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EDITORIAL 

 

Passados três anos do último encontro, com a edição 

comemorativa de n.º 15, aqui estamos, trazendo um 

pouco mais da história de nossos antepassados e do 

presente: as anotações diárias de Dall’Acqua; a história 

de Antônio De Maman e sua atuação na Linha Colombo 

até o seu passamento em 1928; a casa comercial de 

Antônio Astolfi, também na linha Colombo, histórias de 

casamentos, entrevistas e outras matérias que, por si, 

justificam essa publicação. Todavia, desejaríamos, a 

cada encontro, fazer uma revista melhor. Sim, seria 

possível! Precisaríamos apenas que os componentes 

desse batalhão de Dall’Acqua que se estende por quase 

todos os estados do Brasil e os outros tantos 

representantes Astolfi, saídos da história da Linha 

Colombo, contassem, de forma simples e 

despretensiosa, algo de suas famílias. Comodismo, 

certamente, a despeito de tanta história e histórias 

para contar. Outra dificuldade são os custos que a 

nossa revista deve enfrentar para sua realização. Ela é 

parte mais importante dos nossos encontros, é aquela 

que fica como testemunho de nossa história porque é 

palavra escrita e, como tal, vai nos sobreviver. Feita na 

base da coragem e da nossa teimosia vai em direção ao 

número 17, com o mesmo empenho, a fim de 

comemorar com toda a dignidade o XX Encontro no 

ano de 2013. Até lá! 

                                                                                                                                                                                      

Maria Astolfi                                                                                                                                                                         

Gramado- RS 

 
 

 
 
 
 

A Linha Colombo 
acertou    

 
 A Linha Colombo, hoje 
2.º distrito de Guaporé, 
encontrou uma bela forma de 
expressar sua cidadania: 
homenagear publicamente as 
pessoas ali nascidas ou que lá 
residiram ou residem há muito 
tempo ao completarem 80 
anos. Assim, em março de cada 
ano, é organizada uma festa, na 
qual comparecem centenas de 
pessoas, entre moradores e 
convidados, e, após a missa de 
ação de graças, no próprio 
recinto da capela, são 
conferidas aos homenageados 
uma medalha de mérito. 
 Nesse dia, a nossa 
centenária Colomba se veste de 
festa para celebrar a vida – a 
vida de seus filhos legítimos e 
adotados, a vida dos jovens em 
sua caminhada rumo ao ocaso 
e a vida da própria 
comunidade, festejando a si 
mesma.  
 Uma comunidade que se 
preza, que sabe de seus valores 
e que tem respeito pela própria 
história sempre encontra eco 
no coração de sua gente. 
 
Parabéns, Linha Colombo! 
Tomara que esse gesto se torne 
tradição.  
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DIÁRIOSTROS DE FAMÍLIA DE ÂNGELO DALL’ ACQUA 

Caderno n° 19 – de 12 de outubro a 28 de dezembro de 1935 
 

É o ano de 1935. Ano marcado pelo centenário da 

Revolução Farroupilha. Dall’Acqua, encontrando-se em Porto 

Alegre, não deixa de comparecer ao Campo da Redenção, 

onde está montada a grande exposição comemorativa, que 

ele qualifica como “o primeiro e o melhor certame da América 

latina”. Enaltece o povo rio-grandense que tão bem soube 

fazer tal mostra e declara-se deslumbrado com os efeitos da 

luz elétrica para o sucesso do evento. 

Em suas andanças pelo distrito de Casca, trabalha em 
favor do hospital para tuberculosos, de Porto Alegre, e no 
projeto pró-Pátria (Itália), cujo objetivo é minorar as dívidas 
resultantes da malograda guerra que a Itália sustentou a fim 
de manter o poder sobre a Abissínia. Para tal, recolhe as 
doações em dinheiro e em ouro, alianças de casamento 
especialmente, que os velhos imigrantes e seus descendentes 
entregam como sinal de amor e de fé por aquela pátria que os 
desampararam e os descartaram havia tão poucos anos. 

Em pouco mais de dois meses de anotações, que completam as páginas do caderno de número 
dezenove, que aqui transcrevemos, constatamos o mesmo problema de sempre na vida de 
Dall’Acqua:  a escassez de dinheiro e, como solução paliativa, o recurso de pequenos empréstimos de 
amigos para desafogar-se de urgências que o afligiam.  

Sendo ano de eleições, a participação na campanha política pela recondução do Cel. Agilberto 
Maia à prefeitura de Guaporé faz nosso antepassado ausentar-se de casa e, consequentemente, 
consumir dinheiro. Para a esposa Marina e os filhos, se lhes fosse dado o direito de julgar o teor de 
vida do chefe, tudo seria considerado absolutamente e politicamente correto!  

 
   Boa leitura para você! 

 

Maria Astolfi 

Gramado 
         Agosto/2011 

 
 
 
Ângelo Dall´Acqua e esposa Marina no ano de 1937  
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Outubro 

 
 19 – Sábado. Nessa madrugada, às 3h, a mulher e o filho Alcides partiram em nossa carroça, puxada 

por nossos bois, para o povoado Mauá. A mulher, para visitar a filha Inês, e o filho Alcides para 

buscar sua família e os pertences de casa, pois o convidamos a morar provisoriamente em nossa 

casa. Assim, hoje fez um novo São Martinho, chegando com sua mãe às 18h30m. Concordamos que 

eles ficarão até encontrar um lugar para estabelecer-se. 

 

20 – Domingo.  Encarreguei o filho Onésimo de pagar o cavalo baio que compramos no dia 22 de 

setembro p.p. e lhe consignei o dinheiro para que completasse o pagamento a Paulino Triches, que 

recebeu no ato da compra 55.000 réis, restando pagar 210.000 réis. Por ter sido pago 

adiantadamente, pois o prazo era de dois meses da data da compra, ele nos abonou 5.000 réis. 

Assim, o total pago pelo cavalo foi de 260.000 réis.1 

- Como ontem terminou o contrato de dois meses com o peão Luís Propodoski, foi feito o 

pagamento à razão de 40.000 réis mensais. Total: 80.000 réis. 

- Comprei do comerciante Albino Busato uma manga de vidro, que paguei 88 réis. 

- Depois da missa às 11h30m, grande comício da Frente Única na escadaria da igreja local, que 

terminou em extraordinário e colossal fiasco!!! Completamente contraproducente para o partido. 

- Fui convidado para almoçar no amigo Primo Scartazzini, convite que aceitei de boa vontade. 

 

21 – Segunda-feira. Pela segunda vez, hoje, segunda-feira 21 do corrente, o peão Luís Propodoski 

concordou em ficar em nossa casa, como empregado, com o ordenado de 40.000 réis mensais.  

 

24 – Quinta-feira. Por nossa vontade, minha, da mulher e filhos, mandei hoje o filho Onésimo 

exumar, de acordo com as autoridades civil e religiosa, os restos mortais (os ossos) da minha falecida 

mãe Anna Bonfardin, morta aos ... anos, aos ..... dias do mês de ... do ano 1915 em minha casa, e da 

nossa filhinha Ausonia, de ... anos , ...dias, falecida em ... do mês de ... do ano ..., sepultadas no 

cemitério da comunidade e cujos restos mortais serão  sepultados no novo cemitério de Casca, na 

parte de culto católico¹. [Dall’Acqua deixou em branco o espaço onde deviam constar os dados].  

- Comprei na casa comercial de Albino Busato uma manga de vidro para o lampião da mesa, que 

paguei 800 réis.  

- Saldei definitivamente o débito que tinha com Paulino Bassani, por ter-me fornecido, há algum 

tempo, madeira serrada no seu engenho para o nosso galpão: 74.500 réis. 

 

25 – Sexta-feira. Encarreguei o filho Alcides de pagar o serrador Alfonso Deitos por tábuas 

compradas em 15 de outubro do ano corrente, assim especificadas: 

tábuas de cedro de 3m1/2 x 4cm, 10m50cm², a razão de 2.500 réis o metro quadrado, importando 

26.250 réis; tábuas de pinho de 1cm1/2 de grossura a 1.000 réis o metro quadrado, importando 

12.150 réis. Pagos hoje 38.400 réis. 

- Hoje, entreguei a Albino Busato, com frete, 431 quilos de alfafa, à razão de 90 réis o quilo, 

importando um total de 387.90 réis. 

- Tanto ontem como hoje, o dia foi ótimo. Ontem tomei o café da manhã no Hotel   Aurora. 

Paguei 1.000 réis. 

                                                             
1 Ana Bonfardin, nascida em 27 de janeiro de 1840, faleceu em Casca em 12 de janeiro de 1915. Ausônia Otávia, nascida em 

20 de novembro de 1910 em Casca, faleceu em 5 de novembro de 1911 em Casca. 
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- Almocei no Hotel Farroupilha, de Pedro Zonatto. Paguei 1.600 réis. 

- Comprei do seleiro Jerônimo Busato duas retrancas para cavalo de carroça ao preço de 16.000 

réis cada uma: 32.000 réis. 

 

27 - Domingo. Depois do jantar, às 20h, veio de Guaporé o atual dirigente do município Cel. Agilberto 

Maia em propaganda política pró-prefeito e conselheiros municipais a serem eleitos no dia 17 do 

próximo mês de novembro.  

- Esta noite, após o jantar, os correligionários do Cel. Agilberto Maia, hospedados no Hotel 

Farroupilha de Pedro Zonatto, prestaram-lhe uma entusiástica manifestação de solidariedade 

política, como candidato oficial do governo do Estado, disparando uma grande quantidade de 

foguetes, manifestação que agradou muito ao Sr. Maia e aos seus companheiros: Senhores Major 

Francisco de Paula Feijó e Osvaldo Ribeiro, Subprefeito da Intendência. 

- Passei a noite no Hotel Aurora. 

 

28 – Segunda-feira. Hoje, o Intendente Cel. Agilberto convidou-me a acompanhá-lo a São Domingos 

na sua autobarata, junto com o Sr. Ribeiro e Antônio Bramatti. Em São Domingos, almoçamos no 

hotel de Benjamim Tapero 

- À tarde, às 15h estávamos de novo em Casca, onde passei a noite no Hotel Farroupilha e no dia 

seguinte acompanhei o Cel. Agilberto Maia a Vila Maria. 

- Jantei e passei algumas horas com os amigos naquele hotel e resolvi passar a noite lá. 

 

29 – Terça-feira. Manhã belíssima; dia magnífico. Pelo jantar e pouso no Hotel Farroupilha, paguei 

3.000 réis. 

- Paguei ao Hotel Aurora, de Toazza, pela despesa de domingo, jantar, cama e manifestação 

(foguetes) 11.700 réis. 

- A convite do Cel. Prefeito, acompanhei-o na viagem a Vila Maria. Breve parada na Linha Vinte, 

no Roberto Zaffari; às 9h estamos na fábrica de vinho de Romano Simonetto, o qual nos convida a 

visitar a cantina, onde provamos o vinho. 

- Às 9h30min, chegamos à Vila Maria, onde a população esperava o Senhor Prefeito com um 

saboroso churrasco de ovelha e vitelo. Vários oradores fizeram discursos de ordem política. 

- À noite, no Hotel Solletti, por algumas horas, ouvimos rádio. Às 11h fui dormir em um quarto do 

mesmo hotel, por não haver cômodos em casa do genro Maximino, tendo ele outros hóspedes. 

 

30 – Quarta-feira. Tempo bom esta manhã. Compro na casa comercial de Umberto Busato um lenço 

branco, de bolso, que pago 1.400 réis. 

- Depois de saudar os amigos, o Intendente e o Subintendente Osvaldo Ribeiro, que tinha vindo 

conosco, partimos às 6h30min. Chegamos à venda de Vitório Marroni às 7h. Faz-se uma parada e 

toma-se café; agradece-se e parte-se às 8h. Às 8h15min estamos no Roberto Zaffari. Toma-se um 

copo de bom vinho. Às 9h, em Casca. 

- Sendo a comitiva, dirigida pelo Cel. Agilberto, convidada a visitar Vitório Rizzotto, na Linha Silva 

Jardim, acompanhada de outros dois automóveis, vários amigos e correligionários do nosso 

partido, às 10h30min parte-se para a linha Silva Jardim, aonde se chega às 12 horas.  

 

29 – Terça-feira.(Entre parênteses, devo notar que ontem paguei ao Senhor Pedro Zandonà pela 

máquina de sulfatar, feita por meu filho, e por outras ferramentas, no modo seguinte:  

Máquina - preço de favor, 60.000 réis; outras ferramentas - idem, 5.000 réis). 
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30 – Quarta-feira. (Rizzotto não foi satisfatório). 

- Às 14h, os Srs. Alberto Gollo, da linha Carlos Gomes (16.ª) e Valentim Zanchet, da linha Silva 

Jardim, ofereceram-nos um churrasco de duas ovelhas. Depois, esse último convida-nos a visitar a 

cantina da Cooperativa Silva Jardim Ltda., onde se toma um copo de bom vinho quinado. 

- Às 17h, de novo em viagem. No povoado Parobé, a comitiva estava convidada pelo Senhor 

Antônio Palma, a um piquenique. Às 19h, agradece-se e parte-se para Casca. Chego à casa às 

19h20min. Agradeço e me despeço do Sr. Agilberto Maia e dos outros, que prosseguem viagem. 

 

31 – Quinta-feira. O Senhor Prefeito e o Subprefeito e o Sr. Francisco de Paula Feijó, de regresso a 

Guaporé, às 14h. fizeram-me uma visita. 

 

 

Novembro 

 
1.º - Sexta-feira. Dia de todos os santos. Assiste-se às santas funções. Dia de bastante calor. 

 

02 – Sábado. Dia de finados. Acompanhei a procissão, como de costume depois da santa missa, ao 

cemitério, prestar sentimentos aos meus caros mortos que estão nesse campo santo, minha falecida 

mãe e uma filhinha, a Ausonia. 

- Almocei no Hotel Aurora. 

- Às 2h, fui ao Dr. Maffei  para conferir nossas contas e que estão assim (ver caderno XVII, p. 4, 

data de 8.1.1935). Na presente data, estou em débito de 357.200 réis, sendo de 153.700 réis até a 

data de 2 de março de 1934 e de 103.500 réis, até a presente data. Total: 257.200 réis. 

- O meu crédito até hoje é de 255.000 réis, assim descrito: 

     1934 

     Março, 20: um telegrama a P. Alegre ao Sr. G. Prenna ......................... 3.000 

     Abril, 30: dinheiro entregue ao Sr. A. Dalla Bona ................................ 50.000 

     Maio, 17: trabalho do filho Alcides, porta e janela: ............................  35.000 

     Julho, 28: execução de uma prateleira pelo f.º Onésimo  ..................   15.000 

     Julho, 29: execução de uma mesinha pelo f.º Onésimo .....................   20.000 

     Julho,29:  execução de um armário pequeno para venenos, com 

                      respectiva ferramenta, pelo f.º Onésimo:...........................  23.000 

     Julho, 29: três quilos de salame ...........................................................3.000 

                                                                                                                      Réis:   149.000  

 

     Duas assinaturas do Jornal do Agricultor para: Heleodoro P. Borges 

                e Atílio Sartori,  Ano 1935 ............................................................ 20.000  

     Uma mesa de 2m, feita pelo filho Alcides ..........................................38.000 

     Uma mesinha com gaveta e fechadura ..............................................28.000 

                                                                                         Soma total                     255.000 Réis.  

 

03 – Domingo. Dia quente. Os mosquitos picam, são insuportáveis, sinal evidente de chuva próxima. 

- Com a minha esposa e o filho Alcides, depois do jantar, fiz visita ao meu irmão Luís Dall’Acqua. 
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04 – Segunda-feira. A noite foi sufocante. Suei muito. Às 4h começou a chover. 

 

05 – Terça-feira. Devendo ir à vila de Guaporé para tratar de minha aposentadoria (pensão a que por 

lei tenho direito), e também por outros interesses, embarquei às 15h no ônibus Guaporé-Passo 

Fundo e vice-versa. Cheguei às 17h e alojei-me no Hotel Bela Vista de Dionísio Michelon. 

 

06 – Quarta-feira. Levantei cedo, apesar de ter dormido pouco por causa do frio. 

- Ao meio-dia eu já tinha resolvido meus compromissos. Encontrei o genro José Astolfi, que devia 

comparecer ao Tribunal de Júri. Eu também assisti à primeira parte. 

- Ao meio-dia, almocei no Hotel Central do Senhor G. Buttelli. Paguei 2.500 réis. 

- Durante a segunda parte, no Tribunal do Júri, às 15h30min houve um conflito, que poderia ter 

consequências sérias, pois alguém sacou a arma da cintura. Foi necessária a intervenção das 

autoridades policiais, oito ou dez soldados da Brigada, devidamente armados. Em consequência, 

foi suspenso o julgamento e prolongado o tempo por mais três meses, devendo ser instalado um 

novo júri na primeira sessão de 1936.  

-Não encontrando condução para a linha Colombo, o meu genro Astolfi chamou por telefone o 

filho Plínio para que viesse buscar-nos de charrete. Enquanto isso, tomamos a estrada a pé e, no 

término da vila, fizemos uma parada na casa comercial de Augusto Tramontina, o qual nos 

ofereceu um copo de ótima caninha e nos convidou a visitar a sua bela horta-jardim. 

- Poderiam ser 17h quando chegou o meu neto Plínio na charrete. Embarca-se e às 18h estamos 

na Linha Colombo. Cumprimento a filha Itália e os filhos, que estão todos bem. 

 

07 – Quinta-feira. Visito os parentes, Caetano Toni e família e Antônio Caron1 e família, com quem 

tomo o café da manhã. Passo o resto do dia na filha Itália. Compro na sua casa comercial um 

colarinho branco n.º 39, que pago 2.800 réis. 

- Às 17h, embarquei no ônibus Bento Gonçalves-Guaporé e vice-versa de Albino Lunardi, depois 

de me ter despedido dos parentes, pois no dia seguinte deveria partir para casa, e a condução só 

me levava até a vila de Guaporé, aonde cheguei à 17h30min. Retorno ao Hotel Bela Vista e depois 

do jantar faço um breve passeio; às 21h já estou recolhido. Passei a noite bem. Às 8h embarquei 

no ônibus para Casca, isto é, para casa, aonde cheguei às 11h. Desembarquei, agradeci e entrei 

em casa, um tanto cansado. 

 

09 – Sábado. Fui a Casca, de onde, no ônibus de Guaporé-Passo Fundo, às 11h, com um bom número 

de pessoas do lugar, segue-se para São Domingos, convidados para um comício político e um 

churrasco, oferecido pela população de São Domingos ao candidato oficial Senhor Agilberto Maia, 

prefeito municipal de Guaporé. Às 15h, estamos de retorno a Casca e à noite, em casa.   

    

10 – Domingo. Hoje, em Casca, ao meio-dia, um grandioso churrasco de cinco vacas e cinco ovelhas, 

oferecido pela população do lugar ao candidato oficial à prefeitura de Guaporé, na invernada do 

Senhor Severo Pandolfo. Houve entusiásticos discursos pronunciados por diversos oradores e muitos 

brindes ao Coronel. Agilberto Maia, candidato oficial a prefeito, ao General Flores da Cunha, 

governador do Estado, ao partido Republicano Liberal, ao Rio Grande do Sul, ao Brasil e à Itália. 

 

                                                             
1 Gaetano Toni e Antônio Caron eram casados respectivamente com as irmãs Angelina e Josefina De Maman, sobrinhas de 
Dall’Acqua, filhas de Ângela e Antônio de Maman 
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12 – Terça-feira. Em serviço para a colocação de diversas listas de subscrição para a construção do 

Tuberculosário “Forlancini” de Belém (Porto Alegre); fui a São Domingos, com uma ventania 

extraordinária, sinal de chuva próxima. Cheguei às 17h e fui à filha Ester, onde passei a noite. O vento 

forte continuou até as 20h, mais ou menos, depois cessou e começou a chover. Choveu durante toda 

a noite. 

 

13 – Quarta-feira. A chuva cessou. Às 7h fui visitar o amigo José Rotta, digno subprefeito de São 

Domingos, e tomar com ele um chimarrão, o qual já concordou com a idéia de fazer um pouco de 

propaganda em favor do Tuberculosário Belém, de Porto Alegre. Assim, com seu acordo, consignei-

lhe cinco listas, para os seguintes inspetores: 1-José Mezzomo; 2-Clementino Castelli; 3-João Ortolan; 

4-Antônio Tricches; 5-Vicente Oro. 

- Antes de me retirar, pedi-lhe o favor de comunicar ao Juiz de Comarca de Guaporé o 

recebimento de minha nomeação para 2.º suplente de presidente da mesa eleitoral, como 

mesário, para a eleição, a realizar-se no dia 17 do corrente, para o cargo de prefeito e dos 

conselheiros municipais, favor para o qual lhe sou muito grato. Visitei a Cooperativa Comercial, 

onde encontrei o Reverendíssimo Padre Giovanni Benvegnù  e o seu tio, professor Frederico 

Benvegnù; daqui fui visitar os amigos Domingos Brugnera e Jerônimo Busato F.º e, às 10h30min, 

parti novamente para Casca. 

 

15 – Sexta-feira. Hoje, 46.º aniversário da Proclamação da República dos Estados Unidos do Brasil, 

ocorrida precisamente aos 15 de novembro de 1889. 

 

16 – Sábado. Recebemos, por meio de José Pedot, que por sua vez recebeu de meu irmão Luís, uma 

barrica de sulfato, de 50¹/²kg ao preço de 106.000 réis. 

- Para compromissos particulares, fui ao povoado Dr. Parobé, onde fiz ferrar, nas duas patas, o cavalo 

ruço no ferreiro Roberto Grisa, ao qual paguei, pelo trabalho, 2.800 réis. De Parobé, tomei a estrada 

para a linha Quinze de Novembro (Polacos) e para Casca. Às 20h estava em casa. 

 

17 – Domingo. Como segundo suplente do presidente da mesa eleitoral da 4.ª sessão de Casca, 

nomeado pelo juiz da Comarca de Guaporé por ofício recebido ainda no dia 13 de corrente do oficial 

de justiça em São Domingos, e devendo ocorrer hoje eleição para prefeito e sete conselheiros 

municipais (vereadores), tive de me apresentar às 7h em ponto na sala eleitoral, na escola do 

professor Evaristo Mantovani, onde tive de permanecer até que foi ligada a luz elétrica, hora em que 

foi fechada a urna (19h30min). Juntos, os seis, dirigimo-nos ao Hotel Farroupilha, onde me despedi 

do pessoal da mesa e às 21h estava em casa. 

 

20 – Quarta-feira. Vendemos ao Sr. Albino Busato 107.750 kg líquidos, de alfafa, sendo, de peso 

bruto, 130kg  e a  tara de 22.250kg a 2.300 réis o quilo. Lucro total: 247.825 réis. 

 

21 – Quinta-feira. Recebi pelo correio, proveniente de São Paulo, dez cartas geográficas da Abissínia 

de 70x115cm , do engenheiro Giuseppe Castiglione e vendidas aos seguintes senhores:  Ângelo 

Dall’Acqua; André Quarenghi; Albino Busato; Hugo A. Busato; Dr. Giovanni Maffei; Reverendo Aneto 

Bogni; Ulisses Toazza; Avelino Mantovani; Fioravante Bonamigo e Pedro Zanatta. A 10.000 réis, total: 

100.000 réis. 
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23 – Sábado. Entreguei a Albino Busato  476kg de alfafa seca à razão de 90 réis o quilo. Total: 42.840 

réis. 

 

22 – Sexta-feira. Esta manhã fui, a cavalo, à Cooperativa vitivinícola da linha Silva Jardim, onde 

comprei 83kg de cal virgem, a 280.00 réis o quilo. A cal foi-me entregue pelo gerente, Sr. João 

Rizzotto, de cuja cooperativa sou sócio. O total custou 232.40 réis. 

 

27 – Quarta-feira. Entreguei 494 kg de alfafa seca a Albino Busato à razão de 90 réis o quilo. Total: 

44.460 réis. 

- Comprei na casa comercial de Albino Busato um corte de lã por 85.000 réis para uma fatiota 

para meu uso, 85.000 réis. 

 

29 – Sexta-feira. Convidado para a festa de Nossa Senhora da Saúde, de Vila Maria, transferida do dia 

21 do corrente para hoje e também por que ocorre hoje o cinquentenário da celebração da primeira 

missa pelo Reverendo. Padre Josué Bardin, cheguei a Vila Maria no ônibus de Guaporé-Passo Fundo, 

às 9h45min.  

- Na celebração da santa missa, tomaram parte, além do padre Bardin, o cônego Antônio Perez, 

representando S. Ex.ª Reverendíssima Arcebispo Metropolitano, do qual é secretário; os párocos 

de Guaporé, São Luís de Casca, São Domingos e o padre Ladislau, de Marau. 

- Na ocasião, o pároco de Vila Maria foi nomeado cônego honorário da Catedral de Porto Alegre. 

- A festa foi alegrada pela banda de músicos de Marau. 

 

30 – Sábado. No dia seguinte, com a mesma condução que regressava de Passo Fundo, embarquei 

para Casca, aonde cheguei às 11h30min e, em casa, às 14 horas. 

 

 

DEZEMBRO - 1935  
 

 

1º – Domingo. Hoje, vieram visitar-me os amigos Primo Scartazzini, Guido Tretto e Pedro De Zorzi, 

com os quais fiz três partidas de doblon1. 

 

2 – Segunda-feira. Comprei em Casca, no Albino Busato, um par de chinelos de lona, ao preço de  ... 

[em branco], (n.º 38). 

 

3 – Terça-feira. Calor excessivo; os mosquitos picam maldosamente, sinal evidente de chuva 

próxima. De fato, esta noite, às 20h, começou a chover com violência e choveu durante toda a noite, 

de tanto em tanto, com sinais de temporal. 

 

4 – Quarta-feira. Chuva contínua até o meio-dia. 

- Por correio, enviei para São Paulo, ao Senhor Engenheiro. José Castiglione, geógrafo, a importância 

de 96.500 réis, mais as despesas postais de registro, 3.500 réis, por dez mapas da África oriental, 

vendidos a 10.000 réis cada um. Total: 100.000 réis. 

- Paguei ao Sr. Pedro Maccarini, por um par de calças que me confeccionou, 6.000 réis. 

                                                             
1 Doblon: Não encontramos referências a esse jogo de cartas. Agradeceríamos as informações que possam nos levar à 
identificação do mesmo. 
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5 – Quinta-feira. Atendendo interesses da Cooperativa Vitivinícola Silva Jardim Ltda., da localidade 

homônima, da qual sou sócio, fui a cavalo, a fim de analisar o balanço de crédito e débito, que 

constatamos ser correto. Cheguei a casa às 8h, em tempo de safar-me de um furioso temporal, 

anunciado já ao meio-dia, com um contínuo, espantoso e impressionante relampejar. Às 22h, o 

temporal acalmou, porém, depois da meia-noite, começou de novo, sempre com impressionante 

jogo de trovões e dantescos e fantásticos relâmpagos que pareciam um fim de mundo. À uma hora, 

com um vento amedrontador, começou uma torrencial chuva, melhor dizer, uma tromba d’água, que 

durou até as 3h da madrugada. 

 

7 - Sábado. Durante a noite choveu continuamente, com vento impetuoso. A chuva continuou até o 

meio-dia. 

 

8 – Domingo. Chuva contínua. Os rios cresceram desmedidamente. 

- Hoje, aniversário (40.º) de nossa filha mais velha, Itália, nascida em 8 de dezembro de 1895. 

 

9 – Segunda-feira. O empregado Florindo Arres, de origem portuguesa, resolveu partir para outro 

lugar, por isso paguei-lhe 15 jornadas e meia de trabalho, à razão de 2.500 réis ao dia, importando o 

total em 38.750 réis. 

- Tomei emprestados do compadre Ulisses Toazza, até o dia 28 do corrente, 20.000 réis. 

 

10 – Terça-feira. Devendo ir à vila de Guaporé a fim de receber instruções sobre o serviço de 

lançamento municipal, como nos outros anos nessa época, e não tendo ainda recebido ordens a 

respeito desse trabalho, resolvi ir à busca de instruções a propósito, no prefeito Sr. Agilberto Maia e, 

ao mesmo tempo, pedir licença por dez dias para ausentar-me do município, com a probabilidade de 

ir a Porto Alegre com o filho Alcides e a filha Itália, depois do dia 19 do corrente. 

- Assim, aproveitei a passagem do ônibus do Chico, que faz a linha Guaporé-Passo Fundo e vice-

versa. Às 19h30min estou na linha Onze e dirigi-me ao ourives Ricardo Rotta e lhe deixei para 

consertar o relógio do filho Alcides, com a recomendação de aprontá-lo para o dia 18 do corrente. 

- Sempre no estribo, isto é, no degrau externo do ônibus, em pé, às 20h30min, chego 

cansadíssimo à linha Oitava, no Jordano Dal Bianco, onde tomo um copo de vinho e parte-se 

novamente. Aqui, o bom amigo Senhor Romano Simonetto, que também viajava para Guaporé, 

teve a gentileza de ceder-me o seu lugar. Assim, com prazer e reconhecimento, acomodei-me no 

assento, e ele em pé, no lado externo, até a vila de Guaporé. 

- Tomo um café e depois com o amigo José Gopinger, de São Domingos, fomos ao hotel de 

Antônio Scalco, em visita aos amigos, entre os quais Carlos Barbieri, meu compadre, com o qual, 

às 22h, fiz a visita ao Cel. Agilberto Maia, prefeito municipal, pois, para falar com ele, fiz a viagem 

com o objetivo de pedir-lhe licença para ausentar-me do município por cerca doze dias, ou seja, 

do dia 18 em diante, a fim de acompanhar a filha Itália para Porto Alegre, a qual deve fazer uma 

consulta com o oculista Arrigo Cini, e gostaria que eu a acompanhasse. O Sr. Prefeito me 

concedeu a licença solicitada. Às 22h30min, agradecemos, nos retiramos e, no Clube União, toma-

se um copo de ótimo vinho. Às 23h, vai-se à cama. 

 

11 – Quarta-feira. Hoje, como ontem, o dia foi belíssimo. Não havendo mais nada a fazer, cumpridos 

todos os meus compromissos, pago a conta, 2.000 réis. 
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- Compro, do hoteleiro, duas barras de chocolate, 1.000 réis e, às 7h parte-se no ônibus Guaporé-

Passo Fundo, no qual, tanto na ida como no retorno, tenho passagem grátis. Às 9h30min estou 

em casa. 

- O carteiro Miro Pezzutti, esta tarde, trouxe-me o pagamento mensal do mês de novembro u.p., 

150.000 réis. Pelo favor, pago, como sempre, 2.000 réis. 

- Como ontem de manhã não tinha dinheiro para pagar a hospedagem no Hotel Bela vista, o 

amigo João Predebon me emprestou gentilmente 20.000 réis, que lhe prometi restituir hoje por 

meio do Sr. Pezzutti.    

 

12 – Quinta-feira. Entreguei ao Sr. Pezzutti 20.000 réis para que os entregue ao Sr. João Predebon, 

em restituição ao empréstimo de ontem. 

- Mandei o filho Onésimo levar, em restituição, ao amigo e compadre, 20.000 réis, emprestados 

no dia 9 do corrente. 

 

13 – Sexta-feira. Restituí à viúva Stella Bonamigo os 50.000 réis que ela, por sua bondade, me 

emprestou no dia 4 do corrente. 

- Na fábrica de produtos suínos da firma Busato Barbieri Cia. Comprei por 1.000 réis de costela de 

porco à razão de 300 réis o quilo. 

 

14 – Sábado. Emprestei ao filho Alcides, na ocasião em que ele foi a Vila Maria para interesses 

comuns, 20.000 réis. 

- O filho Vitorino levou, na nossa carreta, 318kg de alfafa seca ao Sr. Albino Busato, ao preço de 

90 réis o quilo, importando o total 286.20 réis. 

- Dia de grande calor. À tarde, fortes sinais de chuva próxima. 

 

15 – Domingo. A filha Itália, esposa de José Astolfi, residente na Linha Colombo, primeiro distrito de 

Guaporé, deve submeter-se a outro exame de olhos, com o oculista Sr. ... [em branco] de Porto 

Alegre. Hoje, tive oportunidade, por meio do telefone do Hotel Farroupilha, de Pedro Zanatta, de 

Casca, de falar-lhe e ela me disse que faz muito gosto que eu a acompanhe e que deverei partir no 

ônibus de Guaporé-Passo Fundo na próxima terça-feira, dia 17 dia do corrente, chegando na mesma 

tarde à linha Colombo, de onde se partirá na quinta-feira, dia 19, com o caminhão de sua 

propriedade, isto é, da Cooperativa Comercial Dona Cândida, da qual ela é guarda-livros. Na ocasião 

me pediu para levar comigo a filha Anita, sua irmã, para atender sua filhinha1 de poucos meses. 

Prometi levá-la, desde que também sua mãe concorde. 

- Paguei por uma ferramenta feita para mim pelo ferreiro Albino D’Agnoluzzo 3.000 réis. 

- Paguei ao nosso ex- empregado Luís Propodoski vinte dias de trabalho na roça à razão de 40.000 

réis ao mês, ou seja, 1.333 réis ao dia. Total: 26.660 réis. 

- Paguei também ao Sr. Silvério Ferrarese 4.000 que me havia emprestado. 

- Aceitei o convite de amigo Francisco J.Tumelero, para almoçar no Hotel Farroupilha, em Casca, 

pelo que lhe fiquei agradecido. Dia de excessivo calor. Retornei a casa às 15 horas. 

- No horizonte, um contínuo relampejar, sinal de temporal próximo. 

 

                                                             
1 Carmen Astolfi, nascida em 19 de agosto daquele ano (1935). 
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16 – Segunda-feira. À uma hora após meia-noite, desencadeou-se uma forte tormenta com vento 

impetuoso e violentíssima chuva, que durou até as 3h, mais ou menos. Nessa hora, o vento cessou, 

continuando a chuva até o amanhecer. 

- Essa manhã, acertei as contas com o filho Alcides da seguinte forma:  

- por um par de meias que lhe vendi, 2.500 réis 

- Por um pedaço de 60cm de liga, 1.000 réis;    

- Por quatro tábuas de pinho de 4m² à razão de 1.200 réis o metro quadrado, 4.860 réis; 

- Por 3.73m² de tábuas de pinho a 1.200 réis o metro quadrado,  ? [em branco]; 

- por uma chave de boca galvanizada, 500 réis; 

- por quatro pernas de uma mesinha, a 300 réis o metro, 960 réis; 

- por um colarinho, n.º 38, 2.500 réis;  

- por 2.21,47m² de tábuas de pinho da grossura de 3.50cm² a 1.400 réis o metro       quadrado, 

3.000 réis; 

- por outras tábuas de forro, 1.000 réis; 

- dinheiro emprestado, 20.000 réis. Total: 40.796 réis. 

- Eu devia ao mesmo filho, nessa data, por oito pés torneados, de pinho, para mesas e que eu 

devia pagar ao Sr. Fernando Maccarini, 12.000 réis. 

- Tomei emprestados do Sr. Pedro Zandoná 300.000 réis, com o trato de restituí-los no tempo de 

[em branco], sem juros. 

 

 

Em viagem para Porto Alegre 

 

17 – Terça-feira. Partida para Porto Alegre. Aproveitei o ônibus de Guaporé-Passo Fundo e 

embarquei para Guaporé, aonde cheguei às 17h. Aqui, encontrei o caminhão da Cooperativa Dona 

Cândida, da Linha Colombo, mandado pelo genro José Astolfi, gerente da dita Cooperativa. Viagem 

empreendida, por convite da filha Itália, para acompanhá-la a Porto Alegre, onde deverá consultar o 

Dr. Arrigo Cini pela má saúde de seus olhos. 

- Como a partida para Porto Alegre está marcada para quinta-feira, 19 do corrente, poderei 

amanhã, 18, ter um encontro com o Cel. Intendente. 

- Assim, nessa noite, após um filó, às 23h fomos dormir. 

 

18 – Quarta-feira. Às 9h, no caminhão da Cooperativa, dirigido pelo Angelin, fui à vila de Guaporé, 

para receber instruções do Cel. Agilberto, Prefeito Municipal, a respeito do trabalho de lançamentos 

que deverei fazer no retorno de Porto Alegre. Não pude falar-lhe por estar ele ausente. Falei então 

com o Fiscal Geral, Sr. J. Predebon, que me comunicou que o lançamento do ano 1936 será feito por 

meio da Exatoria Estadual, menos o serviço de lançamento dos veículos, que deverei fazer no 

princípio de janeiro, por conta da Prefeitura. 

- Convidado, almocei em casa do amigo João Predebon. 

- Às 15h estava de volta à linha Colombo, na filha Itália. 

- Às 16h, chegou de casa o filho Alcides, que também irá a Porto Alegre fazer a compra de 

algumas ferramentas por conta da projetada “Sociedade Alcides Ovídio Dall’Acqua”. 

 

19 – Quinta-feira. Às 3h45min,eu, a filha Itália e o filho Alcides partimos no caminhão da 

Cooperativa, dirigido pelo motorista Angelim, empregado da Cooperativa. Às 7h45min estávamos em 

Muçum. 
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[Aqui, Dall’Acqua faz os registro dos dias ao dia 16, 17 e 18 para depois retomar o dia 19]. 

 

16 – Segunda-feira. Hoje almocei em Casca, no Hotel Aurora, de U. Toazza. Paguei duas refeições, 

uma de alguns dias atrás, 3.000 réis. 

 

17 – Terça-feira. Na Prefeitura, resolvi o assunto da carreta da Vª Ângelo Bonamigo e da selaria da 

firma Santo Camilotti e Cia. que, por meio de reclamações, haviam pedido a revogação de seu 

lançamento por mim feito, correspondente ao ano 1935. Assim, foram excluídos do imposto do dito 

ano. 

- Hoje, entreguei ao Cel. Agilberto Maia três requerimentos de baixas que fizeram Tarquínio 

Zadinello, Camilo Piccolotto e Santo Camilottti e Cia. 

 

18 – Quarta-feira. Convidado pelo amigo J. Predebon, assisto à premiação dos alunos do Colégio 

Marista, que apreciei muito pela bela música e canto. 

 

19 – Quinta-feira. Em Muçum, sede do terceiro distrito de Guaporé, no hotel de Antônio Casarotto, 

toma-se o café da manhã. 1.500 réis. 

- Às 9h, atravessa-se, em uma gasolina, o rio Taquari, e estamos na estrada que leva à vila de 

Estrela e Bom Retiro. Estrada boa; o caminhão voa com velocidade. Às 10h estamos no lugarejo 

Costão; às 10h30min, estamos no distrito de Roca Sales, pertencente a Estrela. Às 11h em ponto, 

no lugar denominado Corvo e, às 11h20min, na vila de Estrela, sede do município homônimo e de 

grande movimento comercial, industrial e agrícola. Colônia alemã. 

- Depois de percorrer outros vinte quilômetros e ao meio-dia em ponto, chegamos ao lugarejo de 

Bom Retiro, porto de embarque. Até aqui, desde Muçum, viajamos costeando continuamente a 

margem esquerda do rio Taquari. 

-Em um hotel de alemães, de aparência modesta, almoço com vinho; paguei 2.800 réis. 

-Aqui, devemos aguardar a chegada do vapor de Estrela, que, depois de seis longas horas, chega e 

às 18h em ponto embarcamos no vapor que tem o nome Estrela. Depois de meia hora, o 

comandante vem cobrar a passagem que custou 11.500 réis cada um até Porto Alegre. Às 19h, 

janta-se bastante bem, com bom vinho. Pagamos 5.000 réis. 

- Passa-se a noite como se pode. Não há camarotes, então dorme-se, sobre os bancos. A filha 

Itália passou a noite em dependência reservada com outras duas senhoras. 

- A noite é tranquila; o vapor desliza sobre as águas quietas do Taquari, sem o mínimo 

movimento. Às 23h50min, estamos no porto do lugar chamado Triunfo, onde o vapor para cinco 

minutos e depois prossegue. 

 

 

 

Em Porto Alegre 

 

20 – Sexta-feira. Às 5h da manhã vê-se a capital. Entra-se no vastíssimo rio Guaíba. Aqui, admira-se a 

bela vista de Porto Alegre, cidade de cerca de 500.000 habitantes. Às 6h em ponto, o vapor atraca no 

cais. Procura-se um hotel que encontramos na praça Visconde do Rio branco (antiga Bombeiros), 

chamado Hotel Bergel. Subimos a escada e estamos no andar superior. Aqui tomamos café com leite 

e pão com manteiga. Paga-se 1.500 réis cada um. 
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- Depois do café, eu e o filho Alcides, acompanhamos a Itália, que, previamente combinado, se 

hospedaria na família do compatriota e conhecido Sr. Cirilo Seganfredo, residente à Rua João 

Teles, n.º 146, o qual, com a sua esposa, aceitou a filha com sinais evidentes de cordialidade e 

simpatia1. 

- Depois das saudações de uso, o filho Alcides acompanhou sua irmã Itália ao Dr. Arrigo Cini, que 

tem seu consultório no plano superior do edifício do Hotel Carraro. Eu vou em direção ao Campo 

da Redenção, via Osvaldo Aranha e Caminho do Meio, depois tomo a Rua Silva Só, até o n.º 211, 

onde reside a Vª. Maria Meneghetti e a família de seu cunhado Antônio Meneghetti. Toco a 

campainha e sou introduzido pela esposa desse último, que estava ausente. Falo com a 

proprietária e lhe peço hospedagem para mim e meu filho Alcides, pagando diária, por seis ou 

sete dias; Ela concorda com uma diária de 5.000 réis para cada um pela comida e cama. Assim 

combinado, às 11h retirei-me e fui ao Hotel Bergel, onde almocei. Paguei 3.000 réis. 

- Como estava cansadíssimo, pedi uma cama para repousar e dormir um pouco. Acordei às 14h e 

paguei mais 3.000 réis. Às 16h estava junto à filha Itália, onde também se encontrava o filho 

Alcides. À tardinha, já estávamos instalados na Vª. Meneghetti. Depois do jantar, poucas palavras, 

porque cansadíssimos, fomos dormir. 

 

 

21 – Sábado. Para começar, vai-se à Avenida Borges de Medeiros e a ponte do viaduto, depois vai-se 

à Catedral, que é uma obra colossal em construção, à Tipografia da Boa Imprensa, onde visitamos o 

Reverendo padre Cleto Benvegnù, diretor do jornal Estrela do Sul, onde eu compro dois blocos de 

papel, um, ao preço de 1.700 réis e outro, de 3.000 réis. Depois vamos visitar o jardim Marechal 

Deodoro, onde encontramos o jardineiro, meu amigo, Luís Vicentini, amigo de longa data, com o qual 

nos entretivemos durante meia hora, prometendo-lhe visitá-lo em casa. Depois fizemos uma 

visitinha à Itália, e a dona da casa nos oferece um bom café, que aceitamos. 

- À 10h, vamos à Casa Comercial Importadora, para a compra de ferramentas e para explorar os 

preços. No restaurante Roma, no Mercado Público, tomamos uma cerveja. Havendo lido no jornal 

Correio do Povo que, no n.º 117 da Rua Barros Cassal, havia um depósito de ferramentas usadas 

sendo vendidas, fomos até lá, onde o filho, por força da pechincha, fez uma compra vantajosa por 

...  [em branco] réis, a qual, depois de paga e encaixotada, conduzimos ao embarcadouro especial 

no armazém da Cia de Navegação Arnt, com o pagamento das despesas de condução até Muçum. 

- Depois do almoço, fazemos um passeio; toma-se o bonde da Rua Floresta e São João, que é,  

esse último, um arrabalde bastante afastado, onde fomos com a intenção de explorar preços de 

ferramentas usadas, mas não fizemos nenhum negócio. Tomamos uma cerveja e retornamos à 

cidade, isto é, ao centro. 

- Em uma casa de comércio, comprei um colarinho branco n.º 39, que paguei 2.500 réis; um par 

de meias, 2.000 réis; à noite, fui fazer a barba, 800 réis; entre hoje e ontem, em viagens de bonde 

gastei 1.500 réis; de cerveja, 3.200 réis. 

-Depois do jantar na Vª. Meneghetti, visitamos pela primeira vez a belíssima exposição do 

Primeiro Centenário Farroupilha, no Campo da Redenção. A entrada para uma pessoa custa 2.000 

réis. No interior do recinto, uma fantasmagórica visão, como se lê no livro das Mil e uma noites. 

                                                             
1 Cirilo Seganfredo, natural de Vicenza, Itália, chegado ao Brasil em 1897, casado com Maria Soccol, filha de Pietro. Em 
1924, fez parte da sociedade que comprou o frigorífico Sulino, instalado em 1920 em Dois Lajeados por Dal Magro & Cia, 
tomando então a razão social de Soccol, Seganfredo & Ltda. Cirilo Seganfredo foi seu gerente comercial e chefe de 
contabilidade. Após a dissolução da empresa, transferiu-se para Porto Alegre. Cirillo Seganfredo e a esposa Maria eram 
grandes amigos de José e Itália Astolfi. Era sempre nessa família que Itália se hospedava quando de suas viagens para Porto 
Alegre.  Foi em sua casa que ela convalesceu por longo tempo de uma cirurgia em 1934). 
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Os visitantes ficam embasbacados com aquela variação de mil coloridos produzida pela luz 

elétrica. Naqueles curiosos, vastos e artísticos pavilhões o visitante não cansa de ver nos vários 

estandes os produtos premiados que a natureza, a ciência e o engenho humano puderam criar. É 

a primeira e única mostra desde que Colombo descobriu a América e que as nações sul-

americanas até agora não tiveram oportunidade de fazer. É o primeiro e melhor certame da 

América latina, e o heróico povo rio-grandense soube-o fazer. 

- À meia-noite nos retiramos muito, muito satisfeitos de tantas belas coisas vistas e por ver.  

 

Entrada e portão principal da Exposição Farroupilha de 1935. 

(Porto Alegre – biografia de uma cidade. Tipografia do Centro S.A. Porto Alegre, 1940, p.240). 

 

 

22 – Domingo. Às 8h30min fomos à rua Gal. João Telles buscar a filha Itália, que nos convidou, 

juntamente com a dona da Casa, a assistir missa na igreja de Santa Terezinha. Às 11h, estamos de 

novo no Cirilo Seganfredo que, nos oferece um copo de caninha. Depois, com a filha Itália tomamos o 

mesmo bonde para o arrabalde Navegantes. Ao meio-dia, estamos na pensão do conhecido Antônio 

Del Conte, na rua Dr. João Inácio, n.º 671, onde almoçamos divinamente e pagamos cada um, 

incluído o vinho, 2.500 réis. 

- Às 14h, fizemos visita ao amigo Celeste Bugnatti, na Avenida Italiana, n.º 361, que encontramos 

gravemente doente. Antes de deixá-lo, a família nos presenteou com duas passagens de trem de 

Porto Alegre a Taquara, no valor de 11.700 réis cada uma. Depois, desejando melhoras ao doente 

e à família, nos despedimos. 

- Passamos pela pensão de Orlando Basoni, onde a filha Itália tomou uma gasosa e nós, uma 

cerveja. 2.300 réis. Às 16h tomamos o bonde e depois de 20min estamos na Praça Parobé, no 

Mercado Público. Às 17h vai-se ao amigo Benvenuto Crocetta, na Avenida São Rafael, n.º 338, que 

não encontramos por ter saído a visitar um doente. 
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Depois do jantar na Vª. Meneghetti, fomos novamente à Exposição. Entrada, 2.000 réis. Essa noite 

admira-se o restante do pavilhão do Rio Grande do Sul, grandioso e maravilhoso, longo 230m. 

Vêem-se maravilhosos jogos e fogos artificiais; uma surpresa após outra. Às 23h deixa-se o local e 

vai-se dormir. 

 

23 – Segunda-feira. Ontem paguei 2.800 de cerveja e 600 réis de bonde. 

- Hoje, saímos para comprar as ferramentas. Entramos em diversas casas comerciais de primeira 

classe como: Bromberg & Cia; União de Ferros; Theo Müller, Vª. Warlick; Casa Secco e Whitte 

Martins.  

- À tardinha, depois de algumas compras de pouca importância, volta-se a casa e não se vai à 

exposição por estarmos cansados e porque chove. 

 

24 – Terça-feira. Saímos para outras compras. Adquiri na Livraria do Globo o Catálogo Geral da 

Exposição, que paguei 5.000 réis. 

- Às 17h vamos à redação do jornal La Você d’Italia, no n.º 1152 da Rua Sete de Setembro, onde 

encontramos os dois redatores, de quem não lembro o nome. Fomos bem recebidos e bem 

tratados. Depois de meia hora nos retiramos, agradecendo a atenção. 

Às 18h, visita ao amigo Benvenuto Crocetta, na Itálica Domus da Sociedade Dante Alighieri, ao 

qual entreguei 129.700 réis da lista de coleta que fez meu genro José Astolfi, da Linha Colombo, 

em favor do Sanatório Forlanini, de Belém, correspondentes às cinco listas de subscrições. 

- Não saímos à noite por estarmos muito cansados e porque chovia. Neste dia, 1.600 réis de 

cerveja e 66 réis de bonde. 

 

Dia 25- Quarta-feira. Santo Natal. 

- Às 9h, depois do café, fomos ao Sr. Cirilo Seganfredo, onde está a Itália, o qual nos oferece uma 

caninha. Às 10h, sem ir à igreja, escutamos a santa missa oficiada na Igreja do Menino Deus, missa 

ouvida com recolhimento. Terminadas as funções, eu e o filho partimos e tomamos o bonde para 

o bairro Teresópolis, com a intenção de visitar o Jardim Zoológico. Em um restaurante no fim da 

linha dos bondes, ao meio-dia, almoça-se de forma um tanto minguada, mas em compensação 

não foi minguado o pagamento da refeição. Com uma garrafa de vinho, cada um pagou 3.500 réis. 

Às 13h, a pé, partimos e percorremos cerca de dois quilômetros para chegar ao Jardim Zoológico. 

Cada um paga a entrada de 1.000 réis. 

- O Zoológico não causou grande emoção, pois há pouco para ver e está bastante abandonado. 

Não pagou à pena vir de tão longe para ver tão pouca coisa. Retornamos a pé para Teresópolis, 

onde se toma, em outro restaurante, uma cerveja e às 14h toma-se de novo o bonde em direção 

à estrada do Mato Grosso. Nessa rua se desembarca do bonde de Teresópolis e se espera aquele 

que vai ao Partenon. Não tarda a chegar e se embarca. No cruzamento com a Rua Teixeira de 

Freitas, desembarcamos. A pé, tomamos aquela rua até o n° 322, casa do amigo Luís Vicentini e 

sua família, que encontramos com boa saúde. Depois dos cumprimentos, fala-se de muitas coisas. 

Demoramos cerca de 45min, depois as despedidas, um abraço e nos retiramos. Fomos à rua do 

Partenon onde tomamos o bonde às 15h30min estamos nas proximidades da Exposição 

Farroupilha. 

- Compramos o bilhete de entrada, pago também aquele da filha, 4.000 réis. 

- Visitamos, com a Itália, o interessante pavilhão do Rio Grande do Sul, o melhor de todos, e 

depois vários outros. Assistimos a vários e curiosos divertimentos ao som de duas bandas 
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musicais, até as 19h, depois é preciso acompanhar a filha até sua residência, e nós devemos voltar 

a nossa. 

- Depois do jantar, muito cansados, vamos dormir. 

Despesa de bonde, 900 réis; de refresco e cerveja, 1.300 réis. 

Vista aérea da Exposicao Farroupilha. 

(Porto Alegre – biografia de uma cidade. Tipografia do Centro S.A. Porto Alegre, 1940, p.240). 

 

 

 26 – Quinta-feira. Também nessa manhã fomos ver a Itália, que vai junto conosco, pois, às 9h deve 

se apresentar à Clínica do Dr. A. Cini; nós vamos ao Cônsul Geral da Itália, na Praça Marechal 

Deodoro, n.º 134, a prestar as minhas saudações. Em cerca de meia hora de espera, várias senhoras 

se apresentaram para entregar ao R. Representante da Itália os anéis de casamento como penhor 

pela Pátria Itália em guerra com a bárbara e pérfida Abissínia. Finalmente fomos apresentados ao R. 

Cônsul Comendador Guglielmo  Barbarisi, que nos acolhe com sinais de cortesia. Externei-lhe o que 

me recomendou o amigo Guido Tretto, de Casca, em relação a sua condição de ex-combatente. 

Respondeu-me, depois de verificar o documento de baixa do serviço militar, o passaporte, o “nada 

obsta” e outros documentos, que [Tretto] não se preocupasse, que a sua classe, ou seja, a dos 

compatriotas no estrangeiro, não fora ainda chamada e, que se ele for chamado, estará sujeito à 

consulta médica em Porto Alegre.  Recomendou-me também [o Cônsul] que fosse a Dante Alighieri 

encontrar o Sr. Benvenuto Crocetta, que me daria instruções para que, quando chegar a casa, faça a 

maior propaganda a fim de recolher dinheiro, medalhas, anéis de casamento, brincos, etc., tanto em 

ouro como em prata, para fazer frente às infames sanções impostas à nossa Pátria Itália.  (Ver lista no 

fim do texto). 

- Depois de 20min, despedimo-nos do R. Cônsul e do Sr. Francisco Feola e fomos à casa comercial 

União de Ferros, à Rua Voluntários da Pátria, onde recebemos o comprovante de embarque das 

duas caixas de ferramentas compradas naquela casa comercial, embarcadas no vapor da Cia de 
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Navegação Arnt para Muçum em nome de José Astolfi – Cooperativa D. Cândida (Linha Colombo, 

Guaporé).  

- Ao meio-dia, almoçamos no Restaurante Butelli, no Mercado. Comida divina, peixe frito em 

abundância e um litro de bom vinho. Pagamos 7.500 réis. 

- Em seguida, tomamos o bonde para o arrabalde Navegantes. Aqui, tomamos uma garrafa de 

Água de Soda, na pensão do italiano Antônio De Conto, que pagamos 800 réis. 

- Visitamos depois um meu amigo, que conheci quando estava internado na Santa Casa em 1933, 

que se chama Celeste Bugnatti, que estava enfermo e acamado. Fez-nos uma alegre recepção, 

bem como toda a sua família. Sabendo que no retorno para Guaporé passaríamos por Rolante, 

Santo Antônio da Patrulha, em visita ao meu irmão Mateus, seu conhecido e amigo, ofereceu-nos 

duas passagens até Taquara, que um seu parente ali deixara por ter escolhido outra direção e ido 

para Rio Grande. Aceitamos e agradecemos com os melhores votos de pronto restabelecimento e, 

feitas as despedidas, retiramo-nos. Os bilhetes que recebemos de presente custavam, cada um, 

11.700 réis1.  

- Às 15h, entramos novamente na Exposição Farroupilha. 2.000 réis. Às 18h fomos à Sociedade 

Dante Alighieri, onde nos encontramos com o amigo Benvenuto Crocetta e o Presidente da dita 

sociedade Sr. Rafael Guaspari, que me foi apresentado. O Senhor Crocetta, na ocasião, me 

presenteia com um pacote de jornais e revistas ilustradas, italianas, ao qual agradeci, depois nos 

convida a um bar próximo para um copo de vinho. Despedimo-nos e nos retiramos, mas antes me 

entregou cinquenta envelopes numerados, com instruções para, quando em casa e junto à 

subcomissão de assistência e propaganda, recolher dinheiro, ouro e prata pro-Pátria. 

- À hora do jantar, estamos na nossa hospedeira Vª Maria Bertoldi Meneghetti. Como devemos 

partir amanhã para Taquara, fazemos o pagamento dos seis dias passados em sua casa a 5.000 

réis diários. Assim, cada um pagou 30.000 réis. 

- Depois, vai-se dormir para, no dia seguinte, partir cedo. 

 

 

 

Partida de Porto Alegre para Taquara 
 

27 – Sexta-feira. Após as despedidas, com nossas malas na mão, seguimos pela Rua Silva Só, 

Caminho do Meio e a longa Avenida Osvaldo Aranha e a Barros Cassal e, às 6h15min estamos na 

estação ferroviária. Temos tempo de sobra. O trem para Taquara parte às 7h45min. Vou até o Hotel 

Savoia e tomo uma xícara de café com leite, que pago 500 réis.  

À hora marcada, parte-se. Um vendedor de jornais vende-me uma revista e um jornal, que pago 

2.200 réis. 

Às 11h20min, estamos em Taquara. É uma cidadezinha que tem uma bela posição, pitoresca e de 

excelente ar; casas e edifícios limpos, ruas espaçosas e limpas. É um lugar que nos deixa boa 

impressão, além de que, para o comércio, a indústria e a agricultura é bem desenvolvida. A 

população é quase toda de origem alemã. 

- Ao meio-dia, almoçamos no Hotel Familiar de Edwino W. Custo para cada um: 2.750 réis. 

Às 14h, embarcamos no ônibus para Rolante. Distrito de Santo Antônio da Patrulha, de alemães. 

Tratamos com o condutor o preço de 15.000 réis cada um, ida e volta. 

                                                             
1 Dall’Acqua repete aqui, com mais detalhes, o registro do fato ocorrido no dia 22 – a visita ao amigo Bugnatti – o que 
demonstra que as anotações não eram sempre feitas no dia da ocorrência dos fatos, especialmente estando em viagem.  
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- Deve-se percorrer 25 km, e a estrada não é como as da nossa região colonial italiana, sujeitas, 

quando chove, a virar um verdadeiro lamaçal. Essas, ao contrário, são formadas por um leito de 

areia e de pedra grés, que, quando chove, são ótimas e quando secas, as rodas do veículo 

afundam na areia e se torna necessário adequar correntes às rodas traseiras do carro. 

- Chegamos ao vilarejo de Rolante às 17h30min. Foi preciso pernoitar porque é tarde e não há 

condução para chegar ao meu irmão Mateus, que mora na linha Boa Esperança, à distância de 15 

km, por uma estrada precária; depois de sete quilômetros, a estrada é plana. 

- O elemento humano é quase todo de origem alemã. A cidade está situada entre montanhas. 

- Hospedamo-nos no Hotel pensão de Henrique H.; de modesta aparência, mas não se está mal. 

- Feita a comunicação ao hoteleiro do motivo da viagem, da nossa disposição e do desejo de 

arrumar uma condução para o dia seguinte, ou seja, cavalos para chegar aos parentes na Linha 

Boa Esperança, responde-nos que poderia, sem dificuldade, arranjar para amanhã cavalgaduras 

para ambos. Então, certos da bondade do hoteleiro, às 11h fomos dormir, pois me encontrava 

bastante cansado e com sono. 

 

28 – Sábado. Levantamos cedo e resolvi, com o filho, que seria mais conveniente partir ele sozinho 

para Boa esperança, para não levantar suspeitas ao hoteleiro, por saírmos os dois com seus animais. 

Assim, eu, moralmente, de certa forma serviria como garantia da mula que o filho levava. Além disso, 

o aluguel seria de um só animal e não dois. Quando o filho chegasse ao seu tio Mateus, retornaria 

para buscar-me com um animal do meu irmão, e a mula devolvida ao seu dono. Assim, às 8h30min 

partiu sozinho para Boa Esperança. O tempo ameaçava chuva e nos dias anteriores havia chovido 

muito de modo que os rios estavam altos.    

- Assim que o filho partiu, chegou ao hotel um jovem, filho de italianos da linha Boa Esperança, o 

qual disse que havia cruzado o Rolantinho, mas que, estando as águas daquele rio em contínuo 

aumento, seria muito difícil fazer a passagem, porque não existia ponte. Eu fiquei preocupado 

com aquela notícia. Perguntei-lhe se havia encontrado um jovem com uma mula gateada, ele 

respondeu-me que não. 

- Fiquei aflito e não conseguia tranquilizar-me. 

- Por volta das 15h, o hoteleiro chamou-me e disse que na casa de comércio em frente havia 

chegado um homem de Boa Esperança. Atravessei a rua e entrei na loja e veio-me ao encontro o 

tal homem, fazendo-me uma bela recepção e chamando-me pelo nome. Eu, curioso, perguntei-

lhe quem era. Respondeu-me ser o Jacinto Gasperin, filho de Francisco (meu conhecido) e 

sobrinho do meu irmão Mateus. Ele queria conseguir um animal para conduzir-me ao seu tio. Eu 

lhe manifestei minhas preocupações e temores pelo filho Alcides. Nesse tempo chegou uma 

carroça puxada por dois bois, de propriedade de certa viúva Sbardelotto!1, a qual, com sua nora, 

estava acomodada no caixão da carroça. Como a carroça devia ir em direção da linha Boa 

Esperança, o amigo Gasperin perguntou-lhe se me deixaria embarcar. Ela aceitou de bom grado e 

embarquei. Percorremos os cerca de oito quilômetros de estrada plana. Ainda que o volume de 

água [do rio] fosse considerável, atravessamos e tomamos depois outra estrada e chegamos ao pé 

da montanha que..... 

                  

                                                          Continua no caderno n.º XX 

 

  

                                                             
1 O ponto de exclamação justifica-se porque a esposa de Dall’Acqua  tinha o sobrenome Sbardelotto. 
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CAMPANHA PRÓ-PÁTRIA 

Assistência e propaganda 
 

Reunido, um grupo de italianos de São Luís, 2.º distrito de Guaporé, após a reportagem e apelo 

transmitido pela Rádio Difusora, quinta-feira dia 5 de dezembro de 1935 pelo presidente do comitê 

de Assistência e Propaganda Engenheiro Guido Baggio, pensou [o grupo] de não ficar indiferente e 

mesmo aderir ao nobre e humanitário apelo, sendo imediatamente constituído o subcomitê de São 

Luís, composto pelos seguintes conterrâneos;  

Presidente: Primo Scartazzini;  

Secretário: Ângelo Dall’Acqua;  

Tesoureiro: Ulisses Toazza. 

 

O subcomitê terá o compromisso de percorrer, para coleta, a região de São Luiz e arredores. 

Foram compostas também as seguintes comissões auxiliares: 

 

Para a Linha 16 – Vespasiano Corrêa: Fiorentino Pinzetta; 

           -“-       16 – Carlos Gomes: Nabore Ferrari; 

           -“-       17 -  Protásio Alves: Francesco Tumelero e irmão; 

           -“ -      17 – General Osório: Antonio Bonafè 

Para a Linha 15 de Novembro: Antonio Martinelli, Albino Dagnoluzzo e Fiorenzo  Mognol                                        

-“-      -“-        18, Ramiro Barcellos: Giovanni Carminatti 

-“-       -“-       18 Caxias e 19 São Luis: Ferdinando Caovilla e Filippo Soliman 

-“-       -“-       19: Eulina Bastian: Adolfo Racchelle 

-“-        -“-      São Domingos: Adolfo Racchelle 

-“-        -“-      19, 2.ª seção (São Luis): Ítalo Bortoncello e Ângelo Três 

-“-       -“-       16, 2.ª seção (Carlos Gomes) Luigi Candaten  

-“-       -“-       18 Silva Jardim: Vittorio Rizotto 

-“-         -“-     24 de Fevereiro: Antonio Marcon 

-“-         -“-     Grande, 1.ª e 2.ª seções: Giovanni Chiodelli e Francesco Tonial 

-“-         -“-      23,24 e 25: Giacomo Chiodelli 

-“-         -“-      16, 2.ª seção (General Osório): Ernesto Bordin 

No registro do dia 26 de dezembro da matéria que acabamos de ler, Dall’Acqua 

recebe do secretário da casa de Dante, em Porto Alegre  a incumbência de colher 

doações a fim de minorar o efeito das sanções aplicadas à Itália pela Liga das 

Nações de Genebra em função da conquista da Abissínia (atual Etiópia) por 

Mussolini. Reportando-nos a esse registro, transcrevemos parte da cópia do relatório 

feito por Ângelo Dall’Acqua  a fim de prestar contas do resultado da campanha em 

questão feita em Casca. O relatório compreende a ata da reunião em que é 

constituído o grupo de trabalho, a relação dos doadores – que não copiamos por ser 

muito extensa - e a conclusão.  
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A reunião teve lugar no Hotel Ulisses Toazza no dia 2 de janeiro de 1936 em Casca Guaporé.  

 

Segue-se a relação dos nomes dos doadores, a linha em que residem, o objeto doado e os nomes dos 

responsáveis pelas coletas e o resultado final obtido, assim especificado por Ângelo Dall’Acqua:  

Ouro: 265,15 gramas;  

prata: 750 gramas; dinheiro (sem contar as moedas de prata):  

Réis 1.852, 550;  

mais: vinho da Cooperativa Vitivinícola Silva Jardim Ltda. Da Linha homônima: cinco quartos de 

100 litros cada um.  

O número de doadores foi de797, pelos quais recebemos os maiores elogios do Comitê de Porto 

Alegre e do subcomitê de Casca pelo eloqüente resultado. 

Todo o resultado da coleta, no tempo devido, foi enviado à R. Autoridade Consular da Itália em Porto 

Alegre a fim de que faça a entrega ao grande comitê de Assistência e Propaganda daquela cidade. 

Tanto os nomes dos doadores dessa Região Consular, e suas ofertas ficam inscritas neste livro de 

propriedade do Sr. Ângelo Dall’Acqua, Correspondente Consular sob a jurisdição do R Consulado 

Geral de Porto Alegre e à disposição de qualquer interessado para verificação. 

 

O secretário do sub-comitê 

Ângelo Dall’Acqua 

São Luiz de Guaporé, 2 de abril de 1936 

(Fonte: Miscelânea – Coleção de manuscritos sobre diversos assuntos compilados e escritos por Ângelo 

Dall’Acqua. Vol. II, p. 9 e 44-46). 

Sobre o fato histórico da conquista da Etiópia pelas armas italianas e as sanções 

impostas pelo Conselho de Genebra, o jornal La Você d’Italia do dia 11 de junho de 

1936 publicou longa coluna enviada pelo correspondente do referido jornal em Casca 

Dr. Giovanni Maffei, relatando os festejos naquela localidade em comemoração ao 

feito bélico italiano. Resumindo: A cerimônia teve início na igreja, com uma missa em 

memória dos caídos; mais tarde, outra missa, com Te Deum, pela vitória. Depois, 

entre foguetes e vivas, a subcomissão, o subprefeito Cap. Pedro Amâncio Bueno e o 

povo presente dirigiram-se ao campo ao lado da igreja, onde foi servido um suculento 

churrasco. Usou da palavra o Sr. Ângelo Dall’Acqua, que leu a alocução do Duce de 5 

de maio, anunciando ao mundo a entrada das tropas italianas em Adis Abeba e o fim 

da guerra, comunicando ainda os resultados da campanha pró-Pátria. Também o 

padre Luís Bogni, usando a palavra, explicou a importância da conquista para a Itália. 

Por fim, tomou a palavra o Dr. Maffei, presidente de honra do comitê, fez um longo 

discurso alusivo a tal guerra, fazendo notar, concluindo a fala, a conduta francamente 

amigável de alguns países em relação à Itália, particularmente o Brasil e a Alemanha, 

que, com dignidade, negaram-se a tomar parte na aplicação das sanções. 

 

  (Recorte do jornal La Voce d’Italia, de 11 de junho de 1936. Acervo de Ângelo Dall’Acqua). 
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UMA MULHER - Edilze Stella 

Dall’Acqua Bernardi 

Mulher de Ferro, Dama de Rosas 

 

Edilze Stella Dall’acqua Bernardi era filha de José Dall’Acqua e Lucinda Casella e bisneta do 
imigrante Luigi Dall’Acqua, que, por muitos anos residiu em Casca, RS. 

Edilze nasceu em Erechim, no Rio Grande do Sul. Em 15 de fevereiro de 1947 casou com 
Casemiro Bernardi, no município de Barão de Cotegipe, RS. 

 

 

 

 

 

 

 

Edilze na comunhão da neta Maísa 

 

 

 

 

Os fatos que vou relatar são lembranças, que trago n’alma, das horas de trabalho, carinho e 
amor de minha querida mãezinha.  

Minha mãe sempre foi uma grande mulher, uma guerreira que fez o impossível para ver seus 
filhos fora do circulo vicioso da ignorância, da miséria, da falta de oportunidades. Lutou com garra 
para, junto com papai, nos dar estudo, orientação para a vida, a moral e espiritual, e o progresso 
material. Fez de tudo para que fossemos pessoas de bem. Sua renúncia em nosso favor foi 
correspondida. Somos pais responsáveis e trabalhadores honestos. Eu, artesã, funcionária pública 
hoje aposentada, mãe da Maísa. A Ione, bem sucedida industrialista, mãe do Rosmandi e da 
Macleiser e avó do Guilherme Gurevich Tosati (4 anos); o José, oficial da Justiça Estadual de Santa 
Catarina, pai da Marisa, Fábio, e Vinícius, avô do Alison, Aline e da Emyle;  a Lucinda, Orientadora 
Educacional, aposentada; a Mirialva,  funcionária da Secretaria de Educação de Santa Catarina, em 
Florianópolis, mãe da Luana, do Guilherme e do Matheus.  

A mãe relatava fatos do inicio de seu casamento, em que ficava claro para mim, que o 
sofrimento foi grande, posto que as dificuldades eram enormes. Papai era gerente de serraria e 
serrador, mal ganhava para alimentar a família, embora trabalhasse 16 a 18 horas por dia. A mãe 
sonhava com uma vida melhor para seus filhos, costurava dia e noite para poder construir um futuro 
diferente do deles, para nós. Ela sempre desejou morar na cidade (vilas maiores, onde houvesse 
escola para estudarmos). Muitas vezes, ela e papai, ficavam meses distantes. Ela na cidade, conosco, 
e ele no interior, trabalhando para nos sustentar, dando-nos o melhor que podiam. Muitas vezes 
tiveram suas economias depredadas por doença de um dos filhos. Quantas vezes seus projetos foram 
adiados, quantas lágrimas derramadas, só Deus o sabe.  
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Recém casados foram morar com a família dos meus avós paternos. Uma família estranha 
para minha mãe, que precisou se adaptar à nova realidade. Foi aí que começou a costurar para fora, 
aumentando a renda familiar. Papai era professor e agricultor neste período. Quando mamãe 
engravidou de mim, foram morar em Rio Falcão, no interior do município de Quatro Irmãos – RS,  
onde nasci. Papai trabalhava em uma serraria, como serrador, juntamente com tio Ludovico, irmão 
da mãe.  A fazenda do nono José Luiz Dall’Acqua ficava a alguns quilômetros. Assim o contato com a 
família materna foi próximo, nos primeiros tempos. 

O tempo passou e nasceu a Ione, em Quatro Irmãos - RS, papai trabalhava na serraria da IKA 
ou Ilka. Nós morávamos em uma casa no alto, de onde podíamos ver a cidade toda iluminada à noite, 
o que me fascinava.  O José nasceu em Erebango - RS, a Lucinda em Erechim - RS. A mãe sempre 
costurando para aumentar a renda familiar, e o pai trabalhando como serrador. Certa feita, 
juntamente com Tato Bacchim e irmão, compraram uma serraria em Vau Grande – se não me falha a 
memória – ficava no interior de Campinas do Sul - RS. Vendo que trabalhavam muito e tendo pouco 
retorno, decidiram vender sua parte. Feito isso, o pai veio para Santa Catarina onde procurou terras 
para se estabelecer, mas ao chegar a Quilombo comprou alguns lotes na sede do município e 
construiu um bangalô de madeira, de dois andares, onde instalou  um bar ( bodega). Contudo o 
negócio não ia bem. A mãe continuava a costurar para fora e o pai a trabalhar na roça, com terra a 
meia. A mãe ficou doente, foi várias vezes para o hospital em Xaxim. Desta forma, esgotaram-se as 
poucas reservas econômicas que possuíam. Os dois tomaram uma decisão drástica, mas necessária 
para que os filhos não passassem fome. Eu fui morar com os nonos Dall’Acqua,  a Ione com a tia Zilá 
e o José com a tia Gladis,  ambas irmãs da mãe. Em casa só ficou a Lucinda, que era bebê. Quanto 
tempo depois, não lembro, sei apenas que certo dia a mãe foi nos buscar a mim e o José. A Ione 
continuou com a tia Zilá. Papai e mamãe já moravam em Ipuaçu - SC, numa localidade chamada 
Gramas. O pai trabalhava na serraria do Bernardo Judeu.  Nesse lugar, o José foi picado por cobra. 
Quase morreu. Na ocasião, o pai estava trabalhando na Fita do Chiréa, no outro lado do Rio Chapecó. 
A mãe teve que levar o José ao hospital.  Eu e a Lucinda ficamos sob cuidados de vizinhos. Com a 
graça de Deus o José se salvou e voltaram ambos para casa, mãe e filho. Tempos depois nos 
mudamos para a Fita do Chiréa. Ali a mãe encontrou um primo (Modesto) que lhe deu a maior e 
melhor casa do lugar para morar, porém teve ela de fazer comida para os “homens”: eram 
motoristas, puxadores de torras e outros empregados que não tinham suas famílias ali. Era uma 
espécie de pensão-hotel. Além disso, vendo que não havia escola para as crianças a mãe se propôs a 
ensinar as primeiras letras às mesmas, até que seu primo arrumasse uma professora. Foi ela minha 
primeira professora.  

O tempo passou, eu tinha uns dez anos. Certa vez a mãe foi a Xanxerê - SC, eu fiquei com a 
Lucinda e o José e ainda responsável pela pensão. O pai trabalhando. Troquei as camas, lavei roupa e 
preparei a polenta, a carne e a salada para os homens. A polenta estava pronta, mas eu não 
conseguia virá-la sobre a tábua. Foi quando chegou seu Baldi, um dos pensionistas e o fez pra mim. A 
noite ele contou para a mãe que ficou preocupada, pois havia pedido para uma das mulheres do 
lugar para fazer isso. 

Aos onze anos, eu estava no colégio em Água Doce. Tive caxumba, fiquei oito dias em coma 
no hospital. As freiras chamaram a mãe e retornei para casa. Nessa época eles moravam em Ponte 
Serrada – SC, e papai trabalhava na serraria do Belusso (primo da mãe) e do Bernardo Judeu. Dona 
Ruth, esposa do Sr. Bernardo era muito amiga da mãe e sempre ajudava quando vinha de São Paulo. 
A mãe continuava costurando para fora. O Ivo, filho do tio Ludowico, nesta época, morava conosco 
para estudar. Já estávamos todos em casa, inclusive a Ione. Tempos depois meus pais foram morar 
em Sede Ribeiro, interior de Xanxerê-SC, onde eles tinham uma sociedade com um Berté.  Abriram 
uma loja cerealista. Junto a esta abriram um mercadinho. Aí a Mirialva nasceu.  

De Sede Ribeiro voltamos a Ponte Serrada, agora no interior, onde papai comprou uma 
serraria, porém o negócio não deu certo. Estava muito enrolado com questões de herança. Eu voltei 
para o colégio de freiras, agora em São José dos Pinhais-PR, congregação das irmãs de São José.  
Quando retornei do colégio meus pais já não moravam mais ali. Estavam em Passo Fundo, RS. Dessa 
cidade, a mãe foi a Caxias do Sul, RS comprar máquinas de malharia e aprender a trabalhar com as 
mesmas, mas não dava para continuar em Passo Fundo, então fomos para Erebango. Ali começamos 
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a confeccionar blusas de lã, e a mãe saía para vender na colônia.  A Ione, por ser mais alta, ficou na 
tecelagem e eu na costura e arremate. O pai trabalhava de chacareiro. Todos nos esforçávamos para 
progredir. Daí fomos para Ronda Alta - RS. A malharia, que se denominava Nossa Senhora Aparecida, 
continuou a crescer; o pai trabalhava em serraria no interior. Como minha vocação era dar aulas, eu 
fui lecionar como professora substituta. Em 1970 retornamos a Santa Catarina. Desta vez em Xaxim, 
onde ela e o pai compraram um lote e construíram uma casa, instalando nela a família e a fábrica de 
malhas. O pai trabalhava na serraria dos Lunardi, a mãe e, nós, os filhos na malharia. 

Em fins de 1974, Edilze comprou seu primeiro carro – um fusca – que servia para fazer as 
entregas de malhas e enxovais que ela confeccionava. Papai, já aposentado, era o motorista.  

Assim, com a vida organizada e mais tranquila, os filhos foram tomando, cada um, o seu 
rumo. O José terminou o segundo grau e foi montar seu conjunto de música (Os Cancioneiros). Eu fui 
a Curitiba para estudar, a Lucinda fez faculdade em Chapecó e dava aulas no Colégio “Gomes 
Cordeiro”, em Xaxim, depois foi a Chapecó. A Mirialva fazia magistério e dava aulas na Linha Folle. No 
período de faculdade foi morar em Chapecó. Ali casou e teve a Luana. Atualmente trabalha na 
Secretaria de Estado da Educação na Gerência de Valorização do Educando GEDUC, em Florianópolis, 
SC. 

Em 30 de março de 1986 papai faleceu. A mãe, viúva, seis anos depois refez sua vida 
casando-se novamente. Em 1998/99, ela e o esposo construíram uma casa de dois pisos em Porto 
Belo, litoral catarinense.  Em setembro de 2006, ela enviuvou novamente. 
Em 12 de outubro de 2007, depois de dois longos meses de enfermidade, Edilze faleceu no Hospital 
do Coração em Balneário Camboriú, no dia de Nossa Senhora Aparecida, de quem era muito devota.  
Repito: Nossa mãe foi uma guerreira. Sua luta maior foi em favor dos filhos, criando-lhes a 
possibilidade de estudar. 

Era pessoa alegre e bem disposta, gostava de cantar e viajar sempre que podia. Foi várias 
vezes à Aparecida do Norte. Fazia compras em São Paulo e em Caxias do Sul para revender no 
interior dos municípios próximos de onde morava. Após a viuvez foi promotora de vendas da “Pierre 
Alexander”, viajou para diversos lugares do Brasil, como uma das melhores promotoras da marca, 
atividade que abandonou ao casar novamente, pois passou a se dedicar-se à mediunidade com o 
esposo. Foi uma esposa dedicada e empreendedora, excelente mãe, professora parcimoniosa, boa 
enfermeira/farmacêutica, valendo-se dos conhecimentos que adquiriu com a vida para semear 
esperança a muitos, curando outros, ajudando a tantos corações aflitos que a ela recorriam. Por isso 
a intitulo Mulher de Ferro, pela sua garra, tenacidade e vontade de superar obstáculos e, Dama de 
Rosas, pela bondade e doçura para com os que mais necessitavam de força, consolo e apoio moral, 
psicológico e espiritual. 
  Obrigada mãe por tudo o que a senhora fez por nós, por mim. Acima de tudo por nos ensinar 
a sermos pessoas de bem. 
                                                                                                                                                                      

 Anete Maria Bernardi Mafra 

                                                                                                                                             Filha de Edilze Estella Dall’Acgua Bernardi 

                                                                                                                                                                  Neta de José Luiz  Dall’Acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

Edilze Stella Dall´Acqua Bernardi 
Filha de José Dall´Acqua e Lucinda Casella 
Bisneta do imigrante Giuseppe Dall´Acqua 
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LINHA COLOMBO - Antô niô De Maman  

 
 

 

 

  Antônio De Maman e sua esposa Ângela 

Dall’Acqua povoaram o imaginário infantil de nós, filhos 

de José e Itália Astolfi. Desde pequenos, em nossas 

visitas ao cemitério da Linha Colombo, onde nascemos e 

moramos, parávamos diante da sepultura, entre todas, 

a mais imponente, de Antônio de Maman e Ângela 

Dall’Acqua. E a curiosidade gerava perguntas, e as 

respostas remetiam-nos a um passado para nós muito 

distante. Quando todos os parentes de Maman 

deixaram a Linha Colombo, pouco antes de 1945, 

mudando-se para a região do alto Uruguai, ficou com a 

família de José e Itália, sobrinha de Ângela Dall’Acqua, a 

conservação da sepultura do casal De Maman. Assim, o 

simples compromisso de zelar pelo espaço sagrado que 

abrigava os restos daquelas pessoas, gerou nos filhos 

Astolfi a reverência a sua memória e a consciência de 

um vínculo familiar, enfim, lá repousavam os ossos de 

uma irmã de nosso nonno e tia de nossa mãe. Por 

ocasião de finados vivenciávamos a tarefa de 

confeccionar flores de papel crepon para montar as coroas, limpar e adornar os túmulos de todos os 

familiares, acender as velas e assistir respeitosamente as funções religiosas que ocorriam no 

cemitério em memória dos falecidos. Tarefas que nós, crianças, ajudávamos a realizar com o maior 

empenho. Solidificava-se, desse modo, em nós a ligação afetiva Astolfi, Dall’Acqua, De Maman. 

Para falar de Antônio de Maman, devemos partir de La Valle Agordina, Província de Belluno, 

Itália, onde em 12 de junho de 1865 ele nasceu. Era o penúltimo filho de Mateo De Maman e Ângela 

Da Roit.  

 Ao chegar, como imigrante, à Colônia Dona Isabel, hoje Bento Gonçalves, em 1883, junto 

com os pais e irmãs, Antônio, cujo nome completo era Antônio Josué, contava 18 anos. 

  Em 1892, casou em Bento Gonçalves com Ângela Dall’Acqua, moradora como ele da Linha 

Palmeiro e, como ele, nascida em La Valle Agordina. Ângela contava 23 anos e era filha dos 

imigrantes Giuseppe Dall’Acqua e Anna Bonfardin, chegados em terras brasileiras em 1878. 

 Antônio De Maman migrou de Bento Gonçalves para Guaporé, região que começava a ser 

colonizada, e adquiriu da Comissão de terras um lote na Linha Colombo, lado ocidental, no lugar que 

foi chamado de Busada, e passou a cultivar a terra. 

Ignoramos o ano preciso em que aconteceu a mudança, mas foi certamente antes de 1900, 

pois o quarto filho do casal, a menina Josefina (Giuseppina) nasceria em 21 de abril desse ano no 

local citado.  

 

Seguindo o propósito de trazer 

para as páginas de nossa revista 

elementos que contem a história 

da Linha Colombo - pedacinho 

de terra que tantos Astolfi, 

Dall’Acqua e De Maman recebeu 

- e certos de que a melhor 

maneira de registrar a vida de 

uma localidade é contar a 

história das famílias que 

ajudaram na sua construção, 

vamos apresentar nesta edição a 

história de Antônio De Maman, o 

primeiro comerciante da Linha 

Colombo.  
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Um dia, o casal tomou o caminho da roça, deixando em casa os três filhos pequenos. Em 

dado momento, a mãe olhou para trás, imaginando ver as crianças, e o que viu foi a pequena cozinha 

em chamas. É preciso lembrar que a cozinha era sempre separada do corpo da casa - onde ficavam 

os dormitórios e uma sala - distante uns dez ou doze metros, justamente para, em caso de incêndio, 

não queimar toda a moradia. Lá, além de Josefina, nasceram os outros filhos do casal: João, José e 

Irene. Em Bento Gonçalves haviam nascido Mateus, Júlia e Ângela. 

 Na Busada, De Maman ajudou a construir a capela dedicada a São Miguel Arcanjo, o mesmo 

padroeiro da igreja de La Valle, fato que mostra bem o amor pelo povoado natal e a devoção àquele 

Santo protetor. 

Homem de visão que era, ao saber que a estrada geral, ligando Guaporé a Muçum passaria 

na parte mais alta da Linha Colombo, De Maman vendeu seu lote e comprou o de n.°37, à margem 

da estrada que começava a ser aberta. Planejou uma grande casa de madeira, cuja construção foi 

entregue aos cunhados Luís, Ângelo e José Dall’Acqua, sob a direção de Ângelo. A construção 

começou em 18 de novembro de 1905 e ficou pronta no dia 15 de março de 1906, consumindo 

exatamente 108 dias de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente e verso de um postal enviado por Lucano Conedera, que foi intendente em Guaporé, eleito em 

1908, a seu amigo Antonio de Maman. Na frente aparece a família de Antonio de Maman e Angela Dall’ Acqua, 

com os filhos no ano de 1907, e o próprio Conedera à direita. 

No verso, o nome do destinatário, a data de postagem no correio e, de próprio punho, a data de 

recebimento escrita por Dall´ Acqua. 
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Lá, De Maman instalou um bem montado negócio de secos e molhados. O comércio era 

intensificado pela compra de gêneros coloniais que eram transportados para Muçum e depois por via 

fluvial para Porto Alegre. A condução da tropa de mulas para o transporte até Muçum era  feita pelo 

filho Mateus e algum empregado. Mais tarde, o transporte passou a ser feito com carroça puxada 

por mulas, também conduzido por Mateus e posteriormente por João (Giuanin). O atendimento aos 

fregueses na loja era da competência da esposa Ângela e da filha Júlia. Ambas se desincumbiam 

muito bem da tarefa, pois tinham as qualidades necessárias para esse afazer.  

  

A casa servia também como pensão, ou seja, “casa de pasto”, onde se alojavam pessoas que, 

de passagem, faziam refeições ou mesmo pernoitavam. Aqui entravam as habilidades culinárias da 

filha Angelina. 

 

De Maman manteve essa atividade comercial até o ano de 1925, quando a casa foi vendida 

para a Cooperativa Dona Cândida, fundada em 1922. Uma nova e confortável casa foi construída e 

ocupada pelo casal De Maman, a filha caçula, Irene, que era professora, e pelo filho Mateus com a 

esposa Vitória Astolfi e filhos desses. As outras filhas já haviam casado. Apenas instalados na nova 

moradia, em 13 de fevereiro de 1925, faleceu Ângela, vitimada por recaída de tifo.  

  

Antônio, bastante doente, faleceu em 31 de agosto de 1928 na Linha Colombo. Nesse mesmo 

ano, em outubro, um incêndio destruiu completamente a casa, restando ao filho Mateus a solução 

de fazer melhorias no paiol, junto ao estábulo, e lá montar um novo e provisório lar. Foi nesse lar que 

nasceu Gema, filha do casal Mateus e Vitória, fato de que a menina se orgulhava com alegria, pois 

sentia-se identificada com o menino Jesus, que também nasceu em um estábulo. 

 

Sobre o passamento de Antonio De Maman, o jornal L’Unione, de Porto Alegre, do qual 

Ângelo Dall’Acqua era correspondente, na edição de 20 de fevereiro de 1928 publicava a seguinte 

notícia necrológica:  

 

 

 

 

Linha Colombo - Guaporé 
(Ada) – Depois de longa enfermidade, faleceu no dia 31 do passado mês de agosto, rodeado por seus 

amados familiares, o bom amigo Antônio De Maman, industrial, residente nessa Linha havia mais de trinta anos. 

O extinto (antigo assinante desse jornal), era a bondade personificada. Generoso e afável, gozava da 

simpatia de quantos o conheciam. Era viúvo da Senhora Ângela Dall’Acqua, falecida há dois anos, e contava 63 

anos. 

Emigrado de La Valle Agordina (Belluno), encontrava-se no Brasil a cerca de 45 anos. Era inspetor 

seccional da Linha há 30 anos, com plena satisfação das autoridades em particular e da população em geral. 

Os funerais tiveram lugar às 17h do dia 1.° do corrente de forma imponentíssima. O féretro foi 

transportado da residência da família De Maman à capela de São Paulo, da Linha Colombo, onde fez a 

encomendação o Reverendíssimo Pároco de Guaporé. 

Ao enviar à família e aos parentes do falecido uma palavra de conforto, deponho, com emoção, sobre a 

tumba do caro amigo a flor do inesquecível afeto.   
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Antônio de Maman e a Linha Colombo 
 

A segunda pátria de Antônio de Maman foi a Linha Colombo. Grande empreendedor, foi lá 

que ele pôs toda a sua força de trabalho, sua inteligência e suas visões de progresso. 

Além de explorar um comércio diversificado, Antônio De Maman também foi o primeiro 

industrial da Linha Colombo. Aproveitou a abundância de árvores de mate que a natureza lhe 

oferecia e criou o primeiro barbaquá da região, produzindo erva mate, que vendia para o município 

de Guaporé e outros vizinhos. Simultaneamente, criou a primeira atafona, comprando dos colonos a 

mandioca por eles cultivada, transformando-a em farinha, que ele comercializava com sucesso. Na 

administração dessas atividades era ajudado pelos filhos Mateus e João. 

Dinâmico e homem de muitas habilidades, De Maman exerceu o cargo de inspetor seccional 

da linha por mais de trinta anos. Conhecia todos os seus moradores e pela retidão de seu caráter era 

benquisto por todos. Foi também um dos homens mais influentes do lugar junto às autoridades 

municipais. Conforme depoimento de Josefina De Maman a sua filha Nadir Caron, foi por pedido 

feito pessoalmente por ele ao presidente do Estado Borges de Medeiros, quando de sua visita ao 

núcleo de Guaporé em abril de 1903, que a Linha Colombo viu ser instalada a sua primeira escola 

para a instrução dos filhos de seus moradores. 

 Diante da inclinação para o ensino de sua filha Josefina, De Maman proporcionou-lhe o 

estudo necessário para que tornasse professora. Josefina, que lecionou quase trinta anos, foi assim 

responsável pela alfabetização e ensino de quase todos os filhos dos moradores da Linha Colombo. 

Outras duas filhas, Júlia e Irene, também se tornaram professoras, instruídas pelo professor 

Tochetto, também morador de Colombo. A filha Angelina, tornou-se a catequista e ensinava a 

doutrina às crianças preparando-as para a primeira comunhão. Após o casamento, era solicitada para 

preparo de banquetes de casamento de moradores locais. Ao filho José, foi proporcionado estudos 

em Alfredo Chaves, hoje, Veranópolis e depois em Bento Gonçalves. José trabalhou como professor 

em diversas localidades e também como exator. Atuou como tenente em São Paulo na revolução de 

1930. Enriqueceu com a extração e comércio de madeira na região de Erexim. Faleceu em 1960 em 

São Paulo para onde se havia transferido anos antes. 

 

Zélia Astolfi, nascida em 1924, filha de José e Itália Dall’Acqua,  recorda-se de Antônio de 

Maman por um motivo muito singelo: cada vez que o “nono” Antônio a encontrava, oferecia-lhe 

balas – caramelos, como se dizia – pois era um homem de grande bondade para com as crianças que, 

onde quer que o encontrassem, recebiam dele as tão desejados doces. De Maman, tinha muitos 

netos que moravam no “borgheto” da Linha Colombo, além dos filhos de sua sobrinha Itália 

Dall’Acqua. Todas essas crianças tinham pelo “nono” De Maman um grande carinho.  

 

Antônio De Maman e Ângela Dall’Acqua tiveram os seguintes filhos: 

Mateus, nascido em 1893, casou com Vitória Astolfi; 

Júlia, nascida em 1894, casou com Benjamin (Begniamino) Astolfi; 

Ângela, nascida em 1899, casou com Caetano Toni;  

Josefina, nascida em 1900, casou com Antônio Caron; 

João, nascido em 1903, casou com Maria Zandonai; 

José, nascido em 1906, casou com Emília  Dozza   

Irene, nascida em 1910, casou com Ângelo Dozza.  
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Não tivemos condições de calcular o número, nem mesmo aproximado, de descendentes de 

Antônio De Maman e Ângela Dall’Acqua. Alguns tiveram prole numerosa: Mateus, 14 filhos; Angelina 

10; Júlia, 9; Josefina, 7; João, 12; José, 2 ; Irene, 4 filhos.     

 

Antônio De Maman, por seus feitos, foi um dos homens de maior expressão, se não o maior, 

no desenvolvimento da Linha Colombo. Cabe-lhe um lugar de destaque ao lado de outros do lugar 

que merecem ter suas histórias resgatadas para conhecimento das gerações colombenses futuras.  

 

Havia entre as famílias De Maman, Astolfi e Dall’Acqua da Linha Colombo uma grande 

solidariedade e amizade. Josefina ou Pina, como era chamada, foi professora e madrinha de muitos 

de seus sobrinhos e sobrinhas. Seis filhos de José e Itália Astolfi foram por ela alfabetizados e 

receberam dela o ensino básico para seguir, posteriormente, a sua formação em escolas da cidade de 

Guaporé. 

 

Angelina, nossa vizinha próxima, casada com Caetano Toni, o carpinteiro do lugar, tinha 

muitas crianças com as quais brincávamos muito. Foi na carpintaria que eu, com sete anos ou menos, 

assisti em silêncio, sem nenhuma palavra, em pé diante da bancada, o “santol” Caetano fabricar um 

ataúde para uma criança, forrá-lo com pano branco e pregar aqueles adornos prateados e mais as 

alças. Ele, aceitando a minha presença, como se eu não existisse; eu, curiosa e livre para fazê-lo, 

assistindo o trabalho do homem. Sem necessidade de palavras.  

 

Mas foi na casa de Mateus e Vitória que todas as crianças De Maman e Astolfi passaram 

muitos momentos inesquecíveis de sua infância, lembrados até hoje com afeto. Era a família que 

reunia, com excelência, aquelas virtudes humanas que levavam os seus componentes a serem 

naturalmente felizes; até casa em que habitava na Linha Ernesto Alves parecia emanar felicidade.  

 

 

 

 

Antepassados de Antônio De Maman 

 
O pai de Antônio Josué De Maman chamava-se Matteo (filho de Giovanni e Lucia De Cassan, 

do ramo dos Mori), nascido em La Valle Agordina em sete de junho de 1819. 

Matteo era o primeiro filho do terceiro casamento de seu pai. Desde criança mostrou aptidão 

para a escultura, fato que preocupava os genitores, que não compreendiam como o filho podia 

ocupar tanto tempo em entalhar madeira quando havia tantos afazeres para cumprir. Adulto, como 

tantos outros homens de La Valle, Matteo viajou três vezes à Alemanha para trabalhar na região da 

Prússia e garantir o sustento dos pais e irmãos.  

Aos 32 anos, casou com Ângela Da Roit, também de La Valle, que o esperava pacientemente 

havia alguns anos. Era o dia 12 de junho de 1851. 

A primeira filha foi Lúcia, nascida em 1852, que casou com Giovanni Damian em 1872; o casal 

emigrou para o Brasil em 1878, estabelecendo-se na Linha Palmeiro em Bento Gonçalves e depois na 

Linha Colombo, no lote n.º 42. Foi por influência dessa filha, que, em cartas, pedia ao pai para deixar 

La Valle e vir para o Brasil, que Matteo De Maman decidiu emigrar, quando já contava 64 anos e 

todos os filhos eram adultos. 
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Luísa Ângela a filha menor, nascida em 1868, casou com seu conterrâneo Abramo Dall’Acqua 

em Bento Gonçalves por volta de 1888 e faleceu na Linha Colombo em dezembro de 1910, deixando 

dez filhos. Dos outros filhos de Matteo e Angela, não se têm notícias 

Matteo de Maman era escultor. Sabe-se de duas obras deixadas por ele: uma imagem de 

Santo Antônio, conservada na igreja antiga de Bento Gonçalves, e a imagem de Santa Lúcia, na 

capela da Linha Palmeiro, onde residiu nos primeiros anos após a chegada ao Brasil. Deixou ainda um 

crucifixo inacabado, que está em mãos de seu trineto Olivier Valente, neto de Josefina. 

Matteo De Maman faleceu em Alfredo Chaves (hoje Veranópolis). 

        

 

 

 

 

 

 
                                                              

 

 
Maria Astolfi    

Gramado – RS 
 

Serviram-nos de fonte os depoimentos de Nadir Caron Tessaro em cartas a Maria Astolfi bem como recordações de Zélia Astolfi Camerini. 

 
 

 

 

 

  

1.º Encontro dos descendentes de Luigi Camilotti e regina Giusti 
 
O encontro será realizado em Linha Quadro, município de Putinga (RS) nos dias 14 e 15 
de abril de 2012. O casal Camilotti emigrou de Como, Itália, em 1884, estabelecendo-se 
na Linha Nova Esperança (depois, Vespasiano Corrêa), Guaporé, transferindo-se mais 
tarde para a Linha Quadro, onde uma neta, Olga Camilotti, casou com Fiorello 
Dall'Acqua, também residente naquela localidade. 

Para maiores informações, contatar-se com Mário e Gilda Camilotti pelo 
telefone: XXX 51 35015770. 
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O   MUNDO DA  MUITAS VOLTAS... e nô s 

vamôs juntôs! 

  

 

Alexandre J. Astolfi 

     Cidade do México 
         Agosto/2011  

Sempre vivi em Novo Hamburgo. Gostava de sair de casa e circular pelas ruas conhecidas, 
ver e me encontrar com pessoas com as quais comparti vários momentos de minha vida, dos 
almoços de final de semana, dos passeios para Gramado, das Festas de Família, enfim, gostava da 
vida como a que estava vivendo.  

Mas o mundo dá muitas voltas e aqui estou, a mais de 10.000 km de distancia, vivendo na 
Cidade do México, a 3° cidade mais populosa do mundo com mais de 22 milhões de habitantes. 

 Mudei com mala e cuia, com a esposa e os dois filhos e só não trouxe o papagaio porque 
não tinha nenhum.  

Vim para o México pelo trabalho, pois a empresa onde eu construí minha vida profissional 
no Brasil, a Artecola, comprou uma empresa no México e me fez a proposta de gerenciar esta 
unidade. Estou aqui desde agosto de 2008, ou seja, três anos, e aprendi a gostar de muitas outras 
coisas mais: as novas amizades, toda uma nova cultura, a cordialidade do povo Mexicano e 
especialmente as centenas de atrações turísticas que o México oferece. São praias, cidades 
históricas por todos os lados, pirâmides maias, astecas e de muitas outras civilizações, Podemos 
nos hospedar em hotéis e fazendas dos anos 1.500 e nos sentimos “voltando” no tempo. 

Certamente vou voltar para nossos “pagos”, mas enquanto isto sigo aproveitando a gama 
de opções que o México oferece. 

 

No centro da Cidade do México Ruinas de Palenque – Mayas. 
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Curiôsidades sôbre ô Me xicô  – Alexandre Astolfi 

 

Sabias que... 
 A cidade do México foi fundada sobre o Lago de 

Texcoco. O brasão de armas está colocado ao 

centro da bandeira, e inspira-se na lenda asteca 

sobre a fundação Tenochtitlan. Segundo esta 

lenda, os astecas, então uma tribo nômade, 

encontravam-se a vaguear pelo México em 

busca de um sinal que lhes indicasse o sítio 

exato onde deveriam construir a sua capital. O 

deus da guerra Huitzilopochtli havia-lhes 

ordenado que procurassem uma águia pousada 

em cima de um cacto que crescia sobre uma 

rocha submersa num lago. A águia teria no bico uma serpente que acabara de caçar. Após duzentos 

anos de deambulações, encontraram o sinal prometido numa pequena ilha no pantanoso lago de 

Texcoco. Aí fundaram a sua capital, Tenochtitlan, que mais tarde se tornou conhecida como Cidade 

do México, a atual capital do México. 

 

 

Sabias que... 
O México é uma zona de vulcões?  

 

 

Um deles é o Popocatépetl, que 

significa "a montanha que 

Fumaceia", pois atividade 

vulcânica não ha cessado de 

todo. 

 

 

 

 

 

Sabias que...  
O meteorito que se crê provocou a extinção dos dinossauros caiu, fazem 

65 milhões de anos, onde atualmente é o povoado de Chicxulub na 

costa da península de Yucatán. O impacto formou uma cratera de 180 

quilômetros de diâmetro que atualmente está sepultada a 600 metros 

de profundidade. Foi descoberta em 1981 quando trabalhadores de 

Pemex faziam perfurações em busca de petróleo, detectando um 

cambio brusco da densidade a essa profundidade. 
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Sabias...  
Por que se chama Zócalo a praça central da Cidade do México?  

Em 1842 o presidente Antonio López de Santa Ana mandou 

construir na praça da constituição uma Coluna comemorando a 

Independência. No entanto, devido a múltiplos problemas só se 

terminou a base, ou zócalo, a qual permaneceu durante vários 

anos até que foi retirada. 

 

 

 

Sabias que...  
O Castelo de Chapultepec é o único castelo construído no 

continente Americano. 

O Castelo de Chapultepec, construído a fins do século XVIII. No México 

independente, ele foi utilizado como residência presidencial, colégio militar e 

atualmente é um belo museu. 

 

 

Sabías que...  
  

A zona do México 

conhecida como Yucatán vem 

desde a conquista quando um 

espanhol perguntou a um 

indígena como chamavam eles a 

esse lugar. O índio lhe disse: 

“yucatán”. O que o espanhol não 

sabia era que ele estava 

respondendo: “não sou daqui”. 

 

 

 

 

A palavra mariachi, que 

no México designa conjuntos 

musicais, não tem origem 

indígena como algumas pessoas 

supõem. Resultou de um 

equívoco durante a ocupação 

francesa do México de 1863 a 

1867 a 1867. Um francês queria 

conseguir músicos para tocar em 

um casamento importante. Sem 

conhecer espanhol, imitou 

alguém tocando violão, 

querendo saber se havia algum 

músico disponível para tocar no 

“marriage” (casamento, em 

francês). Os mexicanos 

entenderam mariachi, acharam 

que era nome de banda ou 

orquestra e a palavra acabou se 

enraizando. 

 

 

http://www.webadictos.com.mx/2007/08/17/10-datos-curiosos-de-mexico/
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Sabias que...  
Quando aportou no México, em 1519, o conquistador 

espanhol Hernán Cortés teve uma grande surpresa. Em vez de 

ser recebido por hostis soldados astecas, prontos a defender 

o seu território, ele foi coberto de presentes, oferecidos pelo 

imperador Montezuma. Para os nativos, Cortés era nada 

menos que Quetzacóatl, o deus dourado do ar que, segundo a 

lenda, havia partido anos antes, prometendo voltar algum 

dia. 

De acordo com a crença, Quetzacóatl tinha plantado 

cacaueiros como uma dádiva aos imperadores. Com a 

semente extraída da planta, acrescida de mel e baunilha, os 

astecas confeccionavam uma bebida considerada sagrada, o 

tchocolat. Para o povo asteca, o ouro e a prata valiam menos 

que as sementes de cacau - a moeda da época. 

Dez sementes compravam um coelho; cem, uma escrava. 

De volta a Espanha, em 1528, Cortés levou consigo algumas 

mudas de cacaueiro, que resolveu plantar pelo caminho. 

Primeiro nas Caraíbas - no Haiti e em Trinidad - e, depois na 

África. 

Chegando à Europa, ofereceu a Carlos V um pouco da bebida 

sagrada asteca, o bastante para que o rei de Espanha ficasse 

extasiado. Não tardou que o tchocolat se tornasse apreciado 

por toda a corte. Graças às plantações iniciadas por Cortés, o 

seu país pôde manter o monopólio do produto por mais de 

um século. A receita, aprimorada com outros ingredientes 

(açúcar, vinho e amêndoas), era guardada em segredo pelos 

zelosos espanhóis. 

              

Apenas mosteiros previamente escolhidos eram autorizados a 

produzir o tchocoat, já com o nome espanhol chocolate. 

 

Sabias que... 

O Chapolim é uma 

espécie de barata 

comestível. 

Crocante
…. 

http://www.sitedecuriosidades.com/ver/como_surgiu_o_chocolate.html
http://www.sitedecuriosidades.com/im/g/77313.jpg
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   Maribel Astolfi 

Cidade do México 
         Agosto/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basílica de Guadalupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Viver no México é algo espetacular no que diz 

respeito à cultura. Um país, nem tão grande em 

extensão, mas grande em riquezas culturais, em história 

em tradições. Estamos aqui há quase três anos, viajamos 

um bocado, conhecemos muitos lugares e na verdade 

ainda não vimos nada. Este país tem história de muitos 

séculos, nem dá pra imaginar, os Maias, os Astecas, os 

Toltecas, etc. Povos com um desenvolvimento incrível. 

As pirâmides são algo espantoso, com ruas, construções, 

sistema de água, etc. Lugares onde viveram milhares de 

pessoas. Organizadas em sociedade, com regras, leis e 

costumes. 

 Um país com tanta história e que mistura o novo 

com o antigo de uma forma muito natural.  Na forma de 

vestirem-se é onde mais se percebe, as mulheres usam 

saia de baixo como minha avó. A religião é algo 

impressionante, são extremamente religiosos. Todos os 

postos de gasolina, empresas, comércios, por todos os 

lados tem uma pequena capela com a imagem de Nossa 

Senhora de Guadalupe, decorada com flores naturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO DE APRENDER 
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Detalhe das esculturas nas paredes 

da pirâmide de Xochicalco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Cidade histórica TAXCO 

 

 

 

 

 

 Para qualquer lado que vamos, encontramos, 

vemos, respiramos cultura, história. Cada 

cantinho deste país guarda sua história muito 

bem preservada. A dança, a comida, as roupas 

típicas, as decorações das casas, tudo que se 

possa imaginar, está vivo e preservado. Me 

encanta a simplicidade com que alguns vivem, em 

pequenas cidades, povoados, com casas antigas, 

com haciendas (fazendas) pequenas no estilo 

espanhol. Uma cultura onde a água é algo valioso, 

desde sempre. Aqui chove pouco, de maio a 

agosto, quase todos os dias, pela noite e pouco, 

depois seca.  Mas quase não se percebe. Porque 

onde vivemos não falta água, todos economizam. 

A vegetação é cinza em muitas partes na época de 

seca. Nossa cidade é Naucalpan (cidade das 

quatro casas), fica a nove quadras da capital e a 

30 minutos do centro da cidade do México. 

 Uma cidade com muitas opções 

de passeios e coisas para fazer. Museus? 

Incontáveis. Teatro, música, exposições, 

concertos, para cada dia da semana, do 

mês. Uma cidade que não dorme. 

Igrejas, estas então nem se fala, já devo 

ter entrado em 100, uma mais linda, 

antiga que a outra. Há uma cidade, 

perto de onde vivemos, mais ou menos 

duas horas, que tem mais de 200 

igrejas, falando só de igrejas católicas. 

 As pessoas são muito educadas, 

gentis, servis, o que é um problema, 

pois não dizem não para nada, o que às 

vezes complica, pois acabam mentindo. 

Gostam de estrangeiros e os recebem 

muito bem. 

 Esta é uma grande experiência 

pela qual estamos passando, um país 

realmente diferente do nosso, uma 

cultura rica e preservada, porém, o 

Brasil ainda é nossa casa, nosso lugar e 

sentimos falta das pessoas, da comida, 

do verde, do que é nosso, nosso Brasil 

amado!! 
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LIVRO “BORRADOR” DA CASA 

COMERCIAL DE ANTO NIO ASTOLFI  

Instalada por volta de 1896 no lote n.º 33 da Linha Colombo. 

 

 Antônio Astolfi e seu irmão Luigi Astolfi, imigrantes do ano 1885, moradores da Linha Zamith 

em Bento Gonçalves, transferiram-se, depois da Revolução Federalista, concluída em 1895, para 

Guaporé, fixando-se na Linha Colombo. 

Guaporé, uma colônia nova, fundada em 1892, começava a ser colonizada.  A casa que iria 

abrigar a família Astolfi já estava construída desde antes de 1893 - ano em que eclodiu a revolução - 

no lote número 33, comprado da Comissão de Terras, situado em frente ao lote n.º 34, da família 

Riva. Lá, os irmãos Astolfi instalaram o seu negócio, ou seja, uma pequena “venda” que atendia à 

população local e dos arredores com produtos de primeira necessidade.  

  O borrador, em qualquer casa de comércio, era o livro em que o comerciante anotava as 

vendas diárias e que servia de base para a escrituração definitiva em outro livro contábil.      

O caderno-borrador dos Astolfi é composto de 370 páginas de 22 linhas, quase todas escritas 

por inteiro. Cada freguês tinha uma página própria com seu nome na primeira linha. Em muitos 

casos, o nome vem antecedido de um número de ordem, detalhe que, nos deixa crer, servia de 

código para facilitar a localização do nome do freguês no livro da escrituração final. Quando 

preenchida a página com os itens adquiridos e o respectivo preço, outra página era aberta, 

devidamente identificada. Pelo número de páginas preenchidas, sabemos com que assiduidade o 

colono frequentava a “venda” e o que costumava adquirir. Assim, temos, por exemplo, Giovanni 

Caron, que preenche apenas duas páginas, com a anotação de diversas mercadorias como petróleo, 

arroz, linha, fósforo, cana, vinho etc., e o colono Campestrini, campeão em número de páginas - 38 - 

consumindo quase que exclusivamente cachaça. Todavia, diversos nomes aparecem uma ou duas 

vezes apenas, com pequenas despesas, especialmente nas últimas páginas; outras vezes, em uma 

mesma página, o registro de dois ou mais nomes, às vezes, sem sobrenome, também com pouca 

despesa.  Não temos elementos concretos que indiquem a data em que foram iniciadas as 

escriturações. Em página nenhuma se encontra qualquer indício que situe o caderno no tempo, nem 

que indique o espaço de tempo útil do mesmo. Temos razões para acreditar que os registros não 

retratem a realidade dos primeiros tempos da “venda”, pois, pelo seu variado sortimento, 

depreende-se que a casa já havia alcançado uma situação econômica firme, que permitia manter um 

estoque bastante diversificado Considerando-se, entretanto, que Antônio Astolfi, faleceu em 

fevereiro de 1915 e que pouco tempo após esse ano, a viúva e o cunhado encerraram as atividades 

comerciais, podemos situar a vida útil do caderno entre os anos de 1900 a 1915. Mas pode ter havido 

outro ou mesmo outros cadernos com a mesma finalidade. 

As anotações parecem ter sido feitas sempre pela mesma mão, certamente por Luigi, que, 

pelos muitos anos de seminário, dominava melhor a escrita. A ele cabia também o atendimento aos 
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fregueses, já que a Antônio competia fazer as viagens para o transporte e a aquisição de mercadorias 

para Muçum e Bento Gonçalves.  

A capa do caderno indica-nos ter sido fabricado (na grafia da época) pela Livraria do Centro - 

TYPOGRAPHIA, ENCADERNAÇÃO E PAUTAÇÃO – Fábrica de cartonagem e livros comerciais de Porto 

Alegre e está identificado pelo número, em manuscrito, 410/200. 

 

Quais os produtos comercializados pela “venda” de Antônio Astolfi? 
Pela especificação dos itens adquiridos pelos fregueses, constatamos que a casa 

comercializava uma variedade grande de produtos e podia atender satisfatoriamente as 

necessidades dos moradores, naqueles primeiros anos de colonização. A casa vendia sal, açúcar, 

café, arroz, pimenta, canela, erva mate, cerveja, vinho, graspa, álcool, sal amargo, sal amoníaco, 

pólvora, fósforos, petróleo, enxofre, cal, sulfato de cobre, chumbo, creolina, fumo, “spagnoletti” 1, 

barbante para barrigueiras, pregos e cravos para ferraduras, correntes em metro, soda, creolina, 

sabão, cigarros, pratos tigelas, talheres, linhas para costura, agulhas, alguns tipos de tecido, 

principalmente algodão para roupas de cama, riscado para camisas e brim para calças, botões, alguns 

produtos medicinais como óleo de amêndoas e de rícino, óleo de “seme santo” 2, maná e sena3, 

“santoline” ou “santonine” 4 e ainda comestíveis: bacalhau, salames, queijo, ovos, banha, farinha de 

mandioca Servia também comida, como pão, polenta, carne, especialmente àqueles colonos que 

dependiam de uma viagem mais longa ou que trabalhavam na conservação da estrada ou aos que se 

permitiam ficar mais tempo desfrutando a companhia de outros frequentadores do local. Em 

algumas páginas, acha-se a anotação da venda de laranjas; em outra página, de “fritole” e até de um 

“lunario” (calendário) e de um poncho.  

O que chama a atenção é o grande consumo que os fregueses faziam de cana e de vinho. 

Bebidas alcoólicas eram disputadas em jogo de cartas ou consumidas durante as partidas de 

carteado, não só pelos jogadores, mas pelos que assistiam. Muitos fregueses têm páginas do caderno 

preenchidas somente com despesas de cana e vinho, sem a compra de qualquer outro produto para 

a casa.  Assim, lemos que Campestrini, o das 38 páginas, preencheu-as quase que exclusivamente 

com o consumo de cana, e, assim como ele, muitos outros.  

A rapadura aparece com muita frequência entre os artigos comprados e devia ser muito 

apreciada pelos colonos. Para eles, imigrantes, era um produto desconhecido e, nos primeiros anos, 

                                                             
1 Spagnoletti; uma espécie de cigarro. 

 
2 Seme santo: florinhas desidratadas de algumas espécies de Artemísia que contém santonina, potente 

antielmíntico. Era muito usado como vermífugo para crianças.  ( Lo Zingarelli 2008. Zanichelli, Bologna, Itália, 
2008). 
 
3 Maná e sena: Trata-se do mesmo maná, que segundo a Bíblia, alimentou os israelitas no deserto. É uma 

substância açucarada e ligeiramente purgativa, extraída do tronco do orniello (fraxinus orneus), na Itália 
meridional, especialmente na Sicília, (Zingarelli). Já a Sena (sene), são pequenas folhas do gênero Cássia, de 
efeito purgativo (Aurélio) e largo uso entre os colonos italianos.   
 
4 Santonina ou santolina: erva da família das compostas (artemísia santonica) , cujos botões florais contém 

substância vermífuga (Aurélio). 
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deve ter sido uma espécie de consolo e compensação. Adoçava-lhes a vida certamente. Muitos 

colonos, com a cultura da cana de açúcar, passaram a fabricar para consumo familiar, o melado, o 

açúcar e também a rapadura, enriquecida com amendoim.  

A casa vendia a fiado, ou seja, a crédito, e não podia ser diferente, pois o colono raras vezes 

dispunha de dinheiro para compras a vista. Ele vendia à casa de comércio os produtos de seu 

trabalho na terra: milho, feijão, banha e outros e comprava aqueles bens que lhe eram necessários 

ao seu trabalho e a sua sobrevivência: sal, óleo, pólvora, chumbo, pregos, etc. Mas podia receber em 

espécie o valor do produto vendido ao comerciante. Assim, o freguês de n.º 41 Giosuè Faoro recebeu 

23.500 réis pela venda de porcos e Antonio Mangiabosco, 16.000 réis pela venda de quatro sacas de 

milho. 

 
Quem eram os fregueses?  

Confrontando-se a relação de nomes dos fregueses com a lista dos primeiros moradores da 

Linha Colombo (1906), verificamos que grande parte era daquela linha, porém, aparecem outros, 

advindos de outras linhas, de lotes não muito distantes da “venda”. Constam no caderno o nome de 

68 fregueses 

 

Nomes de fregueses que figuram no borrador 
Entre parêntese, o número de páginas e, precedendo o nome, o número de ordem, quando existe: 

 

Matia,Giusé (1); Sasso, Francesco (3);  N.º41 Faoro, Giosué (10);  Calista, Salvador 

(2);  Sabadini Ricardo (12);  Caron Giovanni (2);  N.º18  Fossati, Felice (7);  Grando, 

Sebastiano (11);  N.º24 Chiodi, Giovanni (5);  N.º30 Batista Pessetti (3);  N.º40 

Basso, Inocente (18); N.º15 Zuchi Luigi (19); N.º 29 Premoli, Ângelo (16); Scartezini 

Gaetano (5); Dalmuti, Valentino (12); N.º 19 Bellaver Giuseppe (8); N.º36 Lupatini, 

Andrea (18); N.º 11 Griti, Ângelo (3);  N.º25 Luigi Sassi (8);  Dalmuti Giuseppe (21);  

N.º30 Pessetti, Giuseppe (3); N.º32 Scalabrin, Francesco (2);  N.º 27 Chiodi, 

Giacomo (11);  N.º 12 Pessato, Bernardo (5);  N.º 70 Bonetti, Giovanni (8), na 

mesma página, Luciano Cenci e Romano (Padoan);  Bergamaschi, Mario (2); N.º69  

Mangiabosco, Antonio (6);  Berto, Luigi; Rodrighi Giovanni (4);  N.º22 Mulinari ou 

Mulinaro Egidio;  Console Gregório, (1);  N.º 13 Andrighi, Celeste (6); N.º75 

Andrighi, Francesco (13); N.º16 Rubetti, Carlo (11);  N.º 26 Chiodi, Agostino (2); 

Bento da Silva, Girolamo (6);  N.º46 Fiorentin, Francesco (16); Calpestrini ou 

Campestrini, Giovanni (38);  Beriva, Pedro (4);  Brancher, Antonio (4); Manecco 

(2);  Caron, Giuseppe (3);  Scalabrini ou Calabrini, Giuseppe (2);  Sassi, Lorenzo (1); 

Rossato, Tomaso (2); Villabruna, Giovanni (8); Lissa Dal Pra, Fabio (3); Lissa Dal 

Pra, Carlo (5); Brescanssin, Pietro (2); Storti, Guglielmo (6);  Pietro Riva (2) 

Zandonai, Agostino (4);  Franceschini, Domenico (2); Società;  Rossato, Tomaso 

(2); Zani, Agostino (2).  Nandi (?); Pedro Bueno, Manoele ...;  Rover, Giovanni; 

Barella, Antonio; Spagnol, Pietro;  G. José de Lima; Maneco ... ; Capelettto, 

Giuseppe; Padoan, Romano; Rigon, Giuseppe;  ...Giordano, figuram poucas vezes, 

sem página própria. 
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Como Astolfi abastecia sua venda? 

Não havia representantes comerciais, os chamados “viajantes”, que visitavam os lojistas para 

vender mercadorias. Astolfi trabalhava com a compra e venda de produtos coloniais. Adquiria dos 

colonos milho, feijão, ovos, banha e outros, ou seja, o excedente de sua produção, que transportava 

com tropa e por estradas precárias a Muçum, de onde as mercadorias eram mandadas a Porto Alegre 

por via fluvial. Naquele porto, retirava as mercadorias por ele encomendadas, que iriam suprir o seu 

pequeno comércio, as mesmas que relacionamos acima, das quais, muitas eram importadas. 

Outro ponto de aquisição de mercadorias era a cidade de Bento Gonçalves, que  contava com 

um comércio bem desenvolvido. Para chegar a essa cidade, cruzavam o Rio da Antas  em balsa, 

movida a remos. 

Antônio Astolfi, como comerciante, contava com um sistema de 

transporte próprio, ou seja, uma tropa, formada por mulas e cavalos, 

que ele mesmo conduzia. Em bruacas - grandes bolsas que pendiam do 

lombo dos animais -, ou em grandes cestos de vime, eram 

acondicionadas as mercadorias. Uma viagem até o porto de Muçum 

poderia se completar em uma semana entre ida e volta. Com a 

melhoria da estrada, o transporte passou a ser feito em carretas 

puxadas por mulas. 

Antonio Astolfi faleceu em 1915. A venda perdurou por mais algum tempo e teve suas 

atividades encerradas. A viúva, Teresa Azzalini Astolfi, foi residir com os filhos na casa recém-

comprada, do imigrante ... Migliavaca, na Linha Dona Cândida. O dinheiro para essa compra foi 

emprestado aos irmãos Astolfi por Pedro Riva, que fora, com o imigrante Antônio Astolfi, passageiro 

do navio Righi na travessia do Atlântico. 

 José, o filho de número oito dos 12 tidos pelo casal Astolfi, que ajudava a família na 

condução do negócio e que fora, quando menino, o madrinheiro da tropa do pai, assumiu no ano de 

1922 a gerência da Cooperativa Dona Cândida, à margem da estrada geral, passando a residir, com 

sua família na sede da mesma.  

Maria Astolfi 

Gramado - RS  

visite nossa pagina web: 

www.astolfi.com.br 

De suas sugestões para melhoria pelo e-mail   

alexandre@astolfi.com.br , pois a mesma vai estar sendo 

reformulada nos próximos meses 
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CASAMENTOS NA COLO NIA ITALIANA 

 

 

 

  

 

 

Casar, para a mulher de gerações passadas, era um fato natural, necessário à continuidade 
da vida e conveniente para a mulher. Não casar, especialmente na zona rural, significava, quase 
sempre, resignar-se à vida de serva. Serva e dependente de alguém. Primeiro, dos pais, depois, de 
um irmão e de uma cunhada ou de qualquer outro patrão, mas sempre sob o domínio e a serviço de 
alguém. A condição de solteira era uma forma de condenação. Quando a moça via os anos passarem 
sem que se apresentasse uma oportunidade de casamento nos moldes normais para a época ou se 
alguma infelicidade lhe diminuía as chances de ter um marido, aceitava a união com algum viúvo 
mais adentrado em anos ou com algum homem menos afortunado fisicamente e até mentalmente, 
quase sempre em um casamento arranjado por terceiros. Ela sabia que era preferível ser a “parona” 
de uma casa, mesmo ao lado de um marido que ficava longe dos sonhos de sua mocidade, a ser a 
serva nunca paga nem muito amada em casa alheia.  

 
Na cidade, porém, uma mulher que ficasse solteira tinha mais chances de conquistar uma 

situação social e econômica livre, ou quase, de dependência ou sujeição. Podia ser professora, 
funcionária pública, operária, costureira, doceira etc., mas era restrito o leque de atividades a ela 
oferecido, como era restrita a independência conquistada, pois, não tendo família própria, a moça 
continuaria a morar com os pais e a servi-los até seus últimos dias.  

 
Ninguém, ao menos do nosso conhecimento, ocupou-se, até hoje, em estudar a vida das 

jovens da colônia italiana que, por motivos inerentes a sua vontade, não chegaram ao casamento. 
Haveria muitas histórias para contar e nem sempre bonitas.   
  
 Casar, porém, não deixava de ser, e continua sendo ainda hoje, o grande sonho da vida de 
qualquer moça, da cidade ou da colônia. 

 
Entrevistamos mulheres que somam ou somaram, ao menos, meio século de vida com um 

homem, que geraram famílias, cujos descendentes casaram e continuam casando com jovens de 
outras famílias, fundando, por sua vez, novos núcleos familiares, repetindo histórias, mas com 
variações e outros coloridos.   
  
 Não nos ocupamos em saber do sucesso ou não do casamento. Nesse aspecto, a experiência 
vivida pelo casal pertence a outra realidade.  

 

 

 

Na 10.ª edição de nossa revista, em comemoração ao 19.º  Encontro, falamos 

sobre o casamento na colônia italiana, com o depoimento de dez senhoras, 

noivas de então, que nos contaram como foi realizado o grande evento de suas 

vidas. Na presente edição, retornamos ao assunto, com o objetivo de relembrar 

os costumes e os procedimentos que envolviam o ato de casar há cerca de meio 

século. 
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O enxoval 

 

O enxoval da noiva dependia sempre da condição 

econômica da família. Se a moça fosse da colônia, e o pai 

tivesse colhido uma boa safra e fosse generoso, daria à 

filha um bezerro ou uma vaca, um cavalo com selim, ou só 

o selim. Não era comum dotar a moça com terras. Essas 

eram privilégio dos filhos homens. Todavia, à moça era-lhe 

permitido obter seu próprio dinheiro com a venda de 

produtos de seu trabalho: manteiga, ovos, frutas, penas de 

ganso ou galinha, bolsas e chapéus de trança de trigo, etc. 

e adquirir assim alguns artigos a mais do que o básico que 

recebia dos pais. Nesse básico, poderia entrar uma 

máquina de costura, um ferro a brasas de passar roupa. 

Porém, nas primeiras décadas após a imigração, a moça 

ingressava na vida de casada levando apenas umas poucas 

roupas, o mínimo essencial para fazer frente às 

necessidades: dois ou três lençóis, uma coberta para o 

inverno, as poucas roupas pessoais e algum calçado, sem o 

acréscimo de peças novas.  

 

De modo geral, um enxoval compunha-se de peças de vestuário, novas e velhas e peças para 

o quarto de dormir, como lençóis e cobertas; outras peças como toalhas, panos de prato e coisas do 

gênero, seriam guardadas para quando o casal fosse morar sozinho, porque, a maioria das vezes, 

conforme o costume, o casal moraria, nos primeiros anos de casamento, na casa paterna do noivo, 

fato que dispensava muitas noivas de levar enxoval de cozinha.  

Na colônia italiana, assim que era marcada a 

data do casamento urgia completar o enxoval. Para 

isso, a noiva e a mãe deslocavam-se até a casa de 

comércio de sua confiança, geralmente àquela que 

adquiria da família a safra de grãos, trigo, milho, 

cevada e outros produtos e lá, sem pressa, 

compravam os artigos essenciais que compunham um 

enxoval.   

Conversamos com Clara Astolfi Sbroglio, que 

foi por muitos anos balconista da loja Astolfi & Filhos 

e que muitos enxovais vendeu a noivas da Linha Três 

de maio, Usina, Monte Cuco, Monte Galon etc., para 

saber o que as mães das noivas compravam para 

equipar as filhas para a vida de casadas.  

Neste trabalho, demos 

ênfase ao enxoval que a noiva 

levava. Ele ocupava o imaginário 

da jovem muito antes do 

sonhado noivo materializar-se em 

carne e osso. Verdade é que 

muitas moças não tiveram sequer 

o direito de sonhar com um 

enxoval, mas quando a situação 

econômica permitia, bordados, 

rendas e cores tomavam formas, 

e cada nova peça de um enxoval 

fazia companhia a outras dentro 

de um baú de ilusões. O enxoval 

já era parte da felicidade. E como 

era o enxoval daquelas épocas? 

Em que consistia? 
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Clara lembra que, em primeiro lugar, vinha a roupa de cama. Normalmente, uma peça de 

algodão (bombazina) que media 18m com 80cm de largura. Costurando duas alturas, obtinha-se um 

lençol de casal. A peça poderia render três jogos de lençóis. Mais tarde, surgiu o algodão enfestado 

(aquele que era dobrado no meio, no sentido da largura, na medida de uma cama de casal) o 

alvejado e o cretone, um tecido de algodão mais beneficiado e bonito, em cores suaves, rosa, azul e 

amarelo, além do branco. Uma noiva comprava também um acolchoado para o inverno (strapónta), 

se não o tivesse confeccionado em casa com lã de ovelha; uma colcha de algodão ou, raramente, de 

seda, para cobrir a cama, sempre que as condições o permitissem; tecido de pelúcia para uma ou 

duas batas de dormir; morim para roupas íntimas; um casaco de inverno; tecido para um ou mais 

vestidos e aventais; um par de tamancos, um par de chinelos e um par de sapatos, um lenço para a 

cabeça, um ou dois pares de meias. A  sombrinha, em geral, era presenteada pelo noivo. Panos de 

prato, fazia-os a noiva com as sacas de sal ou açúcar que ia juntando no decorrer do tempo de 

noivado e antes. 

Bordados não eram tão comuns, porém, a partir da década de cinquenta do século passado, 

as noivas da região rural passaram a enfeitar seus lençóis com bordados e rendas, influenciadas pelas 

vendedoras das lojas que lhes vendiam os tecidos. A própria Clara, que era exímia bordadeira a 

máquina bordou alguns lençóis para noivas economicamente privilegiadas a quem vendia o enxoval. 

Peças em crochê, macramê e filé eram comuns na região italiana: rendas, guardanapos, 

colchas e cortinas adornavam o quarto da noiva e a as casas em geral. Também bordados simples, 

em cores vistosas, podiam enfeitar algumas peças, principalmente panos de parede. 

Antes do casamento, a noiva, geralmente, convidava a futura sogra e as cunhadas e também 

as amigas para ver o enxoval. Não raras vezes, resultava daí que o apreço dirigido à futura nora 

condicionava-se à impressão causada pelo número e qualidade das peças que a mesma levava para o 

novo lar. Assim, um valor meramente material poderia sobrepor-se ao valor moral ou espiritual da 

moça. E isso podia ser demonstrado com palavras e atitudes. Contou-nos uma senhora casada há 

menos de quarenta anos que, por ser extremamente pobre, seu enxoval compunha-se - além das 

poucas roupas pessoais – de três lençóis e de um acolchoado para o inverno. Como era costume, foi 

morar na casa dos sogros, onde era uma força a mais na produção de milho, feijão, batatas etc. O 

fato de não ter levado um enxoval propriamente dito foi causa de estranheza na família em que 

entrou, mas o pior foi que, por sua pobreza, não pudera pagar, como era de praxe, a metade das 

despesas da festa de casamento. Por isso foi constrangida a ouvir do sogro, no espaço de alguns 

anos, referência ao fato, o que a deixava sempre na posição humilhante de devedora. 

 

Avaliação do enxoval 

Um hábito antigo, trazido da terra de origem pelo imigrante italiano, era o de avaliar em 

dinheiro o enxoval da noiva. Para tanto, era convocada uma costureira experiente e honesta, que 

registrava o número de peças, tanto novas como usadas, conferia-lhe os respectivos valores 

assinando a declaração. Mas existem poucos documentos que ilustram essa prática, que ao longo 

dos anos caiu em desuso. Apresentamos uma dessas avaliações, colhida no boletim paroquial 

Risveglio, de La Valle Agordina (terra dos Dall’Acqua), do enxoval de Giovanna Da Col, cuja avaliação 

foi feita pela costureira (sarta) do lugar, que assinou a declaração. 
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No livro Alfredo Chaves, Guaporé e Encantado, de Rovílio Costa e outros, encontramos a 

“carta de dota” de Martina Costa, de Alfredo Chaves (Veranópolis), filha de Dalmázio Maurílio Costa 

e Laura Ponzoni. Martina casou com Giuseppe Oltramari em 9 de junho de 1918. A avaliação, feita 

em réis, em italiano (que traduzimos) misturado com português, reza o seguinte: um vestido, 3.600; 

um vestido, 9.100; um casaco, 5.000, uma saia, 5.000; um vestido, 5.000; um vestido, 5.000; um 

vestido, 1.500; um vestido, 7.000; um vestido, 10.800; um morin, 10.000; um casaco, 12.000;  

bombasina, 4.000; um avental, 0,700; um casaco, 6.000; objetos diversos, 10.000; roupa de cama e 

dois travesseiros, 45.000; 45cm de morin, 2.900; um par de tamancos, 1.200; três pares de chinelos, 

9.300; um acolchoado, 22.000; dois ... de algodão de primeira (talvez metros ou lençóis. Observação 

nossa), 50.000; em dinheiro, 151.780.  

A “carta de dota” foi firmada pelos noivos e pela testemunha Eugênio Dal Pai. Uma “dota” 

bem mais substanciosa que a da noiva de La Valle, dez anos antes.  

 

Reino da Itália 

Província de Belluno 

Município de La Valle 

 

Hoje, quinze de abril de 1909, eu, abaixo assinada, fui chamada à casa de Michelle Da Col 

a fim de avaliar os objetos que ele consignou como dote à filha Giovanna, casada com 

Dall’Acqua Federico, residente nesse município, objetos  de vestuário e outros, como segue: 

Um colchão de penas (piumin)          40 liras 

travesseiros novos                                               3 

uma caixa velha (baú)                                       10 

cinco lençóis                                                       25 

vestido de noiva, outros vestidos, saias usadas e colete       62 

oito camisas                                                        25.50 

lenços de lã, aventais novos e velhos                   32 

bombasina                                                               2 

cinco pares de meias                                                 8 

pérolas de coral e alfinetes   prata  para fixar o cabelo (spille)    12 

sapatos novos e velhos                                            14 

 uma combinação branca e miudezas                          7                                            

                                                                                   -------------- 

                                      Total da soma                              240,50 liras 

 

Total da soma, duzentos e quarenta liras e cinquenta centésimos, e eu declaro ter avaliado 

conscienciosamente, conforme a prática, e assino. 

 

Costureira avaliadora: Dall’Acqua Emília, 
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O que nos contaram nossas entrevistadas 

Quatro senhoras, de Guaporé, buscaram no fundo da memória as recordações que aqui 

registramos. Foram elas: Sibila Sonaglio Ortolan; Clara Astolfi Sbroglio; Amélia Tubiana Ortolan e 

Josefina Cumerlato Campestrini. 

 

 

Sibila Ortolan – 93 anos 

 

 

O casamento foi apressado por que na 

casa do noivo fazia-se necessário o 

gerenciamento de uma mulher. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sibila, filha do casal Giorgio Sonaglio e Carolina Consorte..., moradores da Linha Colombo, 
nasceu em 3 de novembro de 1918 em Pinto Bandeira, município de Bento Gonçalves. Em 1919 a 
família morava em Paredão, município de Encantado, de onde migrou para Guaporé em1927, 
estabelecendo-se na Linha Colombo. 
 Quando Sílvio Ortolan começou a cortejar Sibila, a jovem trabalhava na casa de José e Itália 
Astolfi, vizinhos, ocupando-se com trabalhos domésticos e cuidados com as crianças. Sílvio morava 
no moinho da família, junto ao casal João Damian e Maria Ortolan. Plínio, o segundo filho de José e 
Itália, com doze ou treze anos, era o portador dos recados entre os dois enamorados.  
 O namoro, que andava pelo sexto mês, ia-se firmando e teria continuado no ritmo normal 
por mais alguns meses, se a morte de Maria, irmã do noivo, que administrava a casa junto ao 
moinho, não alterasse tanto a vida da família. A casa precisava da gerência de uma mulher. A solução 
foi apressar o casamento de Sílvio e Sibila. 
 No dia 8 de agosto de 1935, acompanhados de seus convidados, os noivos entravam na igreja 
matriz de Guaporé para receber, do Padre Domenico Carlino, a bênção que os uniria para sempre. Os 
padrinhos foram Ricieri Ortolan, irmão do noivo, e a esposa Amélia Tubiana e o casal Ludovico 
Prestes e Matilde Colossi. 



 

46 

 Os trinta convidados, com os noivos, deslocaram-se à cidade no ônibus de propriedade de 
Magnabosco, Gabriel Oltramari e de Angelim Favreto, conduzido por esse último. Antes, porém, os 
convidados tomaram o café da manhã, ou seja, a colazion, na casa da noiva, servindo-se, conforme o 
costume, bucho, carne guisada, pão, vinho e café com bolos, biscoitos e suspiros, tudo preparado 
pela cozinheira Angelina Toni. 
 Depois da cerimônia religiosa, seguiu-se o ato civil e, às 11h, iniciou o retorno, agora para a 
casa da família do noivo na Linha Dona Cândida, onde seria servido o banquete. Como era usual, o 
momento foi marcado por um foguetório em homenagem aos noivos, iniciado pelos amigos Gentil 
Bresolin e José Zandonai. 
  O almoço, preparado pela cozinheira Dozolina Ortolan, consistia em sopa de caldo com arroz, 
frangos assados no forno, outras comidas, pão e, por fim, o café com doces: bolo, pudim, biscoitos 
diversos, bolinhos especiais cozidos em latinhas de sardinhas e outros quitutes. 
 Não houve música, pois a família guardava luto pela morte de Maria, irmã do noivo, mas foi 
uma festa muito bonita, conforme conta Sibila. Depois do banquete, às 5h, foram dar um passeio por 
Dois Lajeados, para levar os compadres para casa. Fazia muito frio. 
 Sibila ganhou presentes das madrinhas: uma bandeja bonita, com jarra e copos de vidro, da 
Amélia e uma estátua para enfeitar a sala. Não era costume, os convidados oferecerem presentes 
como se faz atualmente.  
 Não houve nenhuma brincadeira, como era costume fazer, apenas o padrinho Ludovico 
colocou na bandeja ganha de presente uma bonequinha e uma chupeta. 
 O enxoval, como diz Sibila “pouco e nada” era formado por cinco lençóis, uma coberta 
ordinária, um acolchoado de lã que pesava três quilos, feito pela Amábile Bresolin, quatro 
travesseiros de penas de marreca, um casaco novo, costurado pela Marieta Bresolin, outras peças 
costuradas pela irmã Lídia Sonaglio, entre elas, quatro ou cinco vestidos, quatro batas de morim, 
uma bata de pelúcia e quatro aventais. A Lídia também fez, em crochê, a capa do jarro de porcelana 
do lavatório. Para a mesa da sala, Sibila tinha um guardanapo de renda. Tinha também duas toalhas 
de mesa para as refeições em pano xadrez, quatro cortinas para portas e janelas, costuradas também 
pela irmã Lídia. Sapatos, dois pares e de chinelos, idem. 
 Sibila usou no dia do casamento um par de brincos de ouro, argolas, presenteado pelo pai. 
Também levou uma máquina de costura. 
 Todas as peças do enxoval foram compradas na Cooperativa Dona Cândida. Os móveis e o 
colchão foram comprados pelo noivo na casa de comércio de Ludovico Postal. Sibila ainda conserva 
alguns desses móveis bem como o conjunto de porcelana de bacia e jarro e outras peças, que faziam 
parte do quarto de dormir.  
 O vestido de noiva de Sibila era de seda, chamada mongol, e foi confeccionado pela prima 
Maria Spadari, da cidade. O véu e a grinalda foram comprados na cooperativa. Levou flores na mão, 
copos de leite em um lindo arranjo com verde chamado rendão, com rosinhas de papel e fita, feito 
pela Matilde Bresolin. Ela disse que foi a primeira noiva de Linha Colombo a levar um buquê de flores 
na mão. 
 Sibila deu de presente à sogra um tecido para vestido; ao noivo, não deu presente, mas dele 
ganhou o anel e a aliança. 
 Sibila e o marido foram morar no moinho, junto com o cunhado viúvo e os filhos desse, todos 
pequenos. No moinho, o casal sempre acompanhou o progresso: teve luz elétrica desde o 
casamento, pois o moinho tinha gerador próprio; o rádio funcionava à bateria e a geladeira a 
querosene. Sempre contou com telefone e depois televisão. 
Indagada sobre a diferença entre o casamento de hoje para o de antigamente, Sibila disse que o que 
existe agora “não é casamento”.  
 A união com Ortolan durou mais de cinquenta anos e originou onze filhos. Sibila é viúva há 
dez anos.   

                                                                                                                 entrevistadora: Maria Astolfi 
                                                                                                                                 Gramado 
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Clara Astolfi Sbroglio – 83 anos 

 

De bordadeira e balconista na loja dos pais, passou a auxiliar 

de cozinha no hotel dos sogros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clara casou com Janir Sbroglio em 13 de maio de 1950. Contava 22 anos. Foi morar em Nova 
Prata, com os sogros, que mantinham um hotel havia muitos anos. A vida da noiva sonhadora virou 
de pernas pro ar. Acostumada ao balcão da loja, atendendo fregueses, e aos seus bordados, passou a 
ser auxiliar de cozinha no hotel dos sogros. 
 O namoro de Clara e Janir durou cerca de três anos, considerando o ano e meio de duração 
do noivado. Esse tempo foi aproveitado para a confecção de um enxoval de qualidade e muita beleza 
que se compunha de uma dúzia de jogos de lençóis, bordados a máquina pela própria, enfeitados 
com renda e as respectivas fronhas. Uma colcha com babados e com rosas bordadas em ponto cruz 
pela própria Clara, um trabalho muito delicado e alegre; um acolchoado de lã de ovelha, 
confeccionado por uma profissional, a Sra. Beltrame, em tecido adamascado de seda; uma colchas de 
seda, presenteada por uma casa fornecedora através do seu viajante comercial, uma colcha de 
cetim, bordada e com aplicações de rosas em veludo, feita pela própria Clara; outra colcha, essa de 
algodão adamascado; um cobertor de lã da marca Reihngantz de boa qualidade. Diversas camisolas 
de seda e cambraia, enfeitadas com rendas; um chambre de cetim bordado com aplicações por Clara 
um casaco de carapinha preta, importada, para o inverno, diversos vestidos e calçados. Uma toalha 
para banquete, bordada em ponto cheio e richelieu pela própria Clara, outras toalhas para o diário e 
outras ocasiões, algumas bordadas a mão ou a máquina e ainda jogos de guardanapos, também 
bordados por ela ou pela mãe, tanto para quarto, sala ou cozinha; panos para louça e para limpeza, 
panos de parede. Enfim, o enxoval de Clara, na época, era um primor em beleza e qualidade. 
 Nenhuma noiva, certamente, admirou e “curtiu” seu enxoval como Clara. Inúmeras vezes, na 
hora de dormir, ela abria o baú, ao lado da cama, tirava peça por peça, admirava, alisava e voltava a 
guardar o seu tesouro, sonhando. Esse ritual era acompanhado pelas irmãs Ornela e Maria, que, com 
observações ora brincalhonas, ora sérias, deixavam a Clara mais animada e feliz.  Até que um dia, o 
baú de sonhos foi levado para o seu destino. 
 O casamento aconteceu na manhã do dia 13 de maio de 1950 na igreja matriz de Santo 
Antônio em Guaporé e foi oficiado pelo Padre Quintílo Agostini, o mesmo que em conversa com 
Clara, sobre o fato dela ter de morar na casa com os pais do marido, lhe dissera que ela só saberia se 
daria certo depois de comer com a nova família uma saca de sal. Mais tarde, Clara lhe declararia que 
um quilo já era mais que suficiente.   
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 Após a cerimônia religiosa, a passada pelo fotógrafo Verardi  para as fotos de praxe.  O 
mesmo fotógrafo compareceu ao banquete para novas fotografias. 
 Os padrinhos foram Mário Astolfi e a esposa e Élide Bonetti. Clara não lembra quem foram os 
padrinhos do noivo.  
 O casamento civil de Clara e Janir ocorreu em Nova Prata, depois da lua de mel. Um detalhe 
interessante, só percebido, algum tempo depois do casamento, pelo padre vigário de Nova Prata: o 
matrimônio religioso se efetuou sem que os proclamas de praxe ocorressem naquela paróquia. 

O almoço de casamento ocorreu na casa dos pais da noiva e foi preparado pela cozinheira de 
festas A Inda Calza. Foi servido para mais de quarenta convidados, entre parentes, amigos e 
fregueses da loja, e se compunha de sopa de “agnolini”, carne recheada, frango assado, saladas, 
incluindo maionese. Por fim, as sobremesas diversas, pudins, tortas e café. No meio da tarde, os 
noivos partiram em lua de mel rumo a Caxias do Sul. 
 Exatamente um ano após, Clara, grávida de seu primeiro filho, fazia a primeira visita aos pais 
e irmãos, para festejar o casamento da irmã Elsa no dia 12 de maio de 1951. 

                                                                                                        
 Entrevistadora: Maria Astolfi. 

                                                                                                                         Gramado 
 
 

 

 

Amélia Tubiana -  93 anos 

 

 

 

 

 

Amélia ganhou dos pais dois contos de réis 

para a compra do enxoval. 
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 AMÉLIA TUBIANA, filha de Pedro e Ana Comel, moradores da Linha São Pedro em Guaporé, 
nasceu no dia 26 de fevereiro de 1919. Aos 20 anos casou com Ricieri Ortolan, nascido em 02 de 
novembro de 1913, filho de Batista Ortolan e Ângela Pasqualotto, moradores da Linha Colombo. 
 Amélia e Ricieri conheceram-se em uma festa da capela de São Pedro, na Linha Segunda, em 
que Amélia compareceu acompanhada de duas irmãs. Referindo-se àquele encontro, nossa 
entrevistada, lembrou: - Eu gozei dele, e ele gozou de mim! 
 Ricieri, nessa época, trabalhava no moinho da família e os amigos lhe diziam: – Manda 
lembranças para as irmãs! E ele mandava através de pessoas conhecidas, jovens, que gostavam de 
transmitir recados de enamorados. Assim, com a anuência dos pais de ambos, começou o namoro, 
que se prolongou por dois anos. O casamento foi marcado para o dia 28 de maio. Era o ano de 1938 
e Amélia contava 20 anos. 
  Era preciso preparar o enxoval, pois a noiva tinha obrigação de vestir a casa onde ia morar e 
vestir a si mesma. Para isso recebeu de seu pai, dois contos de réis...era bastante dinheiro, eram “mil 
fiorini cada conto de réis”, enfatizou a entrevistada, podia comprar um belo enxoval.   
 -  Comprei em todas as lojas da cidade: Pandolfo, Bernardi, Tramontina. Fui sozinha, pesquisei por 
tudo. Lembro que comprei cinco peças de algodão alvejado enfestado. Tenho lençóis até hoje. 
  Além das peças prontas, a noiva comprou cortes de tecidos para fazer vestidos no futuro. Ela 
também levava roupas para ficar em casa, roupas para sair e para outras oportunidades. E mais, 
levava dinheiro para seu uso exclusivo. Pensando no seu novo lar, Amélia preparou marmeladas das 
mais diversas frutas, bem como compotas, principalmente de pêssegos, ameixas, peras, etc., em 
latas de óleo de cozinha, com as tampas soldadas com estanho e postas a ferver em banho-maria 
para se conservarem.   
 Conta Amélia que os familiares do noivo foram buscar o enxoval na casa dos pais, na linha 
segunda, com a carroça do moinho. 
 O enxoval de Amélia foi, sem dúvida, para a época, um enxoval fora do comum, pois, desde a 
escolha de cada peça, até mesmo o próprio vestido de noiva, foram livre opção de Amélia, não 
havendo interferência nem da mãe, nem da sogra. 
 O modelo do vestido de noiva foi indicado pela renomada costureira da época, a Sra. Nera 
Tegoni, da cidade, e bordado pela sua prima, a Sra. Dima Tegoni, que bordou também a almofada 
grande para ajoelhar-se na igreja. O vestido era de cetim branco, assim como o véu e o sapato. Ao 
entrar na igreja, Amélia levava nas mãos um buquê de camélias brancas, que tinham vindo de fora, 
pois em Guaporé não havia camélias. Quem mandou vir as flores foi a amiga, que se tornou depois 
comadre, Albina Filipon. 
 Afirmou Amélia para a entrevistadora que "quem pagava a roupa da noiva era o noivo, ele 
vestia ela da cabeça aos pés". 
 O casamento civil ocorreu um dia antes da cerimônia religiosa, no cartório da cidade de 
Guaporé, com a presença dos pais e padrinhos.  
 Na manhã do grande dia, antes de dirigirem-se a Igreja, a família da noiva recepcionou seus 
convidados e os padrinhos em sua casa, na Linha Segunda, capela de São Pedro. Foi servido um café 
com leite, acompanhado de biscoitos, tortas, galinha recheada, mondongo, mortadela, queijos, pães, 
cucas, pudim, doces, tudo preparado com o auxílio da Sra. Adele Spagnol Serafin. 
 Após o banquete matinal, um "ônibus veio me buscar em casa.” Assim, todos os convidados 
e familiares foram conduzidos à Igreja Matriz de Guaporé, para a cerimônia religiosa. Quando Amélia 
fez esta declaração, alguns netos jovens que acompanhavam a entrevista mostraram-se surpresos 
em saber que ela, como noiva, havia ido à igreja de ônibus. – Sim, fui no ônibus do Sr. Magnabosco, 
porque, naquela época, quem não podia contratar um ônibus tinha de ir a cavalo, como era costume. 
 O casamento religioso aconteceu na Igreja Matriz de Guaporé. Amélia não tem certeza, mas 
acha que o celebrante foi o padre Ângelo Corso. Alguns dos padrinhos foram: José Benvenutti e 
Maria Benvenutti, Deonísio Ortolan e Selvina Tubiana, Oreste Filipon e Albina Franceschini. A aia foi 
Doroti Felipon, a qual conduziu as alianças e a almofada de ajoelhar-se. 
 Não houve troca de presentes entre o noivo e a noiva. 
 Quando questionada sobre o costume da mãe da noiva ficar em sua casa e não vivenciar a 
cerimônia de casamento da filha, nem participar da festa na casa do noivo, a entrevistada referiu que 



 

50 

esse era o costume da época, e que a mãe tinha a obrigação de receber os parentes no dia do 
casamento, “era assim naquela época".  A mãe de Amélia permaneceu em casa. 
 Após a cerimônia na Igreja, todos foram conduzidos de ônibus até a Linha Colombo, na casa 
dos pais do noivo. Não houve foguetório, como era de praxe na maioria dos casamentos. Ali foi 
servido um almoço generoso que começou com sopa de capeletti, churrasco, galinha 
recheada, saladas, doces, tortas, sobremesas e vinho. Quem auxiliou no preparo do banquete, foi a 
Sra. Dozolina Ortolan. Amélia lembra que foi uma festa animada. Não teve baile, mas sempre tem 
aqueles que gostam de cantar e os cantos deram um brilho especial à festa. 
 Perguntada se nesse dia houve alguma brincadeira feita em direção aos noivos, como 
acontecia muitas vezes, Amélia contou que, após a sobremesa, foi posta uma sopeira de porcelana 
diante deles, “aquelas que tem pezinho”, e solicitaram que eles tirassem a tampa. Pois, foi com 
surpresa e susto que viram sair de dentro da sopeira um par de pombas brancas. “Mas foi muito 
lindo!” 
 O casal foi morar no moinho que ficava aproximadamente a três quilômetros da estrada 
geral. Oito dias depois do casamento, ofereceu um almoço aos pais de ambos, Amélia, agora em sua 
própria casa, preparou com toda a dedicação os pratos que serviu aos pais e sogros: churrasco de 
forno, galinha recheada, torta e bolo. 
 Como Ricieri "não tinha tempo, porque trabalhava no moinho até o sábado a noite", foi a 
sogra de Amélia que levou a nora a Dois Lajeados a fim de conhecer os parentes. Foram no ônibus, 
do Sr. Albino Lunardi. A relação entre ela e a nora sempre foram cordiais e de muito respeito. Amélia 
refere-se a ela como uma pessoa ativa, participativa determinada. Quando foi anunciada a gravidez, 
a própria sogra levou, com a carroça, à casa de Ricieri e Amélia um berço e muitas roupas para 
compor o enxoval de bebê.   
 O casal conviveu 24 anos, até o falecimento de Ricieri, na data de 22 de abril de 1962, e teve 
oito filhos, quatro homens e quatro mulheres. E Amélia afirma: “Era muito mais fácil criar os filhos 
naquela época do que hoje. Enquanto se criavam oito, hoje não se criam dois”. 
 Quando questionada sobre o casamento daqueles anos passados e o dos dias de hoje, Amélia 
foi categórica: -- "hoje é muito diferente, é mais moda. Hoje, enfeitam mais a igreja, antigamente era 
mais simples. Só tinha o tapete vermelho, que era usado pelas associadas da Sant’ Ana. Mas, 
casamento mesmo, era o de antigamente. Porque, vamos se respeitar, hoje o casamento começa no 
namoro”. 
 Perguntei a Amélia se ela gostaria de deixar uma mensagem aos jovens namorados. -- "Os 
jovens não ouvem mais a gente, eles fazem o que querem. Eu gostaria que fosse que nem 
antigamente porque, assim como está, é uma bagunça”. 
                                                                                                           

  Entrevistadora: Adriana Roos Sebben 
                                                                                                                      Guaporé-RS 

 

 
 

Amélia, mesmo vivendo um momento extremamente doloroso para uma mãe, em virtude da 
perda recente de uma filha, demonstrou empatia e cordialidade. Aos 93 anos, participou da 
entrevista com lucidez absoluta e muita vivacidade, acompanhando todos os comentários que 
suas respostas geraram entre as pessoas que a visitavam naquele dia, principalmente os jovens. 
Nossa entrevistada, com sua memória invejável, o seu conhecimento dos fatos da atualidade e 
de um passado de quase um século e o seu senso crítico a tornam uma mulher especial. Essa 
qualidade em Amélia já foi notada no começo da entrevista, quando nos contou que, 
contrariando todos os costumes da época, não precisou dos palpites ou das determinações da 
mãe para comprar o enxoval e planejar o seu futuro com Ricieri 



 

51 

Josefina Comerlato Campestrini – 85 anos  

 
 
Abandonou sua atividade de doceira e sócia de uma confeitaria por insistência do marido. 
 
 
 Josefina conta que seu pai Domingos Cumerlato emigrou da Itália para o Brasil um ano e 
meio antes de sua mãe, que se chamava Rosa Mística Valostigara. O casal teve oito filhos, sendo que 
os dois mais velhos, Maria e Antônio nasceram na Itália. Os primeiros a nascerem no Brasil foram 
filhos gêmeos, que logo faleceram. A seguir, nasceu Josefina, depois Albina, Inês e Rita, que faleceu 
aos três anos de difteria. 
 Josefina é natural de Pulador e nasceu em 1.º de novembro de 1926. Sua mãe recomendou 
ao marido que registrasse a filha com o nome de Luccia (Lúcia), mas o pai esqueceu o nome referido 
pela esposa e aceitou a sugestão do escrivão Sr. Ângelo Bordin, de Vila Oeste, e a pequena recebeu o 
nome de Josefina Cumerlato. 
 Nossa entrevistada conta que, quando pequena, vivia sempre doente, com muita fraqueza. 
Um dia o Sr. Arduíno Tramontina, irmão do Sr. Albertino Tramontina, residente na cidade de 
Guaporé e que tinha uma loja, levou para a família Cumerlato uma caixa de vitaminas, - “o que me 
fez bem’’. 
 O Sr. Arduíno era professor em Pulador, e Josefina conta que ela sempre gostou de estudar, que era 
muito esperta e inteligente e ia muito bem no estudo 
 A família trabalhava na agricultura, mas a terra era magra, não produzia o suficiente. Foram 
anos de miséria, dificuldades, enfim, de muita pobreza. Então, o pai vendeu a terra e comprou outra 
na Linha São Miguel, da Linha Colombo, perto do Vitório e da Ângela Giroto. Lá também não fez 
progressos, “se plantava e se colhia”, mas nunca uma colheita rendosa. Então o pai deu duas colônias 
para um vizinho, o Toni, vendeu o resto para o Scalco e foi morar na Linha Quinta.  
 Foi nessa época que Josefina conheceu o seu futuro esposo, o Sr. Orestes Campestrini, 
natural da Linha Quinta – Pinheiro Machado, filho de Ricardo Campestrini e de Antônia Canello, 
agricultores. Josefina contava 22 anos e frequentemente as pessoas conhecidas lhe diziam: - Aqui 
tem um solteirão, vamos fazer um casamento! “Eu ficava braba” conta Josefina. Um dia, o namoro 
começou, um namoro complicado, que um dia chegou ao seu final. Josefina mudou-se então para a 
cidade e foi trabalhar em uma confeitaria.  
  Dois anos se passaram. Nesse período, faleceu o pai, e o ex-namorado entrou de novo na 
vida de Josefina, “nós nos acertamos e ele me disse: se tu queres casar comigo, dentro de um ano 
vou botar meus negócios em ordem, mas sem festa”.  
 O Padre Ângelo Corso disse para Orestes: -“Tu vais fazer um bom casamento com essa 
moça”. 
 Assim, casaram-se no dia 11 de maio de 1955. Ela contava 28 anos e Orestes 39. Na sexta-
feira que antecedeu o casamento religioso, ocorreu a cerimônia civil no fórum de Guaporé, com a 
presença dos padrinhos. O juiz de paz foi o Sr. Ivo Dall’Igna. No dia seguinte, sábado pela manhã, às 
9h, na igreja matriz de Santo Antônio, foi realizada a cerimônia religiosa pelo padre Ângelo Corso. Os 
padrinhos foram o Abel Bresolin e Iolanda Gasparotto, Alfredo Sebben e Elsa Presotto Sebben. 
 Como o noivo era muito reservado, tímido e “arisco mesmo”, segundo Josefina, e não 
gostava de festas, a não ser em jogo de bochas, o casamento ficou dentro das normas impostas por 
ele: discreto e de poucos gastos. Assim, a noiva vestiu um traje simples, xadrezinho, adquirido na loja 
Camini, da cidade: - “Para que fazer um vestido branco, véu e outras coisas”? Está claro que esse não 
era o pensamento da noiva Josefina, e a renúncia ao sonho de casar com vestido longo e branco, 
como todas as noivas, foi o começo das muitas renúncias de sua condição de mulher. 
 Após a cerimônia religiosa, foi servido na confeitaria em que Josefina trabalhava  e da qual 
era sócia, um café com salgados, tortas e variedade de doces. Sem dúvida, os quitutes preparados na 
véspera pela própria noiva eram de fina qualidade, se considerarmos que sua mestra em doçaria 
havia sido a Sra. Luíza Pasquali, confeiteira imbatível na cidade de Guaporé e arredores. Nesse 
tempo, a referida confeitaria e padaria haviam sido vendidas para o Sr. Abele Bresolin. 
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 A cerimônia de casamento foi assistida por poucas pessoas. Além dos padrinhos, estavam lá 
os irmãos Antônio, Inês, Albina e Assis Chitolina, um cunhado de Orestes e a mãe e outro cunhado. 
As esposas não compareceram porque tinham os trabalhos da casa para fazer e muitos filhos para 
cuidar. Após o café, os noivos viajaram para Carazinho. 
 Conta a Josefina que Orestes “gostava de liberdade” e não queria a esposa comprometida 
com o negócio do qual era sócia. Assim, dois anos e meio após o casamento, a padaria e confeitaria 
foi vendida para o outro sócio, e o casal foi morar na casa em que Josefina vive até hoje. Na verdade, 
“Orestes não queria que eu trabalhasse, mas eu, com meu ordenado, ajudei toda a minha família e 
comprei meu enxoval”. 
 E como era o enxoval dessa noiva? –“Comprei os tecidos e minha irmã costurou as cortinas, 
as colchas e uma blusa de renda muito bonita para usar com o terninho que comprei na loja Camini. 
Fiz jogos de guardanapos bordados, panos de parede, que não tenho mais, toalhas de banho, com 
duas de rosto, eram as toalhas da Garcia; tenho algumas até hoje”. 
 Interpelada sobre a diferença dos casamentos de outra época com os de hoje, respondeu 
Josefina: -“ Era um tempo bem diferente de agora. Hoje, a noiva vai com a roupa que tem. Compra 
alguns jogos de lençóis, uma colcha e deu. Não existe mais aquela arte de preparar um enxoval. 
Naquele tempo, tínhamos de mostrar para a família do noivo que se sabia fazer as coisas bonitas. 
Meus lençóis eram bordados em ponto cheio”.  
 No momento em que deixou a confeitaria, Josefina conta que precisava ocupar-se. Então 
passou a bordar toalhas, guardanapos, panos de parede, etc., até o dia em que o Abel Bresolin 
vendeu a padaria para o Magnabosco, e ela, passou a fazer tortas para a confeitaria e a receber 
encomendas de outros. 
 Orestes e Josefina conviveram quarenta e um anos, ou seja, até a morte dele.. 
 Sobre o casamento, nossa entrevistada diz que um homem e uma mulher, para viverem 
juntos devem usar de muita diplomacia. “É preciso ser capaz de muita renúncia, pois se os dois 
querem mandar, se nenhum dos dois cede, não conseguem viver juntos”. 
                                                      
 

 Entrevistadora: Adriana Roos Sebben 
  
   
 
 
 

 
  

A simples narrativa dos preparativos para o casamento e sua realização, feita pelas 
“noivas” que entrevistamos, fez ressurgir do passado nomes de pessoas comuns, cuja 
lembrança só subsiste ainda em pequenos círculos de gente mais idosa: nomes de casas   
comerciais e de comerciantes que tiveram expressão na vida econômica de Guaporé; nomes de 
padres e de profissionais que passaram deixando marcas profundas, ou nem tanto, de seu fazer, 
como costureiras, alfaiates, fotógrafos,cozinheiras, doceiras, taxistas, donos de empresas de 
ônibus etc.  
   

O casamento, ainda que simples, movia um pequeno mundo de pessoas das mais 
variadas atividades. Contamos, entre essas, as pessoas curiosas que estavam sempre presentes 
na igreja para ver a noiva entrar. Maior a curiosidade e a sensação, quando a noiva era da 
classe social mais privilegiada. 

 
Esperamos que um dia alguém escreva a história de Guaporé, contando a história de 

sua gente. 
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OS NAMOROS DE ANTIGAMENTE 

 

 
 
 

   
 
   

A partir de sua história amorosa, a tia contava que as possibilidades sentimentais 
começavam na loja que tinha sido, antes, uma cooperativa depois comprada pelo pai (nono). 
Pensando bem, nossas tias tinham sorte, pois graças à loja da família os partidos podiam como que 
entrar diretamente no âmbito da casa das jovens.  
 
 – “Os rapazes queriam ver as moças, nós estávamos sempre por ali. Eles ficavam conversando, 
rindo, contando piadas. Mas não tinham coragem de dizer: - Tu queres namorar comigo”? 
 
 – “Já com doze anos tinha um coleguinha na escola que gostava de mim, estava na mesma sala de 
aula, mas nunca nos falamos, ficávamos cada qual no seu lado. Naquele tempo se repetia e repetia a 
Seleta porque não havia outra série mais adiantada. Na Casca fiz o terceiro ano de grupo escolar e 
esse ensino era forte, eu gostava de matemática e geografia. Isso foi em 1938, eu tinha treze anos, 
fui companheira da Clélia, íamos a cavalo, às vezes à pé. Eu poupava o papel fazendo letrinha 
pequena para não gastar. O professor disse um dia que não podia ler aquele trabalho. Lembro que a 
Pina, professora dizia para não se fazer dois dos problemas de matemática dados porque eram muito 
difíceis para nós, do terceiro ano, e eu não me conformei de não poder fazer. Aí pedi para o Plínio 

Dall’ Acqua me ajudar a aprender a fazer os problemas e aí 
consegui. Quando voltei às aulas sabendo fazer, ela  se 
admirou dizendo : - Como tu sabes fazer isso?” 
 
 
 – “Eu tinha recém mudado da Colomba para a Linha Terceira; 
em junho tinha a festa de São Pedro na Linha Segunda. E aí 
aconteciam as caminhadas da rua. Tinha a festa da igreja e 
todos caminhávamos ida e volta, ida e volta...diante da igreja. 
Os rapazes se colocavam ao lado da gente e subiam e desciam 
junto, mas não se falava nada. Um dia, um rapaz foi comigo, 
mas ele só me olhava. No outro dia, vi a Sirlei, colega da Casca, 
e o Antônio Braga estava junto. No anoitecer ele passou por 
mim. Estávamos eu e a Clara de charrete e ele de 
motocicleta”. 

Essa matéria surgiu e uma conversa interessante com a tia 

Elsa Astolfi Braga, filha de José Astolfi e Itália Astolfi, numa 

tarde de sábado, de setembro de 2011. O assunto começou 

com a nossa pergunta sobre como eram os namoros nos 

anos quarenta. Tia Elsa, relatou lembranças de sua vivência 

de moça e a conversa levou a muitas direções. Então, 

reminiscências dos tempos dos namoros de cada uma de nós 

que ali estávamos, se fizeram presentes avivando memórias. 
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 – “Na quarta-feira seguinte, ele chamou por telefone e pediu para vir conversar. Eu disse para a mãe 
que ele vinha, mas aí fiquei preocupada porque viria, teríamos que conversar na loja, por isso, 
arrumei a salinha para recebê-lo e ele que chegou trazendo balas e pediu para conversar com o pai e 
a mãe. Então começou a vir seguido, até a pé ele vinha, e um ano depois quis casar comigo, mas não 
tinha como, precisava se preparar primeiro, e então foi para Porto Alegre procurar trabalho. Ficou 
oito anos lá, mas sempre me procurando. Porém, nesse tempo, namorei também outros que 
estavam interessados em casar comigo, mas por motivos pessoais eu achava que não daria certo. 
Quando terminei com um rapaz de uma outra cidade, mandando de volta as coisas que havia me 
presenteado – não sei nem por que, já que eu gostava dele –, o Antônio estava voltando de Porto 
Alegre com o pai e os irmãos, pois eram músicos e, às vezes, tocavam em bailes. Nesse momento eu 
ainda estava em dúvidas sobre o que fazer e rezei uma novena para Santa Terezinha do Menino 
Jesus pedindo para me ajudar e me orientar. Então, aconteceu que um dia, eu estava no balcão 
atendendo na loja, e a mãe entrou, colocou uma rosinha no balcão  e disse:  “– Elsa, para ti!” Sem 
saber, ela estava decidindo o pedido da novena, pois esse seria o sinal para casar com o Antônio e 
veio no oitavo dia da novena. Casamos em 1951”. 
 
      Na sequência da conversa, tia Elsa contou dos anos difíceis para se estabelecerem e de seus 
primeiros compromissos assumidos com a malharia, a compra de máquinas e o aprendizado em 
operá-las. A conversa, se estendendo, levou a falarmos sobre o que a havia feito decidir por esse 
candidato a sua mão e não por outros. Ela nos disse que pensando, hoje, acha que teve uma função 
particular, especial, dentro da família  em que ingressara.  
  
  Somente depois, à medida que fui digitando as anotações da entrevista pude me dar conta 
de uma coisa que achei interessante de registrar. À parte as promessas e as ajudas da divina 
providência como, no caso, a de Santa Terezinha, parece que, mesmo antes das novenas, olhando 
para essa e para nossas histórias passadas, podemos ver que nos conduzimos como quem já sabia 
intuitiva e interiormente sobre as demandas do futuro, mais do que conseguimos racionalmente 
explicar. Chama nossa atenção que no relato da Tia Elsa, aparece já na infância o enfrentamento de 
desafios: questionar a ordem da professora de não aprender a matemática mais difícil; procurar 
ajuda para aprender; restringir o tamanho das letras para poupar papel, ou seja, poupar recursos –, 
tudo isso como preparações para em um dia futuro aproveitar esse saber no novo contexto da vida 
de casada e de mãe de família diante do trabalho a administrar e de novos desafios e compromissos, 
onde se fizeram necessários e bem-vindos os conhecimentos e os recursos aprendidos. Tão bem-
vindos que, certamente, foram aspectos que colaboraram para que esse casamento tivesse chegado 
a 54 anos de idade. 
 

Olhando assim, a resposta dos 
santos parece estar mesmo é na aposta 
à capacidade de quem pede indicação e 
ajuda se preparando para o que pode 
ocorrer no futuro.  
                                        
 
                                                 
                            

Maria Sandra Camerini                                                                                                       

Novo Hamburgo 
 
 

Elsa Astolfi Braga em sua juventude.  
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ACONTECEU NO NATAL DE 81 

 Morávamos em São Borja naquele dezembro de 1981. Eu estava em plena safra de arroz 
voando entre Barra do Quarai e São Luiz Gonzaga, quase 400km de área de atuação. Minhas bases 
fixas eram São Borja e Uruguaiana. Desses locais, eu saía para realizar meus trabalhos. 
 A Luli e as duas meninas estavam preparando o Natal em nossa casa de São Borja naquela 
manhã de do dia 24. Eu, estava distante 200km em Uruguaiana, cedo da manhã, recebendo a 
programação para aquele dia  de véspera de Natal. deveria  realizar uma adubação de uréia em uma 
lavoura de 200ha, de propriedade do senhor Renir Segabinazzi, grande proprietário de terras na 
localidade de Plano Alto, entre Uruguaiana e Alegrete, e depois do trabalho, deixar o avião na 
Fazenda Floresta de outro agricultor, que ficava nas imediações desse local. 
 Normalmente, realizaria este trabalho até o meio dia, retornando de camionete para 
Uruguaiana, dar um pulo em Passo de Los Libres comprar alguns "regalos" para as três "meninas" e, 
no máximo, às seis da tarde já estaria em casa, recebendo o fraterno abraço da esposa e filhas, meu 
mais precioso tesouro. 

 Mas, em aviação, o imprevisto deve ser sempre considerado 
e respeitado. Decolei de Uruguaiana rumo leste, estimando uns 30 
minutos até a fazenda do Renir Segabinazzi no Plano Alto. Voava há 
uns dez minutos, quando observei um denso nevoeiro que se perdia 
no horizonte no rumo do sol nascente, impossibilitando condições 
de vôo visual e consequentemente encontrar e descer na pista 
improvisada na encosta de uma coxilha. 
 Tive que retornar a Uruguaiana, pousar e aguardar que o 
calor do sol dissipasse o nevoeiro, acreditando naquele antigo 
ditado "cerração que baixa, sol que racha", o que realmente 
aconteceu lá pelas 10 horas da manhã, me fazendo começar a 
desconfiar que meus planos natalinos sofreriam um substancial 
atraso.  

 Decolei novamente as 10:30 rumo ao trabalho. Durante o vôo de translado, percebi algumas 
gotículas de óleo salpicando o para-brisa do avião... fiquei observando e percebi que a situação 
estava se agravando, com certeza problemas no retentor de óleo da hélice. Considerei a 
possibilidade de retornar e providenciar o conserto, mas isso tomaria um tempo considerável, 
levando com certeza ao desastre meus planos natalinos. De repente uma golfada mais forte de óleo 
encobriu o para-brisa, isso, me fez decidir definitivamente retornar, pois continuar assim, a situação 
se agravaria, impossibilitando a continuação dos vôos. 
 Retornei a Uruguaiana e com a competente ajuda do mecânico Brandão, retiramos a hélice e 
providenciamos a troca do malfadado retentor de óleo. Serviço terminado, avião testado, decolei 
novamente rumo ao Plano Alto, já com grandes duvidas de conseguir terminar o trabalho durante o 
dia, pois já eram cinco e meia da tarde quando finalmente cheguei em meu destino para iniciar a 
adubação. Estabelecemos um ritmo frenético de trabalho para concluirmos em tempo recorde, pois 
o sol gradativamente estava cumprindo mais um estágio de seu eterno nascer e morrer no horizonte 
infinito. 
 Eram vinte vôos a serem realizados, sendo que os três últimos  realizei após o por do sol, 
fazendo com que o ultimo pouso fosse feito com o auxilio dos faróis da camionete do meu auxiliar 
Edu, iluminando o alinhamento da pista. 
 Terminado o trabalho, avião abastecido, relatórios assinados, cumprimentos natalinos 
distribuídos e quando vimos, estávamos eu e o Edu no fundão de uma fazenda a 100km de 
Uruguaiana, às nove horas da noite do dia 24 de dezembro de 1981, distantes eu e ele,  300km de 
casa, onde nossas famílias aguardavam com ansiedade, nossa chegada , para celebrar a data sagrada. 
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 Ainda com a incumbência de levar o avião até a fazenda Floresta do senhor Martins Ponz 
Rodrigues, distante uns 10 minutos de vôo. decolei no escuro, com o auxílio dos faróis da camionete 
e de imediato, me envolvi na escuridão daquela noite quente e sem luar, procurando me orientar  
somente pelas luzes das fazendas. Liguei as luzes de navegação, strobe light e os faróis de asas e 
segui para a fazenda Floresta a qual encontrei com alguma dificuldade. Fiquei sobrevoando-a por 
vários minutos para tentar encontrar a pista no campo escuro ao lado da sede da fazenda. Enquanto 
sobrevoava, observei uma grande movimentação de pessoas e carros na casa do capataz da fazenda, 
fato que estranhei , pois normalmente tamanho movimento de pessoas e carros não era normal 
naquelas fazendas à noite. Após várias aproximações consegui enquadrar a pista e pousar, não sem 
antes tomar um susto de uma vaca preta que cruzou a pista, correndo na frente do avião, quase 
provocando um acidente. 
 Refeito do susto, taxiei o avião para perto da casa do capataz, fiz a volta, parei e desliguei o 
motor. Abri a janela e fiquei saboreando o frescor da brisa noturna, tentando ajustar minhas idéias 
com todos os acontecimentos daquele dia confuso e aguardar o  ajudante Edu, que levaria uns 20 
minutos ainda para chegar e irmos embora para Uruguaiana e depois São Borja. 
 Voltei meus pensamentos para o avançado da hora e para minha família que já deveria estar 
preocupada com a minha demorada ausência, quando ouvi um murmúrio vindo do lado da casa do 
capataz. Era um grupo de crianças que, esbaforidas, corriam em minha direção. Estranhei aquilo 
tudo, até a chegada delas no entorno do avião. Entre elas, havia uma menina que havia feito uma 
cirurgia nas pernas, aparentando uns três anos de idade e pela dificuldade de se locomover pelos 
aparelhos metálicos em seus joelhos, ficou para trás chorando. Seu pai pegou-a no colo e a trouxe 
até o avião entregando-a para mim dentro da cabine. Ao ver seu olhar de espanto percorrer  o 
interior daquele aparelho voador sujo e malcheiroso, foi que percebi o que estava acontecendo. 
 Eram 9:30h da noite do dia 24 de dezembro. Na cabecinha das crianças é  hora do papai Noel 
chegar com os presentes, e este era o espírito delas no momento em que surgiu no céu noturno meu 
avião roncando e  piscando luzinhas verdes, vermelhas, brancas e sobrevoar durante algum tempo 
para depois pousar ao lado da casa delas...a conclusão foi óbvia: É O PAPAI NOEL CHEGANDO COM 
OS PRESENTES.... 
 Mesmo desfeito o mal entendido, a alegria delas foi contagiante e ficamos ali 
confraternizando até a chegada do Edu, para então iniciarmos a longa jornada noturna de volta aos 
nossos lares. 
 Cheguei em casa eram quase 4h da manhã, encontrei a 
mesa posta com a ceia natalina;  o pinheirinho  com suas 
luzinhas acesas e piscando;  os presentes sob a árvore ainda 
intactos; a Luli dormindo no sofá com as meninas no colo. 
 Apreciei aquele momento sublime com uma sensação de 
paz e amor, enquanto o cansaço de quase 24 horas acordado, 
em um dia de Natal cheio de tensões e emoções,  se 
pronunciavam em meu corpo. 
 Ao acordar a Luli, tentei lhe explicar o inexplicável , 
chegar no Natal em hora tão avançada. Percebendo que 
somente o tempo lhe traria esta explicação, e com o sono 
definitivamente tomando conta de meus sentidos, adormeci 
feliz, por estar ali no  aconchego do meu lar e por ter 
proporcionado aqueles momentos de alegria e emoção para um 
pequeno  grupo de crianças, lá no fundão do distante Plano Alto 
naquele distante Natal de 1981.                                                
                                                                                                 
 

                                                                                                           Alceu Feijó - piloto,  

casado com Maria Lourdes Braga, 
                                                                                                             genro de Elsa Astolfi Braga   

                                                                                                      Dois Irmãos, RS  
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Jovens, melhor dizer, adolescentes, Marcelo e Ricardo Astolfi, filhos de Alexandre Astolfi e Maribel 

Pohren, residentes em Novo Hamburgo, RS, sentiram de repente o mundo desabar em torno de si. 

Por imposição do trabalho de Alexandre, era necessário fazer uma mudança drástica na vida da 

família: transferir-se para outro país. Marcelo e Ricardo teriam preferido permanecer na sua cidade, 

na sua casa, na sua escola. Mas era no México que eles deveriam iniciar o ano de 2009. Em outra 

casa, outra escola, e outro idioma.  

Na metade do terceiro ano de vida no México, em curta visita a Novo Hamburgo,  aproveitando as 

férias escolares, os dois jovens, em um encontro com a prima Maria Sandra Camerini nos dias 1.º e 

2 de setembro de 2011, contaram um pouco de sua vivência no México. 

 

 

ENTREVISTA: Marcelô e Ricardô Astôlfi 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricardo  Astolfi     
 
 
País: - México 
Pais:  - Alexandre e Maribel Astolfi 
Idade: - 18 anos 
Domicílio/ cidade: - México; mas 
numa cidade dentro da cidade do 
México que se chama Naucalpan de 
Juaréz 
 
 
 
 
Curso que faz:   
- Administração de empresas, mas vou mudar para a psicologia. 
Quero fazer psicologia criminal; pode-se trabalhar na seleção de recursos humanos; gosto de estudar 
os perfis psicológico dos assassinos, saber quando a pessoa mente, quando diz a verdade, entender as 
reações faciais das pessoas. Tem muitos programas lá sobre isso, pois é um país cheio de violência, 
não falta emprego para atender nessa área.  O pai da minha namorada é o ex-comandante da polícia 
judicial. E diz que tem campo para isso. Gostaria também de trabalhar com terapia familiar casal. 
Também crianças já fazem coisas muito graves lá, assassinam e logo tem que ir a psicólogos. 
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Fase do curso em que está:  
- Estou no segundo quadrimestre da administração, mas quero trocar e já elimino quatro matérias 
que fiz nesse curso. 
 
Como foi mudar do Brasil para o México? 
- Não queria ir, estava na eletrônica da Liberato e gostava muito. Lá no México não estudo eletrônica.  
 
O que ficou aqui que deu pena deixar?  
- A escola e os amigos, mas mais a matéria de eletrônica mesmo. Agora já gosto mais de lá. Há muito 
mais coisas para fazer, festas por exemplo. Mais possibilidades de escolha de tudo. Lá há dois 
shoppings center  e muitos outros lugares para cada cidade que tem dentro da cidade do Méxíco. E 
por sua vez cada cidade tem seus bairros. É uma cidade muito grande. 
 
E como foi sair do que era conhecido trocando pelo desconhecido? 
- Não falava com ninguém na aula, não saía; eles são todos de pele mais escura, aí já ficam te 
olhando diferente. Tenho amigos, agora, mas poucos. Conheci a namorada na escola no primeiro 
ano, mas só falei com ela no ano passado.  É a Michelle, ela já viveu nos EUA e tem nacionalidade 
grega. 
 
Como é a cidade; lá é muito diferente daqui, e em quê? 
- È muito diferente porque é muito grande; gosto mais assim. Dirijo lá também. Mas lá eles não usam 
pisca-pisca, não usam cinto de segurança, os guardas de trânsito são quase todos corruptos, aceitam 
suborno, é assim que funciona o sistema lá; e dos estrangeiros cobram ainda mais caro.  
 
O que mais te impressionou na cultura mexicana? 
- Como eles fazem; desde pequenos, desde os 14 anos, antes até, já têm namorado/a; aqui somos 
mais comportados que lá. Eles são muito liberais. 
 
Como é a vida dos jovens da tua idade lá? 
- Saem mais cedo e os pais já deixam os filhos se virarem mais por si mesmos. Então, são mais 
responsáveis porque tem que saber como se virar se acontece alguma coisa.  
Mas em termos de horário eles são mais relaxados; na pontualidade, por exemplo: nunca chegam na 
hora. Pode-se ter que esperar por uma hora além do que se combina. Comigo não acontece porque já 
sabem que não espero, mas meus amigos não fazem isso.  
Volto tarde para casa à noite; meus pais acham ruim, ficam preocupados, mas estou com minha 
namorada e os pais dela também estão conosco. Vamos ao shopping e, enquanto eles ficam no 
cassino, nós vamos ao cinema. 
 
Entrar no novo idioma no dia a dia foi difícil? 
- Foi na escola que começou. Eu os entendia, mas eles não me entendiam. Agora já falo melhor. 
 
O sistema educacional é igual, melhor ou pior do que aqui?  
- Depende do professor se a matéria vai ser boa ou não. Comparado com a Liberato lá é pior, mas 
comparado com outras daqui acho lá melhorar. É mais rígido em termos de regras, por exemplo, 
horário de entrar e sair.  
 
Que achas do teu curso? Está te satisfazendo quanto às expectativas que tinhas? 
- Administração é legal, mas como já falei, já vi que não é o que quero. 
 
Quais teus planos para o futuro assim que te formares? 
- Quero estudar psicologia e ficar lá. Tem vários órgãos que dão ajuda, como o Conselho Nacional de 
Direitos Humanos. A escola tem clínica e dá ajuda a quem precisa e a gente pode atender lá.  A média 
do tempo da faculdade são três anos. 



 

59 

Entrevista com :  Marcelo Astolfi     
Pais: Alexandre e Maribel Astolfi 
Idade: 22 anos        
Domicílio: México local próximo ao trabalho e faculdade 
Curso que faz: Universidade, curso de Engenharia Química 
Fase do curso:  Sétimo semestre de dez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como foi mudar do Brasil para o México? 
- Não gostei muito da idéia, mas era bom para a carreira e fui. 
 
E a namorada? 
- A namorada foi para lá e ficou um mês. 
 
O que ficou aqui que deu pena deixar? 
- Os cachorros,  amigos e a namorada... foi chato deixar. 
 
E como foi sair do que era conhecido trocando pelo desconhecido? 
- A preocupação era entender e falar espanhol. Foi difícil no começo. é mais fácil entender o que eles 
falam do que eles entenderem o que falamos. Estão muito acostumados com uma pronúncia 
específica deles. 
 
Como é a cidade; lá é muito diferente daqui, e em quê? 
- Sim porque é uma cidade grande mesmo e, para qualquer  lugar que se vá, tem trânsito, tráfego 
intenso. Vou de carro, dirigindo, fiz carteira de novo lá.  
 
O que mais te impressionou na cultura mexicana? 
- Que realmente não é só um estereótipo, mas são mais lentos e preguiçosos que em outros lugares. 
Nunca vi hábitos de sesta lá. Mas eles têm pouca, menos disposição para fazer as coisas. 
 
O clima: O ar é bem seco. No verão, mais fresco, vai a 30 graus como aqui, mas não se sente calor 
porque não tem umidade, e no inverno não é muito frio.  
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Como é a vida dos jovens da tua idade lá? 
- É bem parecida com os daqui. Mesmos hábitos: internet, baladas. 
São voltados para a profissionalização. 
O Brasil, eles conhecem pelo futebol, samba, Cristo Redentor e mulheres bonitas. 
 
Entrar no novo idioma no dia a dia foi difícil? 
- Fiz aulas particulares aqui antes, e depois lá. Não entendem o que se fala, pedem pra repetir ou pra 
falar em inglês. 
 
O sistema educacional é igual melhor ou pior do que aqui?  
- Acho que é o mesmo que vi aqui. É como uma faculdade particular daqui. Estudo numa faculdade 
particular.  Controlam muito o uso de drogas, tem cachorro farejador, guardas nas escolas. Nos 
shoppings, tem guarda armada. Nunca nos aconteceu nada, mas se ouvem muitas notícias. 
 
Que achas do teu curso? Está te satisfazendo quanto às expectativas que tinhas? 
- Gosto; está de acordo com que eu queria.  De manhã trabalho com meu pai como estagiário, de 
tarde e à noite tenho aula em horários variados, Depois a partir de 70% dos créditos tem que se 
prestar serviço social : vai-se para uma empresa cadastrada e se presta serviço para ajudar a 
comunidade; se não me engano, por duzentas horas. 
 
Quais teu planos para o futuro assim que te formares? 
- Daqui há uma ano quando me formar pretendo voltar para o Brasil e procurar algum emprego na 
nossa região. 
 
Tens amigos lá? 
- Todos os cursos tem matérias em comum, mas quando vai se  avançando fica-se em matérias 
especificas da área e conforme cada um vai fazendo suas cadeiras temos aulas sempre com grupos 
diferentes.  O que mais faço é estudar , trabalhar e ficar na internet namorando.  
 
Vocês vem todos os anos para cá?  
- Viemos duas vezes por ano em média, nas férias. Uma das férias (temos três férias por ano, uma das 
férias ficamos em casa, e nas outras duas viemos para cá. Estamos aqui agora e voltaremos em 
dezembro. Só as férias de dezembro são maiores de três semanas as outras são de duas semanas e 
meia. 

 
                                                                     
 

 
Entrevistadora: Maria Sandra Camerini 
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REFLEXO ES 

 
 

A árvore, a família e o rio 
 Nossa árvore é imensa, grande, de galhos 
frondosos, de raízes profundas e que produzem bons 
frutos.  E é, ao mesmo tempo, alimento:  as folhas 
caem, mas os galhos voltam a brotar. Outras árvores 
nos dão flores lindas, coloridas, que servem para 
enfeitar nossas casas, dando um ambiente alegre. O 
tempo passa, dia após dia, mas a árvore está aí, 
esperando, oferecendo sua sombra majestosa para 
todo ser vivo. E, se maltratada, ela também sofre – 
bem que merece, de vez em quando, receber de nós 
um abraço, que ela nos devolve em energia. 
 
 

A família 
 A família é que nem a árvore. Nascemos, crescemos, ficamos adultos, criamos nossas raízes; 
nossos filhos são os nossos galhos, nossos netos, nossas flores, e assim por diante, até que Deus 
quiser. Hoje gostaria de dar mais abraços a meus pais, porque, assim como a árvore gosta de um 
abraço, nossos pais também; os que vivem, merecem  muitos abraços, foram eles que nos deram a 
vida. 
 
 

O rio 
 O rio também nasceu de uma pequena nascente, lá no alto e no meio de diversas pedras, e 
se torna cada vez maior, formando, assim como a árvore, seus próprios galhos em pequenos riachos, 
se espalhando por toda a nossa terra, se transformando em rios enormes que chegam ao mar. 
Estamos com os pés sobre a terra e devemos amá-la. Temos tudo de que precisamos, Deus não se 
esqueceu de nada: família, árvores e água... O que mais queremos? Só depende de nós 
providenciarmos para que essa riqueza não acabe. 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Elsa Astolfi Braga                                                                                            

Novo Hamburgo – 2011 
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Divida com a gente essa 
passagem da sua infância. Conte-
a de forma simples, com palavras 

fáceis e mande pelo e-mail  
mariastolfi@gmail.com 

ou por carta para Maria Astolfi, 
Caixa postal 54 – Gramado  

CEP 95670 000;  e estará 
participando da próxima edição 

da nossa revista. 

 

 

PARA A PRO XIMA REVISTA 

 Pertencemos a uma geração que cresceu e se fez adulta participando, ao lado de todos os 
membros da família, das atividades exigidas por uma autoridade: pai, mãe ou irmão mais velho, seja 
nas lides da roça, no trato dos animais, em pequenos serviços domésticos. Atividades, às vezes 
superior às nossas forças, outras, detestáveis e inoportunas, porque nossa natureza nos mandava 
brincar. Não dar conta do recado significava xingamentos, reprimendas e muitas vezes uma boa e até 
inesquecível coça. Mas, nossa imaginação procurava saídas e, muitas vezes, transformava a 
obrigação em atividade prazerosa.  
 José Astolfi, quando menino tinha a tarefa de 
cuidar das duas irmãzinhas Vitória e Terezinha, 
enquanto os pais e irmãos mais velhos se ocupavam 
com suas obrigações. A recomendação dada e repetida, 
era sempre a mesma: não deixá-las se aproximar do 
riacho. – E eu, pensava o pequeno Bepi, quando é que 
vou brincar?  E resolveu a questão a sua maneira. 
Buscou a corda grande de amarrar os bois, amarrou-a 
no tronco de uma árvore e em cada ponta uma menina 
amarrada pela cintura. Bem apertadinhas, para maior 
segurança. A cada uma, os brinquedos que tinham 
direito: sabugos, um montinho de terra para misturarem com água e fazer barro e outras coisinhas. 
Assim, Bepi podia brincar no arroio e, ao mesmo, tempo controlar as irmãzinhas. 
 Outra pessoa nos contou que sua obrigação quando menino, por volta dos dez anos, era ir ao 
moinho periodicamente. Montado em uma mula velha, levava o trigo ou o milho e lá devia esperar 
até a moedura ficar pronta e retornar com a farinha. Descobriu logo como passar o tempo de espera: 
descer o barranco e lá abaixo do moinho, pescar no riacho. Assim, a tarefa se tornou um prazer 
dobrado: pescar e comer peixinhos fritos. 
 Aqui vai nossa proposta: Você, quando criança, tinha encargos a cumprir, que se não levados 
a sério podiam acarretar castigos? Que encargos? A qual dessas obrigações, você conseguiu dar um 
caráter prazeroso, ou seja, transformar uma tarefa difícil e danada de ruim em coisa mais fácil e 
divertida? 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:mariastolfi@gmail.com
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BAU  DE RECORDACO ES  

 
 Por motivo da minha primeira comunhão, mamãe me levou à 
loja do Bepi Astolfi para me comprar um sapato. Como eu era muito 
pequena, meus pés também eram pequenos, e não encontravam sapato 
para mim. Reviraram todas as caixas que estavam nas prateleiras, e 
todos os sapatos eram muito grandes. Em dado momento, Dona Itália, 
do alto da escada, diante de uma prateleira, disse: - Acho que a Nadir 
tem sorte. Achei um sapatinho que deve servir. Quando ela abriu a 
caixa, eu quase gritei de alegria. Era um sapatinho de camurça azul, 
fechado e com uma tira para abotoar, com um botão amarelo que eu 
achava que fosse ouro. Tão contente eu fiquei que gravei esse momento 
para sempre e, quando me lembro da minha primeira comunhão, me parece de ver Dona Itália 
tirando o sapatinho azul da caixa e calçá-lo no meu pé. Nunca vou esquecer o sapatinho azul! 

                                                      (Nadir Caron Tessaro – União do Oeste, SC – in memoriam). 
 
 
 Como era costume na Linha Colombo, os fregueses da loja do Astolfi tinham uma caderneta 
onde eram anotadas as compras a fiado. Certa manhã, a Pina, minha mãe, disse: - Nadir, pega a 
caderneta e vai comprar um quilo de açúcar. Ao chegar à loja, Seu Bepi estava abrindo as portas. Era 

cedo, e o açúcar era para o café da manhã. 
 Ao entrar, vi uma moeda de 2.000 réis no chão. Juntei-a, mas não fiquei 
com ela, não! Entreguei-a ao Seu Bepi, pois a mamãe sempre dizia que quando 
se acha alguma coisa, deve-se procurar o dono. O Bepi pesou o açúcar, que 
vinha sempre dentro de sacos e o comerciante devia embrulhá-lo em papel 
fabricado especialmente para embrulhar mercadorias. Quando terminou de 
embrulhar o açúcar, pegou outro papel e me disse: - Espera um pouco... E pegou 
um punhado de doces (balas), embrulhou e me deu, dizendo: - Isto é porque 
você me entregou o dinheiro. 

 Ao chegar em casa, mamãe falou: - Como é que você comprou esses doces!? Então, contei o 
que havia acontecido, e ela me elogiou. 

                                 (Nadir Caron Tessaro, União do Oeste, SC – in memoriam). 
 
 
 
 
 Do acervo de Ângelo Dall’Acqua, a seguinte notícia do jornal 
L’Unione , de Porto Alegre, Edição de 25 de fevereiro de 1925, do qual 
Dall’acqua, que residia em Casca, era correspondente: 

No domingo dia 7, teve lugar, às 16h, diante extraordinária 
assistência o jogo esportivo em partida amigável entre os dois 
clubes de futebol, o Internacional, local, e o Tabajara, da vila de 
Guaporé. A partida se desenvolveu, de ambas as partes, na mais 
absoluta correção. 

(O Internacional era, na época, o time de Casca, que era 2.° distrito 
Guaporé). 
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 Lá pela década de 50, quando a família de José Dall’Acqua e Maria Lucinda Casella, 
juntamente com a grande  maioria de seus filhos, onde  também morava o Idemar com seus pais 
Lidovino (Adelar) e Matilde, moravam no Distrito de Quatro Irmãos, Município de Erexim-RS, numa 
localidade conhecida por Combate, devido  a proximidade do Cemitério do Combate, era puro campo 
com pastagens de Barba de Bode, que alimentava quantidades de gado. 
 Como era de costume, nas tardes de domingo iam todos  na Capela  São  Judas, dos Nadal, 
para rezar o Terço, é claro que o único meio de transporte em que coubessem todos eram os pé. 
Essa Capela ficava junto à fazenda de gado do Sr. Ari Callegari entre a granja do Sr. Adálio Lavisnki. 
Como o caminho era longo  ocorriam  brincadeiras. entre umas e outras eu corria atrás do Idemar 
para pegá-lo nos braços já  que era miudinho, mas  ele era rápido e conseguia se esquivar e se 
escondia atrás da mãe dele.   Como eu era já grande, o alcançava  com os braços, mas ele 
ficava  brabo e gritava e chegava arrancar um barrete (tipo de boné feito de crochê, com um arame 
na aba para ficar firme) e jogava-o no chão. 
 O meu pai (José Dall’Acqua) nono do  Idemar, quando chegava da roça, o Idemar corria para 
os braços dele, que o pegava só com uma mão, pois era um homem de grande  estatura, depois 
sentava na cadeira e fazia o Idemar pular até cansar, só depois ele almoçava... 
 O Idemar foi criado nos braços dos tios e nonos e seus pais, era nosso brinquedo, pois ele 
não se entregava e lutava e ficava brabo sempre... era uma festa com aquela figurinha... 
 E assim ele foi crescendo e vieram outros irmãos dele e também outros netos do  José. Mais 
tarde, no ano de 1970, já com 20 anos de idade, ele veio morar comigo em Passo Fundo, para 
trabalhar no reparte (entrega) de pão na cidade com uma  Charrete. 
 Eu sempre o incentivei a estudar. Mais tarde ele tornou-se 
bancário, contabilista, professor. Hoje ele reside em Itapema-SC, 
colhendo os louros depois de tanta luta. 
História contada por Gládis Dall’Acqua (Tia do Idemar) filha de José 
Dall’Acqua e Maria Lucinda Casella, residente em Passo Fundo-RS. 
 
 
 
 

Idemar, que não se dava bem com a enxada, foi para a cidade e cresceu com ela. 
Aqui, com sua fantástica companheira Elisabeth Vargas. 

                                 
 
Bombons azarados 
 Em uma páscoa do tempo de namoro, lá vão mais de quarenta anos, Ornela Astolfi ganhou 
do seu amado e depois marido uma caixa de bombons. A maior que havia no mercado; de marca 
consagrada até hoje. Bonita, envolta em papel celofane que a impedia de ser aberta por qualquer 
um; uma paisagem romântica enfeitando a tampa e um laço de fita verde para completar o visual. 
 Encantada com o presente, Ornela frustrou a esperança de todos nós de participarmos do 
presente e guardou a caixa, intacta, no seu baú de enxoval, ao lado da cama. Às vezes, antes de 
dormir, abria o baú, olhava e admirava as peças bonitas de sua “dota”, admirava e alisava a caixa de 
bombons e tudo voltava ao seu lugar. Nenhum gesto que demonstrasse às suas irmãs Carmen e 
Maria a intenção de abrir a caixa de bombons. Brincadeiras, insinuações, pedidos 
... nada. Fica para um momento especial! Um dia, o momento chegou. E foi 
mesmo muito especial. Com grande expectativa, aguardamos a retirada da 
tampa. Surpresa! Os bombons, envoltos em papel dourado, prateado, azul e 
vermelho, haviam se transformado em um pó esbranquiçado, carunchados, 
desprezíveis. Nunca mais ela ganhou bombons de presente. Nem mesmo uma 
rapadura. Bem feito! Se ao menos ela tivesse comido os bombons sozinha ... 

                                                                                                                                  
 Maria Astolfi  

                                                                                                                                   Gramado-RS 
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Feijão queimado – culpa das mulheres 
 Lodovico Dall’Acqua, filho do imigrante Luís Dall’Acqua, quando jovem, ele e o irmão 
Lodovino não gostavam de comer feijão e, em dias de chuva, a mãe Lucinda e as irmãs aproveitavam 
o tempo para fazer bordado e também cozinhar feijão; enquanto isso, os homens trabalhavam no 
porão. Lodovico e Lodovino aproveitavam uma distração da mãe e tiravam a água do feijão para não 
ter que comê-lo. Resultado: o mesmo queimava, e os dois, satisfeitos, chamavam a mãe para ver o 
feijão seco na panela. A mãe Lucinda ficava brava com as mulheres da casa, que deviam improvisar 
um novo almoço e os dois moleques se safavam de comer feijão. 

                                                                                                        Everton Dall’Acqua 
                                                                                                            Passos Maia, SC 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esta foi tirada do baú de Clara Astolfi Sbroglio, hoje com 84 anos: Era 1935, Clara tinha oito 

anos e acompanhou a tia Anita, que tinha vindo de Casca para a Linha Colombo buscar a sobrinha 

Carmen, que contava cerca de cinco meses, e que ficaria sob os cuidados da tia e da nona Marina, 

enquanto a mãe das pequenas ficaria em Porto Alegre para tratamento dos olhos. A Clara ajudaria a 

cuidar da Carmen. Na verdade, ela não lembra de ter se ocupado dessa tarefa, mas lembra que 

brincava bastante, principalmente com o primo da mesma idade Ângelo Dall’Acqua. Certo dia, um 

azar acabou com as brincadeiras. Por descuido de alguém, junto ao fogão a lenha, uma jarra de leite 

fervente entornou sobre a barriga da Clara. Gritos, choros, correrias. A roupa, arrancada às pressas, 

carregou junto a pele delicada da menina. Em poucos minutos, surge a medicação - caseira 

naturalmente - e veio do paiol. Algum familiar, ágil e determinado, abriu uma daquelas abóboras 

grandes, guardadas para o trato dos animais, retira o conteúdo de filamentos e sementes que a 

recheiam, que é imediatamente aplicado sobre a parte queimada. A dor acalma, mas o processo 

deve ser repetido muitas vezes para eliminar o efeito da queimadura. Vizinhos de todas as direções 

chegam trazendo o seu contributo de abóboras. O santo remédio funcionou e logo começa a 

cicatrização. É também hora de retornar à Linha Colombo, onde a mãe esperava ansiosa abraçar suas 

meninas. No ônibus, Clara não pode sentar, viaja em pé, mas 

não se importa, pois vai para casa, onde tudo o que é bom a 

espera. Na altura da Linha Segunda, São Pedro, próxima à Linha 

Colombo, reconhece num cavaleiro que seguia pela estrada, seu 

pai, José Astolfi, que conduzia uma rês que havia comprado e 

que, segundo Clara, era um tourinho que recebeu da família o 

nome de Bonito. Então, a ansiedade apertou um pouco mais o 

coração há muito tempo saudoso do pai, e o pai era para todos 

os filhotes Astolfi o símbolo do amor e da bondade infinita. 
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VERDADES DAS CRIANÇAS 

 No dia 24 de julho de 2011, Anna Clara Astolfi Justo, Vinicius Astolfi Justo, e João Antonio Astolfi 
Gonçalves, estavam na casa da prima, jogando ‘’Bobinho’’, quando sentiram sede. Valeska que foi 
buscar algo para eles, voltou com duas xícaras de achocolatado para João e Vinicius. Já na metade de 
sua xícara, João começa a tossir e ao se dar conta, já estava saindo leite com chocolate de seu nariz, 
desesperado, corre ao banheiro para tentar ver-se livre do problema. Alguns minutos depois, Anna 
Clara perguntou a João se estava tudo bem e ele respondeu: 
- Claro, até deu uma limpadinha legal.... 
 

 Vinicius Astolfi Justo, chega em casa e conta para todos que uma menina está em duvida se vai 
escolhê-lo ou se escolhe Caíque, um colega de aula, para namorar, e que Cadu, um amigo, lhe disse 
que se usasse gel no cabelo e perfume ela iria escolhê-lo. 
No dia seguinte ele vai para a escola todo arrumado como lhe recomendaram e na volta, Fernando, 
seu pai, pergunta se ela o havia escolhido. Mas ela tendo escolhido Caíque, Vinicius responde: 
- Cada vez eu entendo menos as mulheres! 
 

 
Breno (9 anos), filho de Claúdia Astolfi Pedro e Marcelo Pinto, teve sua primeira aula de catecismo; 
em seguida houve  missa. 
Nicolas, seu irmãozinho de cinco anos, ouvia o sermão do padre sobre o conceito de fé. Já entediado, 
me pediu para sair da Igreja, então fomos dar uma volta do lado de fora. Nicolas parecia pensativo. 
- Tá cansado Nic? 
-Mãe! aquele homem fala de fé! fe! fé! fé!  Não é fezes!? 
 Com muito jeito, expliquei que a palavra era parecida, mas que eram coisas diferentes. 
No dia seguinte, Nicolas e Breno almoçavam, antes de ir à escola, quando a vovó perguntou como 
tinha sido a missa. 
Com a cabeça apoiada em uma mão e a outra segurando o garfo, Nicolas responde: 
- Foi legal! Tinha um cara morto lá . Tinha um cara morto pendurado numa madeira. Ah! e tinha mais 
dois do lado dele.  
Entre uma garfada e outra Nicolas continuou a conversa: 
- Mas lá é meio chato. É só rezar e cantar. Ah!  e ficar sacudindo o jornal enquanto canta. 
E eu nem sou jornaleiro! 
  

 
 - Meu alho tá bom? 
Perguntou Nicolas depois de escovar os dentes. 
  
-Mãe quero leite quentinho inchado! 
Nicolas queria dizer leite com "muito" Nescau. 
  
- Oh! mãe! você botou queme na minha fossa!  
Foi a reclamação de Nicolas quando, sem querer, passei filtro solar no  seu nariz. 
  
  
 Breno e Nic estavam caçando um mosquito e uma pequena mariposa com a raquete de caçar 
mosquitos, quando Breno disse: 
- Olha só! A mariposa foi eletroputada.      
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COISAS DO FUTEBOL 

 
 

 
 
 
 
Em Camargo, localidade próxima a Guaporé, já se fez 
tradição uma brincadeira única no gênero: a puxada da 
carroça, que ocorre sempre em dezembro de cada ano. 
Pois no último mês de 2010 foi a vez dos torcedores 
gremistas desfilarem pela ruas centrais da cidade, 
aboletados em uma carroça puxada por ...colorados! O 
motivo: a vitória do time branco e azul no Campeonato 
Brasileiro 2010. O evento ocorreu no dia 12 de 
dezembro. 

                                                         (Revista Grafos, Ed. 
N.°11, dezembro de 2010, Marau, RS.) 

 
 
 
 
Em Gramado, RS, por ocasião da festa de São Pedro, 
patrono da cidade, no dia 29 de junho de cada ano, são 
postas em sorteio, em forma de rifa, duas caprichadas e 
belíssimas tortas. Uma decorada com os símbolos e as 
cores do Grêmio; outra com a cara do Inter. Pois, na 
festa desse ano, uma gremista, pra lá de convicta, foi 
sorteada com a torta colorada - por obra do marido que 
comprou números também do time rival. A sorteada 
conta que teve o cuidado de remover, de forma 
absoluta, toda a decoração para só então repartir com 
os amigos o prêmio. 

                                                                      (Jornal de 
Gramado, edição de 1.° de julho de 2011.) 

 
 

                                    
 

A localidade de Passos Maia, 
em Santa Catarina, inaugurou 
o seu novo estádio municipal 
que leva o nome de Ludovico 
Dall’Acqua 
 
 
O estádio foi inaugurado no 
dia 12 de agosto do corrente 
ano em terreno doado, há 
mais de trinta anos, pelo Sr. 
Ludovico Dall’Acqua. Porém, 
só agora foi possível efetivar a 
obra que, em 400m², conta 
com casa de apoio, banheiros, 
vestiário, cabines de imprensa 
e arquibancadas cobertas para 
mais de 300 expectadores. 
 
A inauguração contou com o 
jogo entre a equipe Master do 
Internacional de Porto Alegre 
e a C.M.E. local, finalizando 
com o placar de 2x2. 
 
A comunidade inteira prestou 
homenagem ao benfeitor 
Ludovico Dall’Acqua. 
 
 

Everton Marini 

 neto de Ludovico Dall’Acqua 
Passos Maia – SC 

Todos sabem que pertencer à torcida gremista ou 
colorada no Rio Grande do Sul é como pertencer a 
uma religião. Daí surgem fato, histórias anedotas e 
similares que temperam os comentários em torno 

dos dois times 
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NOTI CIAS  SOCIAIS 

 

Nasceram 
 
 
 
 
 
 
Gabriel Pietro Dall’Acqua, filho de Jerson Dall’Acqua e Dirlei Salete Rosssetto – neto de Marino 
Vitório Dall’Acqua e Dileta Faccio - em Carlos Barbosa, RS, no dia 29 de junho de 2009.  
 
Eduardo, filho de Paulo Cendron e Andréia Roos, neto de Ornela Astolfi e Roberto Roos (falecido)  
em Guaporé RS, no dia 15 de fevereiro de 2010. 
 
Luís Augusto, filho de Charli Regina Dall’Acqua e Sérgio Nunes, bisneto de Ludovico e Leonilda 
Dall’Acqua, em 24 de junho de 2010 em Passos Maia, SC.  
 
Alexia Born Dall’Acqua.   Filha de  Douglas José  Dall’Acqua, ele Filho de Eliezer Dall’Acqua e Dirce 
Comim, bisneta de Lidovino Dall’Acqua e  Matilde Bettiato, trineta de  José Dall’Acqua e Maria 
Lucinda Casella, e de Cristiane  Born, ocorrido  dia  08/09/2010 Município  de  Passo Fundo-RS 
 
Benjamin, de Juliano Rosado e Patrícia ..., neto de Plínio Astolfi e Vilma Dal Pizzol (falecida), em Porto 
Alegre, em11 de dezembro de 2010. Foi batizado em 9 de junho de 2011 pelo esmo padre que 
celebrou o casamento dos pais. 
 
 
 

Casaram 
 
 
 
 
 
 
Andréia Astolfi Roos, filha de Ornela Marina Astolfi e Roberto Roos (falecido), com  Paulo Cendron, 
filho de Léo Paulo Cendron e Zita Maria Feltrin, em Guaporé no dia 14 de fevereiro de 2009 na capela 
do Seminário São Carlos. 
 
Andrei Sbroglio, filho de Artur e Vera Coutinho, de Dois Irmãos RS, com Roberta dos Santos, filha de 
Sérgio e Gessi dos Santos, em Novo Hamburgo no dia 28 de março de 2009 na igreja Nossa Senhora 
da Piedade em Novo Hamburgo, bairro Hamburgo Velho. 
 
Fábio Dall’Acqua Brandalise, filho de Noezelva Dall’Acqua e Roni Brandalise, neto de Lidovino 
Dall’Acqua e  Matilde Bettiato, bisneto de  José Dall’Acqua e Maria Lucinda Casella. O enlace realizou-
se dia 19 de dezembro de 2009 com Linara Barbiero, no município de Estação-RS. 
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Douglas Felipe dos Santos, com Darielen Aparecida Gotardo em 13 de fevereiro de 2010 em 
Caçador, SC. Douglas é filho de Solange Felipe dos Santos e tetraneto do imigrante Abramo 
Dall’Acqua. 
                                     
 Ronei Dall’Acqua Brandalise, filho de Noezelva Dall’Acqua e Roni Brandalise, neto de Lidovino 
Dall’Acqua e  Matilde Bettiato, bisneto de  José Dall’Acqua e Maria                                             Lucinda 
Casella, com Taíse Dalsasso.  O enlace realizou-se dia 27 de fevereiro de  2010  no município de 
Estação-RS. 
 
Franciele Dall’Acqua Brandalise, Filha de Noezelva Dall’Acqua e Roni Brandalise, neto de Lidovino 
Dall’Acqua e  Matilde Bettiato, bisneto de  José Dall’Acqua e Maria Lucinda Casella, o enlace realizou-
se dia 08 de janeiro de  2011  com Leandro Antonio  Biazin, no município de Estação-RS. 
 
 
 

Faleceram 

 
 
 
 
 
 
Luís Dall’Acqua, em 1.º de outubro de 2008 em de parada cardíaca, assistido por seus filhos Lúcia e 
Juarez, o mais novo de seus netos, Juarez Júnior, a nora Maria Zildete e uma amiga da família. 
Nascido em Caçador SC, era filho de Ângelo Dall’Acqua e neto de Abramo Dall’Acqua e Lucia De 
Maman (imigrantes de La Valle Agordina).  Luís era casado com Rosa Martins Araújo, de 93 anos, que 
no dia do passamento encontrava-se hospitalizada, mas pode assistir ao velório do marido, 
retornando depois ao hospital. Luís deixou a esposa e uma família formada por oito filhos, um genro, 
três noras, vinte e um netos, vinte e três bisnetos e três trinetos. 
 
Armando Martinelli, filho de Antônio Martinelli e Adele Dal’Acqua (neto do imigrante Luigi 
Dall’Acqua e Regina Faccin), nascido em 10 de outubro de 1923 em Guaporé e falecido em Caxias do 
Sul, onde residia, em 18 de dezembro de 2008. Era viúvo de Leonilda  Baccin e casado em segundas 
núpcias com Gema Montemezzo. Deixou cinco filhos do primeiro matrimônio e cinco do segundo. 
 
Nadir Ivone Caron Tessaro, em 13 de setembro de 2009 em União do Oeste, RS. Nadir era nascida na 
Linha Colombo, Guaporé em 15 de fevereiro de 1929, filha de Josefina de Maman e Antônio Caron e 
neta dos imigrantes Antônio De Maman e Ângela Dall’Acqua. Deixou o marido Zélio e sete filhos. 
 
Rosa Martins Araújo Dall’Acqua, viúva de Luís Dall’Acqua (descendente do imigrante Abramo), com 
94 anos, em 15 de janeiro de 2010, em Caçador SC. 
 
Edi Maria Astolfi Previatti, em 30 de setembro de 2010 em Muliterno, RS, aos 87 anos. Era filha de 
Benjamin Astolfi e Júlia De Maman (neta dos imigrantes Antônio Astolfi e Teresa Azzalini e de 
Antônio de Maman e Ângela Dall’Acqua). Edi nasceu em 27 de janeiro de 1924 na Linha Colombo em 
Guaporé RS, e era viúva de Rafael Leonardo Previatti, falecido em 20 de novembro de 2001. Deixou 
doze filhos, seis noras (uma falecida), 26 netos (uma neta falecida) e duas bisnetas. 
 
Fiorello Dall’Acqua, em 1.º de agosto de 2010, único filho remanescente de Luigi Giovanni 

Dall’Acqua e Stella Zen, neto dos imigrantes Luigi Pietro Dall’Acqua e Maria Andriollo. Deixou a viúva 

Olga Camilotti Dall’acqua, nove filhos, quinze netos e oito bisnetos. Foi enterrado na Linha Quadro, 
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município de Putinga – RS, onde nasceu e viveu seus 92 anos, no mesmo cemitério em que estão 

enterrados seus pais e seus avós, emigrados de La Valle Agordina, Belluno – Itália 

 
 
 
 

Formaturas 
 
 
 
 
 
 
Mariângela Dall’Acqua, filha de Juarez Dall’Acqua e Maria Zildete de Almeida, em Desein pela 
UNOESC em 20 de fevereiro de 2010 em Videira SC. 
. 
Rober Elias Marini, de Passos Maia, SC, em Gestão Empresarial pela UNIASSELVI. 
 
Erom Paulo Fávero, residente em Passos, Maia SC, filho de Irineu Fávero e Ivete Dall’Acqua, neto de 
Ludovico Dall’Acqua,  pós graduação em Ciências Sociais  e  Psicopedagogia pela CELLER e FACINTE 
respectivamente; mestrado em Ciências da Educação pela UPAP. 
 
Valdemir Alves, de Passos Maia, SC, neto de Ludovico Dall’Acqua, em Gestão Empresarial, pela 
UNISSELVI. 
 
 
 
 
 

Outras 
 
 
 
 
 
 
 
Cristiana Losekan, filha de Sandra Camerini e Vitor Losekan (neta de Zélia Astolfi)  admitida como 
professora adjunta em Ciência Política do curso de graduação e pós- graduação de Ciência Sociais 
pela Universidade Federal do Espírito Santo. 
 
O casal Ardino Dall’Acqua e Ema Ferrão, ele descendente do imigrante Abramo Dall’Acqua, 
festejaram bodas de ouro na Capela Nossa Senhora de Fátima, bairro São Cristóvão em Caçador SC.  
 
Vitória Rech Astolfi, filha de Fernando e Maristela, aluna do curso de Química da Fundação Liberato, 
de Novo Hamburgo, RS, junto com seu colega Wagner Santos Cuty, teve seu projeto classificado na 
Mostratec 2009 e integrou a 18.ª International Environmental Project Olympiad (Inepo), na Turquia. 
O projeto, denominado “Utilização da microalga Nannochopsis oculata na redução de emissão de 
CO²”, rendeu à Vitória e a Wagner a medalha de bronze no referido certame. 
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Vanessa Bonafé Dall’Acqua, filha de  Olvide Dall’Acqua e Ivete Bonafé, neta Lidovino 
Dall’Acqua  e  Matilde Bettiato, bisneta de  José Dall’Acqua e Maria Lucinda Casella, Ingressou na 
Faculdade de Direito IMED  Complexo Meridional  em  Município de Passo Fundo-RS. 
 
O casal Lodovino e Leonilda Dall’Acqua, ele, filho de imigrante José Dall’Acqua, morador de Casca 
RS, comemorou 65 anos de matrimônio em 21 de maio de 2009 em Passos Maia, SC, com missa em 
ação de graças e a presença de grande número de parentes e da comunidade de passos Maia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lodovino Dall’ Acqua e a esposa Leonilda homenageados pelos 65 anos de matrimônio 

 
 
 
Em 12 de março de 2011 foi inaugurado em Passos Maia SC, o estádio municipal de futebol 
denominado Lodovico José Dall’Acqua, construído em terreno doado pelo próprio Lodovico. 
 
Em 13 de março de 2011 na capela São Paulo da Linha Colombo aconteceu a terceira edição da 
solenidade de entrega das medalhas de mérito às pessoas de 80 anos ou mais, nascidas naquela 
localidade ou que lá viveram muitos anos. Entre os agraciados, Elsa Astolfi Braga, 85 anos; Clara 
Astolfi Sbroglio, 83 nos e Ornela Astolfi Roos, 82 anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zélia Astolfi Camerini, atualmente com 87 anos, foi agraciada no ano de 2010 e Plínio Astolfi, 
contando atualmente 89 anos, na primeira edição dessa festividade, em 2009.            
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GALERIA DOS 80 

 
 
  
 
 
 
 
 
 As diversas notícia sociais recebidas de 
parentes que foram festejados por seus familiares 
por terem ingressado na faixa etária dos 80 ou 
mais anos nos motivaram a abrir um espaço em 
nossa revista para registrar, de modo especial, o 
nome desses aniversariantes e a eles prestar 
também nossa homenagem especial. 
 
 Pretendemos mais nesse espaço: lembrar o nome de tantos antepassados Astolfi e 
Dall’Acqua que já nos deixaram há não muito tempo e cuja memória é para nós um estímulo de fé, 
de esperança e de crença na dignidade do trabalho. 
 
 Estão nesse rol Itália Dall’Acqua Astolfi, 90 anos; Stella Dall’Acqua Fachinello, nascida em 
Putinga , RS e falecida em Concórdia , SC, beirando os 100 anos; Edi Astolfi Previatti, 87, Albertina 
Dall’Acqua Fontana, 90; Rosa Martins de Araújo Dall’Acqua de Caçador SC com 93 e seu marido Luís 
Dall’Acqua (neto de Abramo); Armando Martinelli, 85; Vilma Dal Pizzol Astolfi, 86; Rea Silva Gasperin 
Zanetti, 96; Ivo Bodanese, 86 anos e tantos outros. 
 
 Outros nomes queremos lembrar, de pessoas queridas, valorosas, sofridas, ainda cheias de 
amor à vida e sempre presentes em nossos encontros: Clélia Dall’Acqua Linzmayer, de Curitiba, 90 
anos; as quatro irmãs Astolfi: Zélia, viúva de F. Camerini; Elsa, viúva de A. Braga, Clara Viúva de Janir 
Sbroglio, Ornela, viúva de R. Roos, essa aos 83 fazendo sua primeira viagem à Itália, onde vai assistir, 
pela primeira vez, uma ópera em um grande teatro; Lodovico Dall’Acqua, que é nome de estádio de 
futebol em Passos Maia, SC, 89 e sua esposa Leonilda Angonese, com 86; Plínio Astolfi, com seus 89 
vigorosos anos. Marcelina Chiamulera Astolfi, que morou muitos anos na Linha Colombo e vive em 
Xanxerê, SC, com mais de 90 anos. 
 

                                       

NÃO SE ESQUEÇA!!! 

Comece desde hoje a enviar suas matérias para a próxima edição 

de nossa revista. 

mariastolfi@gmail.com 
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A MAGIA DE UM LUGAR 

Eu aprendi a caminhar no Aeroclube, aprendi a cair e levantar, machuquei os joelhos, ralei as mãos, 
aprendi a voar. Aprendi uma vida feliz de quem tem um lugar para fazer amigos, pra levar a família, pra ensinar 
meu filho a caminhar, a sujar as mãos nos pneus. Aprendi a gostar do cheiro da gasolina, ou talvez já tenha 
nascido gostando, não sei, porque já faz muito tempo que aprendi que o Aeroclube é minha outra casa, é um 
refúgio de lembranças e aprendizados, de buscas de elementos emocionais e racionais, um lugar que, para 
muitos, já deixou de ser apenas um lugar para passar alguns fins de semana. É onde eu sempre senti uma 
mudança de uma estação do ano para outra, onde percebi a luz do sol do inverno me esquentando ali na frente 
do hangar, com um chimarrão quentinho passando na roda, onde no outono senti o vento norte indicando que 
em breve o tempo ia mudar, ali, na beira da pista, secando os pousos dos colegas, aplaudindo alguns. Na pista 
onde um dia meu pai me disse, aos 11 anos, pra sentar à esquerda e aprender algo, porque não iria mais gastar 
combustível por nada, só porque eu queria dar uns rasos. Sentei, dei potência, pedalei, decolei, saí do eixo da 
pista; corrigia, sentia o motor, tirei o avião do chão. O Cessna 170 na mão de uma criança! acompanhando, 
claro, os movimentos do pai, aquele que acompanhou meus passos, me segurando pela mão, aquele que 
segurava o banco da bicicleta e corria junto comigo, meio desajeitado, enquanto eu pedalava, e que me 
ensinou a dirigir uma Parati prata, aos 11 anos; também aquele que me levava até a cabeceira da pista sentada 
na ponta da asa do seu avião agrícola GPB. Esse pai com quem que muitos tiveram a possibilidade de aprender 
sobre aviação, sobre amar com profundidade a profissão, sobre dar o verdadeiro valor para as coisas certas. 
Algumas vezes incompreendido, outras, muitas, parabenizado, mas sempre reconhecido pela pessoa grandiosa 
que é. 
  Comecei com um assunto e terminei em outro, porque a historia do meu pai se confunde com a do 
aeroclube há quase 45 anos, onde ele aprende, ensina, vive e ama, onde viu as filhas crescerem e assoprou as 
mãozinhas daquela que se sujou em uns tombos e outros.  

Quem passou por aqui, pelo aeroclube de Novo Hamburgo, em algum momento participou de algo 
que o Feijó fazia, pousando, decolando, pescando uma faixa, tirando fotos, dando um rasante naqueles 
secadores do pouso que ficavam sentados na beira da pista. Por isso tudo - que é tão pouco perto de todas as 
experiências que a vida ao lado deste homem maravilhoso me proporcionou, sendo observada, às vezes 
cobrada, mas sempre muito amada - é que me considero uma pessoa muito segura em dizer que este 
aeroclube está nas melhores mãos que um filho pode estar, porque o amor que meu pai tem por este lugar, 
não é maior que o amor pelas filhas, mas é tão grande quanto. 

 
 

Angela Feijó 

                                                                 Filha de Alceu Feijó e Maria de Lourdes Braga 
                                                                                                          Neta de Elsa Astolfi 

 
 

 

Domingos Dall’Acqua, filho de Fiorello e Olga Camilotti Dall’Acqua, nascido na Linha 

Quadro, município de Putinga (RS), que reside em Cuiabá, Mato Grosso, está reunindo 

informações sobre os Dall’Acqua do Brasil e da Itália e conta já 1997 nomes cadastrados 

com informações genealógicas. 

Domingos solicita que descendentes Dall’Acqua façam contato com ele pelo E mail 

dad13@terra.com.br 

Serão considerados no livro descendentes dos imigrantes até a geração de netos.  
O livro será gratuito a todos que fornecerem informações. 

mailto:dad13@terra.com.br

