.
Os trabalhos iniciaram no dia 18 de novembro de 1905. Ângelo registra em uma caderneta, que
hoje nos serve de fonte, todos os dias trabalhados pelos três construtores.
A casa era de madeira, de quatro águas. Ignoramos as medidas precisas, mas poderia medir
12mx12m. Era simples e sólida, marcada pelo esmero e a qualidade que caracterizavam todos
os trabalhos dos Dall’Acqua. O único adorno era um acabamento discreto em lambrequins. As
pedras para o alicerce vieram provavelmente das proximidades do rio Carreiro, dos lotes do
Damian ou do Agosti. De pedras eram também as paredes do porão, todas do mesmo tamanho,
grandes, de cor amarronzada que, quando molhadas pela chuva tomavam uma cor vermelha.
O porão poderia constituir um capítulo à parte, especialmente sendo o porão de uma casa que
comercializava todo o gênero de coisas. O porão, sozinho, era um mundo!
A cozinha era grande, separada do corpo da casa, como era usual naquela época, mas unida
a ela por um corredor. Nos fundos, do lado que dava para a estrada que até hoje leva para a
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capela de São Miguel, havia como que uma extensão da casa, chamada de “varanda”, onde
eram armazenados temporariamente os produtos comprados dos colonos, tais como, banha,
queijo, nozes, milho, trigo e outros, que eram transportados até Muçum em lombos de mulas e
lá despachados para Porto Alegre por via fluvial. De Maman era também proprietário de tropa
de mulas que fazia os transportes de gêneros coloniais. Assim, cada vez que entregava
produtos, trazia uma carga de gêneros de primeira necessidade que vendia em sua loja, como
petróleo, açucar, café, sal, pólvora, pregos, chumbo, tecidos etc.
A casa servia também de “casa de pasto”, ou seja, pousada para viajantes e tropeiros, que lá
faziam refeições e pernoites. Para tanto, contava com seis quartos cômodos na parte superior.
Na frente funcionava a loja e uma bodega. Uma peça servia de escritório. Mais tarde, o corredor
que ligava casa e cozinha foi transformado em ampla sala de refeições e estar, conferindo mais
comodidades à casa.
Somados os dias trabalhados pelos três profissionais, a construção consumiu um total de 208
dias e foi concluída em 15 de março de 1906. Conforme as anotações deixadas por Ângelo
Dall’Acqua, os Dall’Acqua receberam a importância total de 656.491 réis, assim distribuídos,
conforme os dias de trabalho de cada um: Ângelo, 232.071 réis; Luís, 210.482 réis e José,
213.938 réis. Note-se, que Luís e Ângelo, nessa época, residiam na Linha 18 de Casca, então
2.º distrito de Guaporé, e muitas vezes precisaram deslocar-se até suas casas para estar com
as famílias, tendo como condução o cavalo.
Em 1925, De Maman vendeu a casa, por 25 contos de réis, aos sócios da Cooperativa Dona
Cândida (fundada em 1922), que tinha como presidente o Sr. Luciano Censi. José Astolfi,
gerente da Cooperativa, passou a viver nela, com sua família - que já contava quatro crianças
- a partir de 25 de fevereiro de 1926.
Com a extinção da Cooperativa (1939/40), Astolfi comprou a casa, continuando o comércio
existente.
Em 1942, ante a necessidade de oportunizar aos filhos uma instrução escolar mais completa,
Astolfi vendeu-a ao Sr. João Damian, e mudou-se para a Linha Três de Maio, próxima à cidade,
onde continuou com loja de secos e molhados, fazendas, miudezas, etc. e comércio de gêneros
coloniais.
Assim, a casa que foi o ponto comercial mais importante da Linha Colombo, que foi berço e lar
dos filhos de Antônio e Ângela De Maman e dos filhos de José e Itália Astolfi, passou por
diversos proprietários, perdendo a cada troca um pouco de si mesma. Na década de 60, foi
demolida para dar lugar a uma nova construção, que ficou muito aquém da imponência e do
caráter conferido pelos irmãos Dall’Acqua e pelos dois primeiros moradores àquela casa
histórica. Seu desaparecimento empobreceu a paisagem da “Colomba”.

Linha Três de Maio
A Linha Três de Maio fica próxima à cidade. No cruzamento da estrada geral com a estrada
secundária que levava ao oeste para a usina de Guaporé e a leste para os fundos da Linha,
chamada por todos de Brítola, havia a casa comercial de Atílio Gazzana. Grande e tão antiga
como a da Linha Colombo. José Astolfi comprou-a para continuar ali o mesmo comércio que
praticava na Linha Colombo. A família mudou-se, e os filhos em idade escolar passaram a
freqüentar os colégios Conceiçao e Scalabrini.
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A marcar consideravelmente a diferença no rendimento do trabalho entre a Linha Colombo e a
Três de maio, foi a contribuição do caminhão, que facilitou o transporte dos gêneros comprados,
do produtor ao seu destino.

Gêneros comercializados e custos
O que o colono comprava na casa comercial de secos e molhados e o que vendia a ela? Qual
a dinâmica desse comércio?
O colono restringia-se normalmente a compra de gêneros de primeira necessidade. Alimentos,
como café (pouco), açúcar (pouco), muitos produziam seu próprio açúcar de cana; óleo de
salada (pouco), pois costumava-se temperar a salada com toucinho refogado; sardinhas,
bacalhau, em tempos de quaresma; arroz, consumido aos domingos, especialmente em sopa
de caldo de galinha; coalho, sal amargo, sal de cozinha, adquirido normalmente em sacos de
30k, necessário para a fabricação de salames e também para o trato do gado. Muitos
permitiam-se, conforme a ocasião, a compra de algum artigo mais requintado como fermento
para bolos (marca Royal) e vagens de baunilha, mais tarde o açúcar aromatizado com ela, e
para enfeitar bolos de casamento, açucar cristal colorido em tons de rosa e azul bem fortes e
confetis de diversos tamanhos e cores.
Em matéria de ferragens, o freguês comprava ferramentas para uso geral: enxadas, pás, foices,
martelos, fios de arame, liso e farpado, pregos, parafusos etc. Implementos para a agricultura:
arados, máquina para sulfatar, para plantar milho. Com o advento do fogão a lenha, os de maior
poder aquisitivo e mais bem instalados aventuravam a compra, normalmente o de número três,
porque as famílias eram muito grandes. Primeiramente os que eram fabricados em Mussum,
depois os da marca Wallig.
Outros artigos de grande necessidade eram salitre, soda cáustica, enxofre, arsênico, ácido
sulfúrico, carbureto, chumbo para caça, anzóis, barbante para barrigueiros e para outros usos,
tripas em salmoura para fazer embutidos, sulfato de cobre para o tratamento das videiras, etc.
A casa vendia artigos de farmácia, como Aspirina, xaropes para tosse: Bromil e Peitoral de
Angico Pelotense, este fazia a gente gostar de ter tosse, tão gostoso era; aloé em barrinhas,
uma resina preta, dura e muito amarga; bálsamo alemão, óleo de rícino e de amêndoas,
emplastro poroso Sabiá e aquele fortificante terrível, branco e viscoso, chamado Emulsão de
Scott, à base de óleo de peixe; para depuração do sangue, Elixir Biodado Vegetal e para sarna,
que campeava na época, Mitigal. Outro medicamento famoso chamava-se A saúde da mulher.
Não faltava a seção de calçados: masculinos e femininos, para adultos e crianças. Tamancos
e chinelos, botinas e pantufas para o inverno. As famosas alpargatas e uma sandália mais
popular chamada Moreninha.
Na seção de armarinho e fazendas havia mil coisas. Perfuminhos baratos, pó de arroz marca
Lady, grampos para cabelos marca Ramona, lenços para todas as ocasiões, de algodão, de
seda para o bolsinho do paletó, pretos, para luto, pretos e de seda para a cabeça das vovós;
meias, masculinas e femininas, botões de todos os tipos, alfinetes e coisas do gênero e até
óculos de grau.Vestidinhos de batisado, toucas rendadas para bebês, rendas e fitas, linha em
carretéis, linha para bordados e crochês. Itália Astolfi, que tinha bom gosto e habilidade,
transformava retalhos (ou não) de sedas fitas e rendas para confeccionar vestidos de batisado,
oferecendo assim às freguesas peças mais bonitas e caprichadas, enriquecidas, às vezes, com
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bordadinho singelo, as quais sempre faziam sucesso e detinham a preferência sobre as que
vinham de fábricas.
O colono se abastecia de fazendas ou seja de tecidos, uma vez por ano. Algodão cru para
roupa de cama, brim riscado, marca Diamantino, para calças masculinas de uso diário; às
vezes, um corte de casemira para uma fatiota ou um corte de seda para o vestido de festas da
patroa ou para as filhas mais velhas. Para as camisas, riscado o xadrez de cores discretas.
Morim para roupas interiores e fraldas; cambraias e outros tecidos de algodão para camisas,
blusas e vestidos de festa. Ainda em matéria de vestuário, havia as capas para chuva e frio, de
tecido muito espesso, de lã, fabricação Renner e mais tarde Shebbe, as quais abrigavam
totalmente o corpo do cavaleiro, pois o meio mais usual de locomoção era o cavalo.
A loja oferecia ao comprador uma série de outros artigos, como componentes para ataúdes,
desde o pano para forrar, até as alças e os adornos; chapéus, de palha para uso diário e de
feltro, para homens. Os primeiros, eram da marca Teichmann, fabricados em Pelotas, depois
vieram os Ramenzoni e os chapéus Prada, de São Paulo. Para a cozinha: baldes, panelas,
talheres, esmaltados, louças etc. Material escolar: lápis, cadernos, tinta, tinteiros, penas e
canetas, além de alguns livros didáticos, como o Queres ler?, a Cartilha Maternal, a Seleta em
prosa e verso, a Aritmética, de Souza Lobo, um livretinho com as tabuadas e outros livros para
as primeiras quatro séries, além de livros de contos infantis, todos lidos pela Zélia antes de
serem vendidos. Não faltava papel de seda e papel crepon, este muito usado para a confecção
de flores para o cemitério; papel para cartas e envelopes. Aqui havia variedade, conforme a
situação exigisse: para notícias gerais, papel simples e comum ou em papel-linho com o
respectivo envelope; para escrita amorosa, em tons de rosa, azul e verde, decoradas com
rosas, cravos borboletas e passarinhos; para noticiar lutos, papel e envelopes com tarja preta.
O colono vendia à loja, trigo, milho, cevada, nozes, mel, ovos, banha, queijos porcos, peles de
animais abatidos (gado e suínos) e outros produtos. Depois de ajustados os preços com o
produtor, a firma retirava o gênero comprado ao colono e transportava-o, em carroças puxadas
por mulas, primeiro para armazenamento na própria casa comercial e, em outra etapa, ao local
de embarque, por via fluvial, quase sempre em Muçum, de onde partia para abastecer o
mercado de Porto Alegre. Mais tarde, as carroças foram substituídas por caminhões.

Valores de alguns artigos no ano de 1922
Servimo-nos de uma anotação de Itália Astolfi, responsável pela contabilidade no tempo da
cooperativa e primeiros anos da loja, para conhecermos o preço de venda de alguns produtos
no ano de 1922 na Cooperativa Dona Cândida: Uma saca de sal de 30kg, de primeira
qualidade: 8.500 réis; um quilo de sardinha em salmoura: 3.500 réis; um quilo de bacalhau:
4.000 réis; uma lata de óleo de salada: 3.000; um chocolate: 800 réis; um quilo de arroz: 1.000
réis; um quilo de açucar: 1.000 réis;um rolo de arame liso: 37.000 réis; um quilo de pregos:
2.400 réis; um quilo de soda: 3.000 réis; um vassoura: 1.800 réis; uma tesoura de tamanho
médio: 2.500 réis; um metro de tecido comum: 2.700; um metro de fazenda para vestimenta de
trabalhar na roça: 1.500 réis; um metro de morim: 3.000; um metro de alpaca: 27.500 réis; um
metro de algodão mais grosseiro: 4.800 réis.
A porcentagem acrescida sobre o preço de custo dos artigos era, normalmente, de 13%. Essa
porcentagem, pouco mais ou menos, era usual entre os comerciantes da região, conforme Itália
Astolfi.
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Quem trabalhava na loja
Pessoas da família. No tempo da cooperativa, José Astolfi ocupava-se com a parte de gêneros
coloniais, ferragens e secos e molhados; sua esposa Itália, da seção de tecidos, armarinhos e
miudezas e da contabilidade da casa.
À medida que as crianças cresciam, aprendiam a pesar e empacotar, enfim a atender o freguês
em pequenas compras. Elsa Astolfi conta que ela e a mana Clara eram crianças quando
iniciaram o trabalho de balconistas, sempre sob o olhar do pai ou da mãe, e que o pai lhes
dizia, quando aprenderam ausar a balança: “um quilo é um quilo, nem mais nem menos”.
Ensinava-lhes a anotar no borrador o nome do freguês, o produto comprado e o seu valor.
Zélia, que tinha uma letra bonita, transcrevia as anotações do borrador para outro livro. Com o
tempo, os filhos adquiriam maior conhecimento da dinâmica da loja. Mário Astolfi, que havia
completado o curso de contabilidade no Colégio Conceição, em Guaporé, passou a ocupar-se
com a escrita da loja e negócios em Porto Alegre. Plínio Astolfi optou pelo trabalho de
transportar os produtos da colônia, até a loja, onde eram armazenados, ou ao seu destino final:
frigoríficos, quando se tratava de suínos, ou Maltaria Guaporense, no caso da cevada. Elsa,
Clara, Ornela e Renato, juntaram anos de experiências no trabalho comercial.

Empregados
O primeiro empregado que a casa teve foi Angelim Favreto, ainda nos tempos da Cooperativa.
Era filho de um dos sócios. Ajudou no trabalho de escrituração, enquanto Mario fazia seus
estudos de contabilidade no Colégio Conceiçãao. Adepois passou para a condução do
caminhão no transporte de gêneros. Morava na própria casa de José Astolfi e permaneceu com
a família alguns anos, até seu casamento. João de Maman e Lourenço Sassi, ambos da linha
Colombo, foram carreteiros. Buscavam os gêneros na casa dos colonos e transportavam-nos
ao porto de Muçum para embarque fluvial, com destino a Porto Alegre.
Na Linha Três de Maio, a casa comercial contou com a ajuda de Valentim Frare (Tino) e Otávio
Oltramari, que dirigiam os caminhões, e Cirilo Giombelli, este morto em acidente durante o
trabalho, na década de cinqüenta.

O bar e as bochas
A bodega, como era chamada a seção de bebidas (na Linha Três de Maio) tinha freguesia certa
todos os dias. Com raras exceções, era parada obrigatória para aqueles colonos que deviam ir
à cidade e, na volta, faziam seu último contato social, tomando mais uns goles. Muitas vezes,
essa parada prolongava-se até à noite, e o freguês iniciava seu retorno a casa, bastante ”alto”,
confiando mais na sua montaria que nele mesmo. Mas, era aos domingos à tarde que bodega
recebia seus freqüentadores mais assíduos. Os grandes atrativos eram as bochas e o baralho.
Escova e bisca, trissete e outros. Jogavam e bebiam. Quem mais, quem menos, mas cana,
cerveja ou vinho eram companhia certa. A cerveja era de marca Regência, do Martini, de Nova
Prata. Depois vieram outras. Guaraná e gasosa, do Presoto, de Guaporé. Havia ainda o Capilé,
para refrescos, com água do poço, e a famosa granulina efervescente (magnésia), do
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Bergamini, imbatível, se existisse outra a disputar-lhe a preferência. Na Linha três de Maio, o
jogo de bochas não perdurou muitos anos pela dificuldade de se manter as canchas em ordem.
Aos domingos, a bodega contava com a ajuda do Sr. Angelim Casagrande, mais conhecido
pelo apelido de Toccet, morador da Linha Colombo, conhecedor de todos os colonos da região,
excelente bodegueiro e dono de uma voz privilegiada e muita musicalidade. Era ele que
conduzia o grupo de cantores das nossas belas canções italianas. Era normalmente com o
repertório, de todos conhecido, que aqueles homens encerravam o domingo. Impossível
esquecer “La bella violeta”, “Quel mazzolin di fiori”, a três ou quatro vozes, cantadas com
alegria, dentro do espírito da letra. Assim, com o canto, punham a alma em ordem e se
despediam. Para tudo se repetir no domingo seguinte.
Ainda há muito para se contar da loja de José Astolfi e filhos, que encerrou suas atividades em
1957, para continuar, não por muito tempo, com outros proprietários e outra razão social. Hoje,
não existe sequer um elemento a indicar o sítio onde se situava a casa.

Fontes: Karan, Elaine Maria Consoli. Raízes da colonização; em destaque a colônia de Guaporé e município de Dois
Lajeados. Porto Alegre, CORAG, 1992. Apontamentos deixados por Itália Astolfi, informações colhidas entre os
familiares Astolfi.

Vista da casa de comércio na Colomba durante uma proscissão, provavelmente no ano de 1926
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Uma Família
João De Maman e Maria Zandonai
João De Maman, Giuanin no nosso dialeto, era filho de Antônio De Maman e de Ângela
Dall’Acqua, ambos imigrantes de La Valle Agordina, Província de Belluno, Itália. João nasceu
na Linha Colombo em 13 de agosto de 1903, quando Guaporé começava a ser colonizado. Em
1921, casou com Maria Zandonai, nascida em Guaporé em 4 de março de 1903. Maria era filha
de Augusto (Agostinho) Zandonai e de Paula Mocelin também imigrantes italianos. Um fato
curioso sucedido com a nona Paula Mucelin, contado pela neta Norma de Maman, é que aos
85 anos a avó teve uma terceira dentição, incompleta todavia, formada de oito dentes que muito
lhe valeram. Nona Paula gostava de fumar cigarros de palha com fumo em corda, que ela
mesma preparava, picando o fumo em um canto da mesa, que chegou a gastar pelo atrito.
Outro de seus hábitos era o de beber regularmente pinga de alambique. Nona Paula Mucelin
faleceu aos 94 anos na Linha Colombo.
O casal João e Maria morou primeiramente com os pais De Maman, os quais trabalhavam com
casa de comércio, fábrica de erva-mate e de farinha de mandioca; mantinham também uma
casa de pasto, onde os tropeiros e carreteiros, que faziam o transporte de produtos,
pernoitavam ou só almoçavam, aproveitando para tratar e descansar os animais. É necessário
dizer que todo o trabalho decorrente dessas atividades, eram realizados pelos membros da
família, naturalmente sob a coordenação e às ordens do casal Antônio e Ângela. Às mulheres
cabiam o tabalho na loja, as tarefas domésticas e o cultivo da horta. A nora Vitória Astolfi,
casada com Mateus De Maman, era responsável pela cozinha e preparava as refeições para a
família e os hóspedes. Assim, a família vivia em harmonia.
Depois, João e Maria moraram em uma casa próxima, quase em frente, à capela da Linha
Colombo.
Em 1925, Antônio De Maman vendeu a casa de comércio e foi morar em uma casa próxima a
estrada que levava à Colombeta Bassa, ou seja, em direção às terras do Oltramari e dos
moinhos de João Damian e de João Agosti.
Nesse mesmo ano, no dia 13 de fevereiro, faleceu Ângela De Maman (Antônio morreu em
agosto de 1928), e Giuanin comprou a propriedade do pai – que morava então com o
filhoMateus – , e ali construiu sua própria casa, no mesmo lugar em que existira a casa paterna.
Segundo Plínio Astolfi, que o conheceu bem, Giuanin era uma pessoa íntegra. Sério e honesto
nos seus negócios e com sua família, não bebia; ademais era um homem bondoso. Plínio diz
que ele não tinha defeitos.
Giuanin dedicou-se primeiramente à agricultura. Ao mesmo tempo, desempenhava o ofício de
carreteiro para o comerciante José Astolfi, da Linha Colombo. Com uma carreta, puxada por
quatro eu seis mulas, buscava no interior da colônia os produtos dos colonos, porcos, banha,
milho, trigo, feijão, lentilha, nozes, amendoins e outros, que eram armazenados por Astolfi e,
em uma segunda etapa, levados em carretas maiores para Muçum, de onde eram
transportados em barcos (chamados gasolinas) para Porto Alegre. Transportava também, em
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carreta puxada por um terno de nove mulas, uva para as cantinas de Bento Gonçalves e alfafa.
Mais tarde, Giuanin instalou uma atafona para industrializar a mandioca, primeiramente a de
sua própria plantação e depois a que era comprada aos vizinhos. Produzia em torno de 700 a
800 sacas por safra, ou seja, por ano, afirma Rosina Zandonai, sua cunhada, residente em
Guaporé.
É ainda Rosina (hoje centenária), que nos conta como era produzida a farinha de mandioca:
De Maman trazia as raízes da roça em carreta puxada por mulas. À noite, na atafona, reuniamse componentes de 10 a 12 famílias da redondeza para as diferentes etapas do trabalho, até a
obtenção do produto final, ou seja, a farinha pronta para o consumo. Primeiramente, as raízes
eram lavadas, depois uma ou diversas pessoas descascavam a metade de cada raiz, que era
imediatamente passada para a pessoa que descascaria a segunda metade. Esse processo
evitava que a pessoa sujasse as raízes, que eram então, novamente lavadas e postas sobre
uma grande mesa em que estava instalado um ralador, ou moinho, movido por tração animal,
no caso, por mulas, que giravam constantemente, produzindo a moagem. Depois dessa etapa,
o produto ralado ia para uma prensa de ferro para a extração da água, que, por sua vez,
fornecia o polvilho. Depois de prensada, a farinha ia para um forno para a secagem. Aqui
também se fazia necessário a ajuda das mulas, que, durante um dia inteiro moviam as pás de
ferro que viravam constantemente a farinha até a secagem absoluta. A seguir, era peneirada,
sendo que a parte mais grossa sofria nova moagem para receber a qualidade da primeira. Por
fim, a ultima etapa. A farinha era posta em sacas de 50 quilos e vendida a nove contos de réis
a saca. O próprio Giuanin transportava seu produto para o mercado de Guaporé e Muçum, com
sua própria carroça puxada por um terno de cinco ou oito mulas.
As pessoas que, em mutirão, ajudavam no processo, não recebiam salário. Trabalhavam pelo
sistema de meia, ou seja, metade da produção pertencia às famílias que tinham prestado ajuda.
De Maman, era um homem empreendedor. A par da fabricação da farinha de mandioca,
instalou uma fábrica de erva mate, carijo e barbaquá.
Giuanin distinguia-se dos demais moradores, não só pela coragem de se dedicar a essas
atividades, mas também por um espírito de curiosidade por coisas novas. E a atividade que lhe
preencheu essa necessidade do novo e da supresa, foi a fotografia. Tornou-se o fotógrafo da
Linha Colombo.
A vida na casa de João e Maria era de trabalho e de simplicidade, como era na maioria das
casas. A alimentação era produzida pela própria família. Comiam polenta, leite, queijo, feijão,
batatas, rosca de polvilho e beiju feito de farinha de mandioca. Havia carne de galinha e porco.
De gado, poucas vezes. Uma particularidade muito especial marcava os De Maman: a alegria,
expressa no canto. À noite, após o jantar, o pai reunia os filhos e juntos cantavam as canções
italianas trazidas pelos imigrantes. Com certeza, eram por isso um pouco mais felizes que
outras famílias que não tinham essa prática. Outra forma de divertimento era o filó. Reunir-se
à noite em casa de um ou outro vizinho era uma prática usual na época, principalmente quando
havia uma diminuição do trabalho na lavoura. Era uma forma de convívio social quase tão
importante como participar do “rosário” na capela local, nos domingos à tarde. Assim, os adultos
e as crianças De Maman, depois do jantar, freqüentemente iam à casa de algum vizinho para
um serão, recebendo, oportunamente, a devida retribuição.
Dentro desse quadro de atividades, como vemos a mulher Maria Zandonai? Esposa e mãe,
competia-lhe o governo da casa, a administração da lavoura, a criação de pintos, galinhas,
vacas, a alimentação e educação dos filhos. O casal teve 13 filhos, que continuam agora a
descendência Zandonai-De Maman.
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Em 1944, João De Maman, a convite de seu irmão José, mudou-se, com a família, para a Linha
Santa Catarina, que pertencia então ao município de Erechim (hoje pertence à Campinas do
Sul), para exercer a atividade de madeireiro. Lá, o casal veio a falecer. Ele, em 1974 e a esposa
Maria Zandonai, em 1989.
A propriedade paterna, em Linha Santa Catarina, pertence atualmente ao filho Nelson De
Maman, que se ocupa com atividades agrícolas.

Genealogia de João de Maman e Maria Zandonai
João De Maman e Maria Zandonai tiveram 13 filhos, nascidos na Linha Colombo, menos o
último, que é natural de Jacutinga: Osmar, Elma, Valdomiro, Nilsa, Mário, Ivo, Norma Paula,
Mário Egídio, Gastão, Diva, Gládis, Ana e Nelson.
F1 – Osmar Alcides De Maman (falecido), nascido em 1923, casado com Rosalina Fabiani.
São pais de 8 filhos, que residem com a mãe em Curitiba, PR.
F2 – Elma Ângela De Maman, nascida em 1924, casada com Luís Rigo (falecido); pais de 8
filhos, que residem com a mãe em São Miguel das Missões, RS.
F3 – Valdomiro De Maman (falecido), nascido em 1925, casado com Armelina Barp. Pais de
5 filhos, residentes em Criciúma, SC.
F4 – Nilsa De Maman, nascida em 18 de janeiro de 1927, casada com Orlando Fabiani
(falecido). Pais de 12 filhos, residentes em Dois Vizinhos, PR.
F5 – Ivo Antônio De Maman (falecido), nascido em 1.º de agosto de1928, casado com Mélia
Rigo. Pais de 11 filhos. A família reside em Campinas do Sul, RS.
F6 – Norma Paula De Maman, nascida em 9 de junho de 1930, casada em 25 de agosto de
1951 em Jacutinga com Rafael Bonfanti, nascido em 7 de agosto de 1925 em Encantado, RS,
falecido em 1996 em Cascavel. Pais de 7 filhos:
N1 – Leni Maria Bonfanti, casada com José da Silva. Pais de 3 filhos: Josmael Andrey,
Leandro Henri e Rafael Demétrio. Residem em Cascavel, PR;
N2 – Marli Cecília Bonfanti, solteira, reside em Curitiba, PR;
N3 – Clari Carmen Bonfanti, casada com Antônio Carlos da Silva Borba. Pais de 2
filhos: Claudionor (falecido) e Cristiano. Residem em Cascavel, PR;
N4 – Juraci Ana Bonfanti, casada com Nelson Bonfanti. Pais de 2 filhos: Juliana e
Nelson. Residem em Cascavel, PR;
N5 – Noeli Fátima Bonfanti, casada com Arthur Joel Perzepiorski de Araújo. Pais de 2
filhos: Fernanda e Emanuel. Residem em Cascavel, PR;
N6 – João Carlos Bonfanti, casado com Josires Kist. Pais de uma filha: Giovana.
Residem
em Londrina, PR;
N7 – Silvana Bonfanti, casada com Luiz Nakamura. Pais de 2 filhos: Bruno e Paula
(falecida). Residem em Curitiba, PR;
F7 – Gastão De Maman, nascido em 1932, falecido aos 15 anos;
F8 – Mário De Maman, nascido em 1934, falecido com um mês de vida;
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F9 – Gládis De Maman, nascida em 1935, morreu, atingida por um raio aos 25 anos; casada
com Gladir Fistarol (falecido). Pais de 3 filhos que residem em Campinas do Sul, RS:
N1 – Glademir, nascido em 1963, casado com Claudete Bagnara. Pais de Pedro
Henrique, nascido 1992; Gabriela Gládis, nascida em 1995 e Alfredo Henrique, nascido
em 2002;
N2 – Gladimar, nascido em 1965, casado com Sirlene Fraccaro. Pais de Loredan,
nascido em 1988; Pamela, nascida 1993;
N3 – Carlos Cezar, nascido em 1967, casado com Ilse Nava. Pais de Taiane, nascida
em 1992 e Ana Carolina, nascida em 1999.
F10 – Mário Egídio De maman (falecido), nascido em 17 de fevereiro de 1936, casado com
Neusa Pacce. Pais de 3 filhos. A família reside em Francisco Beltrão, PR.
F11 – Diva De Maman, nascida em 1938, casada com Iraci Garsoni. Pais de 3 filhos.
F12 – Ana De Maman, nascida em 1943, casada com Alindo Redin. Sem filhos. Residem em
Ponte Preta. RS.
F13 – Nelson De Maman, nascido em 3 de novembro de 1944, casado com Delcina Dalssoler.
Pais de 3 filhos. Residem em Linha Santa Catarina, Campinas do Sul, RS.
Norma De Maman Bonfanti continua residindo em Cascavel, PR, próxima aos filhos e netos
que lá residem. Dinâmica, ocupa-se com atividades caseiras e participa com muito
entusiasmo das atividades do Clube da terceira idade do qual faz parte.

Uma Mulher
Ermelinda Gusatti
Tia Ermelinda nasceu no dia 15 de maio de 1914 na cidade de Avorezinha no Rio Grande do
Sul. Era filha de Giacomo Gustti e de Pierina Astolfi, ambos imigrantes italianos. Com cinco
anos, Ermelinda foi vítima de paralisia infantil. Ficou muitos meses doente e seu corpo ficou

33

totalmente deformado, mas sua inteligência não foi foi prejudicada. Como não podia caminhar,
a menina aprendeu a locomover-se rastejando.

Tia Ermelinda era muito ativa e atuante. Costurava muito bem, bordava e fazia crochê, cuidava
dos afazeres da casa e ainda tomava conta de seus sobrinhos. Ela mesma criou uma sobrinha,
filha de sua irmã Rosa. Acompanhou essa sobrinha quando a mesma casou e com ela viveu
até a morte.
A tia era muito querida por todos, e a todos ela ajudava a despeito de seu estado físico. Era
alegre, prestativa e comunicativa.
Foi algum tempo depois da mudança de nono Antônio, que era seu irmão, para Rondinha,
estando a Ermida já casada com João Scorssato, que esse casal com a tia Ermelinda também
se transferiu para aquela localidade. Conforme o que meu pai e meus tios me contaram, quando
eles eram crianças, a tia passou um tempo na casa deles, e que ela era a felicidade da família.
Todos tinham um grande amor e carinho por ela, que era uma poessoa de extrema bondade.
Tia Ermelinda era muito competente e caprichosa em tudo o que fazia. Costurar causava-lhe
muito sofrimento. Usava a máquina manual. Por Ter suas mãos muito deformadas não
conseguia dar tração à maquina e ao mesmo tempo cuidar da peça que estava sendo
costurada. Então servia-se dos dentes para conduzir o tecido e deixava a costura impecável.
Todos nós temos um grande carinho e grande admiração por essa pessoa maravilhosa que
não se acomodou aos contratempos do destino, mas que correu atrás de seus ideais, tornouse útil e fez mais do que devia para merecer o grande carinho que lhe dedicamos.
Tia Ermelinda Gusatti faleceu no dia 7 de agosto de 1977. Contava 63 anos. Ela foi
verdadeiramente uma grande personalidade.

Lucas Tonello Gusatti
Estudante, Rondinha—RS

Ermelinda Gusatti, filha de Giacomo Gusatti e Pierina Astolfi, nascida em 1914 e
falecida em 1977 em Arvorezinha, RS.
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Tradições que já Foram
Como faziam a lavagem da roupa
Em nossa última edição falamos sobre a lixívia, recurso usado pelas donas de casa na lavagem
da roupa. Foi uma tradição trazida pelas mulheres imigrantes de diversas etnias, praticada por
longos anos, não só como auxiliar nas atividades do tanque, mas com os mesmos bons
resultados na limpeza do chão de táboas, na lavagem da louça e sempre onde fosse necessário
o uso de sabão.
O advento dos sabões em pó e os alvejantes industrializados condenaram a lixívia ao total
esquecimento.
Para as mulheres do norte da Itália (de onde vieram nossas nonas), sujeitas a um inverno
rigoroso, de muita neve e chuva e pouquíssimo sol, a lixívia era o único recurso disponível para
conferir às roupas não só a característica de bem lavadas, mas também o cheiro de limpas.
O mesmo número do Risveglio, boletim informativo da paróquia de La Valle (N.º 01, ano 63,
Páscoa de 2000) – que nos deu as informações sobre a lixívia e que, por um lapso, omitimos
de citar como fonte na revista do ano 2002 - , fala-nos também da maneira como era conduzida
a tarefa de lavar a roupa da família pelas mulheres de La Valle (terra de nossos antepassados
Dall’Acqua, De Maman e de muitos outros imigrantes). A roupa não era lavada todos os dias,
nem sequer todas as semanas, pois o rigor do inverno, que durava nove meses, não permitia
a troca regular do vestuário interno. Assim, as lavagens eram espaçadas, ainda que a carga
de roupa fosse grande. De qualquer forma, pelas condições em que era efetuada, essa
atividade não causaria inveja a nenhuma dona de casa de hoje.
Lavar roupa era um tabalho árduo, fatigante, executado com sofrimento e pouca alegria.
Conforme conta o pesquisador do Risveglio, não havia tanques nas casas, desprovidas que
eram de água. Não era a água que ía às casas, eram as pessoas que íam a ela, ou seja, às
fontes públicas de onde a água era levada em baldes de madeira para o consumo da família.
Em La Valle ainda existem as fontes de antigamente, em lugares públicos, com água abundante
e límpida que provém das montanhas pelo degelo da neve.
A roupa era lavada nos riachos ou nos canais que levavam água para os moinhos. Eram
procurados os locais que oferecessem a água mais límpida e menos gelada, mesmo que
estivessem muito distantes. Muitas mulheres, para aproveitar um pouquinho de sol, faziam
longos trajetos montanha acima para cumprir a sua tarefa em lugar mais propício.
Especialmente as mulheres do lugar chamado Muda, onde não era visto o sol por vários meses
do inverno, transpunham a montanha e buscavam um lugar em um dos vales ou em uma
encosta onde, além da água, podiam contar com o bendito sol.
Outro fator condicionante era o trabalho nas lavouras, um espaço muito curto (cerca de três
meses) entre um inverno e outro, que não permitia tempo para lavar roupa. Era preciso
aproveitar cada hora do dia para produzir alimentos (sempre insuficientes). Só a chuva poderia
afastar as pessoas do trabalho na terra. Então, sim, as mulheres aproveitavam para lavar
roupa. Nesse caso, um saco grande de juta, com um canto enfiado no outro, era a solução. O
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mesmo cobria a cabeça e os ombros, deixando os braços livres para o trabalho. Melhor e mais
cômodo ainda, era lavar sob alguma ponte, que protegia da chuva, represando a água, que
formava assim um pequeno açude, onde pudesse ser colocado, da forma mais cômoda, o
lavadouro (lavel). Este não era levado para casa toda a vez que era usado. Escondiam-no atrás
de alguma moita ou junto ao tronco de uma árvore. Ninguém o levava, mas muitas vezes era
usado por outras lavadeiras sem permissão da dona ou, se esta estivesse presente, pediamno com a costumeira frase: – me emprestas teu lavel para essas poucas roupas? – Usa-o, mas
depois esconde-o atrás das plantas.
Para torcer os lençóis depois de enxaguados, eram necessárias duas pessoas a fim de eliminar
ao máximo a água e abreviar a secagem. O mesmo, para colocar adequadamente a roupa no
mastel, ou seja, na tina de madeira, onde as peças, especialmente as brancas, ficavam de
molho na lixívia.
Nas principais etapas do processo de lavar a roupa, havia solidariedade entre as lavadeiras.
Uma precisava da ajuda de outra para concluir bem a tarefa. Isso fazia com que a lavagem
fosse um ato de caráter comunitário.
Só depois da Segunda Guerra, em algumas localidades daquela região agordina, foram
construídos tanques comunitários, grandes, com lavadouro dos dois lados, com abundante
água corrente e boa cobertura para abrigar as lavadeiras das intempéries. Mas, somente nos
anos sessenta, começou para as mulheres lavalesas a era das máquinas de lavar elétricas e o
uso de sabões e elas adequados.

O sabão
Durante a Segunda Guerra, naquelas regiões da Itália, não havia sabão no mercado. Cada
família preparava o seu em casa. Para isso, tomavam ossos de suínos ou de outro animal,
soda cáustica para dissolvê-los e breu para ligar a mistura. Esses ingredientes eram fervidos
em determinda quantidade de água, até se obter o ponto certo. A massa era então despejada
num recipiente adequado, onde esfriava, para ser depois cortada em barras. Quem já usou um
sabão assim fabricado sabe bem do “perfume” que o caracterizava! O mesmo processo foi
usado também por nossos imigrantes, por longos anos, especialmente na zona rural, mesmo
depois do advento dos sabões industrializados.

Na Linha Colombo
Esse modo de lavar a roupa foi usado pelas nossas nonas imigrantes quando aqui chegaram.
Elas não tiveram tão logo um tanque perto de casa. Lavavam a roupa na água da fonte, quando
esta existia, ou então em algum córrego que passasse pela propriedade ou na propriedade
vizinha, mesmo que estivesse distante da moradia. Represavam a água e instalavam um
lavadouro fixo, uma pequena vantagem sobre suas conterrâneas.Outra vantagem, essa
gloriosa, foi a de terem sol em abundância, mesmo descontados os dias de chuva e as
condições descômodas e insalubres, pois trabalhavam muitas vezes com os pés encharcados
ou ajoelhadas sobre pedras.
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Os moradores da Linha Colombo, de modo geral - falamos daqueles que moravam no
“borgheto” e os mais próximos a ele -, não contavam com fartura de água. Por volta de 1938,
na estrada de chão batido que levava à Linha 28, pouco abaixo da escola, à direita, havia um
regato que vinha do banhado do Batista Ortolan, cujas águas foram represadas em um tanque
comunitário, relativamente grande, favorecendo diversas famílias. A iniciativa da construção do
tanque partiu das mulheres, que mais sofriam com o problema. Com a aquiescência dos
homens, o tanque se fez realidade. Foi seu construtor o Caetano Toni, carpinteiro do lugar. Lá
encontravam-se, a fim de lavar a roupa da família, as senhoras Angelina Toni, Itália Astolfi,
Josefina Caron, Carolina Sonaglio, e outras, ou as filhas delas. Mesmo que o trabalho não
fosse fácil, as conversas fluíam. Novidades, comentários, conselhos; confidências e muitos
risos amenizavam a tarefa quando as lavadeiras eram jovens e solteiras. O lugar era aprazível
no verão, tolerável no inverno. Havia lugar para branquear a roupa ao sol e para secá-la. O
sabão não diferia daquele dos nossos antepassados e nunca era deixado no tanque, porque
poderia sumir. Mesmo que em restos diminutos, era levado para casa e aproveitado até o
finzinho.
Quanto tempo durou o tanque comunitário da Colomba? Não muitos anos. No início da década
de 40, as famílias usuárias começaram a migrar. O córrego que o abastecia perdeu seu objetivo
maior. O banhado secou, marcando assim o fim de uma época.

Zélia Astolfi Camerini, nascida na Linha Colombo em 1924, fez um relato de sua
experiência como lavadeira nos anos em que ainda era menina, mas não isenta de tarefas
domésticas:
Desde meus primeiros anos ouvia as reclamações da mamãe sobre a falta d’água para lavar a
roupa. Lembro-me de uma grande tina, no canto do armazém, a qual recebia a água do telhado,
que era usada para a lavagem. Além de ser muito fria, só a tínhamos em caso de chuva. Tirála do poço para lavar tanta roupa era impossível. Mamãe recorria então às pessoas que
lavavam em suas casas e mandava lavar, ao menos, as roupas de cama.
Havia uma pequena represa de água logo abaixo da escola, debaixo de dois salgueiros, mas
para lavar a roupa devia-se ficar ajoelhada. A água era pouca, vinha lá do banhado do Ortolan,
do outro lado da estrada. Havia ali também uma pequena nascente, que aos poucos foi
secando.
Por volta do ano de 1930-31, represaram a água de várias nascentes que havia nas nossas
terras, logo abaixo do Zandonai, formando assim um pequeno açude, que nós chamávamos
de fontana. Sobre ela estava atravessado um grosso tronco de árvore à guisa de ponte. Era
servida também por um “lavel” bem grande. Nessa fontana – que ficava longe de casa – eu,
ainda menina, ia com a Irene Gusatti lavar a roupa da casa. Eu ficava sentada sobre o tronco
da árvore, ouvindo as histórias que ela me contava e que, depois, eu passava às outras
crianças da vila, no intervalo das brincadeiras. Irene foi uma pessoa que trouxe muito carinho
para nós; trabalhava sempre muito alegre. Quantos momentos felizes recordo do tempo dela
em nossa casa!
A roupa era lavada e estendida lá mesmo, porém, quando ficava tarde, precisava ser levada
para casa ainda molhada. Qual a distância? Sem dúvida, uns 500 metros. Às vezes tínhamos
sorte, quando passava nossa carrocinha, que vinha do carijo, e levava as cestas de roupa. Foi
um tempo muito cansativo, havia muita roupa para lavar, considerando que a família era muito
grande e havia ainda a doença da nona Azzalini.
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Mais tarde, em 1935 ou 36, as mulheres da Colomba reuniram-se para estudar uma solução
para o problema da água, que não era só da nossa casa, era geral. Carolina Sonaglio tinha
poço, mas não bastava, pois havia muitos filhos. Ângela Ortolan também tinha poço, mas era
difícil de tirar dele água suficiente para lavar. Angelina Toni dependia da vizinha Ângela. A
professora Pina, também. Essas mulheres conversaram com o Batista Ortolan, que concordou
com a possibilidade da construção de um tanque grande em que diversas pessoas pudessem
lavar simultaneamente. Cada uma pagou 5 000 réis, e o Caetano Toni construiu o tanque. A
partir daí, sim, lavar roupa se tornou uma festa!
As conversas entre as mulheres eram ensinamentos para nós, mas quando se encontravam
só as jovens, era tudo risos e alegria.

Quando fui encarregada de lavar a roupa da família, eu gostei. Era uma tarefa cansativa, mas
agradável. Mamãe nos ensinara, passo a passo, como fazer esse trabalho, por isso era muito
bom, e a companhia sempre agradável. Certo, não se podia ler enquanto se lavava roupa, mas
como era bom transmitir as histórias e os contos para as outras e comentar os romances com
a Hilda Caron, que também gostava de ler, e trocar idéias com a Ida Sonaglio!
A lavagem consistia em molhar a roupa e ensaboá-la, observando as partes mais sujas. O
sabão era feito em casa. Ensaboava-se peça por peça, até o fim. Começava-se então a
esfregar uma por uma para eliminar a sujeira e voltava-se a ensaboar todas novamente para
completar a limpeza. Começava então a enxaguar; por fim, o anil para as roupas brancas
ficarem mais bonitas. Se o tempo permitisse, estendia-se a roupa no arame farpado da cerca
(quantos rasgões!) Antes da enxaguadura, as roupas brancas sofriam outro processo. Se
houvesse sol, eram estendidas sobre as grandes pedras que havia no local para corar; outras
vezes, isso em época de férias, eram estendidas na parte dos fundos da escola, sobre o
gramado. Lá ficavam corando até a manhã seguinte, quando eram enxaguadas. Era como um
tapete branco sobre um tapete verde. Não havia alvejantes como hoje, mas o branco da roupa
assim obtido era a compensação para tanto trabalho!
Assisti, uma vez, na família Grando, o preparo da lixívia. A roupa toda era lavada, com o maior
cuidado, na água corrente, enquanto no fogo fervia um panelão com água e cinza do fogão em
uma trouxinha de pano. Em uma tina de madeira com um furo no soalho e, sobre o furo, um
pires emborcado e levemente alçado, estendiam as roupas, primeiro as de cor escura, depois
as mais claras, sempre bem abertas, umas sobre as outras, por último, as brancas.
Despejavam então a lixívia bem quente, que atuava sobre as peças brancas e sucessivamente
sobre as outras. Pelo orifício encoberto pelo pires, a água ía saindo lentamente durante a noite.
Na manhã seguinte, as roupas eram enxaguadas.
A lixívia conferia mais brancura às roupas brancas e claras e uma limpeza mais eficiente às de
cor.

Clélia Dall’Acqua Linzmayer, filha de Ângelo Dall’Acqua, nascida em 1921 e hoje
residente em Curitiba, conta que na casa dos pais, na Linha Dezoito em Casca, então 2.º distrito
de Guaporé, a lavagem da roupa da família era feita em tanque situado em uma faixa de terra
que Dall’Acqua havia obtido por troca com seu vizinhoDonadel. Lá corria um riacho que brotava
de uma vertente situada na terra do Donadel. Essa água servia para o gado e para o tanque,
que era de madeira e de bom tamanho. Ficava a dois quilômetros de casa. As moças que
lavavam a roupa iam ao tanque de manhã cedo, levando uma merenda, e retornavam à tarde
com a roupa limpa e seca. Clélia contou que uma vez deixou umas peças de roupa corando na
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grama e, no dia seguinte, ao recolhê-las, havia debaixo de uma delas uma enorme cobra, que
foi morta na mesma hora pela amiga e companheira Isetta Donadel.

Antes da negociação com o vizinho Donadel, a roupa era lavada em águas que passavam
pelas terras de outro vizinho, o Longo. Um desentendimento entre Longo e Dall’Acqua motivou
o último a buscar a solução junto ao amigo Donadel.
Para lavar uma ou outra peça, a família Dall’Acqua contava com um pequeno tanque de
emergência, junto ao poço, do qual era tirada água com um balde.
O processo de lavar roupa, hoje, em nossa cultura, nada tem a ver com a mesma atividade,
exercida, há não muitas décadas, por nossas antepassadas. O único elemento comum talvez
seja a água, que, ao contrário delas, entra em nossas casas e, em abundância. Contamos com
máquinas, da mais simples a mais sofisticada, mil marcas de sabões, outras tantas de
alvejantes e amaciantes. Contamos com secadoras, que apressam a secagem, dispensando o
sol. Sem canseiras e preocupações, em algumas horas, podemos lavar nossa roupa, secá-la
e vesti-la, macia e perfumada, e fazê-la voltar, sem a menor cerimônia, a uma nova lavagem
no mesmo dia. O progresso tecnológico agraciou-nos com essas comodidades. Nada de
tanques ao sol ou à chuva, muito menos de fontes nem sempre próximas à casa, nem cestos
cheios de roupa molhada para ser estendida em varal distante. Nada de sabão escuro e
malcheiroso! Mas, também não mais aquele cheiro peculiar e gostoso da fonte, aroma de
hortelã e de outras ervas, capaz de perdurar a vida inteira em nossa memória olfativa; não mais
o frescor e a limpidez da água corrente, sempre pronta a receber as lavadeiras. Não mais
conversas e confidências ao pé do tanque, estórias e fofocas. Essas são lembranças de quem
vivenciou tais experiências. Quem não as teve sequer imagina que possam ter enriquecido o
universo pessoal de tantas mulheres que nos antecederam.

Fontes: Boletim paroquial Risveglio. Ano 63, Páscoa 2000, n.º 1, La Valle Agordina, Belluno, Italia,. Relatos de
Nadir Caron Tessaro, União do Oeste, SC; Zélia Astolfi Camerini, Novo Hamburgo, RS; Clélia Dall’Acqua
Linzmayer, Curitiba, PR.
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O Italiano que está em Você
Francamente, sinto-me orgulhoso de pertencer a esta origem, ser descendente daquela gente
corajosa que enfrentou as maiores dificuldades e nos deixou um legado de virtudes e muita
vontade de prosperar, implantando nessa Pátria o progresso que se espalha de norte a sul. O
italiano que está em mim ainda fala o nosso dialeto e faz questão de transmiti-lo aos
descendentes, como faz questão de manter nossas tradições a qualquer custo.

Alaídes Scorsato
Passo Fundo, RS

A italiana que está em mim é mais italiana quando está no Brasil do que se sentiu nas vezes
em que esteve na Itália. Na verdade, a italiana que está em mim tem muito mais a ver com
aquela que veio com minhas antepassadas, nona Azzalini e nona Sbardelotto e todas as
mulheres que elas geraram. É com elas que me identifico. Também somei créditos de heranças
masculinas, coisas boas. Enfim, a italiana em mim faz bem o gênero dessa etnia. Se encrespa
facilmente diante de certas situações, mas logo, logo, volta à paz. Tem o mesmo gosto e prazer
pela refeição simples de polenta, queijo, poína e radici coti que tinham suas nonas. E é cem
por cento fiel a alguns aprendizados da infância: por exemplo, quando perde a creanza, ainda
diz o mesmo palavrão que aprendeu bem antes de fazer a primeira comunhão.

Maria Astolfi
Gramado, RS

Hoje, aos 82 anos, sei que a italiana que está em mim é muito forte e bem temperada. Uma
italiana que enfrentou o sertão catarinense com a mesma fibra e coragem que tiveram as
mulheres imigrantes, minha nona, minha mãe e muitas outras. É coisa do sangue! Comecei e
recomecei de novo muitas vezes, ao lado de meu marido. Com ele, tive dez filhos ... e continuo
viva! O mesmo sangue que mantinha os meus antepassados me dizia – vai em frente, a vida
continua! Hoje, desfruto: filhos, netos, livros e outras coisas boas. La vita è bella, mi piace
vivere!

Clélia Dall’Acqua Linzmayer
Curitiba, PR
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O italiano que está em mim sente-se muito orgulhoso e satisfeito de ser italiano. Quando
morava em uma localidade tipicamente de hábitos e costumes trazidos pelos imigrantes, nada
nos chamava muita atenção na forma de viver o dia-a-dia. Quando mudei, com minha família,
para uma cidade, onde a maioria das pessoas era de origem germânica, o italiano em mim
verificou que havia diferenças entre nós. Chegou a sentir saudade daqueles laços que parecia
terem sido cortados. Com o passar do tempo, participei com minha esposa da fundação de
uma sociedade italiana, que reforçou nossas raízes de origem. Como não podia ser diferente,
criamos um grupo de cantos especificamente italianos. Assim, além de praticarmos o nosso
dialeto, nos divertimos cantando, comendo, bebendo e mantendo vivos em nós os hábitos e
costumes ensinados por nossos antepassados. Sempre com muita alegria, muita fé e com
muita esperança de que esse viver possa continuar por muitos anos.

Bruno Astolfi
São Leopoldo, RS

O Amor
Crianças e jovens respondem
É o que eu sinto pela minha família: pai, mãe, Gabi e pela minha cachorrinha Mel e seus filhotes.
Amor é um sentimento que não tem como explicar; é como perguntar a alguém: - Onde termina
o universo?
Sei que o amor nasce quando a pessoa nasce, e pra mim a amor não tem fim. Eu me sinto
muito amada e só existe o universo porque existe o amor. Por que alguém – Deus – iria criar a
nós e o universo se não existisse amor?

Letícia Roos Sebben, 12 anos - Guaporé

Amor é uma coisa
Amor é ser amigo
Amor é não brigar
O amor existe no coração
Sem coração a gente não vive
Sem coração a gente não tem sentimento
E sem o amor não tem vida.
Na minha família tem vida e amor porque a gente tem coração e a gente se ama.

Gabriel Roos Sebben, 8 anos – Guaporé
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O amor é a família, favores ...

Ricardo Astolfi, 11 anos – Novo Hamburgo

O amor é um sentimento de carinho por alguém
ou por alguma coisa.

Marcelo Astolfi, 16 anos – Novo Hamburgo

É alguém que ama alguma coisa ou uma
pessoa. Eu amo meu pai, minha mãe, meu
irmão e todos os meus primos. Ah! Também
amo meus avós e, quando a gente ama
alguma coisa é porque ela está bem perto do
coração.

Anna Clara Astolfi Justo, 5 anos – São
Leopoldo
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O que é ser Filho

Os Imigrantes
Família de Eulélia Dall’Acqua e José Betiato
Em seus Apontamentos de Viagem, o imigrante Giuseppe Dall’Acqua conta que, com sua
família, composta da esposa Anna Bonfardin e dos filhos Luís, de 12 anos; Ângelo, de10 anos;
Ângela, de de 8 anos; Mateus de 6 anos e Ana, de 3 anos, deixou sua terra natal (povoado de
Lantrago, distrito de La Valle, município de Agordo, na Província de Belluno), com destino ao
Brasil, mais precisamente ao Rio Grande do Sul. Era o ano de 1878. Com outros imigrantes, a
família Dall’Acqua foi mandada para a região de Bento Gonçalves, onde se estabeleceu na
Linha Palmeiro, lugar em que alguns anos depois o próprio Dall’Acqua construíria a capela
dedicada a São Miguel, que existe até hoje.
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O filho Luís Dall’Acqua casou-se em Bento Gonçalves com Regina Faccin. Em 7 de março de
1901, nasceu-lhe o filho que recebeu o nome de José. Pouco tempo após a família mudou-se
para a Linha 18 de Casca, que era então segundo distrito de Guaporé, onde nasceram outros
filhos.
José Dall’Acqua casou em Casca com Maria Lucinda Casella, nascida em 29 de novembro de
1900, filha de Estela e Antônio Casela, natural da Linha 15. Foi em Casca que nasceu o primeiro
filho de José e Maria Lucinda, Chamado Ludovico. Depois, o casal mudou-se para Paiol
Grande, no Km 14 em Dourado, hoje município de Erechim. José era carpinteiro e ferreiro e
Lucinda, costureira. Lá nasceram os filhos: Leonildo, Lidovino (falecidos), Edilze, Eulélia,
Zelmiro (falecido), Zilá, Gládis e Zelci.
Em 1945, a família mudou-se para Jacutinga.
Eulélia, nascida em 11 de novembro de 1930, casou-se com José Betiato, nascido em 6 de
setembro de 1923. O casamento foi realizado na paróquia de Jacutinga no dia 10 de setembro
de 1949.

A família de Eulélia e José Betiato
José e Eulélia moravam no interior de Jacutinga, onde ele era agricultor e ela costureira e
funcionária pública. Depois mudaram-se para a cidade. José também foi reservista. Dessa
união nasceram cinco filhos: Altemia, Cleide, Eurelice, Dervile e Marisa.
Altemia nasceu em 7 de janeiro de 1951 e casou com Renato Lazzareti no dia 16 de setembro
de 1972. Renato é caminhoneiro e Altemia, costureira e funcionária pública. Residem hoje em
Jacutinga. Tiveram uma filha, Carla Daiana Lazzareti, professora de matemática, nascida em
11 de abril de 1982.
Cleide, nascida no dia 24 de fevereiro de 1946, casou com Pedro Maria Sobrinho, nascido em
3 de agosto de 1951. O casamento foi realizado em 24 de julho de 1976. Ela é professora
aposentada e diretora do Colégio São José no município de Ponte Preta. Foi vereadora por
duas gestões e presidente da câmara de vereadores. Pedro Maria, hoje aposentado, é
comerciante. O casal reside em Jacutinga e teve três filhos: Elisângela, nascida em 29 de
setembro de 1977, hoje professora pósgraduada em Ciências Biolágicas; Eliselton, nascido em
7 de fevereiro de 1979, comerciante; Jossana, nascida em 25 de setembro de 1978, hoje
concluindo o ensino médio.
Eurelice, nascido no dia 28 de maio de 1959, agricultor, casou com Teresa Perin, nascida em
10 de outubro de 1960. Hoje ele atua como vereador na sua segunda gestão, no município de
Ponte Preta, onde moram. Tiveram duas filhas: Franciele, nascida no dia 18 de setembro de
1983, professora: Marciane, nascida no dia 25 de fevereiro de 1989, estudante.
Dervile, nasceu em 23 de fevereiro de 1963, casou no dia 14 de setembro de 1985 com Dorceli
Biedacha, nascida no dia 16 de agosto de 1966. Dervile é ministro da Eucaristia, comerciante
e agricultor; a esposa é vereadora. Tiveram quatro filhos: Ivan Delouise, nascido no dia 15 de
fevereiro de 1987, falecido em acidente de carro em Nonoai, no dia 27 de novembro de 2003;
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Eveline, nascida no dia 15 de fevereiro de 1989, estudante; Adonis, nascido no dia 27 de
setembro de 1991 e Giavele, nascida no dia 10 de junho de 1993, ambos estudantes.
Marisa, nascida no dia 25 de março de 1966, professora pós-graduada em pedagogia, casou
com Pedro Bieniek no dia 25 de novembro de 1985, agricultor e comerciante, nascido no dia
15 de julho de 1958, Residem em Jacutinga e têm três filhos: Emanuele, nascida em 3 de abril
de 1988, estudante; Gregori, nascido em 2 de abril de 1991, estudante, e Cauê, nascido em 15
de maio de 2003.

Eulélia Catharina Dall’Acqua Betiato

Eulélia Catharina Dall’Acqua Betiato é aposentada e viúva, mora em Jacutinga na Rua Sete de Setembro nº
491. Canta junto ao coral da Paróquia Santo Antônio há mais de 10 anos, o qual tem como maestro seu
genro Pedro Maria e sua filha Cleide Betiato Maria, animando missas e outros eventos. Participa também do
coral de língua italiana La Montanara há mais de 10 anos, tendo como maestro o Sr. Lírio Toldo, presidente
da Ordem dos Músicos do Rio Grande do Sul. Durante esse período, o coral fez muitas apresentações em
diferentes locais, inclusive uma viagem para o Chile no dia 5 de outubro de 2003, para o 9º Festival
Internacional de Bandas y Corais y Fanfarrias. Nesse período também receberam a visita de um coral
italiano, que se apresentou no município.
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Como me tornei Mestre de
Bandas

No tempo em que eu cursava a sexta série do ensino fundamental, existia uma banda marcial
no colégio. Fiz fiz parte dela e por, alguns anos, toquei vários tipos de instrumentos de
percussão. Só fazíamos apresentações na semana da pátria.
Os anos passaram, e houve um período em que as bandas desapareceram da região. Em
1989, foi fundada a BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE GUAPORÉ, da qual fui percussionista
até me convidarem para ser seu coordenador. Era o ano de 1992. Com nossa equipe
organizamos os primeiros concursos estaduais de bandas e fanfarras, nos quais chegávamos
a reunir mais de dois mil músicos de todo Estado em finais de semana, fornecendo alojamento
e refeições.
Desses concursos nasceram duas entidades importantes no movimento de bandas, que são a
AGB – Associação de Bandas do RGS e a FEBARGS – Federação de Bandas do RGS, que
assumiram os concursos, e hoje promovem campeonatos de nível não só estadual, mas
também federal, sulbrasileiro e mundial. Orgulho-me muito de ter colaborado e ter participado
do início dessas entidades, mesmo entendendo pouco de música em meio aos maiores
maestros do Estado.
Em 1993 houve troca do governo municipal e, como eu não era concursado, fui demitido e
contratada em meu lugar outra pessoa de confiança do partido que estava assumindo. A banda
continuou por mais três anos e acabou sendo extinta.
Nesse tempo, fui contratado pela prefeitura de Ilópolis para iniciar uma banda naquele
município. Mesmo sem conhecer teoria e leitura musical, assumi o compromisso, procurei
matérial de estudo musical em várias bibliotecas e busquei o conhecimento de que precisava.
Fui regente daquela banda por quatro anos.
Fui estudando e aprendendo cada vez mais, montei e fui regente da banda do município de
Nova Bassano por três anos. Montei e sou regente da banda do Colégio Santa Teresinha, da
cidade de Anta Gorda há dez anos.
Após a banda de Guaporé ter ficado parada por nove anos, o Poder Público doou os
instrumentos a uma escola municipal de alunos carentes e me contratou para dar início a uma
nova banda em agosto de 2002.
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Em dois meses fizemos a primeira apresentação. Eram trinta e cinco alunos. O sucesso foi
tanto que, em seis meses, a banda já contava com cento e vinte alunos, dos quais dois deles
pertencem a uma classe especial de deficientes auditivos, quebrando barreiras e se integrando
normalmente à coorporação. São oitenta alunos nos instrumentos de sopro e quarenta, nos
instrumentos de percussão. Todos eles tem aulas de instrumentação, teoria e leitura musical.
Hoje, nossa banda não para nem para férias. Somos convidados para shows em todos os
eventos da região, e tenho orgulho de dizer que considero todos os meus alunos como
filhos.Consegui tirá-los da rua, dando-lhes um objetivo, ensinando-lhes o caminho do respeito,
da dignidade e do amor à Pátria. Consigo assim evitar que trilhem os caminhos das drogas e
da prostituição.
Sou reconhecido não só em Guaporé, mas em vários municípios, pelo sucesso do meu trabalho
com alunos carentes. Há poucos dias aceitei um convite para trabalhar, como voluntário, em
um projeto para ensinar a sessenta crianças carentes de outra escola de nossa cidade. Isto me
gratifica.

Jorge Luís Astolfi
Guaporé

Notícias Sociais
NASCERAM
Sabina Camerini, filha de Patrícia Camerini e Macley Sant’Ana, em Joinvile, SC, no dia 3 de
dezembro de 2002. Sabina é bisneta de Zélia Astolfi e Francisco Camerini.
Mateus Favero, filho de Gilberto José Favero e Iracema Dreher, no dia 4 de dezembro de 2002
em Coronel Passos Maia, SC. Mateus é neto de Ivone Dall’Acqua e Luís Favero.
Giovanna Astolfi, filha de Tarso Astolfi e Marta Granata, no dia 24 de janeiro de 2003, em
Porto Alegre, RS. Neta de Mário Astolfi e Élide Bonetti.
João Antônio Astolfi Gonçalves, filho de Rogério Gonçalves e Letícia Astolfi, no dia 4 de
fevereiro de 2003 em São Leopoldo, RS. Neto de Bruno Astolfi e Eda Lazzarotto.
Vitor e Andréia Kuati, filhos de Maria Elizabeth Amado Noivo e Rodrigo Kuati (bisnetos de
Clélia Dall’Acqua e Walter Linzmayer). Em Minas Gerais, dia 11 de fevereiro de 2003.
Julia Astolfi, filha de Renato Jr. E Laura Emanueli Pereira, no dia 8 de março de 2003 em
Santa Maria RS. Neta de Renato Astolfi e Zilá Roveda
Francisco Camerini, filho de Sérgio Francisco Camerini e Cláudia Cardoso, em 31 de março
de 2003 em Joinvile, bisneto de Zélia Astolfi e Francisco Camerini.
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Cauê Betiato Biebiek, filho de Marisa Inês Dall’Acqua Betiato e e Pedro Bieniek, em 15 de
maio de 2003 em Jacutinga, RS. Cauê é neto de Eulélia Catharina Dall’Acqua e de José Betiato
e tetraneto de Giuseppe Dall’Acqua e Anna Bonfardin.
Pedro Henrique Astolfi, filho de Emerson e Daniela Noal Palma, no dia 24 de setembro de
2003 em Santa Maria, RS. Neto de Renato Astolfi e Zilá Roveda.
Vinicius Astolfi Justo, filho de Fernando Justo e Walesca Astolfi, em São Leopoldo, RS. dia
11 de outubro de 2003. Neto de Bruno Astolfi e Eda Lazzarotto.
Camila Linzmayer Rucker, filha de Carolina Linzmayer Gomes e Luís Rebello Rücker, em 9
de janeiro de 2004 em Curitiba, PR. Camila é bisneta de Clélia Dall’Acqua e Walter L.inzmayer.
André Vechiato Perissinotto, filho de Sandra Maria Dall’Acqua Vechiato e Andrei Perissinoto,
em 19 de abril de 2004 em Lucas do Rio Verde, MT, neto de Oneide Teresinha Dall’Acqua e
Iduir Vechiato.
Fernando Cardoso, filho de Sionara Inês Astolfi e Rovilson Cardoso, no dia 27 de abril de
2004 em Xanxerê, SC, neto de Nemésio Astolfi (falecido) e Líria Cartieri.
Eduardo Mezzanoti Camerini, filho de Fabrizio Camerini e Gabriela Mezzanoti, em 29 de
junho de 2004 em Novo Hamburgo. Neto de Franco Camerini e bisneto de Zélia Astolfi e
Francisco Camerini.
João Antônio Astolfi, filho de Jonas Astolfi e Kaline Perondi, no dia 30 de julho de 2004, em
Xanxerê, SC, neto de Nemésio Astolfi (falecido) e Líria Cartieri.
Tiago Camerini, filho de Luciano e Jean Mari Rolla, no dia 6 de outubro de 2004 e, Belo
Hhorizonte., MG. Tiago é neto de Zélia Astolfi e francisco Camerini.
Henrique Marcondes Ferraz Astolfi Pedro, filho de Márcio e Carla Marcondes Ferraz, no dia
6 de julho de 2004 em São José dos Campos, SP. Neto de Carmen Astolfi e Alexandre Pedro.

CASARAM
Virna Sbroglio e Emerson Maldaner, filhos de Arthur Sbroglio e Vera Coutinho Sbroglio e
Alcindo Bertholdo Maldaner e Anita Maldaner, na Igreja Matriz São Miguel em Dois Irmãos, RS,
no dia 29 de março de 2003. Virna é neta de Clara Astolfi e Janir Sbroglio.
Jonas Antônio Astolfi, filho de Nemésio Astolfi (falecido) e Líria Cartieri, com Kaline Perondi,
filha deVilson Perondi e Adorildes Peretto, na igreja Senhor Bom Jesus em Xanxerê, SC. Jonas
é bisneto de Isidoro Astolfi e Silene Lodi.
Carolina Linzmayer Gomes, filha de Regina Linzmayer e ... Gomes, com Luís Rebello
Rücker, no dia 5 de setembro de 2003 em Curitiba, PR.
Janete de Fátima Favero, filha de Ivone Dall’Acqua e Luís Favero, com Edgyldo Felix Tesser,
em Coronel passos Maia, SC.
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FALECERAM
Ivan Delouise Betiato, filho de Dervile Luís Dall’Acqua Betiato e Dorceli Biedacha, neto de
Eulélia Dall’Acqua e José Betiato, pentaneto de Giuseppe Dall’Acqua e Ana Bonfardin.
Ivan contava 17 anos e faleceu tragicamente em 27 de novembro em Jacutinga, RS.
Em Francisco Beltrão, Paraná, Mário de Maman - Nascido na Linha Colombo, Guaporé, em
1937, era filho de João de Maman e Maria Zandonai (neto de Ângela Dall’Acqua e Antônio de
Maman). Casado com Neusa Pacci, deixou três filhos.
José De Maman Zuccotti em 25 de dezembro de 2002 em Valinhos, Estado de São Paulo.
Era filho de Oneide De Maman e Bruno Zuccotti, neto de José De Maman e bisneto de Ângela
Dall’Acqua e Antônio De Maman. Contava 40 anos e deixou um filho (10 anos), Lucas Soldatelli
De Maman.
Andréia e Vitor Kuati, respectivamente nos dias 13 e 24 de fevereiro de 2003, em Minas
Gerais. Filhos de Maria Elizabeth Amado Noivo e Rodrigo Quatio, em Minas Gerais. Netos de
Clélia Dall’Acqua e Walter Linzmayer.
Bianor Luiz Ghelen, em dia 18 de fevereiro de 2003 em Guaporé. Era filho deSigismundo
Ghelen e Angelina Caron, bisneto de Ângela Dall’Acqua e Antônio De Maman. Casado com
Lisete Maria Bassani, deixa os filhos, Rafael, Gabriela e Herman, e três irmãs, Maria, Elizabeth
e Eloá.
Irene Gusatti, em 7 de junho de 2004 em Sarandi. era filha de João Gusatti e Teresa Biolchi,
nascida em em 15 de setembro de 1915 na Linha Colombo, Guaporé. Viúva de Luís Donassolo,
falecido novembro de 2000, deixa os filhos: Maria Telma, Olavo Bruno, Laura Teresa, Plínio
Umberto e Ana Maria e ainda quatorze netos e dois bisnetos.
Osmir Noveletto, em 7 de julho de 2004 em Florianópolis, SC, nascido em 1933, casado com
Ieda Zanatta, filha de Fidelis e Inês Dall’Acqua e neta de Ângelo.

FORMATURAS
Cristiana Camerini Losekan, filha de Sandra Camerini e Victor Hugo Losekan, em Ciências
Sociais e Filosofia, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, atualmente
cursandio mestrado na mesma faculdade. Neta de Zélia Astolfi e Francisco Camerini.
Jonas Antônio Astolfi, flho de Nemésio Astolfi (falecido) e Líria Cartieri, neto de Silvino Astolfi
e Marcelina Chiamulera, em Odontologia pela Universidade Federal de Florianópolis, SC, em
5 de abril de 2003.
Gabriel Francisco Camerini, filho de Franco Camerini, no curso MBA – Master Business
Administration, pela Universidade de Wellesley Hilss. Estado de Massachusset, EU em 17 de
maio de 2003. Neto deZélia Astolfi e Francisco Camerini.
João Pedro Brenner, filho de Maria Juliana Camerini e Alexandre Brenner, em Comércio
Exterior e Administração de Empresas em 17 de julho de 2003 pela Unisinos, São Leopoldo.
Neto de Zélia Astolfi e Francisco Camerini.
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Tiago Brenner, filho de Maria Juliana Camerini e Alexandre Brenner, em Engenharia
Mecânica, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre em 13 de setembro
de 2003. Neto de Zélia Astolfi e Francisco Camerini.
Juliana Mezzaroba, em Comércio Exterior, pela URI (Universidade Regional Integrada do Alto
Uruguai e das Missões) Erechim, RS. Juliana é filha de Maria Telma Astolfi e Osmar
Mezzaroba, neta de Silvino Astolfi.
Cláudia Feijó, filha de Maria de Lourdes Braga e Alceu Feijó, neta de Elsa Astolfi Braga, em
Análise de sistemas, pela Unisinos, São Leopoldo em 20 de dezembro de 2003.
Daniela Borecki, filha de Marília Braga e Roberto Borecki, neta de Elsa Astolfi Braga, em
Nutrição pela Unisinos em 21 de dezembro de 2003.
Criatian Carlo Camerini, filho de Tito Camerini e Gessi Kehl, pela Universidade de Greenwich,
Inglaterra em Engenharia de Software e Sistemas de Computação, tornando-se o primeiro
brasileiro a graduar-se com honra naquela instituição. A cerimônia teve lugar na Catedral de
Rochester, no Condado de Kent. Cristian é neto de Zélia Astolfi e Francisco Camerini.
Mônica Said Linzmayer, filha de Gabriel Linzmayer e Marta Said, em Direito, pela Faculdade
Católica de Curitiba em fevereiro de 2004. Mônica é neta de Clélia Dall”Acqua e Walter
Linzmmayer.
Walter Otsuka, filho de Teresinha Linzmayer e Luis Bonki Otsuka, em Direito, pela Faculdade
Católica de Curitiba em fevereiro de 2004

OUTRAS
Maria de Lourdes Braga Feijó, de Dois Irmãos, RS, filha de Elsa Astolfi Braga, prestou
vestibular em Direito, ficando classificada em 9.º lugar, na Fevale, Novo Hamburgo. Maria de
Lourdes é avó de Pedro Martini, nascido em agosto de 2000.
Karin Souza Camerini, aprovada no vestibular de Fisioterapia no IPA (Instituto Porto Alegre)
Karin é casada com Júlio César Camerini, filho de Zélia Astolfi Camerini.
Zélia Astolfi, viúva de Francisco Camerini, pela passagem de se 80.º aniversário foi festejada
com muita alegria e carinho por seus filhos, noras, genros e netos, irmãos e sobrinhos e muito
amigos na noite de 10 de janeiro de 2004 em Novo Hamburgo, RS. Zélia nasceu em Guaporé,
na Linha Colombo, em 6 de janeiro de 1924.
Alaídes Scorsato (neto de Eugênio Astolfi) e esposa Ozilia festejaram suas bodas de ouro em
25 de janeiro o corrente ano (2004) em Passo Fundo. O casal Scorsato tem cinco filhos: Helder,
Orlandes, Leonel, Neide e Neila.
Graziele Marina Dall’Acqua, de Olvide Luís Dall’Acqua e Maria Ivete Bonafé, foi festejada por
ocasião de seu 15º aniversário, em Passo Fundo, em abril de 2004.
Marcelina Chiamulera, viúva de Silvino Astolfi, pelos seus 91 anos completados no dia 17 de
julho de 2004, foi alvo de carinhosa homenagem da parte de seus filhos, genros, noras, netos

50

e bisnetos, que a brindaram com uma alegre e carinhosa festa, em Xanxerê, SC. Marcelina
nasceu no dia 17 de julho de 1913 na Linha Colombo, em Guaporé.
Eliezer Caetano Dall’Acqua e Dirce Comin, ele filho de Lidovino Dall’Acqua e Matilde Betiato,
festejaram suas bodas de prata em Passo Fundo, no dia 25 de julho de 2004.
Cristiane Bacin, filha de Ermelindo e Laura Povalla, de Linha Protásio Alves, Casca, RS,
representou o Rio Grande do Sul no concurso “Miss Itália no Mundo” em 9 de agosto de 2003.
Cristiane é bisneta dos imigrantes Luís Dall’Acqua e Regina Facin, de Casca.
Vanessa Karine Dall’Acqua, filha de Olvide Luís Dall’Acqua e Maria Ivete Bonafè tomou sua
primeira eucaristia em setembro de 2004 na cidade de Passo Fundo.

FIM
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