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EDITORIAL
Como sempre, abrem a nossa revista os registros
diários de Ângelo Dall’Acqua. Dessa vez o caderno
número XX, ano 1937. Nas primeiras páginas, chamamnos a atenção os preços de certos produtos em
comparação com os impostos: um vidro de óleo de
fígado de bacalhau, 19.000 réis e mais 1.000 réis pela
garrafa, mas o imposto territorial para aquele ano, pago
na Coletoria Estadual, importou 32.300 réis. Em
contrapartida, o imposto do fogão para aquele mesmo
ano, 143.300 réis, mas por sete quilos de carne,
Dall’Acqua registra que pagou 7.000 réis.
Entre outras atividades importantes, nosso nono
participa da fundação de núcleos integralistas em Casca
e arredores, naquela véspera da eclosão da Segunda
Guerra Mundial e, com a organização dos fasci italiani,
sob a tutela do partido fascita italiano, atividades que
tomam o seu tempo e um pouco do seu sempre
escasso dinheiro.
Dois fatos consideramos oportuno divulgar para
conhecimento de toda a comunidade Astolfi e
Dall’Acqua, e o fazemos com orgulho e alegria: as
conquistas alcançadas por alguns de nossos jovens na
sua busca de auto-realização, que engrandecem as suas
famílias e a todos nós, e os 90 anos de existência a
serem completados proximamente por Zélia Astolfi
Camerini que, por ser a pessoa que é, merece ser
festejada com algo mais que uma festa familiar.
A Linha Colombo, que foi morada de tantos Astolfi e
Dall’Acqua, também comparece em nossas páginas e
remete-nos à escola da professora Pina e, mais
recentemente, à consagração da imagem da Virgem de
Fátima na capela local, doada por uma descendente
Astolfi. Mas, há muito mais para ler.
Boa leitura.

Maria Astolfi
Gramado- RS

2

Conheça nossa
página WEB

www.astolfi.com.br
Nós existimos graças ao
respeito pelo passado!

E todos nós, descendentes
Astolfi

e

Dall´Acqua,

podemos orgulhar-nos de
nosso passado e daqueles
que

nos

Esta

antecederam.

home-page

copilar

nossas

busca

histórias

em um só lugar, e tornálas

acessíveis

inclusive

com

a

todos,

fotos

e

imagens ilustrando cada

momento.

REGISTROS DE FAMILIA DE ANGELO
DALL’ ACQUA
Caderno n° 20 – de 20 do mês de junho de 1937 até 30 de dezembro de
1937 e mais algumas notas de recordação de Ângelo Dall’Acqua.
Na revista comemorativa ao 19.º Encontro (2011), transcrevemos as
anotações contidas no caderno de n.º XIX (Dall’Acqua identificava os
cadernos sempre com números romanos), as quais abrangiam o espaço de
tempo de 12 de outubro a 28 de dezembro de 1935. No presente número de
nossa revista, transcrevemos o caderno de n.º XX, em cuja capa de rosto lê-se:
Contas pagas desde o dia 20 do mês de junho de 1937 até 30 de dezembro de
1937 e mais algumas notas de recordação de Ângelo Dall’Acqua.
Esperávamos encontrar nesse caderno as anotações dos três últimos dias de
dezembro de 1935 e seguir com os fatos acontecidos nos primeiros meses do ano 1936, já que o caderno está
cronologicamente correto em relação ao anterior, de número XIX. Porém, isso não ocorre. Curiosamente, os
registros iniciam em 19 de outubro e seguem até 03 de novembro daquele ano (1936), ocupando 13 páginas
escritas a lápis. Essas páginas formam uma unidade à parte na sequência da matéria registrada nas demais
páginas, pois foram isoladas pelo autor, com um clipe, que encontramos bastante enferrujado pelo tempo,
como se a matéria não merecesse importância ou devesse ficar esquecida. Já, as anotações que seguem e que
formam a segunda parte do caderno referem-se ao ano 1937. Começam no dia 6 de junho e vão a 30 de
dezembro e mostram valores de contas pagas e outros fatos diários.
Nas anotações da primeira parte (1936), Dall’Acqua resume a viagem de retorno da cidade de Curitiba, aonde
fora levar o filho Vitório, então com 17 anos, para ingressar no seminário. Acompanhava-o a esposa Marina.
Nessa viagem, aproveita a oportunidade para visitar, em diferentes localidades, parentes e amigos, porém,
interrompe seus escritos antes de chegar a Taquaruçu, onde pretendia visitar a filha Jones. Essas páginas são
isoladas, quando o autor inicia os registros relativos a 1937.
Perguntamo-nos então: por que nono Ângelo não fez nenhuma anotação relativa ao ano de 1936, excetuandose às de 19 de outubro a 03 de novembro, e por que as anotações do ano seguinte (1937) só começaram em 06
de junho e não em janeiro, como seria de se esperar de um homem tão cioso na condução de seus registros
familiares? Que motivos houve para afastá-lo, portento tempo, dessa atividade diária e só voltar a ela em
janeiro de 1938, prática que se estendeu até pouco tempo antes de sua morte, na década de cinquenta?
Não temos, por enquanto, nenhuma explicação para esse silêncio de palavras escritas e nem como averiguar
acontecimentos havidos nesse tempo que possam ter impedido Dall’Acqua de se ocupar com suas notas.
Lamentamos, é verdade, porém, diante do grande patrimônio de informações que nos deixou em tantos outros
cadernos, aceitamos esse vazio sem fazer considerações de juízo, mas fica a pergunta: - Como pôde ele agüentar
tanto tempo sem escrever?
Que tenham uma boa leitura.

Maria Astolfi – Gramado - Setembro/2013
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Outubro - 1936
19 - Segunda-feira - Partida de Curitiba em 19 de outubro, às 8h em ponto, no trem misto. Pago de
passagem, para cada um, na primeira classe, 46.100 réis. Chegada a Porto União às 21h20min. Passamos a
noite no Hotel Central.
20 – Terça-feira. - Por duas xícaras de café com leite, pago 3.500 réis. Total: 7.000 réis.
Partida de Porto União às 6h. Percorridos cerca de 200m, o comboio para e anda para trás. Não se sabe o
que aconteceu; em seguida corre a voz de que a onze quilômetros de distância, na estrada que segue para
Marcelino Ramos, uma hora antes do amanhecer, a máquina de um trem de carga tombou, impedindo o
trânsito. Como a linha férrea estava danificada, outra máquina, enviada para prestar socorro, teve a
mesma sorte, pois também essa tombou próxima a outra, com os vagões carregados de madeira.
Felizmente, não houve vítimas.
- Em Caçador passamos a noite na casa do amigo José Adami, que fora previamente avisado por mim, por
telégrafo, de Porto União, às 11h de ontem.
21 – Quarta-feira. Depois do café, no caminhão de Busato, Martins e Cia., com a esposa e Humberto
Busato, fui ao engenho São Luís, da mesma empresa, onde residem Francisco, Constante e Binotti Busato e
onde almoçamos. Às 14 retornamos para Caçador.
- Às 16h, o mesmo Humberto Busato convidou-me a visitar outro engenho de serraria, denominado São
Pedro, a onze quilômetros de distância. Assim, novamente no caminhão em direção ao São Pedro, onde
permanecemos duas horas e, às 18.30min estamos novamente em Caçador.
22 – Quinta-feira. De manhã, faço visita ao amigo Pedro Busato, que estava ausente. Tomo o café da
manhã no Hotel Avenida.
- Às 13h, depois de nos despedirmos da família do Amigo José Adami, embarcamos no trem misto, na 1.ª
classe, com destino a Marcelino Ramos, aonde chegamos às 22.20min. Aqui, nos hospedamos no Hotel
Bela Vista, de Hugo Viero (pago de condução, 54.300 réis por dois lugares).
- Na estação de Rio Bonito (Santa Catarina), soube que ali reside meu sobrinho de nome Arduíno
Dall’Acqua, filho do falecido meu irmão, Giuseppin, que morreu no Hospício São Pedro, no [bairro]
Partenon em Porto Alegre no ano de 1918. Escrevi-lhe um bilhete, enviando-lhe minhas saudações.
- Na estação de Capinzal, embarcou no vagão meu amigo Ângelo Caovilla, que nos acompanhou até a
estação de Rio Uruguai, onde desembarcou.
- No hotel, soubemos que no dia seguinte chegaria o ônibus da linha Marcelino-Concórdia, mas que o
mesmo só partiria na manhã de sábado, isto é, no dia 24, para Concórdia. Um verdadeiro transtorno para
nós.
- Às 23 horas fomos dormir.
23 – Sexta-feira. Manhã fresca. Depois do café, faço um giro pela cidade, indagando se por acaso haveria
alguma condução para Concórdia. Mas, nem por sonho se encontra; poderia, com grande dificuldade e
também com dúvida, tomar um carro de praça [táxi] pagando a importância de 150 ou 180.000 réis! Seria
mais conveniente aguardar o dia seguinte. Foi o que fizemos.
24- Sábado. Paga a conta do hotel, 20.000 réis cada um, às 11h, no ônibus de Aurélio Dalla Costa, depois
de atravessado o Rio Uruguai, parte-se para Concórdia (Santa Catarina) em visita à filha Ersília. O custo da
condução, ida e volta, é de 25.000 réis cada um.
- Em Concórdia, compro uma garrafa de vinho no hotel de Júlio Assoni, que paguei 12.000 réis. Aqui
deixamos a mala e partimos para Fragoso, distante sete quilômetros da sede, em direção ao poente. A
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estrada é boa, e chegamos ao genro João Bianchi às 18h e encontramos a família em bom estado de
saúde.
- Devo anotar que dez minutos após a passagem do rio Uruguai, havia um lugar onde uma família tinha
uma grande plantação de laranjas. A esposa aconselhou-me a mandar parar o caminhão e ir até aquela
família para comprar algumas. Dito e feito! Fui e pedi à dona da casa, uma brasileira, cinquenta laranjas, as
quais, ela me disse, custariam 20 réis cada uma. Ela foi buscar um cesto e com o motorista entramos no
laranjal, esquivando-me de um grande cão que estava amarrado pela coleira. Para esquivar-me daquele
que queria morder-me, avizinhei-me demais da moradia. Antes não o tivesse feito, que outro cão, porém
amarrado, avançou com violência e mordeu a parte externa da panturrilha da perna esquerda. A dona da
casa naturalmente gritou para o mastim, mas a minha perna estava ferida. Em seguida, ela passou creolina
com um algodão. Depois de colhidas as laranjas, retornamos ao caminhão, Eu, com a perna dolorida.
25 – Domingo. Descanso.
26 – Segunda-feira. Convidado pelo genro J. Bianchi, tomamos, eu e ele, a estrada, a cavalo, rumo ao
poente, e fomos à sede de Nova Germânia, aonde chegamos às 11h. A estrada é ótima, e as terras
fertilíssimas. Tomamos dois copos de cerveja Pilsen, de Curitiba, três garrafas que paguei 2.000 réis cada
uma. Comprei 2kg e 100g de salame, que paguei à razão de 3.000 réis o quilo. No hotel, jantamos, e paguei
2.500 réis para cada um. Às 15h partimos de retorno e chegamos às 17 horas.
27 – Terça-feira. Para mim, o dia foi péssimo por causa da cavalgada de ontem a Nova Concórdia, devido
também ao fato de que não cavalgava havia muito tempo. O corpo todo dolorido, parece-me ter levado
uma carga de pancadas.
28 – Quarta- feira. Hoje, partida para Marcelino Ramos. Despedimo-nos da filha Ersília e dos familiares e,
depois de uma xícara de café, tomado às 5h30min, a pé, acompanhados pelo genro Bianchi, partimos para
Concórdia, aonde chegamos às 7.30min, após duas horas de viagem.
- partida de Concórdia às 9h; chegada a Marcelino ramos às 11h. Almoçamos e jantamos no Hotel Boa
Vista e paguei para cada um 10 000 réis.
- Ao embarcar no trem, tive a grata surpresa de encontrar o genro Luís Busato, em viagem para Casca.
Paguei de condução na primeira classe até Boa Vista do Erexim, 13 000 réis para cada um.
- Partida de Marcelino Ramos às 20.55min; chegada a Boa Vista às 24h05minutos. Aqui, eu pretendia
passar a noite no Hotel De Marchi, porém, ao desembarcar do trem, me encontro com os amigos A. Comel
e F. Busato, que tomam nossas malas e nos conduzem em casa de Comel, onde passamos a noite.
29 – Quinta-feira. De manhã, procuro condução para a localidade chamada Floresta. Francisco Busato me
adverte que, depois do almoço, nos levaria de automóvel. Assim, às 13h embarcamos, chegando a Floresta
às 13h40min. Aqui, em uma venda paguei duas cervejas a 1.800 réis cada uma e perguntei ao proprietário
se conhecia um colono de nome Pedro De Cesaro (meu cunhado). Disse-me que o mesmo morava à
distância de 6km de boa estrada. Então, de novo no automóvel e depois de 15min, por indicação de um
conhecido, chegamos, fazendo aos parentes uma grata surpresa. Ainda nessa noite, fizemos outras duas
visitas a uma cunhada viúva de nome ... [em branco] e, outra visita a uma afilhada e sobrinha, casada com
Luigi Fontanella. Amanhã faremos outras duas visitas e basta para essa localidade.
- Muitos sinais de chuva próxima
- Depois de um prolongado filó com a família do cunhado e compadre De Cesaro, às 22h, vamos dormir. À
meia-noite, o tempo está ameaçador. Trovões, relâmpagos e um dilúvio, acompanhado de fortíssimo
vento. Um verdadeiro temporal.
30 – Sexta-feira. Na carrocinha do cunhado, eu e minha esposa fomos visitar o cunhado Vicenzo De Cesaro
e sua família e depois, 6km mais adiante, pelas 10h, chegamos a outro meu cunhado, Pietro Sbardelotto,
irmão de Marina. Depois do almoço em família e de uma permanência de algumas horas, parte-se em
companhia do cunhado e, 2km adiante, em Saracura, onde mora o comerciante Fiorello Anghinoni,
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tomamos duas garrafas de ótimo vinho. Tomamos o caminho de volta. O cunhado Pietro para sua casa, e
nós, para a casa do De Cesaro, aonde chegamos às 16 horas.
- Durante todo o dia tivemos ameaça de chuva, fato que me deixou preocupado, pois amanhã devemos
tomar o trem misto, às 12h, para Boa Vista do Erexim.
31 – Sábado. Às 7h, despedimo-nos dos parentes e, com o cunhado Pietro de Cesaro e um seu sobrinho,
partimos em uma pequena carroça para Boa Vista do Erexim. Breve parada na casa comercial de A. Dal
Molin, onde tomamos um copo de vinho e comprei três lenços por 1.500 réis. Feitas as despedidas,
chegamos, depois de 15min, à bela Boa Vista do Erexim. Almoçamos no hotel de ... [em branco] Marchi e
paguei 2.500 réis; comprei uma garrafa de vinho, incluindo a garrafa, que paguei 4.000 réis. Depois dos
agradecimentos aos amigos e das despedidas, às 11h40min, embarquei com a esposa no trem para Passo
Fundo, em 1.ª classe. Paguei 17.100 réis para cada um. Partida de Boa Vista às12h20min.
Estação Campo Erê,
13.28 – 13.43
Estação Erebango,
14.13 – 14.46
Estação Getúlio,
15.05 - 15.30
Estação Sertão,
15.55 - 16.10
Estação [em branco] 16.20 - 16.22
Parada
16.42 - 16.42¹/²
Estação Coxilha
16.50 - 17.10
Passo Fundo
18.15
- Instalamo-nos, a convite, em casa de Bertin Busato, irmão do genro Luís, onde passamos a noite.

Novembro - 1936
1.º - Domingo. Como hoje é dia santo de guarda, não podemos partir. Soube pelo amigo Ernesto Bernardi,
proprietário do Hotel Roma, que só amanhã haverá condução para Taquaruçu, pois da Linha Quinze de
Guaporé devem chegar dois ônibus, aquele de Ângelo Tesser e o de A. Mariotti. Assim aguardaremos essa
combinação.
- Com a esposa, faço visita aos amigos F. Basei, Arcangelo Pierobon e Antonio Mioni.
2 - Segunda-feira. Aguardamos a condução para Taquaruçu, distante 12 quilômetros.
- À tarde, chegou de Casca, o Sr. ... [em branco] que se ofereceu para levar-nos a Taquaruçu por 15.000
réis cada um.
3 - Terça-feira. Depois das despedidas e agradecimentos à dona da casa, esposa de Bertin Busato, às ...
horas [em branco] no ônibus de Tesser finalmente partimos.

A seguir, os registros de 1937, de 20 de junho a 30 de dezembro, limitando-se Dall’Acqua a
anotações de contas pagas e de algumas recordações, conforme enunciado na página de rosto .
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Junho - 1937
20

- Duas garrafas de Água de Soda no Mantovani.........................................................

29
21

- Uma assinatura anual do jornal Você d’Italia...........................................................
- Uma carta registrada ao jornal Você d’Itália, de Porto Alegre...................................

27

- Dois cálices de vermute nacional no hotel Mantovani..............................................

1.200

- Ainda no Mantovani, sete garrafas de vinho nacional..............................................

4.200

- Comprei na Cooperativa de Casca um metro de madeira.........................................

1.500

- na mesma casa, comprei um par de meias...............................................................

2.500

28

3.000
20.000
1.500

Julho
06 - Telegrama ao Senhor Comendador Santovicenzo Magno.............................................
6.900
- Paguei outra ação de sócio da Cooperatiava de Produtos suínos de Dois Lageados.....
10.000
- Condução da Casca até em casa e daqui novamente a Casca para o genro Vitório
Tessari .............................................................................................................................
8.000
- Paguei ao fotógrafo A. Vivan para três fotografias da passarinhada do dia 2 de junho
p.p. ...................................................................................................................................
9.000
- e para três, sem o passe partout .................................................................................
6.000
- Paguei por uma travadeira, encomendada por Hugo A. Busato ao viajante.................
15.000
07 - Consignei a José Astolfi para que sejam entregues ao advogado Manoel Francisco
Guerreiro.......................................................................................................................... 100.000
- Por uma carta registrada ao Genro Luís Busato, de Curitiba.........................................
090
09 - À viúva Meneguzzi por um mês (junho) de alimentação fornecida ao filho Onésimo...
25.000
- Ao moleiro Vittorio Piazza, pela moagem de 1.º de janeiro a 30 de Junho do corrente
ano....................................................................................................................................
14.700
10 - Pelo imposto territorial, ano 1937, na Coletoria Estadual.............................................
32.300
12 - A Fioravante Bonamigo, por carne e sebo.....................................................................
5.700
13 - Ao Dr. Maffei, por um vidro de óleo de fígado de bacalhau.........................................
19.000
- e pelo vidro....................................................................................................................
1.000
- Por meia dúzia de fotografias de Ângelo e Marina no escritório, de 9x13cm................
10.000
- e, por meia dúzia, de 13X18cm.....................................................................................
24.000
15 - Despesa no Hotel Familiar, de Avelino Mantovani, do mês de junho do ano corrente,
até 5 de julho....................................................................................................................
90.000
17 - Quartal 1 (imposto) ao Rvmo. Padre Anetto Bogni, para o ano 1937.............................
5.000
- Paguei pela assinatura do jornal Estrela do Sul para o ano 1937...................................
10.000
- Para reconhecer a firma na carta em favor do filho Vitorino para ingresso no
seminário de Curitiba.......................................................................................................
5.000
- Imposto do fogão para o ano 1937................................................................................ 143.400
19 - Paguei a Pedro Calletti por um quadro, quadro-diploma do filho Vitorino, que está no
seminário (moldura, vidro e papelão).............................................................................
4.000
- Comprei de P. Calletti uma lamparina a petróleo.........................................................
4.000
21 - Comprei um par de meias na Cooperativa Comercial de Casca....................................
1.800
22 - Compramos, na Cooperativa Comercial de Casca, para a filha Albertina, tecido e
miudezas.........................................................................................................................
215.000
24 - Comprei de Pedro Charnobay (Kremscki) um par de chinelos.....................................
8.500
1

Quartal - Supomos tratar-se do pagamento da quarta parte do dízimo à igreja.
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- Na Casa Comercial Albino Busato, um castiçal para o quarto.......................................
25 - Paguei a Ângelo Bertolo por ferramenta......................................................................
- Entreguei à mulher.......................................................................................................
30 - Paguei a Fioravante Bonamigo por sete quilos de carne.............................................
31 - À Cooperativa Comercial, por um lápis-tinta...............................................................
- e uma corrente de ferro de três metros para o cão.....................................................
- Na mesma, por um tinteiro com tinta..........................................................................
- O filho Onésimo comprou, no Albino Busato, miudezas por.......................................
- Paguei à viúva Meneguzzi um mês de pensão (julho) do filho Onésimo......................
28 - Ao fotógrafo Vivan por seis retratos do peão Pedro Guaiaca.......................................
30 - Comprei do Senhor Anacleto Roman, gerente da filial da Cooperativa de Produtos
suínos de Dois Lajeados, 30 quilos de pregos velhos, à razão de 2.000 réis o quilo.......

3.500
27.300
10.000
7.000
1.000
5.400
400
8.000
38.000
10.000
60.000

Agosto
02

03

07

17
30

- Compramos de Leopoldo Domeneghini 4¹/² quintais de espigas de milho a 10.000
réis o quintal, importando 45.000 réis. Isso, em troca de um porco de raça a 12.000
réis o quilo, que importou 57.600 réis. No negócio, o Senhor Domeneghini ficou-nos
devendo 12.600 réis, pois o porco pesou 48 quilos.....................................................

45.000

- Mandei pagar a Albino D’Agnoluzzo, por meio do filho Onésimo, por um machado.
- Paguei, definitivamente, o restante que devia ao peão Pedro Polli, pelo tempo que
esteve trabalhando conosco, que foi de13 meses, à razão de 35.000 réis mensais.....

14.000

- Paguei a Pedro Zandoná, por fio de arame.................................................................

1.000

- A Evaristo Mantovani, por um tubo de Cafiaspirina...................................................

6.000

- Ao mesmo, por um litro de álcool a 42.......................................................................

7.000

- e também por cinco outros produtos.........................................................................

2.300

- Paguei a Avelino Mantovani pela despesa do dia 6 de julho .....................................

70.000

- A Taffarel, por vinho quinado.....................................................................................
- A Giuseppe Pedott, por um frete de madeira do engenho de Viccari e Cia. a nossa
Casa..............................................................................................................................

400
20.000

- Por uma dúzia de fotografias, de 13x18cm, ao fotógrafo A. Vivan.............................

20.000

- Resta a pagar................................................................................................................

[em
branco]

- Por selos, no correio....................................................................................................

1.500

- Entreguei à filha Albertina...........................................................................................
- Por três quilos e 300 gramas de tripa, à razão de 3.500 réis o quilo comprados do
Senhor Anacleto Roman, gerente da Cooperativa de Produtos Suínos de Casca..........

3.000
11. 550

- Paguei ao sapateiro Canton por consertos em calçados.............................................

7. 000

- Entregues à esposa.......................................................................................................
- Paguei a Florêncio Mognol, por 10 quintais de espigas de milho, à razão de 10.000
réis o quintal...................................................................................................................
- Comprei de Anacleto Roman, gerente da Cooperativa de Produtos Suínos de Casca,
as seguintes tábuas de pinho (de forrinho): 18m54cm a 900.000 o m²
11m40cm a 900.00 réis o m² .........................................................................................

10.000

60.600

100.000

16.686

11m40cm a 900.00 réis o m²...........................................................................................

10.260

9m50cm a 900.000 réis o m²............................................................................................

8.550

2m70cm a 1.200 réis ........................................................................................................

2.040

8

- Dei para a filha Clélia ..................................................................................................... 10.000
31

- Paguei a D. Taffarel, por uma diária para Onésimo.......................................................
4.000
- Enviados ao Banco Francês para a América do Sul, para serem enviados a Palermo,
ao Senhor Salvatore U. Domino........................................................................................ 257.000
- Para as despesas postais ao mesmo.................................................................................

7.000

Setembro
01
04
05

- Telegrama ao Senhor Fernando Chiappini, secretário de zona dos Fasci Italiain1
no exterior, com 13 palavras...................................................................................
- Entregues à esposa...............................................................................................
- O filho Onésimo, com minha autorização, fez contrato para a compra de dois
burros, de cerca de três anos cada um, com o Senhor Alberto Pedott, ao preço de
460.000 réis pelos dois. No ato, entregou, por conta .............................................
- Entregamos-lhe também, por conta, um porquinho no valor de ............................

4.300
10.000

100.000
10.000

- Resta a pagar, no tempo de um mês a partir desta data, ainda 350.000.
06

- Paguei a Guido Tretto por seis diárias a 2.500 para o filho Onésimo........................
- Por despesas extraordinárias................................................................................

14

17

- O domador Bento Martins das Chagas, com nosso consentimento, levou, os dois
burros para domar, ao preço de 80.000 réis, para a doma de ambos, prometendo
que os devolverá, já prontos para serem cavalgados, no tempo máximo de 90 dias....
- Paguei ao brasileiro Etelvino M. das Chagas, pelo corte de capoeiras.

16

-Esta noite, às 11 horas, começou a chover e continuou até às 3h da manhã do dia 22.

19

- Hoje, domingo, entreguei ao filho de Fioravante De Marchi as cinco
certidões de nascimento dos cinco filhos de sua esposa, ex-viúva Soldà, ao preço de
5.000 cada um.
- Entreguei a égua a Giovanni Ortolan.

11
20
23

27

15.000
1.500

34.500

- Ao meio-dia de hoje, Hermínio Andretta começou o seu primeiro mês de trabalho, pois
foi contratado por nós a 50.000 réis mensais.
- Comprei do Senhor Anacleto Roman, gerente da Cooperativa de Produtos
Suínos de Casca, 1k800g de tripas, a 3.500 réis o quilo...............................................
6.300
- Hoje, matança de 16 porcos. Veio, a chamado, o Senhor Guido Tretto [para ajudar].
- O domador Bento Martins das Chagas pediu, hoje, ao filho Onésimo, pela doma
dos dois burrinhos, não ainda bem domados, um adiantamento de 50.000 réis, que
lhe foi entregue.......................................................................................................

50.000

Outubro
05
07

- Despesas com o mesmo Tretto, pagas pelo filho Onésimo no mês de setembro
p.p, a 2.500 réis diários.....................................................................................................
- Paguei o que devia ao Senhor Anacleto Roman por tábuas de forrinho, compradas
em 30 de setembro p.p. .........................................................................................

1

5.000
37.536

Fasci italiani – Organizações políticas regionais, vinculadas ao fascismo, que congregavam as elites das
localidades coloniais de imigração italiana, onde eram implantadas por agentes italianos, pertencentes ao
Partido Nacional Fascista. (Loraine Slomp Giron. As Sombras do Littorio - O Fascismo no Rio Grande do Sul.
Pelanda, porto Alegre, 1994).

9

- Por tripas compradas em 8 de agosto p.p. ............................................................

11.550

- Ainda por tripas compradas em 23 de setembro p.p...............................................

6.000

09

- Nesta data, apresentou-se o fenômeno de uma espessa neblina. Consta ser
proveniente de erupção vulcânica, o qual durou todo o dia e parte da noite.
- O peão Hermínio teve hoje permissão de retornar a casa para visitar seus familiares

10

- O peão retornou à tardinha.

11

- Fui ao povoado Dr. Parobé para consertar a ponta do arado pelo ferreiro Ilário
Capelli. Paguei.........................................................................................................
- Pelo mesmo ferreiro, fiz repor os ferros em duas patas do cavalo preto .................

19

- Comprei de Giovanni Rasera, da Linha 17.ª, onze quilos de erva- mate a 2.000
réis a arroba, que corresponde a 533 réis o quilo......................................................
- Hoje, vendemos ao Senhor Severo Pandolfo, de Casca, o touro malhado,
mestiço holandês, por 145.000 réis.
- Paguei a dívida que tinha com o Dr Maffei, por pequena cirurgia e curativos no
filho Onésimo, no mês de agosto p.p......................................................................
- Fiz assinatura anual, com o Senhor David Toazza, do jornal de Passo Fundo, O
Jornal da Manhã.
- Hoje, eu e o peão Hermínio Andretta conduzimos na invernada da viúva
Genoveva Maccarini, da Casca, uma égua e seu filhote burro ou mulo, por
2.000 réis mensais para cada animal.
- O domador Bento Martins das Chagas, restituiu-nos os dois burros, já domados, ao
qual pagamos o restante devido, pois o preço pela doma era de 80.000 pelos
dois,. Sendo-lhe pagos 50.000 em 27 de setembro p.p., hoje, pagamos-lhe o
restante .................................................................................................................
- Entreguei ao filho Onésimo...................................................................................

16

- Paguei o restante que devia ao Senhor Antônio Vivan por fotografias....................

19

- Eu e minha esposa resolvemos hoje viajar para a Linha Colombo, a fim de
apurar o estranho procedimento do jovem Balduíno Barater em relação à carta
que enviou a nossa filha Albertina, na qual manifesta-se arrependido de tê-la
pedido em casamento. Em vista disso, decidimos pedir uma explicação.
- De Vila Maria, [ilegível] fomos a Guaporé com o genro Maximino Busato e sua
esposa Gelsomina, que levavam a sua filhinha Gertrudes 1 a Porto Alegre para
tratamento de uma perna defeituosa.
- Da vila de Guaporé até a linha Colombo, o genro Maximino pagou de condução
20.000 réis.
- Paguei de condução, de casa a Guaporé................................................................

20

- Hoje, eu e a Marina fomos à casa do Senhor B. Barater e, estando presentes seus
pais, ele não quis dar-nos uma satisfação e, somente depois de muita insistência
nossa e de seus pais, prometeu que acompanharia minha esposa à nossa casa, a fim
de se entender com minha filha Albertina, que está muito abalada com o
estranho e incorreto procedimento do jovem.
- Às 9h, retornamos à casa do genro José Astolfi, onde passamos a noite.

21

- Minha esposa e a filha Anita, com o jovem B.B. partiram para casa no ônibus de
Tiziani & Colombi. Na partida, entreguei à esposa ...................................................
- Na Cooperativa Dona Cândida, comprei um cinto de borracha................................

12
15

16

22

4.500
1. 500
3.863

80.000

30.000
5.000
5.000

15.000

20.000
4.000

- Devendo o genro Maximino, depois de ter acomodado sua esposa Gelsomina em
Porto Alegre, depois de consultados os médicos especialistas para a perna da filha,

1

Gertrudes, nascida em setembro de 1935, teve paralisia infantil. Reside em São Miguel do Oeste - SC, casada
com Clemente Dal Moro, tem cinco filhos.

10

e por seus imperiosos interesses, retornar a casa, e encontrando-se sua esposa
sem alguém que a acompanhe ao médico, e o constante perigo de transitar pelas
diversas e movimentadas ruas da capital, e pelo grande e perigoso trânsito
dos inumeráveis veículos de todos os tipos, convidou-me a acompanhá-los a Porto
Alegre a fim de acompanhar todos os dias sua esposa à clínica do médico e
reconduzi-la no retorno, acompanhá-la ao hotel todos os dias úteis, pagando-me
ele as despesas da viagem de ida e volta à capital, até em casa. Eu aceitei.
- Assim, hoje partimos para Muçum no carro do Correio, chegando às 11h.
Almoçamos no Hotel Gasparotto e, às 12h03min, partimos no ônibus que vai para
Estrela, aonde chegamos às 16h. Dessa localidade até Bom Retiro, são
20km. Ali chegamos às 17h e logo embarcamos no vapor Brasil, para Porto Alegre.
- A bordo, paguei uma cerveja ..............................................................................

1.700

- E para dormir no banco .......................................................................................

3.000

- Não se pode dormir bem por causa das conversas e pelos apitos, etc.

24

- Às 5h30min estamos no porto da bela cidade de Porto Alegre.
Desembarcamos. Maximino entra em entendimento com um chofer, e
vamos ao arrabalde Navegantes, à pensão de Antônio De Conto, à Rua João
Inácio, n.º 671, onde nos hospedamos.
- Depois de trocarmos de roupa, eu, Maximino e a esposa, com a filha
Gertrudes, tomamos o bonde para Navegantes. Às 10h, estamos na Clínica
do Dr. Giuseppe Ricaldone, à Rua dos Andradas.
- Depois da consulta, às 11h, a conselho do doutor, Maximino e eu fomos
comprar os remédios na farmácia. Na volta para o consultório, usando eu óculos
muito escuros e por não haver descansado bem à noite a bordo do vapor, ao
atravessar a rua Marechal Floriano no cruzamento com a rua dos Andradas, não
levantei suficientemente o pé direito, que enganchou no trilho do bonde, e caí no
meio da via. Porém, imediatamente, e envergonhado, levantei dizendo: - Não foi
nada! Retornamos à Clínica, onde a Gelsomina nos esperava. Às 11h30min,
tomamos novamente o bonde na Praça Parobé e depois de 20min estamos no
Hotel De Conto, no bairro Navegantes.
- Domingo. Fomos à missa das 9h na igreja Santa Teresinha.
- Às 14h, pequena visita à Santa Casa de Misericórdia, onde eu pensava levar
minhas saudações à irmã Ortolana, que por dever de gratidão queria saudar
por seu humanitário procedimento em relação a mim, nos meses de março, abril e
maio e parte de junho, mas não a encontrei. Paciência!
- Às 15h, fomos ao Prado, às carreiras hípicas. Tomamos uma cerveja no Hotel
Avenida, que paguei ............................................................................................
- A pé, com o genro Maximino, tomei o caminho de retorno para Navegantes.
No Hotel Savoia, Maximino quis tomar outra cerveja. Chegamos ao Hotel De
Conto às 17h, levando, do centro da cidade até o alojamento, 1h20minutos.
- Comprei uma barra de chocolate, que paguei......................................................

1.800

1.500

- Comprei uma camisa de tricoline.........................................................................

13.500

- Na Drogaria Everdoza, um vidro de Pílulas de Vida ..............................................

2.000

- Por meia garrafa de vinho...................................................................................
- Uma cerveja.......................................................................................................

600
1.800

- Por um exemplar do Correio do Povo .................................................................

300

- Por um exemplar da Gazeta da Tarde .................................................................

200

- Por um outro jornal ...........................................................................................

300

- Por uma revista Pan............................................................................................

800

11

- Por uma revista Pan...........................................................................................

1.000

- Por três passagens de bonde..............................................................................

900

- Por três passagens de bonde...............................................................................

900

- Comprei uma caderneta ....................................................................................

600

- Uma barra de chocolate .....................................................................................

1. 000

- Na farmácia Bragança, entre a Rua Riachuelo e Marechal Floriano, comprei 12¹/²
g de Agárico branco1, que paguei ...........................................................................
- Mais 12¹/²g de gengibre .....................................................................................

1.500
300

- Por três passagens de bonde ..............................................................................
27

28

900
- Segunda - Às cinco horas da manhã, enquanto eu ainda dormia,
inesperadamente, meu genro Maximino bate à porta e me diz que se parte para
casa. Um tanto surpreso, levantei.
- Depois de me despedir da filha Gelsomina, às 5h40min fomos para a
Estação de Navegantes. Às 6h30min partimos no trem para Bento Gonçalves. No
vagão, comprei o Diário de Notícias. Maximino pagou de condução, de Porto
Alegre a Bento Gonçalves, na primeira classe, 26.000 réis para cada um.
Almoçamos na estação de Carlos Barbosa e, às 14h, chegamos em Bento Gonçalves e, de
automóvel, fomos ao Hotel Familiar dos irmãos Pasquetti.
- À noite, visitamos o amigo Beppi Basso, depois o Giacomo Ferrari, onde fiz a
barba, pagando ...................................................................................................
800
- À noite, vieram visitar-nos no hotel os amigos Basso e Noé Ponticelli, Paguei
uma garrafa de vinho branco................................................................................
1.000
- Quinta- feira. Hoje, completa-se o XVI anos do Fascio Littorio, ou seja, da
Marcha de Roma [ Frase ressaltada com tinta vermelha.].
- Pela manhã, veio visitar-nos o amigo Giovanni Cuppini, com quem tomei um
aperitivo, que paguei ...........................................................................................
800
- Partimos para Guaporé no ônibus de Bento Gonçalves-Guaporé às 10 horas.
- Na viagem, comprei um lenço, que paguei..........................................................
- Na Linha Colombo, em casa da filha Itália (Cooperativa Dona Cândida), parei
para alguns assuntos de pouca importância, por cerca de uma hora.
- À noite, aproveitei um caminhão de carga e parti para Guaporé [ cidade]................

29

30
31
29

800

2.000

- Na vila, hospedei-me no Hotel Bela Vista. À noite, eu e Maximino fizemos uma
visita ao prefeito municipal, Cel. Agilberto Maia, no Clube União, onde tomamos um
copo de cerveja.
- Sexta-feira. Às 8h, partida no ônibus da linha Guaporé-Passo Fundo e vice-versa
e, às 10h30min, finalmente, estou em casa, onde encontrei as coisas, mais ou
menos, como estavam quando parti.
- O peão Pedro Poli, retornou a nosso serviço, com o ganho de 50.000 mensais.
- Sábado. Hoje, fui a Casca e paguei o Senhor Pietro Zandonà por compostura de
duas panelas.........................................................................................................
- Domingo. Passei o dia em casa.

4.000

- Sexta-feira. Veio visitar-me José Battistella, acompanhado do Senhor Sílvio
Ceccon, inspetor da Assicurazioni Generali di Trieste - Venezia, de Porto Alegre,
residente em Porto Alegre, caixa postal 529, o qual me presenteou com uma
medalha de bronze, com a efígie do Duce Benito Mussolini e uma inscrição no verso.

1

Agárico branco – Cogumelo que nasce nos troncos de árvores velhas ou cortadas (Dicionário Aurélio).
Colagogo, analéptico respiratório, tem função laxante, combate o stress e a asma, além de outras aplicações
(Google). Certamente Dall’Acqua usava o medicamento como laxante para minorar as suas contínuas
indisposições estomacais e biliares.

12

Novembro
01

- Segunda-feira. - Sendo hoje o dia de Todos os Santos, fui à missa das 10 horas.
Paguei por pequenas despesas..............................................................................
- Trabalhei na limpeza da horta.

03

1.000

- Nos dias: 4, 5, 9, 11 e 12, trabalhei na limpeza da horta
16

- A convite pelo Senhor Antônio Busato, subprefeito de Casca, embarquei no
ônibus da linha Guaporé-Passo Fundo, com destino a Guaporé, a fim de assistir a
uma reunião com todos os sub-prefeitos do município, na prefeitura, convocados
Senhor prefeito, Agilberto Maia.
- Chego à vila e me hospedo no Hotel Scalco.
- Às 18h, presentes o Senhor Prefeito e todos os subprefeitos dos 11 distritos, o
Senhor Prefeito principia a explicar o resultado do congresso de 17 prefeitos de
quase toda a região colonial italiana e parte da região colonial alemã, que teve lugar
em São Sebastião do Caí, no dia ...[em branco] deste mês. O resultado foi a orientação
sobre o grande projeto para a construção de várias estradas de rodagem na vasta e
progressiva região colonial ítalo-alemã. A reunião durou cerca de uma hora, a
contento de todos.
- Quarta-feira. Às 8h fui à linha Colombo, à casa do genro José Astolfi.

17
18

- Quinta-feira. Em companhia do genro José Astolfi fui à vila. Almoçamos na
casa de Giovanni, chamado também de Fica 1.
- Às 14h, estou no Hotel Scalco, onde reservo hospedagem. Às 18h, consigo falar com
o Juiz Municipal, Sr. Cesar Dias, sobre o incorreto procedimento do jovem B.B., da
Linha Colombo de Guaporé, que havia pedido em casamento a filha Albertina, cujo
casamento nós consentimos, e que, sem mais, resolveu abandoná-la. O Senhor juiz
disse-me que nada poderia fazer, e que eu não teria nenhum direito à indenização.
Em vista de tal resposta, retirei-me plenamente convencido de que nada poderia fazer
sem o apoio da lei.
- A despesa no Hotel Scalco, jantar, cama e café da manhã, foi de ...........................

6.000

- Por uma garrafa de água de soda..........................................................................

1.500

- Passei a noite no mesmo hotel. Entre o jantar e a cama, sem café da manhã,
paguei ..................................................................................................................
- Na noite antecedente, com dois amigos, paguei no Hotel Roma, por uma
garrafa de vinho.....................................................................................................
- Por outro copo de vinho, no café da praça ..........................................................
- Na Linha Colombo, vinho......................................................................................
19

4.000
200
200
500

- Sexta-feira. De manhã, parti no ônibus da linha Passo Fundo-Guaporé e cheguei
1

Refere-se a João Mocelin (Moccellin) - Residiam em Guaporé quatro irmãos dessa família, cognominada Fica:
João (Joanin), em cuja casa Dall’Acqua e o genro Astolfi almoçaram, mantinha, no hoje bairro do Curtume, uma
casa de pasto e mais tarde uma indústria de erva-mate, tendo como sócio José Astolfi; Francisco, proprietário de
um ônibus do qual era o condutor, que fazia a linha Guaporé - Nova Prata – Veranópolis; Marino, que também
se ocupava com erva-mate, e Vitório, representante comercial.
Certamente o apelido Fica já caracterizava a família na Itália, onde os cognomes eram usados para distinguir os
diferentes ramos de um tronco familiar.

13

em casa ás 10 horas.
- Faço meio minuto de parada em casa e torno a embarcar no ônibus a fim de
entregar em Casca um recado ao Senhor Tenente Espiridião Azambuja, que
encontro no Hotel Mantovani.
- Despesa no hotel.................................................................................................

20

- Essa noite, houve no salão da viúva Luigi Maccarini uma conferência feita pelo
Tenente Azambuja, sobre a propaganda da doutrina integralista, com assistência
bastante numerosa. Foi fundado um núcleo integralista, com o juramento de dez
novos candidatos e quatro agregados.
- Às 10h chegou de Vila Maria Sua Excelência Monsenhor Dom João Becker,
Arcebispo de Porto Alegre, em missão para a Crisma.
- A chegada foi presenciada por um grande número de fiéis e por cerca de 80
alunos do Grupo Escolar, de ambos os sexos, todos uniformizados e levando
uma bandeirinha nacional, pois que é hoje feriado, ou seja, a festa da bandeira. O
Senhor Arcebispo fez, na escadaria da igreja, patriótica alocução e, no final, o
Senhor Tenente Azambuja entoou o Hino Nacional, acompanhado pela
diretora, professoras e alunos. Concluindo, foi uma bela e sugestiva
manifestação patriótica, nacional e religiosa. Em seguida, foram abertas as
portas da igreja e iniciada a cerimônia do crisma, sendo a igreja invadida por
grande número de fiéis.
- Sábado. Continuação do Crisma. Por ser ainda dia de festa, fui a Casca.
- Às 13h, a convite do Tenente Azambuja, acompanhei-o a Vila Maria no
automóvel do Senhor enrico Caovilla. Em Vila Maria, após a santa Missa, o
Senhor Tenente, na escadaria da igreja, diante de grande concorrência de fiéis e
ouvintes, pronunciou um belíssimo discurso doutrinário, de sentido integralista,
que foi muito aplaudido. Às 16h, no Hotel Soletti, houve uma nova reunião e a
fundação de um novo núcleo integralista, quando juraram fidelidade 12 adeptos.
Às 17h, parte-se em direção a Casca.
- Despesa em Vila Maria..........................................................................................

29

30

2.000

- Segunda-feira. A filha Gelsomina, com sua pequena Gertrudes, retornou de Porto
Alegre essa noite às 23h30min.
- A filha Gelsomina disse-nos que, por distração, o motorista do ônibus da linha
Estrela-Muçum e vice-versa esqueceu, ou melhor, pensava ter embarcado as
malas de Gelsomina, porém, ao chegar a Muçum, percebeu que as havia
esquecido no trapiche de Estrela. Mas a filha perguntou-se se teriam sido
esquecidas ou, simplesmente desaparecido.
- Essa manhã, a Gelsomina perguntou-me se eu estaria disposto a embarcar no
ônibus Guaporé-Passo-Fundo, que retornaria daquela localidade [Guaporé] ainda
hoje. Respondi-lhe que sim e, com suas instruções, embarquei ás 11h30min,
chegando à vila de Guaporé às 14h30min e, na Linha Colombo, ao genro Astolfi,
às 17h. Ali soube - por interesse do genro Astolfi, que fez contatos por telefone
com Estrela -, que o motorista do ônibus, por descuido, havia esquecido as duas
malas no trapiche da Cia Arnt de Navegação Fluvial. Assim, no domingo
foram transportadas, isto é, na segunda-feira, 29, de Estrela a Muçum e daqui, a
Linha Colombo à casa do genro José Astolfi.

14

1.200

Dezembro
01

- Quarta-feira. Esta manhã, com a filha Albertina, parti da Linha Colombo às 5h e
[parti] de Guaporé, no ônibus da linha Guaporé-Passo Fundo, com direito à
passagem gratuita, como fiscal lotador aposentado, chegando a casa às 9h e 30
minutos.
- Minhas despesas nesses dois dias........................................................................

1.700

- A despesas de condução da filha Gelsomina, que pagou também a despesa de
almoço, foi de 8.000, e compreendeu a refeição na 15.ª Linha, ao meio-dia,
2.000; de condução da Linha III [Linha Três de Maio] até a Colombo, 2.000; da
Colombo até a vila de Guaporé, 2000 e de café da manhã em Guaporé, 2000.
Total: 8.000.
- Despesas de condução da Colombo a Guaporé da filha Albertina...........................

2.000

- de Guaporé a casa...............................................................................................

15.000

– Despesas em Casca..............................................................................................

700

- Entregue à esposa................................................................................................

1.000

03

- Albertina, conferência com Alcides, em Vila Maria, por telefone............................

1.000

04

- Hoje pedi ao Senhor Otávio Busato, por conta do trabalho do Onésimo no moinho
de sua propriedade, 100.000 réis. Recebidos.
- Domingo. O filho Onésimo, pagou, hoje, pelo concerto de duas rodas da carroça, à
firma Pedro Calletti ...............................................................................................
- Mandei a filha Anita à viúva Menoncin, comprar uma arroba de erva-mate, que
Pagou.....................................................................................................................
- Hoje, a filha Albertina retornou de Vila Maria, aonde havia ido a pedido da
irmã Gelsomina em ... [em branco]. A condução, entre ida e volta no ônibus de
Pacífico Parisi, custou ............................................................................................
- Paguei a Pacífico Parizzi, por um frete de Passo Fundo a casa, de mudas vindas de
Caxias há algum tempo .........................................................................................
- Devido ao acúmulo de trabalho na colheita do trigo, estando já maduro, não se
festejou o domingo, 5 do corrente, nem a festa da Conceição de Nossa Senhora,
dia 8 e nem mesmo o domingo, dia 12 do corrente.
- Hoje, fui a Casca para alguns compromissos, com esperança de receber carta do
filho Vitorino, de Curitiba. Em vez, para minha grande surpresa, às 10h30min, no
ônibus da linha Passo Fundo-Guaporé, eu o tenho entre meus braços. Foi um
momento emocionante! Com ele, embarco para casa, aonde chegamos às 11h, para
grande alegria de sua mãe e da família.
- Paguei uma cerveja, tomada com o amigo Antônio Bramatti, cerveja de Guaporé!
Paguei ...................................................................................................................
- Eu e Vitorino passamos a noite em casa de Plínio. À noite, eu Plínio e Vitorino
fomos escutar uma hora de rádio no Senhor Bernardi. Na ocasião, paguei três copos
de vinho ................................................................................................................
- Um copo de vinho no Bernardi .............................................................................
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- Minha esposa Marina foi hoje a Vila Maria, por interesses nossos, e pagou de
condução no ônibus da linha Bresolin [em branco]
- Os filhos Onésimo e Vitorino partiram a cavalo para Vila Maria às 12h a fim de
participar da festa de Nossa senhora da Saúde.
- Domingo.Retorno de Vila Maria dos filhos Onésimo e Vitorino.
Terça-feira. Retorno da esposa, de Vila Maria no ônibus da linha Guaporé-Passo
Fundo. De condução, ida e volta, paguei..................................................................
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10.000

22

20

Quarta-feira. Comprei na Casa Comercial de Romano Zanchet e Irmão, oito
folhas de papel fantasia para flores etc. a 100 cada..................................................
- Por vinho, em Casca ............................................................................................
- Segunda-feira. Minha esposa, em Vila Maria, pagou à filha Gelsomina, quinze
mil réis (15.000 réis) dos 17 mil que eu lhe devia, desde o dia 1.º do corrente. Na
presente data, devo-lhe ainda 2.000 réis.................................................................
- Pagos ao peão Pietro Polli, por conta dos meses de novembro e dezembro...........
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- Ainda ao mesmo.................................................................................................

28

- Pagos ao moleiro Vittorio Piazza, pela moagem de milho e trigo, em 9 do mês de
julho de 1937 (que foi de RS.14.700)........................................................................
- Diversas despesas ...............................................................................................

30

800
2.000

15.000
2.000
5.000
19.200

- Comprei um pacote de velas de estearina............................................................

4.700
2.300

Segue no caderno n.º XXI

Ao longo de sua vida, o imigrante Ângelo Dall' Acqua registrou em seus diários, os
fatos do dia-a-dia, suas impressões, sua correspondência, etc.. São informações de
extremo valor e que nos ajudam a entender como era a vida do imigrante nestes
dias.
Seus registros diários merecem ser conservados e, divulgados, para que os seus
descendentes possam aprender deles muitas lições de vida.
Os diários foram a princípio escritos em Italiano e a partir de 1942 escritos em
Português (devido a guerra e a pressão existente na epoca para eliminar do
vocabulário as linguas dos países contra os quais o Brasil combatia).
Você pode ler vários dos registros de família escritos por nosso antepassaos Ângelo
Dall´Acqua acessando nossa página de família: www.astolfi.com.br .
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Â

NGELO DALL’ACQUA E A RELIGIÃO METODISTA

Em nenhum de seus escritos, Ângelo Dall’Acqua faz referência a sua filiação à igreja metodista, no
tempo em que foi morador da Linha Palmeiro em Bento Gonçalves. Nada de espantar, pois,
observações pessoais, fatos envolvendo sentimentos, seus ou de familiares, não eram expostos em
seus registros. Ele também não fez nenhuma referência ao fato de ter retornado ao seio da igreja
católica, cuja religião norteou por séculos seus ancestrais Dall’Acqua na Itália. Nem mesmo seus
filhos, passados anos da morte do pai, comentavam a passagem da família pelo metodismo, que,
aliás, não deve ter causado grande impacto no cotidiano de cada um. Na época, havia a distância
entre o pequeno templo metodista na então vila de Bento e a localidade de Linha Palmeiro, onde
residia Dall’Acqua, fator que desestimulava o compromisso com a nova igreja. A ausência do chefe
de família por períodos prolongados, em função de seu trabalho de carpinteiro, também deve ter
contribuído para o desleixo com a religião, mal embasada como devia estar por força das
circunstâncias. Em 1904, a família transferiu-se para Casca, ao norte de Bento Gonçalves,
pertencente a um novo núcleo colonial em desenvolvimento: Guaporé. No tempo em que foi feita a
mudança, Dall Acqua encontrava-se em Bagé, onde permaneceu mais de um ano, trabalhando na
construção de uma charqueada e em outras obras. Foi com os ganhos obtidos com esse e outros
trabalhos do gênero que ele pagou o lote comprado em Casca.

Concluídos os compromissos profissionais naquela parte do Estado, Dall’Acqua juntou-se à família
em Casca. Mas, agora, estava completamente descrente e adverso a qualquer manifestação religiosa,
católica ou metodista.
Conforme Itália Dall’Acqua Astolfi, primogênita de Ângelo, a adoção do metodismo por seu pai,
ocorreu por volta de 1897, ano da morte do pai imigrante, Giuseppe Dall’Acqua, e foi motivada pelo
descontentamento com a igreja católica, ou seja, pela má conduta do sacerdote, de quem nono
Ângelo não admitia deslizes morais. Daí o afastamento e o ingresso àquela nova igreja, criada havia
pouco tempo em Bento Gonçalves. Certamente houve encontros e confabulações com o pastor
Donatti, que era italiano, fato deve ter pesado na grave decisão de Dall’Acqua de filiar-se àquela
igreja. Se houve, depois, um desligamento formal do metodismo e em que momento ter-se-ia dado,
ignorávamos. Certo é não houve retorno ao catolicismo. Isso só aconteceu no ano de 1935, quando
Ângelo ficou internado por alguns meses na Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre.
Nos primeiros anos de residência em Casca, a família não praticou nenhuma religião, nem mesmo
retomou a prática da missa na igreja católica do lugar e às orações diárias que compreendiam,
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normalmente, a reza do terço em família no final do dia. A única oração permitida pelo chefe era o
Padre Nosso, prece comum a todas as religiões derivadas do catolicismo.
A permissão para ampliar a prática religiosa, compreendendo a assistência à missa dominical e o
aprendizado do catecismo para a primeira eucaristia, foi dada, a contragosto, quando a mãe de
Ângelo, Ana Bonfardin, fazendo-lhe ver que seus filhos não professavam nenhuma religião, sem
delongas perguntou-lhe: - Com quem, então, pretendes casar tuas filhas em Casca se elas não
praticam a religião? Ao que Dall’Acqua respondeu-lhe, irritado e vencido: - Então, faça o que a
senhora achar melhor.
Assim, prontamente, a nona Marina fez o que achou certo fazer. Acompanhada pelas filhas foi à vila
e apresentou-as ao padre para confirmar o batismo e inscrever as meninas para a doutrina e
primeira eucaristia.
Quando, anos depois, o filho Vitório manifestou desejos de entrar para o seminário, o pai foi
categórico: - Rezar, sim, ser padre, não!
Essas eram as únicas informações que tínhamos sobre a vida religiosa de Ângelo Dall’Acqua e sua
família, passadas por nossa mãe, que era muito pequena na época da adesão ao metodismo. O
assunto, aliás, por desconhecimento e por desinteresse, nunca recebeu uma atenção maior da parte
dos descendentes Dall’Acqua, nem mesmo nós, que mexemos e remexemos na história da família,
ocupamo-nos com o fato. Porém, há pouco tempo, chegamos a conhecer, via internet, o advogado
Vicente Della Chiesa, de família tradicional de Bento Gonçalves, o qual, lendo em nosso seite os
registros de família de nono Ângelo, associou o nome à trajetória do metodismo em Bento
Gonçalves, passando-nos informações valiosas que ampliam a história de nosso antepassado.
Soubemos então que Ângelo Dall’Acqua e a esposa Marina, com as filhas Anna Gelsomina e Itália,
foram admitidas como membros daquela igreja em cinco de setembro de 1897, sendo que, no dia
dois de maio daquele mesmo ano, ocorrera o batismo da mesma Gelsomina, nascida em 28 de
dezembro de 1896, sendo padrinhos Cesare e Marina Girondi. Assinou o registro de batismo o pastor
Carlos Lazzaré.
Em 12 de outubro de 1898, foi batizada a terceira filha do casal Dall’Acqua: Aurora Beatrice
Margherita, nascida em 31 de julho de 1898, sendo padrinhos Silvestre Benvegnù e Francesca
Coveletto. O registro de batismo é assinado por Carlos Lazzaré Past. Ev. Met.Ep.
No mesmo ano, em 19 de outubro, Ângelo Dall’Acqua é aceito como membro em plena comunhão,
ou seja, membro pleno. Na mesma data, Ângelo figura como padrinho de batismo de Lívia Amália
Baccin, filha de Dionísio, um dos líderes da igreja metodista de Bento Gonçalves.
O primeiro filho do sexo masculino de Ângelo e Marina, nascido em 22 de dezembro de 1897, foi
batizado em três de abril de 1900 com o nome de Vittorio Garibaldi. Na mesma ocasião, Ângelo foi
padrinho de batismo de Gervásio Dal Ri, também morador da Linha Palmeiro.
Em 27 de outubro de 1901, são registrados como membros em plena comunhão Marina Dall’Acqua e
Giuseppe, irmão de Ângelo, o qual se retirou da igreja em fevereiro de 1902.
Em um único ato, são batizadas Ercília Electra e Ester Alba em 13 de junho de 1903, nascidas,
respectivamente, em nove de fevereiro de 1901 e 30 de agosto de 1902.
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Em 10 de dezembro de 1903, nasce a filha Inês e, nos primeiros dias de janeiro de 1904, Dall’Acqua já
se encontra em Bagé, cumprindo um contrato de trabalho com seu amigo e conterrâneo De Zorzi,
também morador da Linha Palmeiro. Inês recebeu certamente o batismo pelo rito católico em Casca,
assim como os outros filhos nascidos posteriormente, mas não sabemos quando. Todavia a filha
Ausônia, nascida em novembro de 1910 em Casca e falecida em novembro de 1911, recebeu o
batismo em casa, em caráter de emergência, por um padre que, de passagem, visitou a família. Cabenos fazer uma consulta aos arquivos da Paróquia de São Luís de Casca e averiguar em que datas
receberam o batismo os demais filhos de Ângelo e Marina, a partir da filha Inês.
O período de vinculação com a igreja metodista compreendeu os anos de 1897 a 1903 e não conta,
segundo o nosso informante Vicente, nos registros da igreja metodista de Bento Gonçalves, nenhum
pedido de desligamento de Dall’Acqua. O que significa que, após o retorno de Bagé diretamente a
Casca, num gesto de indiferença e por motivos que ignoramos, Ângelo não deu nenhuma satisfação
formal ao Pastor de Bento Gonçalves. Também não deixou nenhuma citação alusiva em seus escritos,
mesmo quando registra fatos das muitas passagens que fez em anos posteriores àquela cidade, onde
havia deixado tantos amigos e parentes.

Maria Astolfi
Gramado

Devemos ao nosso informante Vicente Dalla Chiesa, estudioso da história do metodismo
em Bento Gonçalves, os termos de batismo de três filhos de Dall’Acqua, copiados dos livros
eclesiásticos da igreja metodista daquela cidade.

visite nossa pagina web:
www.astolfi.com.br
De suas sugestões para melhoria pelo e-mail
alexandre@astolfi.com.br
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UMA MULHER
Zélia Astolfi Camérini – 90 anos

Zélia, filha de José Astolfi e Itália Dall’Acqua, terceiro rebento em uma sequência de 13 filhos
(considerando dois falecidos ainda bebês), nasceu na Linha Colombo, município de Guaporé, no dia 5
de janeiro de 1924. Bonita, sempre alegre e muito vivaz, era como um sol para o pai, que via nela o
resumo de todas as coisas belas da vida.
Aos quinze anos, foi para o internato do Colégio Scalabrini, mantido pelas irmãs Carlistas, em um
prédio de alvenaria, na cidade, diante da praça. Acostumada a um ambiente familiar que se
identificava com as vivências da casa comercial dos pais, Zélia deve ter sofrido a separação de seu
mundo de criança em favor da ampliação dos estudos que visavam ao magistério. O sonho do pai era
fazer de sua menina uma professora para a escola de Linha Colombo. A etapa seguinte desenrolouse em Caxias do Sul, onde Zélia freqüentou, durante três anos, a Escola Complementar, diplomandose em dezembro de1943.
No seu retorna a casa, trazia o diploma conquistado e uma promessa de casamento. O noivo chegou
aos primeiros dias de janeiro, e o casamento efetuou-se no decorrer do mês.
Assim, pais e irmãos perderam Zélia. Perderam sua presença, sua companhia, para sempre. O riso e a
alegria das férias não se repetiriam mais, porque não haveria mais férias. Frustrou-se o sonho do pai:
sua menina-professora não foi ensinar o beabá às crianças da Colomba. Ela escolheu outra missão –
uma missão que ela vem cumprindo há 70 anos -, com o mesmo riso, o mesmo sentimento de
responsabilidade e a mesma alegria de viver da sua juventude, hauridos da profunda espiritualidade
que alimenta sua alma.
Mas deixemos Zélia contar sua história.
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Nasci no município de Guaporé, na Linha Colomba – hoje distrito, em cinco de janeiro de 1924, sendo
registrada oficialmente como nascida em 10 de janeiro do mesmo ano. Meus pais foram José Astolfi
e Itália Dall’Aqua. Antecederam-me os manos, Mário, com três anos e meio anos e Plínio com um
ano e meio quando nasci. Minha infância foi muito boa, brinquei muito, tive muitas amiguinhas além
das minhas irmãs que vieram depois de mim, Elza, Clara, Ornela, Maria e Carmem.

Minhas travessuras da infância foram duas:
A primeira, quando aos 2 anos, peguei a estrada e fui para a casa
da nona, ela me fazia falta, pois já não morava mais tão perto. A
segunda, à mesa do almoço, via o papai tomar o seu vinho. Parecia
ser tão bom que pedi um pouco. Papai colocou um pouco de vinho
num copo e pediu que trouxessem água para diluí-lo. Antes que a
água chegasse, tomei o vinho, que não demorou a agir. Eu via as
paredes da casa girando. A partir deste dia não tomei mais vinho,
só muitos anos depois voltei a beber, mas em pequenas doses.
Nos meus cinco anos, a Nona paterna que se chamava Thereza Azzalini, passou a morar conosco, em
nossa casa, já enriquecida com Elza, Clara e Ornela, que nasceram, respectivamente, em 1925, 1927,
1929. Nossa casa era grande, era a sede da Cooperativa D. Cândida, da qual papai era o gerente.
Havia muito trabalho na loja e mamãe precisava se ocupar dos livros de escrita. Ela tinha pouco
tempo para os filhos. Papai estava sempre presente, com seu olhar amoroso nos acompanhava. Era
também enérgico mas sempre tinha a preocupação de nos orientar bem.
Com a vinda da Nona para nossa casa, passei a ficar mais tempo com ela. Se saía, eu estava sempre
pronta a ir junto. Eu até deixava de brincar, pois, a sua companhia me completava.
À medida que fui crescendo, voltei aos brinquedos, com as manas, as primas e vizinhas. Com o
tempo passei a contar histórias. Após termos brincado, sentávamos na grama e eu contava as
histórias que Irene Guzzatti, de doce e saudosa memória me contava, quando com ela eu ia à fonte
onde se lavava roupa.
Em fins de 1930 a Nona adoeceu. Ela tinha câncer externo na face. Todos os dias tia Silene passava as
tardes com ela, e eu sempre presente. Tia Silene me ensinou a fazer os primeiros pontos de crochê e
com barbante eu fiz uma pequena colcha para a boneca.
Aos seis anos comecei ir à escola. Foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu, não só pelas
muitas colegas, mas pelo aprendizado que abriu horizontes inimagináveis para mim. O mundo não
foi mais o mesmo a partir disso. Eu podia ler e ter muitas histórias novas para contar.
À medida que eu crescia, sobrevinham tarefas, pequenas obrigações e quando precisavam de mim
nem sabiam onde me achar. Mas Papai sempre sabia, me chamava e mandava eu cuidar das crianças
menores e de outras tarefas. Em todas as gavetas da cozinha, sala e quartos, sob os colchões havia
livros, assim transcorreu minha infância: lendo.
Em 1931, mamãe teve câncer no seio. Grávida fez um grande tratamento nos últimos dois meses
daquele ano no hospital. Ela se deslocava para lá todos os dias de charrete, acompanhada por papai
ou Mario. Aplicavam raios ultra-violeta para deter o mal, até fazer a cirurgia necessária após o
nascimento do bebê. Renato nasceu em 28 de outubro e foi preciso esperar passar o período de
quarentena para o procedimento cirúrgico. Finalmente, após a primeira semana de dezembro,
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mamãe foi para o hospital, onde foi feita a primeira cirurgia de extração do seio, voltando para casa
antes do Natal.
Chegamos a 1932, por essa época minha nona já estava de cama com muitas dores, e este ano a
levou, no mês de abril. Foi então que mamãe teve problema no outro seio e estava grávida
novamente. O médico achou que o problema menor era a gravidez, uma vez que era necessário
preservar sua vida. Foi feita a cirurgia e em poucos dias mamãe estava em casa de novo. Afora isso
ela tinha boa saúde.
Em dezembro de 1932, nasceu Gastão, muito fraquinho, não se adaptou à alimentação, fosse o leite
de vaca, de cabrita ou em pó de várias marcas. Só viveu 17 dias, falecendo no dia de Natal.
Em 1933, houve a necessidade de Mamãe tratar os olhos, pois já perdera a visão de um, por causa de
uma catarata quando tinha 19 anos.
Em fevereiro, papai, após voltar de uma viagem a Santa Catarina, aonde fora conhecer as novas
colônias, foi encarregado de aplicar injeções e vacinas anti-tíficas na região, pois haviam surgido
vários casos da doença e temia-se que ocorresse uma epidemia. As pessoas vinham de longe a nossa
casa para tomar as injeções. Certa manhã, papai despertou com forte dor de cabeça e febre,
sintomas que se agravaram rapidamente, deixando-o em coma por 40 dias. Nossa mãe ocupava-se
com ele em tempo integral. A mãe dela, Nona Marina, permaneceu em nossa casa. A loja ficou ao
encargo do empregado Ângelo Favretto que foi muito abnegado na sua função. Eu, com nove anos,
era encarregada de manter as crianças longe do doente para não perturbarem e também para
protegê-las de tanta dor que nos rondava. Orações, quantas! E de tanta gente. Uma bela manhã,
papai acordou sem febre como se acorda de um simples dormir. Começou então a reconstituição,
lenta e segura. A alegria voltou a nossa família. O sol brilhava mais, a alegria era mais intensa,
estávamos felizes.

Zélia aos 10 anos, junto
com a irmãzinha Ornela,
então com quatro anos.

Em 9 de novembro de 1933, papai e mamãe foram a Porto Alegre para consultar com especialistas e
fazer tratamento. Papai consultou com o Dr. Ricaldone e fez seu tratamento sob orientação daquele
médico com grande proveito. Mamãe fez ainda, com um mês de intervalo, duas cirurgias. Uma do
peito para revisar e garantir que não houvesse retorno do grave problema que a havia afetado.
Passado um mês, fez a segunda cirurgia. extraindo a catarata do olho já perdido que prejudicava o
olho bom. Regressou de Porto Alegre em fevereiro do ano seguinte, tendo ficado ausente de casa
por longos três meses. Novamente brilhou o sol e reinou a alegria! Graças a Deus tudo saiu muito
bem, principalmente considerando-se que havia nova gravidez, desta vez, da Maria que nasceu a 31
de maio de 1934.
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Mas, naquele momento, houve falta do leite materno. A nutriz encontrada morava perto de nossa
casa, Mamãe preparava a pequena e a mim a confiava uma vez ao dia para que a levasse a tomar
leite materno. Fazia muito frio, mas eu ia muito feliz com ela no colo.
O tempo passava, estávamos bem com papai e mamãe em casa. Não havia vida melhor! Mas em
dezembro, novamente mamãe se ausentou para tratamento de saúde em Porto Alegre, onde ficou
por dois meses, regressando a casa somente em fevereiro de 1935. Foram, só dois meses que
valeram muito pela calma que se seguiu. Não mencionei que já havia uma nova gravidez, tendo
nascido em 19 de agosto daquele ano, a Carmem. Mais uma vez carreguei essa trouxinha linda com
tanto carinho ao encontro da sua nutriz, sendo que, dessa vez, tinha de ir com guarda chuva, pois foi
um período muito chuvoso.
Fomos crescendo acompanhados de tarefas. Na loja sempre havia algo para ajudar. As manhãs eram
dedicadas à escola. Muito cedo ajudávamos a lavar a roupa da família. Com a idade entre 12 e 13
anos foi essa a tarefa importante que me foi confiada. Havia sempre muita roupa para lavar e muitas
tarefas para fazer, pois já éramos 9 entre crianças, adolescentes e pais. Em 1937 nasceu Evaldo e em
1939 nasceu Bruno, que faleceu ao atingir seis meses de idade. Em 1941 nasceu o último filho e
irmão, que recebeu, também, o nome Bruno.
Em 1940 fui para o internato, em Guaporé, onde fiquei estudando até dezembro quando, então, fui
fazer o exame vestibular de admissão ao curso da Escola Complementar em Caxias do Sul. A idéia de
estudar em Caxias aconteceu porque havia lá esse curso planejado para formar professoras e
abastecer as escolas primárias do estado. Enquanto estava fazendo o exame, mamãe ficava lá na
entrada da escola. Na casa em frente, uma senhora, Dona Rita, estava preparando uma casa para
fazer ali uma pensão para as moças que vinham de outras cidades. As duas conversaram e, quando,
dois dias depois, eu fui aprovada para o curso, a secretária indicou com as melhores referências a
pensão da Dona Rita.

Zélia aos 17 anos, trajando seu vestido azul
escuro com poá branco, junto a tia Clélia
Dall´Acqua então com 20 anos, em frente
da capela da Linha Colombo (1941)

Em fevereiro de 1941, fui para Caxias do Sul a fim de iniciar os estudos. Viajei com o papai, ocasião
em que ele me mostrou, ao longo da estrada, as localidades que eram as paragens da sua infância e
de tantas famílias que nessa época eram nossos vizinhos na região de Guaporé. Estava se
concretizando o meu sonho e o dele de me tornar professora. Quanto à cidade, apesar de já ter
estado lá por ocasião do vestibular de admissão em dezembro do ano anterior, não havia me
inteirado muito, mas, agora, sim, olhava para a cidade com admiração. Via muitos jovens, muito
alegres, todos se cumprimentavam cortesmente e com muita amizade.
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O curso era semelhante ao ensino do curso normal. Era muito bom e formou muitas professoras.
Também era muito puxado, tínhamos sete horas de aula por dia, quatro de manhã e três de tarde e
isso durou três anos. Eu gostava muito das matérias estudadas, especialmente, de português. Os
planos eram: me formar, voltar para Guaporé e, sendo nomeada, ser professora na Colomba. No
começo, achei muita diferença entre essa escola e a que eu conhecia antes. Na pensão fui bem
recebida, e havia outras pensionistas que iriam freqüentar a mesma escola que eu. Fiz várias amigas
lá: as meninas da pensão e as filhas de uma vizinha entre as quais estava aquela que considero ter
sido minha melhor amiga: a Sarita. Na casa da D. Rita, moravam, também, uma nora sua, viúva, com
seus filhos, crianças pequenas entre dois e seis anos, que logo se apegaram a mim. Eu tinha saudade
de casa, principalmente da Maria e da Carmem porque eram pequenas. Ia para casa só em julho e
em dezembro,nas férias.
Fiquei bem impressionada com Caxias e passei a gostar muito da cidade. Já no primeiro semestre,
mês de maio, houve a grande enchente que forçou as escolas de Porto Alegre a fecharem. Foi
decretada a antecipação para maio das férias de Julho com abrangência em todo o estado do Rio
Grande do Sul. Gostava da escola, dos professores e, principalmente, de muitos dos meus colegas.
Nós nos organizávamos em grupos para estudar. Não havia ainda a facilidade de adquirir tantos
livros. A escola possuía alguns volumes que cada grupo podia retirar para fazer seus trabalhos, lendo
os pontos para o estudo. Interessante, foi que num dado momento, no segundo ano do curso, eu
teria mudado de escola e teria ido estudar em Bento Gonçalves. O motivo, segundo eu pensava, é
que estaria mais perto de casa e provavelmente haveria menos custos, mas a mamãe não deixou. Por
fim, fiquei em Caxias por três anos que foram abençoados. Eu era muito estimada junto à família da
dona da pensão, Dona Rita. Seus netos que lá moravam, Margarida, Iolanda e Luis Antônio sempre
me procuravam, eram afetuosos e queridos. Eu recebia visitas de minha mãe e também do Mário.
Em certo momento, tive um problema de saúde e tive que fazer operação de apendicite.
Naquela época, Franco, o filho da D. Rita era casado e tinha filhos, morava mais afastado de lá e eu
os via raramente. Quando já estava no último ano aconteceu um fato que me surpreendeu: sua,
então, esposa, me chamou e me pediu que levasse as crianças para serem matriculadas na escola.
Isso era incomum, pois ela não confiava os filhos a ninguém. No decorrer do mês seguinte ela
adoeceu e contraiu pneumonia. Ainda não havia a penicilina e, em pouco tempo, ela veio a falecer.
Meses se passaram, chegava a meu último ano de estudos e estava me preparando para voltar e dar
sequência a minha vida. Um dia, quando no segundo semestre do 3º ano, estávamos em plena
atividade, num belo entardecer, terminado o inverno, tudo se transformando, tudo florescendo,
recebi uma carta enviada “em mãos”. Usando uma metáfora, dizia que em vez de ser professora de
quarenta alunos eu poderia ser a professora de quatro. Era o Franco que a enviara. Eu entendi bem o
que queria dizer. Ali havia também um pedido de casamento. Ele dizia que me conhecia, sabia que
eu era uma pessoa correta e sugeria que uníssemos nossos destinos. A partir de então, não deixava
de mandar cartas insistindo em uma resposta. Eu o achava bonito, simpático, e ouvia pessoas
falarem sobre ele com admiração. Conversamos, pedi tempo, ele era pai de quatro filhos, duas
meninas e dois meninos, seria uma empreitada áspera e difícil. Pensei que o final do ano estava se
aproximando e eu iria para casa e poderia pensar. Em dezembro voltei a sentir uma forte pressão
para aceitar. Então, assumi compromisso, porém até o mês de maio do ano seguinte, eu queria estar
com minha família, pois tinha necessidade de conviver mais com meus pais e minhas irmãs
especialmente.
Ele viajou a Guaporé logo depois, no dia do meu aniversário e, em 6 de janeiro, dia santo de guarda,
quando fomos à missa, passamos antes na casa canônica para que o padre e meu noivo se
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conhecessem pois eram naturais da mesma região da Itália. Foi nessa ocasião que o padre,
interpretando que tínhamos ido lá para os proclamas, disse que estava com pressa, pois tinha que
rezar a próxima missa e começou a escrever nossos dados para divulgá-los em seguida. Então, foi
assim que aconteceu, houve antecipação, um apressamento – o culpado foi o Padre! Mas, de fato,
todos, de um jeito ou de outro, concordaram, e o Franco aproveitou a oportunidade, pois queria
casar o quanto antes. Em seguida, o padre saiu, foi fazer o sermão da missa e já fez o primeiro
proclama: - “Prometeram casar-se...”. Foi uma bomba, já na igreja. Eu, uma pessoa que não fazia
questão de ser vista, agora era comentada, apontada. Mas o choque mesmo foi ao olhar para papai.
O sonho de ter uma filha professora morria naquele momento. Em poucos dias foram efetuados os
preparativos, mamãe fez tudo, me levou à loja e começou a separar tecidos para lençóis e tantas
coisas. Mamãe sabia superar os embates.
E assim, o projeto que era para maio foi antecipado para o dia 12 de janeiro de 1944, ou seja, seis
dias depois do encontro com o padre. Para mim teria sido muito importante ficar ainda alguns meses
em casa convivendo com meus familiares. Queria estar, enfim, com a família que se dedicara tanto a
mim. Mas, não aconteceu assim. Também, outros fatos vieram apressar a cerimônia; Franco havia
passado em um concurso federal em Porto Alegre para Fiscal do Ministério do Trabalho e a qualquer
momento viria a sua nomeação. Hoje, pensando sobre os fatos, acho que tudo foi como foi porque
tinha de ser. Houve, então, a cerimônia no decorrer da missa das 7h.30m. Foi tudo muito simples,
com uma pequena comemoração e, por volta das 10h, partimos para Caxias do Sul. Já éramos, então,
no início de minha vida de casada, uma família de seis pessoas contando com as quatro crianças:
Maria Margarida; João Carlos; Maria Marlene; Sérgio Francisco.
Voltar a Caxias era tudo que eu desejava, porém, não seria mais como estudante, não seria mais
livre, saindo quando bem quisesse. Mas aceitei, porque havia no fundo do meu coração uma intuição
que eu devia aceitar, e essa era como uma voz que me dizia: - Eu sempre estarei contigo. Te
abençôo.
Ficamos seis meses naquela cidade, era tempo de esperar a ordem de assumir o cargo, que veio logo
em seguida. Deveria ele seguir para Rio Grande e assumir o cargo de Fiscal do Ministério do Trabalho
junto ao Porto. Era uma época difícil quanto à política e falava-se em comunismo. Em conversa com
o Delegado do Ministério do Trabalho, Franco conseguiu reverter essa nomeação para Novo
Hamburgo, o que ficou bem melhor, principalmente considerando a saúde precária de Dona Rita,
portadora de problemas de saúde bem sérios.
Durante os meses de maio e junho, Franco foi conhecer a cidade, o prefeito, as pessoas com quem
iria tratar e procurar por uma casa para morarmos. Este foi o problema maior. Em Novo Hamburgo
não havia casas para alugar. Um conterrâneo de Guaporé nos disse que havia conseguido uma casa
porque o dono se suicidara.
A solução surgiu: o Hospital Regina, que era uma casa de saúde, que, porém, não recebia doentes,
pois quem necessitava de tratamento era encaminhado aos hospitais, de Ivoti e de Dois Irmãos. A
instituição, que era das irmãs de Santa Catarina, funcionava mais como casa de repouso e alugava
quartos para pessoas de idade. Para nós, foi a solução. Em dois grandes quartos nos acomodamos e
tínhamos refeições. Estávamos bem. Assistíamos à missa quase todos os dias. As crianças com
facilidade chegavam ao Colégio Santa Catarina, que era dentro do mesmo terreno do Hospital.
Permanecemos lá, cerca de 10 meses, de junho de 1944 a princípio de março do ano seguinte, 1945.
Em janeiro desse ano nasceu Franco, meu primeiro filho, nem precisei ir ao hospital, já estava lá. Foi
um momento maravilhoso, a família se fortalecia. Em fevereiro, finalmente, vagou uma casa em
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Hamburgo Velho. Ocupamos a metade que era bem grande, peças boas, com uma ampla calçada. Foi
nossa casa por dois anos. Diziam que, um dia havia sido usada por pessoas que fugiram da guerra
dos Mucker – já era histórica, portanto.

Zélia e Franco Camerini em
1948.

Em agosto de 1946, nasceu o Julinho. Julio Cesar, lindo, de olhos do azul mais puro. Mas aos seis
meses faleceu de uma colite infecciosa em fevereiro de 1947. Foi nesse momento que mudamos
para uma casa que havíamos adquirido a poucas quadras dali, construída entre 1840 e 1850. Como
era antiga, foi preciso limpar bem, casa e terreno, para, aos poucos, torná-la adaptável para morar.
Eram, na verdade, duas casas conjugadas. Feitas algumas adaptações mudamos para a casa da
esquina. Ali, a família foi crescendo aos poucos Quando conseguimos essa casa é que começaram as
tarefas de verdade, mas aí os maiores já podiam ajudar um pouco com os menores Naquela época,
em 18 de fevereiro nasceu Júlio Cesar. Após reformada, e construídas algumas salas na outra casa,
nos mudamos em 1949, iniciando então a reforma da casa da esquina, a fim de prepará-la para Dona
Rita que, já nonna de vários netos, ficou muito feliz. A família ficou reunida porque também veio para
Novo Hamburgo outra filha, Ernesta, que passou a residir próxima a nós, com seu marido, João
Lucena, e duas filhas, Lucy e Eny. Com Dona Rita também morava, havia anos, a Dona Paulina, que
aprendera a cozinhar, no que era ótima, e passamos então a ter cozinheira, o que foi muito bom para
mim. Ina, como a chamávamos, permaneceu sempre com a família. Sua vida, ela a dedicou a nós
todos, especialmente aos três filhos do irmão do Franco, o Marcos, que eram órfãos.
Nos anos seguintes, entre 1949 e 1963, nasceram ainda: Maria Sandra; Tito Lívio; Maria Juliana;
Marcos Henrique; Maria Zélia, Flávio Augusto, Gianfranco, Rita Maria; Mariângela, Luciano. Então,
me tornei mãe de muitos e, de fato, professora de tantas crianças que precisavam de cuidados e
apoio para a aprendizagem. Anos mais tarde tentei voltar aos estudos prestando vestibular para o
curso de pedagogia na, então, ASPEUR, hoje FEEVALE. Mas, com várias crianças ainda no ensino
primário, não foi possível prosseguir.
Foram quarenta anos de casada até o falecimento de meu marido que tinha, então, 76 anos. Nesse
tempo, vários casamentos de filhos e filhas foram acontecendo. Como resultado de minha aceitação
ao pedido de casamento que o Franco me fez, tive dezessete filhos, entre esses, quatro do coração,
trinta e quatro netos e, agora, dezenove bisnetos. Vivemos muitos anos, sempre entre muitas
crianças. Além das nossas, houve os filhos e as filhas dos quatro mais velhos, casados, que passaram
a conviver assim que os quatro mais velhos casaram e tiveram seus filhos e filhas, esses passaram a
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conviver frequentemente com seus tios e tias, também pequenos, que em alguns casos eram mais
novos que os sobrinhos. O crescimento de todos foi tranqüilo e, ao mesmo tempo, agitado, com
alegrias e problemas, como costuma ser o dia-a-dia de uma família grande. O fato de conviverem
irmãos de várias idades – de bebês a adolescentes – com diferentes necessidades, gerava aquelas
situações de problemas que as famílias grandes sempre têm, mas também oportunizava, aos mais
velhos, ajuda aos menores e a sua aprendizagem. Tão logo ouvimos falar da Escola de Pais, em Novo
Hamburgo, eu e o Franco nos engajamos em busca de maior preparo para a tarefa complexa que é
educar.
Além do falecimento de meu marido, também houve outras perdas: dos filhos, Julinho, Maria
Margarida, João Carlos. Do neto Felipe. E a sempre sentida ausência do nosso Gianfranco. Mas posso
dizer que hoje, no limiar dos 90 anos, olho para minha família e vejo que todos se dedicam às suas
atividades, educam com cuidado seus próprios filhos e procuram a superação de suas dificuldades
com força e fé. De modo que, ainda que preocupações sempre existam, sinto satisfação, alegria e
esperança e posso dizer que eu e o Franco, com certeza, fizemos um bom trabalho.

Zélia por seus filhos e netos
Cesar Camerini Teixeira
Alguém me pediu pra descrever ou homenagear em poucas palavras a minha vó. Impossível, né?
Sinceramente, não sei como essa mulher teve forças para realizar tudo o que fez na vida.
Nasci em Novo Hamburgo e com três dias de vida já estava morando em Porto Alegre. Lembro-me de
ter uma avó sempre presente na minha infância e principalmente na adolescência. Apesar dos seus
17 filhos, 35 netos e 18 bisnetos, jamais me senti desamparado pela minha avó. Apesar de visitá-la
quase que semanalmente, lembro que ela vinha a Porto Alegre para passar dias com meus irmãos,
minha mãe e eu.
Na adolescência, ainda mais convívio, pois, fui morar com a Dona Zélia em Novo Hamburgo, já que
meu colégio em Porto Alegre encontrava-se em greve. Me mudei de mala, cuia e cachorro para
aquela casa genial que nunca sairá das nossas memórias.
Digo que não sei como ela teve forças para realizar tudo, pois, aos 80 anos de idade ainda ajudava a
criar um adolescente, e eu sei que dei muito trabalho, e ao me mudar de volta para Porto Alegre ao
final do ano, esqueci algumas coisas por lá, inclusive a cachorrinha, que sempre foi muito bem
cuidada e amparada por essa guerreira de nome Zélia.
Hoje sigo a minha vida e os meus negócios, com a máxima inteligência, calma e humildade que tu me
ajudaste a encontrar ao longo do caminho.
Vó, sempre aprendi muito contigo e continuo aprendendo nas visitas que te faço, que aliás, podem
ser raras, mas é com a maior saudade do mundo que vou até ai pra te ver. Chefiar uma família desse
tamanho como a que tu construíste, e com raríssima maestria como foi feito, deveria ser digno de
uma medalha do Exército Brasileiro com honrarias e qualquer título que não existe ainda, pois, tu és,
sempre foste e sempre serás ÚNICA.
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Agradecer por tudo seria muito clichê, juntando-se ao fato de que não existem “obrigados” o
suficiente na terra para que te desejemos. Sendo assim, acho que todos, somos obrigados a atender
os teus pedidos e desejos como forma de agradecimento por tudo.
Fato curioso: Fiz uma rápida conta e descobri que na tua festa de 100 anos eu terei quase 40 (espero
que até lá tua lista de bisnetos já tenha crescido).
Um enorme beijo, e que continues aproveitando cada ano, cada semana e cada dia, pois, tenho a
certeza que tu fazes isso como ninguém.

Franco José Camerini

Poemeto para minha mãe

Frutuosa fonte de vida,
a minha destes por primeiro.
Como consequência natural,
transito por esta concessão inigualável
com olhos, coração e mente em ti fixados.
Exemplo de dedicação, lealdade, esforço e amor,
continuamente fluídos [de ti] aos que de ti provêm,
sustenta a outra fonte, a da fé, que me move adiante.

Maria Sandra Camerini
Como fui encarregada de recolher depoimentos sobre a mãe e avó - nonna Zélia -, fui percebendo
que as palavras de tantos já continham aquilo que eu mesma iria dizer. Então, apenas para dizer mais
um pouquinho: o que eu admiro na minha mãe, entre tantas qualidades que ela tem, é a sua
vitalidade -, tão grande que fica braba pelo fato de o corpo não acompanhar todas as suas intenções
e toda sua força de vontade. No entanto, não se rende às dificuldades e jamais trocaria um passeio,
mesmo cansativo, pelo conforto seguro do sofá. Adoraria passear muito mais.
Ela vive cada dia como se fosse o primeiro e um dom a não desperdiçar, às vezes parece uma guria,
contente com sua juventude, por exemplo, quando vai ao Pilates ou ao shopping e, mesmo no limiar
dos 90 anos, continua tendo acesa a boa vaidade feminina de apreciar coisas bonitas, modernas e de
procurar se vestir mais jovial, “brilhosa” e colorida.
Embora não o devesse mais fazer isso, vai para o fogão preparar a polenta, a sopa de agnolini e a
macarronada para os filhos e netos, e planeja comprar um novo fogão em breve para dar conta ainda
melhor de suas receitas. Sabe segredinhos de gastronomia e coisas que a gente admira, tais como,
quando cozinhar um caldo com tampa ou sem tampa conforme o resultado que se quer obter: carne
ou caldo mais saborosos, e outras coisas mais que foi aprendendo com o tempo de cheff da sua
própria cozinha. Mesmo não saindo muito, nem tendo conseguido fazer todos os cursos que
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gostaria, sabe desenvolver qualquer assunto que surja nas conversas e é uma leitora assídua de
todos os jornais da semana.
É mãe e avó de tantos filhos, netos e bisnetos, mas curte cada um como pessoa única e especial. Tem
uma memória privilegiada e não esquece aniversários. Se uma vez ou outra esquece uma coisinha, já
vai logo avisando: – Mas não te preocupa que não estou com Alzheimer, não!
É amiga e zelosa de todos fazendo jus ao sentido de seu nome: Zélia que vem de zelo. Também é de
uma disciplina invejável e de uma fé na vida e nas pessoas que contagia e me faz pensar que, se ela
vê algo tão especial e bonito e sempre e em quase tudo, só é preciso que a gente olhe melhor para
enxergar o que ela vê.

Cristiana Losekann

Da minha parte, aquele tempo da adolescência e juventude foi dos períodos mais felizes da minha
vida, havia a sensação de ter um porto seguro, local de sempre ser bem recebida, de ter sempre uma
comidinha. É muito marcante da vó também: a delicadeza e jamais falar algo que sabe que vai
magoar; é cuidadosa e compreensiva com os que a cercam; não julga; está sempre disposta a
compreender as escolhas de cada um e mesmo que nem sempre possa concordar, ela entende e
acolhe, nunca renega algum dos seus.
Importante ela ter tolerado as características difíceis de uma adolescente. É uma pessoa pra cima,
divertida, gostava de ver a gente (eu, a mãe e minhas amigas) dançarmos na sala com o som de “Do
you wonne a dance” recém regravado. Eu achava engraçado que às vezes ela abria um livro e achava
algo guardado, quase sempre um dinheiro esquecido. Lembro com saudade dos bifes à milanesa, da
polenta, da sopa de capelletti, das colchas de retalho e tricô.
Admiro a relação dela com as irmãs, como a cultiva, e a obstinação com o exercício físico que, desde
a fisioterapia, logo se tornou um hábito de ginástica que nunca mais largou e que hoje se
transformou em aulas de Pilates.
Também admiro ela guardar, preservar e cultivar livros que eu pude acessar bem cedo na biblioteca
da casa: Edgard. Allan Poe, Machado de Assis, Tolstói... e tantos outros autores, e admiro sua
disponibilidade para falar dos assuntos da literatura e de como sempre demonstrou o gosto por esse
gênero de escrita. Gosto muito da minha avó, visito-a sempre que venho a Porto Alegre e gostaria
muito que ela pudesse vir nos visitar em Vitória.
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Maria Marlene Camerini
Esteves Barbosa

Juliana Camerini
Falar sobre a mãe, é impossível separá-la da Zélia. Via a
mãe cuidando e se preocupando com todos e com tudo:
filhos pequenos, adolescentes e adultos também; escola,
roupas, tudo era intenso e à hora do almoço, então!!!
Não sei se sobrava a ela tempo para descansar, relaxar
um
pouco.
Mas o incrível era e é que ao mesmo tempo via e vejo a
Zélia apaixonada por leitura, não deixava de ler o jornal
todas as manhãs e vejo hoje que os hábitos continuam os
mesmos, curiosa, sempre querendo saber as novidades,
mulher vaidosa, sempre pronta para passear e viajar,
corajosa e sábia sempre buscando se superar e é assim
que a vejo, um espírito livre.

Mãe Zélia
O amor, carinho e amizade foi
o que sempre fez com que
unisses a família.
Carinho de Maria Marlene
Camerini Esteves Barbosa

Marcos Camerini
Lembro que quando estudava no primário, no Colégio São Jacó, houve uma das tradicionais festas do
dia das mães, onde compareciam todos os alunos e seus familiares. Dias antes, recebemos uma
tarefa no colégio: fazer uma redação sobre as mães.
Confesso que exercitar os neurônios para fazer uma redação, naquela época, não era o que eu mais
queria, na verdade fugia desse tipo de tarefa. Mas a minha mãe viu em meus cadernos que eu tinha
essa obrigação a cumprir e me cobrava diariamente. E eu, nada com o lápis e caderno, até porque
costumava dizer que meu lápis vivia “desapontado”.
E o prazo estava se esgotando, até o dia em que ela, a D. Zélia, me fez sentar à sua frente, enquanto
ela costurava ou fazia alguma outra tarefa de sua rotina, e, com toda a sua habilidade me envolveu
na sua história. Buscou sua veia literária e formulou, bonito demais, um texto que eu escrevi sobre o
tema. Depois me fez passar a limpo e no dia seguinte entreguei o trabalho.
No sábado, no auge da festa, o Irmão Diretor do Colégio pega o microfone, faz as honras e
homenagens às mães e demais presentes e anuncia a melhor redação que recebe uma menção
honrosa e um prêmio de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) depositados em caderneta no Banco
Agrícola Mercantil.
Exato! Foi aquela que eu escrevi, ditada por ela.
Foi uma das lições de vida mais expressivas que vivi. Ao mesmo tempo em que, em meu interior
sentia uma vergonha por não ter sido o autor daquele texto, também sentia um orgulho muito maior
por ter sido coadjuvante (eu escrevi o texto), e mais, muito mais do que isso, o orgulho de que era
dela a autoria do conteúdo, a parte inteligente que merecera o prêmio.
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Lembro até hoje o sabor daquele momento, pois não esperava “faturar” o prêmio, e tenho certeza
que ela se sentiu tão ou mais vencedora do que eu. Perfeita simbiose, em que um proporciona ao
outro um benefício.
A ela sou grato por aquele momento, por ter herdado um pouco de sua veia literária, por todos os
seus ensinamentos e por ela ter sido uma das principais referências em minha vida.

Gabriel H. Camerini
Oi, vó Zélia!
Apesar de estarmos longe, gostaria que soubesse o quanto te amamos e te admiramos. Eu até hoje
lembro com muito carinho e saudade toda a nossa convivência em Hamburgo Velho. A saudade
daqueles tempos me dá um aperto no coração, pois pra mim era uma época de inocência e diversão.
Era sempre um momento de alegria saber que eu ia passar o dia na casa dos avós. Até hoje me
lembro de ouvir o sino da igreja, o dia ia chegando ao fim, tudo se acalmando, e eu me sentia seguro,
pois te via na cozinha fazendo janta, tudo estava em paz. Era hora de jantar, ver um pouco de
televisão e ir dormir, e pra mim era tudo divertido, pois estava na casa da vó. Aprendi a rezar Ave
Maria contigo, num daqueles finais de semana. Na manhã seguinte era mais alegria, porque eu sabia
que ia comer pão torrado com manteiga e geléia de uva. Depois ia no Maracanã com algum dos tios
ou tias comprar alguma coisa que tu havias pedido. O teu olhar de paz e bondade pra todos, sempre
me chamava a atenção. Eu como criança te olhava sempre com fascinação pela ternura e infinita
paciência com que tu tratavas a todos.
Nunca julgou ninguém, e isto mostra que a tua capacidade de amor incondicional tem que ser
aprendido por todos nós. Pra terminar, te desejamos um feliz aniversario e agradecemos por te ter
em nossas vidas, sempre contagiadas com tua doçura infinita. Agradecemos também por ter sempre
mantido nossas barrigas cheias de comida boa e nossos corações cheios de amor.
Um beijo com carinho do Biel, Sheila, Raphael e Nicholas.

Zélia, por seus irmãos e irmãs

Elsa Astolfi Braga
Quando a Zélia tinha nove anos e eu sete, pegou na minha mão e disse: - vem comigo que eu te levo
para a escola. Era delicada, sempre foi uma ótima irmã, bonita e com um perfil de mocinha bem
acentuado. Nunca brigávamos, sempre a respeitava por ter dois anos mais que eu.
A Zélia gostava de ler tudo o que aparecia, deitava de bruços numa cama, no sobrado, que tinha seis
quartos, e se esquecia do resto, até do concier, que era o começo, a base que se usava para o
preparo da refeição do meio-dia. - Mas onde está a Zélia, que o tempero está queimando? dizia a
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mãe . Eu sabia onde ela estava e não falei, mas o nosso pai disse que sabia e subiu devagar a escada
que era longa, eu junto com ele. Quando ela viu o pai, levou aquele susto, se levantou e foi logo fazer
o que ele mandava. O pai não era de xingar ninguém, mas todos o respeitávamos.
Pouco tempo depois foi interna no colégio das freiras, e logo após foi estudar em Caxias.
Quando voltava de férias para casa – e foram poucas as voltas - deixava em casa algum vestido ou
sapato que eu aproveitava com muito gosto. De um sapato me lembro bem, era de couro de búfalo
bege e eu adorei! Ela também tinha um vestido de fundo azul marinho com poás brancos, e eu a
achava tão bonita com aquele vestido de crepe! Não que tivesse ciúme por isso, não, pelo contrário,
tinha orgulho da minha irmã.
Um detalhe: uma vez, a Vilma, minha amiga na época, me convidou para ir com ela na casa de uma
vizinha que tirava a sorte por cartas. Eu fui e perguntei quando a minha irmã voltaria para casa, e a
resposta foi rápida. Disse: - Dentro de poucos dias ela volta, mas não para ficar, ela vem avisar a
família que foi pedida em casamento. Ela veio, e era verdade, o casamento aconteceu.
E lá fiquei eu a queimar o concier...

Clara Astolfi Sbroglio
Com a Zélia, sempre tive e tenho muita afinidade. Éramos amigas, brincávamos, passeávamos,
procurávamos estar sempre próximas. À medida que crescíamos, a amizade também crescia,
trocávamos confidências, ríamos a toa. O casamento dela nos separou; dez anos depois, eu também
casava. Poucas vezes nos víamos. Ela morando em Novo Hamburgo; eu, em Nova Prata. As visitas,
quando se apresentava a oportunidade, eram raras e rápidas. Assim vivemos por muitos anos, até
que em 1971, em razão do trabalho do Janir, meu marido, transferimo-nos para Novo Hamburgo.
Fiquei muito feliz com a mudança, pois, pensei, agora posso estar perto da Zélia, conversar bastante
com ela e visitá-la, enfim, cobrar-me de todos aqueles anos de separação. E, por acaso ou por sorte,
a casa que alugamos em Hamburgo Velho estava bem próxima à casa da Zélia. Separava-nos apenas
uma rua estreita e curta que todos chamavam de beco, porém, o muro alto que ladeava o pátio da
Zélia ao longo daquela ruazinha, impedia-me de vê-la, não podia nem mesmo dar-lhe um bom-dia.
Ela, sempre ocupadíssima com seu batalhão de filhos e mais o marido, não tinha tempo para nada,
nem mesmo para uma conversinha a toa. Era o mesmo que morar em cidades diferentes. Foi uma
decepção e uma tristeza para mim.
Depois de algum tempo, fomos morar em nossa própria casa, em outro bairro distante de Hamburgo
Velho e também da Zélia. Passaram-se os anos e os fatos foram se sucedendo. A Zélia ficou viúva e
eu me separei do marido. Passados os tempos de luto, partimos para uma vida nova, isto é
emendamos os anos de infância e juventude ao tempo que vivíamos naquele momento e
começamos a desfrutá-lo. Juntas, fazíamos compras de supermercados, íamos ao shoping passear e
assistir filmes, íamos à missa no Pe. Reus todas as semanas e, depois, por ser mais fácil, ao Santuário
das Mães. Terminávamos nossa andança com um chá na casa da Elsa, que frequentemente nos
acompanhava. Sem muitas combinações prévias, partíamos para Guaporé, Nova Prata ou Gramado.
Com o maior prazer, fizemos um curso de chocolate caseiro. Produzimos bombons, coelhinhos e
papais noéis até cansar. Superamos problemas de saúde e outros mais difíceis. Hoje, nossas pernas
não combinam mais com a cabeça, não querem mais caminha como antes. A despeito disso,
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continuamos a nos ver, quase sempre em minha casa, e cada encontro é motivo de alegria, de risos e
de recordações. Que Deus nos conserve assim por muito tempo!

Ornela Astolfi Roos
Éramos 11 irmãos, e a mãe trabalhava muito, cuidando da loja. A Zélia, por ser a irmã maior ajudava
no cuidado conosco. Mas, conforme crescíamos, ajudávamos nos cuidados com os menores.
Zélia, você sempre conta que eu era uma menina chorona, sempre queria colo. Mas era tão bom o
teu colinho!!!
Época em que não havia TV, os meios de comunicação eram restritos, porém a comunicação entre
nós se dava com muito afeto.
Lembro as noites de verão em que a Zélia nos convidava para sentar na escada da porta da sala, que
dava para o pátio da frente. Lá, nos contava histórias, brincávamos e cantávamos.
A história que me marcou, foi a do Menino Jesus. Próximo ao Natal, época de Natal, período em que
mais obedecíamos e limpávamos todo pátio, pois o Menino Jesus traria presentes. Não era o Papai
Noel. Por causa da história da Zélia, na véspera de Natal fazíamos uma estrada de flores para que o
Menino Jesus soubesse o caminho e, em uma vasilha, colocávamos milho para o seu burrinho comer
em troca dos presentes.
Sentados na escada cantávamos diversas canções em italiano: El Massolin di fiori... Ouçam, dizia a
Zélia: - ouçam, na casa dos Galliazzi estão cantando, como cantam bem! Na minha imaginação, não
conseguia entender como podíamos escutá-los já que os Galeazzi moravam tão longe, lá pelo Rio
Carreiro.
Lembranças de longe, mas muito presentes. Músicas que até hoje canto e ouço minhas irmãs em
visitas a Guaporé cantar para meu neto: Ciribiribin e outras.
E os bolos que a Zelia fazia? Tão doces e saborosos quanto as lembranças que tenho das noites de
verão, cantando e ouvindo histórias.
Certa vez, Zélia fez vários bolos e guardou no escritório, sobre uma mesa e os cobriu com uma toalha
branca. Entre eles, um bolo de nozes que ficou em pedaços. Mas que gostoso! Eu e creio que o
Renato, éramos como ratinhos, sem ninguém nos ver comíamos o bolo. Para ninguém perceber,
pegávamos por baixo. Será que sabiam que éramos nós?
Sinto saudade daqueles bolos. Creio que o recheio deles era o mesmo que a Zélia sempre nos
transmitiu e transmite a nós: doçura, carinho, paciência e sabedoria.
Seriam esses os ingredientes, Zélia? Um abraço carinhoso pra ti.

Bruno Astolfi
Sendo eu o irmão mais novo de uma turma de onze (11) irmãos, pode-se deduzir que haja uma
diferença razoável entre eu e a Zélia, que é a terceira por ordem de nascimento: pois, vai entre nós
uma diferença de 17 anos.
Ela saiu de casa muito jovem, para aquela época, para fazer o curso de magistério em Caxias do Sul,
eu não havia nascido ainda.
Concluído o curso na Escola Complementar, casou-se com Francisco Camerini que, mais tarde veio a
ser meu padrinho de crisma. Ele era viúvo e pai de quatro filhos.
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Zélia sabia que estaria enfrentando uma situação um tanto diferente daquela que suas companheiras
de curso viveriam, pois sua vida de casada iniciaria já com uma família de várias pessoas e não a dois,
como seria normal para qualquer noiva.
Quanta responsabilidade, quanta coragem, meu Deus! Mas, ela aceitou o desafio e foi à luta.
Passados dois anos ou pouco mais, voltou a Guaporé para visitar a família. Eu devia ter, mais ou
menos, cinco anos e não conhecia minha irmã. Ao chegar, para minha desagradável surpresa, entrou
chamando MINHA MÃE de MÃE. Fiquei indignado com tal ousadia, olhei para ela e disse: - Ela não é
tua mãe, ela é minha mãe! Todos os meus irmãos que estavam ali presentes acharam muita graça e
tentaram me explicar o que estava acontecendo. Não muito convencido, aceitei a situação, mas com
uma pontinha de desconfiança e ciúme.
Hoje, passados muitos anos e morando em São Leopoldo – ela, em Novo Hamburgo -, nos vemos
com frequência, sempre em encontros agradáveis e, em conversa animada, tomamos um chá e
lembramos os tempos passados, falamos de atualidades e amenidades, com risos e alegria. E ela
sempre atualizada e antenada em tudo. É sempre um prazer estar na companhia dela.
Querida Zélia, eu, a Eda e toda nossa família te admiramos e gostamos muito de ti. Desejamos que
continues irradiando tua simpatia, tua força, tua garra, sempre com a mesma alegria de viver da tua
juventude. És uma pessoa muito amada por todos que te conhecem. Mereces tudo o que podes
sonhar e almejar.

Maria Astolfi
Naquela manhã fria de maio, bem cedo, Zélia recebeu, enlevada, uma incumbência muito especial.
Foi-lhe posto nos braços, pelo pai, um volume, envolto em panos, que ela devia levar à casa dos
Minossi, distante cerca de um quilômetro. Compenetrada pôs-se a caminho, sobraçando o pacote.
Seus braços mal e mal podiam com ele, melhor dizer bracinhos, pois Zélia, pequena para sua idade,
só contava dez anos. Seus pés, calçando um simples chinelinho, estavam gelados, mas ela não se
importava; suas mãos, porém, que seguravam firmes o pacote, protegidas pela baeta que o cobria,
estavam quentinhas e também o peito. Sentia-o aquecido de um calor que, nem mesmo ela sabia, se
lhe saía do coração ou do embrulho que carregava, porque, afinal de contas, aquela coisa em seus
braços era a irmãzinha, nascida na última hora da noite anterior, que deveria receber, quanto antes,
a primeira mamada de leite materno da vizinha Minossi, mãe de um bebê de poucos dias.
Defronte à porteira, deixou a estrada e desceu por um caminhozinho estreito, coberto de geada, até
a casa. Foi-lhe aberta a porta, e Zélia, sorrindo, entregou o pacote à nona Minossi, que desapareceu
lá para dentro, e recebeu da mesma nona a ordem para aproximar-se do fogão, onde estavam outras
crianças, para aquecer-se. Passado o tempo necessário, o embrulho foi-lhe devolvido e, com alguma
recomendação e um elogio por sua bravura, partiu para casa com a missão cumprida. Outras vezes
Zélia tomou e retomou aquele caminho para garantir as mamadas que a irmãzinha Maria não podia
ter de sua própria mãe. Cumpria a tarefa com o senso de responsabilidade e aquela autonomia moral
que a caracterizava e a caracterizou sempre e que a fez abraçar, aos vinte anos, uma nova família
formada já por quatro filhos, somando a esses os que o casamento lhe concedeu. Brava Zélia!
Meu coração agradece ao teu coração todo o amor dispensado naquelas manhãs frias do inverno de
1934 e o de todas as outras manhãs de nossas vidas.
Que o céu te conserve bela, forte e livre para alegria de todos os que te amam.
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RenatoAstolfi
Zélia, por ocasião das homenagens que recebes da tua família e da família de onde vieste, também
quero homenagear-te. Considerando o pouco convívio que tivemos por seres tu a irmã mais velha, e
por ser eu muito novo, ainda um menino de poucos anos de vida, quando saíste de casa para estudar
em Caxias do Sul, uma ou outra recordação ainda permanece hoje na minha memória. Em especial,
uma, do tempo de quando ainda morávamos na Linha Colombo. Diariamente, ao entardecer, tu saías
com o balde para ordenhar a vaca que fornecia o leite para a família, e eu te seguia com a ânsia de
ouvir as histórias que costumavas me contar, enquanto executavas a tua tarefa. Em pensamento eu
relembro a cena: Eu, garoto de seis ou sete anos, calça curta e suspensórios, que era a vestimenta
das crianças na época, sentado do outro lado da vaca que estava sendo ordenhada, embevecido,
escutava as tuas narrativas, em especial a de um navio que havia partido da Itália carregado de
emigrantes e que fora colhido por um temporal em alto mar, naufragando com todas as pessoas a
bordo. Como naqueles anos não falávamos português, mas somente o nosso dialeto italiano, a frase
que me causava mais impressão e que me ficou na memória e que encerrava o relato foi:
...e alora, l’bastimento se ga sfondà.
Zélia, quero salientar que a compreensão e especialmente a sensibilidade que demonstravas no trato
com teus irmãos menores, sempre foram os traços predominantes da tua personalidade, qualidades
que perduram até hoje, como parte de ti mesma.
E como é bom, Zélia, avançar em idade e poder olhar para trás, recordando fatos agradáveis das
relações familiares, que nos trazem saudades de nossa infância e juventude.
A ti, Zélia, meu agradecimento pelas alegrias que as tuas histórias me proporcionaram
Com a admiração e o amor do teu mano Renato.

Carmen Astolfi Pedro
Eu tinha em torno de seis anos quando tu arrumavas a mala para viajar à Caxias do Sul onde
estudavas. Eu não sabia por que ias embora, mas sabia que isto me doía, me machucava. Queria que
levasses uma lembrança de modo que não nos esquecesses. Olhei para os lados e nada achei. Enfim,
vi um botão perdido, que coloquei com respeito no cantinho da mala. Me senti bem! Era só um
botão, mas levava meu carinho, daí sua importância. Penso que tu nunca soubeste por que lá, dentro
da tua mala, havia um pobre botão. Mas para mim foi importante. Senti que tu não nos esquecerias,
que voltarias logo. O tempo passou e, realmente, tu ficaste por lá. Achaste o amor de tua vida, que
foi poderoso em seu resultado familiar. Porém, o teu traço marcante Zélia foi sempre tua alegria, teu
sorriso fácil, tua ternura inata. Eu não sei, Zélia, onde achavas força para superar os problemas do dia
a dia, com todas aquelas crianças e suas diferenças individuais. Eu não sei qual o segredo: talvez o
bom humor, a fé, a confiança. Venceste, minha irmã! – E teu exemplo certamente não foi em vão.
Nasceste numa casa de onze filhos e criaste doze do teu próprio sangue e mais quatro do coração.
Uma família rara, única. Parabéns por teres chegado aos NOVENTA ANOS com tantos bons resultados
nesta tua estrada. E ainda conservando o mesmo sorriso! Acho que descobri o segredo: foi o sorriso !
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Ângelo Dall’Acqua
Para complementar a história de Zélia, transcrevemos do caderno n.º XXXIII, de agosto de 1943 a
fevereiro de 1944, dos registros familiares de Ângelo Dall’Acqua, as seguintes anotações:

Dia 8 de outubro de 1943 – Sexta-feira - Na chegada aqui da neta Zélia [filha de Gelsomina
Dall’Acqua e Massimino Busato, casada com Gabriel Oltramari], trouxe-me da casa Astolfi três
cartas que lhas entregou a sua tia Itália, nossa filha, sendo uma dela [de Itália], e as demais, uma
de sua filha Zélia, que está estudando em Caxias, e a terceira, do jovem Francisco Camerini,
prometido esposo da dita Zélia, também de Caxias, os quais, todos três, me comunicam o fausto
avenimento (sic) do próximo casamento Camerini-Astolfi.
Além disso, o Sr. Camerini me comunica que me enviou, por intermédio de nossa filha Itália, duas
garrafas de vinho caxiense, em sinal de homenagem pelo próximo seu consórcio com a minha neta
Zélia.
9 de janeiro de 1944 – Domingo - Hoje recebi, que me mandou de Casca o Sr. Romano Zanchet,
uma comunicação pelo telefone de que no dia 12 do corrente vai casar a Zélia, filha de nosso
genro José Astolfi, de Guaporé, com o jovem Francisco Camerini, de Caxias. A comunicação não
tem nem data nem assinatura e me foi remetida num papel de embrulho. Para saber mais claro o
caso, a minha esposa Marina foi às12horas para Casca.
Dei a mesma, para seu uso, 500 réis.
Amanhã, conforme convite, eu e a Marina resolvemos embarcar para Guaporé, a fim de na quartafeira, dia 12 do corrente assistir ao casamento da neta Zélia Astolfi com o competentíssimo jovem
Francisco Camerini, de Caxias.
Dia 10 de janeiro de 1944 – Segunda-feira - Levantei-me às 5h, pois, eu e a Marina, ainda ontem,
determinamos ir a Guaporé hoje, para assistir ao casamento de nossa neta Zélia Astolfi, filha de
José Astolfi e de nossa filha Itália, com o Sr. Franco Camerini, de Caxias, a se efetuar 4.ª feira, dia
12 do corrente.
Às 6h, embarcamos no ônibus da linha Casca-Guaporé.
Gastei na Onze [Serafina Corrêa] por caramelos e um aperitivo, Cr$1.30.
Antes de sair de casa, a Marina deu ao filho Vitório Cr$5.00.
Chegamos a Guaporé às 8h em ponto,
.......................................................................................................................................
De condução para a Linha Terceira, à casa Astolfi, para os dois, Cr$2.00.
Ás 10h estávamos na casa Astolfi, onde fomos recebidos com carinho e grande prova de afeto por
toda a família.
Às 11h vieram de Guaporé os noivos Francisco Camerini e Zélia Astolfi, os quais foram à cidade
fazer suas compras.
Depois dos cumprimentos de costume, apreciei muito o nosso futuro neto Franco, pelo seu lindo e
franco cavalheirismo e educação fina. Ele, embora nascido na Itália, país em guerra com o Brasil,
pelo seu merecimento, há pouco tempo foi nomeado, por autoridade competente, fiscal do
Ministério do Trabalho para a zona de Novo Hamburgo.
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pelo seu merecimento, há pouco tempo foi nomeado, por autoridade competente, fiscal do
Ministério do Trabalho para a zona de Novo Hamburgo.
Às 11h, conforme nós esperávamos, chegou, a cavalo, da Linha Onze, onde passou a noite em casa
de sua irmã Albertina, o nosso filho Vitorino o qual, também convidado, veio de casa para assistir
ao casamento de sua sobrinha Zélia com Francisco Camerini, de Caxias.
Dia 12 de janeiro de 1944 – Quarta-feira - Apesar de não andar bom, às 7h30min embarquei em
um dos três autos e acompanhei os noivos à cidade e à igreja, onde assisti à Santa Missa e a
cerimônia nupcial do casamento dos noivos Camerini-Astolfi. Às 8h30min estávamos de regresso
na casa Astolfi, na Linha Terceira.
Logo na chegada, já estava pronta uma farta mesa de doces saborosíssimos e bebidas, cerveja,
gasosa, guaraná, etc. etc. depois da refeição, os convidados se despediram, e os recém-casados
prepararam as suas malas para embarcarem num auto e seguirem para Caxias, residência atual do
Sr. Camerini. Assim, às 10h, depois das saudações, a família Astolfi, parentes e amigos saíram em
direção ao seu destino.

O que você gostaria de perguntar a Zélia
Ao encerrar a matéria sobre a Zélia, sentimos quanto foi rica a vida de nossa irmã. Mesmo tendo-nos
contado, em linhas gerais, a sua vida, sabemos que muito e muito ela ainda poderia nos contar,
especialmente em relação ao viver de cada dia, na condução das tarefas caseiras e na educação das
crianças. Foi então que surgiu a idéia do título acima.A primeira pergunta já foi feita:
Márcia Astolfi - sobrinha
Tia Zélia, como foi a experiência de, tão jovem como eras, assumir quatro crianças de diferentes
idades, uma casa e ainda, de quebra, um marido. Imagino-te naquela cidade, estudando para ser
professora e, de repente, abdicar completamente de um sonho e partir para outra realidade.
Explica, tia Zélia!

Envie-nos você também suas perguntas pelo e-mail abaixo que
as faremos chegar até a tia Zélia. Você receberá suas
respostas na próxima edição de nossa revista.
mariastolfi@gmail.com
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IMAGEM DE NOSSA SENHORA DE FATIMA
doada a capéla Sao Paulo, da Linha
Colombo
A Linha Colombo sempre esteve e estará presente nas revistas
comemorativas aos encontros Astolfi-Dall’Acqua. Existem
motivos óbvios para essa consideração com a localidade, mas
o mais forte é o afeto e o carinho que lhe dedicam os muitos
descendentes Astolfi-Dall’Acqua e De Maman-Dall’Acqua, lá
nascidos e criados.
A Linha Colombo, denominada de Colomba por seus
moradores desde os primeiros tempos de seu povoamento,
recebeu, no fim do século XIX e começos do século XX, um
grande número de imigrantes italianos, dispostos a colonizar
aquele pedacinho de solo. Entre essa gente valorosa, a família
de AntônioAstolfi, casado com Teresa Azzalini, de Abramo
Dall’Acqua, casado com Lucia De Maman e de Antônio De
Maman, casado com Ângela Dall’Acqua, originando-se desse
casal duas uniões com filhos de Antônio Astolfi. Com exceção
da família de Abramo, que lá permaneceu menos de vinte
anos, as famílias Astolfi e De Maman contribuíram expressivamente no povoamento e
desenvolvimento social, industrial e comercial da comunidade. Deve-se ressaltar que três filhos de
Antono De Maman, além de criarem numerosa prole, desempenharam atividades significativas para
o crescimento social e econômico da Linha Colombo.
De Antônio Astolfi e Teresa Azzalini, nomeamos aqui o filho Isidoro, que, do seu casamento com
Silene Lodi, teve dois filhos, Silvino e Leonora - que constituiu família com Francisco Cenci. Dessa
união, entre outros filhos, nasceu Clara Isabel Cenci, hoje viúva de Alexander Dugan, a qual mora em
Nova Iorque há muitos anos e é mãe de Marylee Dugan, uma jovem paramédica, ativa e competente.
Clara é devota de Nossa Senhora de Fátima. Clara está convicta que foi de Nossa Senhora que ela
recebeu a graça da fé e da coragem no enfrentamento da doença, longa e penosa, que lhe roubou o
marido no ano de 1987. E que foi Ela que o agraciou também com a mesma fé e a mesma coragem
até a morte. A graça da fé e a confiança em Nossa Senhora de Fátima continuam permeando a vida
de Clara e de Marylee.
Do coração de mãe e filha brotou a gratidão à Mãe Divina, e esse sentimento clamou por expressão
pública e comunitária. A pedido, Clara recebeu de Fátima, Portugal, uma imagem da Santa, que, em
sinal de reconhecimento por tantas graças obtidas, deveria ser doada a uma capela. Poderia ter sido
contemplada a pequena igreja do bairro onde mora Clara há muitos anos. Mas, não. Ela pensou na
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capela da Colomba, aquela pequena capela de madeira que ela conheceu na sua juventude e que
deu lugar a que existe hoje, maior e de alvenaria.
Clara Cenci Dugan não nasceu na Linha Colombo. A ligar Clara àquela localidade, que agora é distrito
de Guaporé, é a memória de seus antepassados Astolfi e o profundo respeito com que ela sempre
reverenciou a terra do seu sangue.
Por esses motivos: da memória e do coração, a Capela de São Paulo, da Linha Colombo foi
presenteada com a imagem de Fátima, a fim de que, a Mãe Divina, invocada por seus moradores,
derrame sobre eles graças infinitas de seu amor incondicional pela humanidade. A gratidão será
sempre a oração de Clara e Marylee.
A consagração da imagem ocorreu no domingo, dia 02 do mês de dezembro de 2012, durante a
missa, na presença de familiares Astolfi e de moradores de Colombo.
E lá está Ela, a Mãe de Fátima, representada na bela e tradicional imagem, abraçando e abençoando
aquele pedacinho de solo guaporense, onde tantas famílias de imigrantes construíram uma segunda
pátria.
A Linha Colombo agradece a Clara e a Marylee esse gesto de fé e amor.

Ornela Astolfi Roos, Maria Astolfi, Plínio
Astolfi e Roberto Astolfi na capela da Linha
Colombo, com a imagem de Nossa Senhora
de Fátima, doada por Clara Cenci Dugan,
descendente Astolfi, residente em New
York, USA.
Casamento de Clara Asolfi Cenci com Alexander Dugan
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A ESCOLA DA PINA
A escola da Pina era muito mais que a velha casa situada no lote n.º 36 da Linha Colombo, perto das
casas que formavam o borgheto. Era muito mais que a aprendizagem da língua pátria, da aritmética,
das noções de história e geografia. A Pina era paga para ensinar, então a Pina ensinava. A escola da
Pina era o aprender pelo estudo, pela obediência e pela disciplina. Assim, quem aprendeu naquela
escola, aprendeu também a escola da Pina: a vara de marmelo estava sempre à mão, em lugar bem
visível e muitas vezes exerceu sua ação em alunos mais resistentes.
A escola funcionava em uma casa que se constituía de uma sala grande, na parte da frente, onde era
ministrado o ensino, e nos fundos, de uma cozinha e de dois modestos quartos. Lá habitara o
primeiro professor da Colombo, o imigrante Pedro Tocchetto. Ali, nada havia que não fosse o
absolutamente mínimo necessário ao viver de cada dia.
Josefina, a nossa Pina, era filha de Antônio De Maman e Ângela Dall’Acqua, imigrantes de La Valle
Agordina, província de Belluno. Casou com Antônio Caron, quando já era professora e, algum tempo
após do enlace, o casal foi morar na casa da escola, onde nasceram seus primeiros quatro filhos.
Mais tarde, Caron comprou uma pequena propriedade perto da escola e a família mudou-se.
Como todas as crianças da Colombo, Josefina foi alfabetizada pelo professor Tocchetto e com ele
venceu as primeiras séries do curso primário, indo, depois, com o irmão João, todos os dias, com sol
ou com chuva, à cidade, a cavalo, para aprimorar os estudos em um colégio local. Adolescente e
diante da decisão de ser professora, recebeu uma instrução mais aprimorada do seu primeiro
professor. Em 1916, prestou exames diante de uma banca municipal, sendo nomeada, então,
professora pública municipal para a Linha Fernando Abott, distante seis quilômetros de sua casa,
onde lecionou por quatro anos. Em 1920, prestou concurso municipal para o magistério,
classificando-se em primeiro lugar entre os 68 inscritos, com o privilégio de escolher a escola em que
desejava atuar. Naturalmente a escolha recaiu sobre a aula n.º 8, ou seja, a escola da Linha Colombo,
vizinha a sua casa.
A escola funcionava todas as manhãs das 8h às 11h30min. A grande porta de entrada, de duas folhas,
maior que a porta da capela do lugar, recebia os alunos. Na parede no fundo da sala, o quadro negro
e diante dele a mesa da professora. As carteiras escolares eram de madeira maciça, compridas,
servidas por bancos do mesmo comprimento, sem encosto, para os alunos sentar, quatro ou cinco
por banco. Meninos de um lado, meninas do outro. Na frente, os pequenos do primeiro ano,
seguidos pelos do segundo, terceiro e quarto. Nos últimos bancos, os do quinto ano, que já liam a
Seleta1 e que andavam por volta dos 14 anos. Nos bancos, pequenas cavidades redondas para
conterem os tinteiros. Cada aluno era responsável pelo seu tinteiro e pela tinta, que era às vezes de
1

A Seleta em Prosa e Verso, uma compilação do professor Alfredo Clemente Pinto, foi publicada pela Livraria
Selbach, de Porto Alegre, em 1884 e, em sua 56.ª edição, em 1982, por Martins Livreiro – Editor, Porto Alegre.
Certamente o apelido Fica já caracterizava a família na Itália, onde os cognomes eram usados para distinguir os
diferentes ramos de um tronco familiar.
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fabricação caseira. As carteiras, especialmente as dos meninos, apresentavam as inevitáveis manchas
de tinta, impossíveis de eliminar. Em dias de chuva, de um lado da porta, eram deixados tamancos e
chinelos embarrados para não emporcalhar a sala, que devia ser varrida pelas alunas no término da
aula. Porém, os alunos normalmente iam à escola de pés descalços, especialmente quando havia
barro, e antes de entrar na sala de aula, dirigiam-se ao tanque comunitário, que ficava perto da
escola, onde lavavam os pés e então, sim, calçavam seus tamanquinhos secos e limpos e os
mantinham assim até fim do período. As carteiras não eram envernizadas, mas lixadas constante e
vigorosamente pelas próprias alunas, e cada uma se esmerava em fazer da sua a mais bonita. E as
mais bonitas eram as mais desgastadas pelas frequentes lixações. Havia um período curto de recreio
para a merenda, trazida de casa, alguns chutes numa bola improvisada e outras brincadeiras e jogos
mais próprios para as meninas.
A limpeza em torno da escola era feita pelos meninos maiores - por aqueles que não conseguiam
fugir antes que a professora os escalasse – que deviam manter o terreno roçado e livre de qualquer
espécie de lixo.
A Pina usava o quadro-negro para expor as lições. Os alunos copiavam-nas em suas lousas. Os
problemas envolvendo as quatro operações eram também resolvidos na lousa, sendo que a
professora caminhava entre os alunos, cuidando que todos se aplicassem ao estudo e vistoriava o
trabalho de cada um. Às vezes, raras, por cansaço ou indisposição, permanecia sentada, e o aluno era
solicitado a ir até ela e mostrar-lhe o resultado de um problema ou de qualquer outro trabalho.
Além da lousa, os alunos dispunham de caderno e lápis e livros didáticos: cartilha para alfabetização
dos alunos do primeiro livro (não seu usava o termo série, como se usa atualmente); para os anos
seguintes: o segundo livro, terceiro e quarto livros, conforme as recomendações didáticas da época.
Os mais adiantados deviam ter obrigatoriamente a Primeira Aritmética e a Segunda Aritmética de
Souza Lobo, dois compêndios necessários e indispensáveis para a aprendizagem dos conteúdos mais
complexos, pois os alunos deviam dominar não só as quatro operações, mas todos os cálculos de
juros, a regra de três simples e composta, os cálculos decimais, as frações ordinárias, etc., pois a vida
lhes exigiria essas práticas.
A escola daquela época, incluindo a escola da Pina, era deficiente no ensino da língua portuguesa. Os
professores eram normalmente filhos de imigrantes e não tinham os recursos necessários para
administrar as aulas no vernáculo, e os filhos dos agricultores só praticavam o idioma dos pais. Por
isso, os alunos chegavam ao último ano, isto é, na 5.ª série ou 5.º livro, muito inseguros no uso do
idioma pátrio, a despeito das leituras exigidas pela professora Pina dos textos contidos no livro,
didaticamente considerado o melhor e mais completo: a Seleta em Prosa e Verso, de Clemente
Pereira Pinto, Um volume de respeito e de prestígio, com mais de 300 páginas e que continha textos
variados, de autores brasileiros e portugueses, além de produções poéticas*. Era o livro adotado em
quase todas as escolas do país, junto com as Aritméticas de Souza Lobo, primeira e segunda. A
grande lacuna, porém, ficava por conta da falta de leitura de jornais, livros ou revistas, que não
chegavam à casa dos agricultores, resultando daí a pouca prática da língua portuguesa, tanto na
família como na sociedade.
A escola da Linha Colombo foi criada logo após a visita de Borges de Medeiros, presidente da
Província, ao núcleo de Guaporé, em 1903, que começava a ser colonizado. Na ocasião, o presidente
reuniu-se com todos os representantes das linhas, ouvindo deles as reivindicações. Antônio De
Maman, que exercia o cargo de inspetor seccional da Linha Colombo, solicitou uma escola para o
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lugar. O pedido foi efetivado sem muita demora, sendo designado o imigrante e professor Pedro
Tocchetto, como primeiro mestre-escola daquela comunidade, que chegou a ter, em sala de aula, 66
alunos: 42 meninos e 24 meninas, conforme a inspeção escolar feita em nove de setembro de 1909,
pela 5.ª região de 1.ª Entrância de Caxias.
No tempo da Pina, o número de alunos matriculados variava entre 40 a 50, havendo equilíbrio entre
a parte masculina e a feminina.
A escola era subvencionada pelo estado e pelo município. Sabemos que em 1924 a Pina recebia
250.000,00 réis de ordenado, sendo 200.000,00 réis pagos pelo município e 50.000,00 réis, pelo
estado.
No fim de cada ano, os alunos eram submetidos aos exames finais de aprovação ou não à série
seguinte. Competia ao Inspetor escolar examinar os alunos, o qual remetia depois ao Prefeito
Municipal a ata correspondente. Havia provas de leitura, aritmética, caligrafia, ditado e noções de
história e geografia para os alunos do 4.º e 5.º livros. Do terceiro livro para baixo, leitura e contas
envolvendo números inteiros.
No dia dos exames, os alunos vestiam roupas melhores, pois, para o evento eram convidadas pessoas
da comunidade, eram cantados hinos pátrios e recitadas poesia de autores nacionais. Assim, na ata
dos exames finais do ano de 1937, o Sr. Velocino Britto, que redige e assina a ata, registra seu
contentamento pelos resultados vistos e cita o nome das pessoas presentes, convidadas para o ato:
Sr Caetano Toni, inspetor seccional, Sr. Jorge Sonaglio, zelador da escola, e José Astolfi, gerente da
Cooperativa Dona Cândida, os quais assinam a ata juntamente com a professora Josefina Caron.
Em 07 de fevereiro de 1939, Caetano Toni solicitou à prefeitura a colocação na escola de uma talha
para água, um cabide para chapéus e um mapa do Rio Grande do Sul. Por este solicitação,
depreende-se o quanto era carente aquela escola. O pedido foi atendido, pois na ata da visita à
escola em 18 de setembro daquele ano, o Inspetor Velocino Britto registra que, “de chegada, notei a
grande diferença na sua fisionomia”, referindo-se aos objetos com que a sala de aula fora
enriquecida, e tece elogios à professora – que estava de licença – e ao professor substituto Cândido
Crescenti.
Em 1942, a Inspetora de Ensino Iracema Pilar, em ofício à professora Josefina, dando-lhe informações
solicitadas, aproveita a oportunidade para lembrá-la que deve falar aos alunos “do nosso querido
Brasil, despertando ou avivando sempre mais nesses coraçõezinhos o amor pátrio, ensinando-lhes o
que simboliza nossa bandeira, o que sintetizam suas lindas cores e incutindo-lhes o respeito e
veneração à mesma, e, ainda incentivando neles o desejo de aprender nossa língua e só
expressarem-se por ela.” O Brasil vivia o tempo da Segunda Guerra Mundial e passou a praticar uma
política nacionalista em todos os setores da sociedade, que chegou também à escola da Pina. Já em
1940, um de seus alunos – e sobrinho -, Waldomiro De Maman, foi escolhido para, com alunos
representantes de escolas municipais do interior, integrar um grupo de 500 alunos “coloninhos” para
assistir em Porto Alegre aos festejos da semana da Pátria: a grande parada da Juventude Brasileira, o
desfile militar no dia 7 e mais visita ao palácio do Governo e missa especial na Catedral
Metropolitana. Esse fato foi lembrado em um discurso lido pelo próprio Waldomiro no dia dos
exames finais, cuja cópia, transcrita do original, e assinada pelo Inspetor Escolar Sr. Velocino Britto,
encontra-se hoje no Arquivo Histórico da Prefeitura de Guaporé. O autor do discurso não foi
certamente o “coloninho” Waldomiro, que deve tê-lo recebido pronto da professora ou de outra
fonte.
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A Pina empenhou-se nessa época em seguir a orientação de sua inspetora escolar. Mais fácil e mais
tranqüila deve-lhe ter sido a tarefa, em anos anteriores, de preparar moças da própria Linha
Colombo e linhas vizinhas para as provas de admissão ao magistério municipal. Com o seu saber em
aritmética, os fatos principais da História do Brasil e de Geografia, mais a leitura de textos, junto com
seu sentido de disciplina, preparou sua própria filha Angelina, a sobrinha Bernardina De Maman,
Irene Gusattti, duas moças chamadas Angelina Nardino, primas entre si, além de outras.
Em 1943, a Pina entrou em licença-saúde para uma cirurgia de sinusite no hospital de Roca Sales,
resultando dessa operação a perda da visão em um olho. O fato apressou a sua aposentadoria,
concedida em 28 de agosto de 1944, com o ordenado de 1.478,40 réis, após 28 anos de efetivo
serviço. Nesse mesmo ano, a família Caron deixou a Linha Colombo para residir em Jacutinga do Sul RS, onde Pina faleceu em 1976.

Em 1936, a professora Josefina de Mamam Caron, documentou sua passagem pela escola da Linha Colombo
com esta foto, feita defronte à escola. Na frente da professora, muito séria, mostrando um livro escolar, vê-se o
Euclides Caron, filho da professora; seguem-se Santina Damian, Iole Sassi, Maria Toni, Odila Bresolin, Nadir
Caron, Lídia Nervi, Arlindo Toni, Ivo Toni, Primo Barella, Antônio Girotto. Na 2.ª fila: Zélia Astolfi, Isete Girotto,
Nilse Colnaghi, Luísa Zani, Angelina Caron, Clara Astolfi, Elsa Astolfi, Olívio Sonaglio, Valentino Bresolin, João
Grando, José Damian. Na 3.ª fila: Bernardina De Maman, Albertina Toni, Ilda Caron, Inês Barater, Augusta Toni,
Inês Barella, Avelino Sonaglio, Cirilo Pezzatto, Otávio Oltramari, José Toni. 4.ª fila: Irene Damian, Adelaide
Grando, Maria Sassi, Matilde Bresolin, Idalina Sonaglio, Pedro Pizzatto, Plínio Astolfi, Hermínio Toni, Luís Toni.
Quinta fila: Paulina Minossi, Ester Grando, ... Colnaghi.(nomes dos alunos fornecidos por Nadir Caron).
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Ouvimos algumas pessoas – todas na casa dos 80 anos – que foram alunas da Pina e que, do fundo
da memória, trouxeram suas recordações do tempo de escola na Linha Colombo para nossas páginas:

Zélia Astolfi Camerini
Zélia conta que a Pina era uma professora muito dedicada, rigorosa e muito intuitiva. Com ela
aprendeu desde as primeiras letras até a leitura completa da Seleta. A matéria que aprendeu com
base nas aritméticas de Souza Lobo, explicada pela professora foi-lhe de grande valia, tanto na escola
Scalabrini, de Guaporé, como no Curso Complementar em Caxias. Nessa última escola, encontrou as
mesmas aritméticas, Primeira e Segunda, como fontes didáticas de ensino. Zélia lembra que por
ocasião de uma comemoração cívica, ela, por livre iniciativa, copiou uma poesia patriótica de um
livro escolar que havia em casa, dividiu-a em partes, confiando-as a outras colegas, que, portando
cada uma, fita com uma das cores da bandeira, recitaram, em formato de jogral, a referida poesia.
Foram muitos os elogios recebidos da professora Pina e de outras pessoas presentes pela bela
apresentação e principalmente por realizar tal atividade sem a intervenção de terceiros. Mas a
lembrança mais forte de Zélia é a visão que teve certa manhã, ao entrar na sala da escola (ela tinha
oito anos) e ver seu irmão Mário, cumprindo um castigo imposto pela “maestra”, ajoelhado sobre
grãos de milho, segurando nas mãos, na altura do peito, a tranca da grande porta da escola, a qual
media cerca de quatro metros e era bastante pesada. E o pior, viu que ele ria debochado - como
certamente riu ao fazer a arte que originou o castigo. A Pina, além de professora, era também
madrinha do Mário, que podia, ao menos, mostrar-se arrependido e sofrer com humildade a pena
merecida. Ao contrário, ele “aprontou” outras.
Zélia amava a escola e amava aprender. Lia muito, precisava de leitura e de livros, por isso a escola
da Pina foi para ela uma experiência de vida muito bonita e de boas lembranças. A grande amiga de
Zélia nesse tempo era Hilda, filha primogênita da Pina.

Clara Astolfi Sbroglio
Clara conta que aprendeu a ler na escola da Pina e que fez muitas leituras na famosa Seleta, mas que
nunca fez nenhum texto de redação, nem aprendeu a conjugar verbos, dificuldades que veio a sentir
quando frequentou o Colégio Scalabrini, na cidade. Em compensação, aprendeu muito bem as
operações numéricas, com base nas Aritméticas de Souza Lobo. Clara lembra que, com outras
colegas, lavava o assoalho da escola com vassoura e muita água do poço da própria escola. Como
recompensa, ganhava balas da professora. Uma recordação boa que ela guarda desse tempo é a
negociação que fazia com a colega Helena Oltramari, a troca de lápis, já meio gastos, por maçãs das
macieiras do Oltramari. Clara tem muito nítida a lembrança da grande porta da escola. Ao ingressar
no Colégio Scalabrini foi matriculada na 3.ª série primária, embora tivesse alcançado, com a Pina, a
4.ª série.
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Ornela Astolfi Roos
Ornela, que tinha a mesma idade de Nadir, filha da professora e de quem era amiga, conta que,
durante o recreio, acompanhava a Nadir até a moradia, que não era mais junto da escola, mas era
próxima, para verificar se o feijão para o almoço estava cozinhando bem e se precisava alimentar o
fogo no grande fogão a lenha da família.
Com a Pina, Ornela aprendeu a ler e a escrever, a tabuada de multiplicar e a fazer contas com
números inteiros. À noite, em casa, pedia ao pai ou à mãe ajuda nas contas do dever de casa e lia
muitos textos fáceis da Seleta. Concluída a terceira série, com a mudança da família para a Linha três
de Maio, foi matriculada no Colégio Scalabrini, e, para sua tristeza, rebaixada para a segunda série, o
que ela achou ser um ato injusto.

Renato Astolfi
Freqüentei pouco tempo a escola da Pina, dois ou três anos. Com ela, aprendi a ler e a fazer, mais ou
menos, as quatro operações. A professora passava os exercícios no quadro-negro, e tínhamos que
resolvê-los na lousa. O meu vizinho de banco, que era sobrinho da professora, filho do João De
Maman, me ajudava nas contas. Assim, quando eu apresentava a lousa para a maestra as minhas
contas estavam sempre certas, e ela ficava contente. Meu grande amigo na escola era o Euclides,
filho da professora. Também havia o Miro e o Osmar [Waldomiro e Osmar, filhos de João De
Maman]. Aos dez anos, em 1942, nos mudamos para a Linha Três de Maio, e fui matriculado na 3.ª
série do colégio Conceição (marista) da cidade, onde continuei os estudos, até concluir o curso de
contabilidade.

Elsa Astolfi Braga
A escola da Linha Colombo era de madeira com três degraus na porta da entrada. Era uma sala de
mais ou menos 6m de comprimento e 7m de largura, mais larga que comprida. Cabiam cinco bancos
de cada lado, o corredor no meio e a mesa da professora de frente para a porta, de onde podia
observar a turma toda, e sempre de cara fechada. Era braba.
Os bancos da frente eram maiores, do lado da porta e um pouco mais altos do que os outros. Eram
para as crianças menores, que ficavam então mais perto da professora. Creio que a escola tenha sido
construída pelo próprio cunhado da professora, de nome Caetano Toni, inclusive os bancos.
A professora ocupava, com sua família, algumas peças da parte dos fundos da escola. O marido, que
era ferreiro de profissão, depois do nascimento das duas primeiras filhas resolveu construir uma casa
própria, à distância de uns trezentos metros da escola, e outra para a instalação da ferraria a 50m
cerca da casa, situada sobre a estrada principal. Era um homem muito trabalhador e diversos rapazes
aprenderam o ofício com ele. Chamava-se Antônio Caron, era de família da linha Colombo. Nessa
nova casa, Antônio e a professora pina tiveram diversos filhos. A Angelina, de apelido Tatiana, foi a
minha melhor amiga. Estudamos juntas e sempre aos domingos íamos ao terço na nossa igreja.
Também fizemos a primeira comunhão juntas.
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Fui alfabetizada pela professora Pina através da cartilha de primeiras letras e dos livros usados para
as séries seguintes, até chegar à Seleta em Prosa e Verso, que li muitas vezes. Usei também a lousa,
que trazia sempre bem cuidada para que não se rompesse. Venci muito bem os dois volumes da
Aritmética, de Souza Lobo, a n.º 1 e a n.º 2. e gostava de resolver os problemas apresentados em
suas páginas e os que a professora dava para a gente se exercitar em casa.
Uma das coisas de que eu gostava era de copiar poemas. Às vezes eu criava alguma poesia simples
que escrevia e guardava em uma caixinha só minha. Também recortava de jornais e revistas aquilo
que achava interessante e que também guardava para a tal caixinha, que era como um tesouro só
meu, sempre bem guardado.
Eu era comportada, assim como eram todas as outras meninas da escola. Os meninos eram mais
indisciplinados, sendo que nosso irmão Mário era um dos mais endiabrados. Lembro de tê-lo visto,
um dia, de castigo, ajoelhado sobre grãos de milho, segurando nas mãos a tranca da porta da escola,
que era muito pesada, e lembro que, no dia seguinte, ele foi apanhado em flagrante pela mãe,
praticando uma arte contra a professora, talvez por vingança: Com um espelho, da janela de um
quarto da nossa casa, que ficava mais no alto, refletia o sol no rosto da professora enquanto ela
ministrava sua aula. Foi novamente castigado.
A Pina era muito rigorosa na sua maneira de ser. Uma vez, um aluno – não lembro o nome -,
cometeu uma falta grave e recebeu a tarefa de levar de casa a vara com que devia ser castigado pela
professora no dia seguinte. Levou e recebeu o castigo prometido.
Com a Pina, cheguei à quarta série, mas fui matriculada no Colégio Scalabrini, na cidade, na 3.ª série
primária, embora tivesse já uma boa base, especialmente em matemática.

Josefina Comerlatto
Quando a família do imigrante Comerlatto, em 1938, mudou-se de outra localidade para Guaporé,
precisamente na Linha Colombo, imediatamente as três filhas, Josefina, Albina e Inês, foram
matriculadas na escola da professora Pina.
Josefina contou-nos que, então, contava 12 anos e estava muito adiantada nos estudos, pois sabia a
tabuada, dominava bem as quatro operações, contas de juros, decimais e lia muito bem. A Seleta, ela
já conhecia da outra escola e não tinha mais segredos para ela. Mas o pai fazia questão de que
freqüentasse a escola para manter-se em contato com o estudo. Assim, todas as manhãs, com as
irmãzinhas, que eram menores, Josefina percorria dois quilômetros e meio de estrada para as lições
da Pina, que, conforme Josefina era uma professora muito rigorosa que exigia disciplina e silêncio.
A professora Pina não precisou ensinar nada de fundamental a Josefina, pois ela já dominava todo o
programa de ensino da escola. Lia muito, pois o pai tomava livros emprestados do Sr. Oltramari,
tanto em língua italiana como portuguesa, e isso a ajudou a ter mais conhecimentos e a ser melhor
aluna.
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As meninas eram mais comportadas, os meninos, mais irrequietos e atrevidos contou Josefina, e que
uma vez ela apanhou de um colega. Na verdade a briga não fora com ela, mas com a Albina. Como
essa conseguiu escapar a tempo, os tapas caíram sobre a irmã.
A Albina se declarava cabeçuda para aprender a tabuada e as contas, mas gostava de poesias e mais
ainda de se apresentar declamando versos sempre que tinha oportunidade. Quando da visita de
alguma autoridade à escola, ou quando a comissão da prefeitura ia fazer os exames de fim de ano, a
Albina recitava poemas e gostava de ser cumprimentada e abraçada pelos visitantes. A professora
Pina se orgulhava de ter uma aluna sempre disposta a fazer com gosto uma apresentação.
Assim, por mais de duas décadas as famílias da Linha Colombo contaram com a professora Pina na
instrução e educação de seus filhos. Cinqüenta ou mais alunos de ambos os sexos, com idades
diferentes, sendo alfabetizados, aprendendo a somar, dividir e multiplicar, aprendendo
obrigatoriamente a tabuada de cor, os cálculos com números decimais e os cálculos de juros e
outros, e ainda memorizar datas e fatos históricos e acidentes geográficos e capitais de estados e
países que, para eles, só existiam nas páginas do livro. E todos esses alunos em uma mesma sala. E os
poucos que hoje prestaram declarações afirmam que aprenderam, sim, e que leram a seleta uma,
duas e até mais vezes. É preciso dizer que esses meninos e meninas, ao terminar o período escolar,
voltavam para casa e ajudavam nos trabalhos da lavoura, no trato dos animais e em outras atividades
domésticas sobreviveram, fizeram-se adultos e cumpriram sua missão de cidadania. E a professora
Josefina De Maman, que antes de começar o dia na escola, já tinha resolvido algumas tarefas do lar e
que além do ensino governava a casa, cuidava da família e da horta, encontrava tempo para visitar os
doentes do lugar e participar das atividades religiosas na capela, também sobreviveu, ciente de que
havia dado o melhor de si.
A ela, todo o nosso respeito e admiração!

Maria Astolfi
Gramado

Fontes: Escritos de Nadir Caron Tessaro (in m. a Maria astolfi; arquivo histórico da prefeitura de
Guaporé; depoimentos de ex-alunos da professora Josefina).

visite nossa pagina web:
www.astolfi.com.br
De suas sugestões para melhoria pelo e-mail
alexandre@astolfi.com.br

47

UMA FAMILIA:
Genuíno Astolfi e Giacomina Borelli

Vou tentar descrever sucintamente, um pouco da grande família de Genuíno e Giacomina,
trazendo aqui alguns fatos que marcaram minha vida.

A Dona Júlia Dall'Acqua De Maman ladeada pelo filho
Genuíno, que tem ao colo a primogênita Lourdes, e
Giacomina, com Benjamin; sentados, Odila e Nelci.
O casal Genuíno Astolfi e Giacomina Borelli

Nas lembranças da família de Genuíno Antônio Astolfi, nascido em 09 de janeiro de 1920, neto do
imigrante Antônio e filho de Benjamim, estão muito presente a figura da nona Júlia, sua mãe, para
quem, em virtude de ter ficado viúva precocemente, ficou a tarefa de criar e educar seus nove filhos:
Vilma, Genuíno, Romilda, Sérgio, Edy, Julieta, Clarisse, Evaldo e Euclides. Tenho na memória que,
naquele tempo e muito tempo depois, diferentemente dos dias atuais, quando acontecia do chefe da
família se ausentar ou falecer, a responsabilidade da gerência da família recaía sobre o filho varão
mais velho, no caso presente, Genuíno.
Posso avaliar o quanto foi complicado para a cabeça daquele adolescente a tarefa de exercer a
função de líder e até de provedor da família, mesmo em conjunto com sua mãe, responsável pela
numerosa prole.
E, assim, a família foi vivendo, passando privações, residindo e plantando em terrenos alheios. Mas
Genuíno, mesmo arcando com tamanha responsabilidade, como todo o jovem, não deixava de
participar de festas e até namorar. Foi assim que, namorando uma moça das redondezas, levou um
histórico “fora”, pois ela contou a seus familiares que o Gino, era assim que o chamavam, pretendia
comprar um rádio - que era uma caixa que falava. Considerado louco pelos pais da moça, que não
imaginavam o que fosse um rádio, foi exigido o fim do namoro. Algum tempo depois, sua irmã Vilma
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casou-se com Felipe Borelli, que tinha uma irmã charmosa e trabalhadeira, chamada Giacomina. Gino
a elegeu para sua companheira para o resto da vida. E assim, em 09 de agosto de 1941, mais um
casamento aconteceu na família e, como era costume, a noiva foi residir com o clã Astolfi, no quarto
mobiliado com móveis entalhados por Gino dos quais ainda uma mesinha existe.
A situação financeira continuava péssima. Foi nesse clima que em 06 de fevereiro de 1.943 nasceu
Lourdes, como um presente especial, depois de um parto difícil em que Giacomina quase perdeu a
vida. O berço de Lourdes também foi feito por Gino e serviu para embalar muitos bebês de sua
família. A vida seguia, os filhos crescendo felizes, não havia mais crianças de colo, embora Clarisse,
Evaldo e Euclides ainda estivessem na infância.
Certo dia, Genuíno recebeu uma proposta de José De Maman, irmão da nona Júlia, para gerenciar
uma de suas serrarias nas imediações de Erexim. Entusiasmado com a possibilidade de dar uma vida
melhor aos seus, lá foi ele e seu séquito familiar para a nova vida. Moraram em diversos lugares e
diferentes casas.
Nessas andanças, nasceu em 19 de maio de 1944 o filho Nelci e em 15 de março de 1946, a filha
Odila, até que se transferiram, pelo mesmo motivo de gerenciar serrarias do tio José, para Muliterno,
lugar onde Genuíno e Giacomina criaram raízes profundas e onde em 06 de abril de 1947 nasceu
Benjamin.
Depois de alguns anos na gerência da serraria, já ambientados e com boa parte de seus irmãos - Edy,
Romilda, Sérgio, Julieta e Clarisse - já casados, cada um constituindo um novo núcleo familiar, surgiu
a oportunidade de Genuíno e Giacomina montarem uma pequena casa de negócios.
Com o trabalho na casa de negócios foi possível adquirir um bom terreno onde Genuíno construiu
uma ampla e confortável casa, abrigando a sua família e também o seu comércio.
Enquanto isso, íamos crescendo sob o olhar carinhoso e com os quitutes saborosos da nona Júlia. Ela,
além de cuidar de seu bem estar, também nos contava histórias dos livros que ela tinha lido, como o
Conde de Monte Cristo, Dom Quixote, O Judeu Errante, livros esses que estavam em um caixote
junto com outros papéis e que de vez em quando, com nossa curiosidade aguçada manuseávamos,
imaginando como poderíamos ler todas aquelas páginas. Quando a nona nos contava essas historias,
mais as do Pedro Malasartes e outras tantas que ela inventava ou que ela nos transmitia dos seus
antepassados, maravilhados perguntávamos: - Nona, é verdade? e ela respondia: - Claro que é
verdade, quem conta está aqui e quem escuta também!. Essa era a resposta que nem sempre nos
satisfazia, mas que fomentava ainda mais a nossa imaginação. Sempre digo que o gosto pelo saber
nós o herdamos da nossa nona. Quando era dia de fazer pão, a nona Júlia entrava novamente em
cena. Agora era para fritar pequenas porções de massa do pão, que nós apelidamos de bastardi,
devido a nossa insistência para que ela satisfizesse a nossa vontade, e ela falava: Vá, vá bastardi, mas
depois ela fritava.
Genuíno tornou-se uma espécie de líder da comunidade: participava da comissão da Igreja como
fabriqueiro, foi comissário, subprefeito, membro da comissão escolar, festeiro, e até capelão. Muitas
vezes servia de conselheiro para seus amigos e fregueses. Seus parcos conhecimentos, adquiridos
nas viagens para compra de mercadoria para seu negócio, além de curiosidades e relatos que
absorvia com prazer e a leitura de jornais e revistas que adquiria por onde passava, o tornavam uma
pessoa de fácil comunicação e hábil para transmitir novidades.
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Envolvido com necessitados, muitas vezes era quem transportava doentes para o hospital, cedia
alimentos, remédios, sem nada receber em troca, sendo por isso constantemente criticado pelos
familiares. Mas ele revidava com uma frase: - Quem não vive para servir, não serve para viver!
Esse altruísmo que praticou foi reconhecido pela comunidade em que viveu e que deu seu nome a
uma Avenida da agora cidade de Muliterno.
Muliterno era um povoado pequeno, onde havia somente uma escola municipal. Assim, os filhos de
Genuíno repetiam o ultimo ano várias vezes, somente pelo prazer de continuar a estudar.
Começando pelo Nelci, um a um fomos enviados para colégios, em regime de Internato, para
continuar nossos estudos em cidades distantes. Digo distantes, pois sem estradas, ônibus, telefone e
dinheiro, tudo ficava difícil e muito longe.
Naquela época, mais precisamente no ano de 1959, Genuíno e Giacomina, adotaram um menino
com o nome de Antonio Adenor, o qual preencheu um pouco o vazio deixado pela ausência dos
filhos.
Com o casamento de Lourdes e Odila, e com a ausência de Nelci e Benjamin, que continuava
estudando, Genuino e Giacomina sentiram necessidade de fechar á casa de comércio e residir em
Passo Fundo para ficar mais perto dos filhos solteiros. Depois de residirem temporariamente em uma
chácara do filho Nelci, mudaram para a cidade, aonde Genuíno, com seu caminhão, fazia fretes e
Giacomina, entre outras atividades de caráter social, passou a ser ministra da Eucaristia.
E foi em Passo Fundo que terminaram sua missão aqui na terra: Genuino em 02 de junho de 1982 e
Giacomina em 22 de dezembro de 1992.
Certamente, muito mais teria de relatar sobre a trajetória de Genuíno e a continuidade de seus
descendentes, mas essa é outra história, entremeada a muitas outras histórias*.

Lourdes Astolfi Vivan
São Marcos - RS

* Ver a revista comemorativa ao 10.º Encontro – 7.ª edição, “Uma família” e revista
comemorativa ao 11.º encontro, 8.ª edição, “Uma mulher.”

Você Sabia?
Nossa revista teve sua primeira edição no ano de 1984 e este
exemplar já é a edição de número 17.
Você pode ler todas as revistas em nossa página de família.
www.astolfi.com.br
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JUVENTUDE:
SAL DESTA TERRA E LUZ DAS NOSSAS VIDAS
Jovens, nossos irmãos, filhos, netos ou sobrinhos, vêm como um presente dos nossos pais, avós e tios, e somos
absolutamente responsáveis, com eles, pelos adultos ou idosos, filhos, netos ou sobrinhos que virão. Confuso? Não.
Imediatamente, eu me redargo, pois para a juventude tudo é muito simples e simplesmente desafiador. Neste ano de
2013 em que ocorreu a Jornada Mundial da Juventude no Brasil, em que é aprovada a Lei Federal nº 12.852 – Estatuto da
Juventude, e que realizamos mais um encontro dos Astolfi & Dall’Acqua, é imprescindível que nos ocupemos, reflitamos e
nos regozijemos com a juventude da nossa família. Esta etapa, ao mesmo tempo perene e transitória, que passa e se nos
renova, é infindável, fundante, reparadora e prospectante. Esse momento tão curto da vida de cada um, que dura
apenas uns 14 anos e se estende dos 15 aos 29 anos, é o dínamo de todos nós. Se a infância é determinante para definir o
adulto que seremos, é na juventude que reconhecemos a pessoa que somos, de onde e como viemos e o nosso papel no
mundo.
Os imigrantes Giuseppe Dall’ Acqua, com 39 anos, e Anna Bonfardin, com 32 anos em 1878, ambos de La Valle Agordina,
Província de Belluno; Antônio Ângelo Astolfi, com 33 anos em 1885 e Teresa Azzalini, com 28 anos, emigrados de Sarone,
Província de Pordenone, localizados todos em Bento Gonçalves, chegaram, quando a juventude do corpo declinava, mas
iluminados pela esperança, capazes de superar todas as mazelas e acreditar nesse novo espaço-tempo, constituíram-se
em verdadeiros sal desta terra e luz daqueles que estavam por vir.
Mais de um século se passou e cá estamos, cercados de maravilhosos jovens Astolfi & Dall’Acqua, que seguem suas
jornadas nesta Terra. Uns, heroicamente, no lugar onde nasceram, outros, a exemplo de seus parentes mais remotos,
transitando por diversos lugares do planeta, mas todos com o tempero e a perseverança de seus ascendentes. Eis
algumas notícias que temos recebido dos feitos dessa gente:

Martina Camerini Marafon

Martina nasceu em abril de 1992. É filha de Altemir Marafon e Mariângela Camerini.
Em janeiro de 2012, após dois anos de cursinho pré-vestibular para Medicina, Martina foi aprovada
no concurso vestibular em três faculdades: PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul, UCPel (Universidade Católica de Pelotas, classificando-se em 1.º lugar, e UFRGS (Universidade
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Federal do Rio Grande do Sul, optando pela federal devido a seu prestígio e tradição no meio
acadêmico.
Depois de passar alguns meses na Europa estudando inglês, iniciou o curso de Medicina em agosto
do mesmo ano. Atualmente, no terceiro semestre, aguarda ansiosamente o início do ciclo clínico do
curso, que se dará no ano de 2014.
Por enquanto, Martina divide seu tempo entre os afazeres da faculdade, a família e os amigos e se
diz realizada por estar seguindo a carreira médica, um sonho acalentado desde a infância.
Martina é trineta dos imigrantes Antônio Astolfi e Teresa Azzalini e tetraneta dos imigrantes
Giuseppe Dall’Acqua e Anna Bonfardin.

Carolina Marcondes Ferraz Astolfi Pedro
É com muita emoção que escrevo sobre as realizações de Carolina Marcondes Ferraz Astolfi Pedro.
Minha filha querida, que sempre nos deu muito orgulho. Carolina é filha de Carla Salomone
Marcondes Ferraz e Marcio Astolfi Pedro, irmã de Henrique Marcondes Ferraz Astolfi Pedro, neta de
Carmen Maria Astolfi Pedro. Tem 18 anos, nasceu em 25 de Abril de 1995. Conto aqui esta história
que pode tocar o coração das mães, pais e filhos da família.
Carolina sempre foi uma criança adorável, alegre, decidida e responsável. Assim que ela nasceu nos
preocupava o fato de os pais (tanto eu quanto o Marcio) trabalharmos fora e constantemente
viajarmos a trabalho, além de que sempre moramos longe da família. Ainda na maternidade falamos
no ouvidinho dela: “Carol, seja boazinha porque o papai e a mamãe precisam trabalhar fora e se for
boazinha vai dar tudo certo”. Bem, sempre achamos que ela ouviu nosso recado.
Assim que ela nasceu, nos mudamos para São Paulo, e até os seus dois anos de idade, tivemos a
minha querida avó Mary de Lourdes Pereira da Silva, morando conosco e nos ajudando nos cuidados
com a Carolina. Tenho que dizer: Família é tudo. Minha avó foi um anjo nesta fase, a Carol não se
lembra de nada, mas era tratada com muito amor e carinho. Minha avó zelava por ela enquanto nós
estávamos fora. De qualquer forma, sempre tem um jeitinho de educar nossos filhos, mesmo
trabalhando fora, com pouco tempo livre. Acho que quando queremos tudo é possível, e vale a pena!
A Carolina é um exemplo disto.
Na educação, tanto dela quanto do Henrique, procuramos ajudar a identificar os talentos natos!
Aquilo que eles gostam e realmente se destacam, seja no esporte, na dança, na música, no desenho,
na escrita. Vejo que nós como pais temos que jogar a isca e deixar que pesquem. Não podemos
desperdiçar os talentos. O talento é aquela semente que nasce com a criança e vai crescendo, se for
bem cultivada.
Nem tudo são flores e às vezes bate aquela insegurança, será que estamos fazendo certo, o melhor
pra eles? No caso da Carolina, já desde cedo, mostrou ter um talento especial para a escrita, que foi
sendo reconhecido e identificado nas escolas em que estudou e pela família. Aquela professora de
português do colégio Materdei que nos emociona até hoje, quando falamos o seu nome: professora
Carmen.
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Acho que sempre procuramos valorizar muito os estudos, mostrar a importância do conhecimento e
neste ponto, ser muito claro, não há outro caminho, se não o do conhecimento. E para isso, o estudo
é fundamental. Tudo que ela fazia era valorizado por nós, bem como, o desejo de que ela se
superasse, sempre. Aquele jeitinho de mãe: acho que pode caprichar mais aqui, se fizer assim, vai
ficar melhor. Respeitar a escola e os professores, e confiar que eles vão dar conta! Se isto não
acontece, acho que os pais têm que mudar os filhos de escola. A melhor escola é aquela em que os
pais confiam. Porém, a atenção em casa, acompanhar no detalhe tudo que vem da escola, da
produção deles, é muito importante.
A importância dos estudos foi crescendo e com o tempo, ela mesma já conseguia seguir sozinha, mas
sempre com o nosso suporte. Carolina gostava muito de dançar e a dança foi uma inspiração, uma
alegria para ela, mas não o principal. Escrever era sempre o que emocionava!
No 9º. ano do ensino fundamental, Carolina ganhou 1º. Lugar no “Concurso de Redação da Fundação
Cassiano Ricardo”, concurso, em que todas as escolas de São José dos Campos, participam. Cada
escola seleciona 10 redações, o concurso escolhe três vencedores. Fomos acompanhando os
resultados e a redação da Carol foi passando por todas as etapas, até que venceu. A premiação foi só
emoção! Com Hino Nacional e toda a formalização que um evento desta importância merece!

Premiação: pai Marcio, mãe Carla, Carolina, Professora Fernanda, vó materna Zilmar e vô materno Fernando.

Em seguida, participou do concurso de crônicas da escola Poliedro, como é um grande colégio com
diversas unidades em todo o Brasil, eram muitos participantes e a crônica dela foi uma das 10
melhores e outra premiação nos encheu de orgulho!
E assim foi, chegou a formatura do 9º ano, do ensino médio, sempre rodeada de amigos e amigas e
muita festa e churrasco para descontrair. Como gosta de uma festa! Mas o estudo sempre vinha
primeiro, tenham certeza disto!
Neste último ano, ou seja, em 2012, Carolina finalizou o Ensino Médio. Muita definição e angústia
rodeiam a família neste momento. Muitas perguntas eles tem que responder, e ainda nem fizeram
18 anos: ir pro cursinho? ficar na escola? que carreira seguir? seguir a emoção? seguir a intuição?
seguir a razão? Foi um ano duro!!! Para ela principalmente, mas toda a família se envolve e torce
junto!
Aconteceu que resolvemos juntos que ela não iria para o famoso cursinho pré-vestibular, iria cursar o
3º. Ano na escola Poliedro, foi uma decisão difícil, já que o cursinho tem aquele apelo de ser
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“puxado”, ter horas a mais de estudo, etc. Mas isto não nos encantou. Para nós estava claro que ela
teria que estar num ambiente bom, ter um tempo para estudo sozinha, e estar com os amigos que
ela sempre adorou! Ela estar bem emocionalmente era importante neste ano difícil para toda a
família! Carolina é muito nova e não precisava daquele estresse todo, mas sim, de muito tempo de
estudo e dedicação pessoal, como uma atleta!
Bem, a estratégia deu certo, pois ela conseguiu passar para as duas faculdades pelas quais optou:
PUC-RIO e UFRJ – Federal do Rio de Janeiro, para o curso de Direito, que ela escolheu depois de
algumas pesquisas e palestras, seguindo o talento pra área de Humanas e o gosto pela escrita. O
concurso para a Federal, era bastante concorrido, 7000 candidatos concorriam a 180 vagas, somente
para o curso de Direito. Mais uma vez ela nos encheu de orgulho!
Carolina se mudou para o Rio, já formou um grupo de amigos, e está bem integrada na Faculdade
que escolheu: Universidade Federal do Rio de Janeiro. E já deixou claro para os pais que agora é com
ela. No começo estranhei um pouco, mas pensando bem, é a lei natural da vida, criamos os filhos
para o mundo e é assim que tem que ser!
Este é só um pedacinho de uma história que está só começando ....
Papais, mamães e filhinhos desta querida família fiquem com Deus!
Carla Marcondes Ferraz Astolfi Pedro
São José dos Campos - SP

Vitória Rech Astolfi
Após uma gravidez e alto risco, em que a mamãe Maristela necessitou de cuidados médicos constantes, veio ao mundo
nossa filha, uma criança linda, que sabíamos que seria muito amada. Era o ano de 1993 no dia 28 de abril, na cidade de
estância Velha, RS.
O nome da pequena deveria ser Marina, contudo, por ter sobrevivido a tantos problemas ocorridos na gestação, em
frente ao cartório onde seria registrada, o nome foi alterado para Vitória, pois ela conseguiu vencer todos os desafios que
lhe haviam sido impostos até o nascimento.
Vitória crescia com saúde e um manifesto interesse por leituras; lia
livrinhos infantis e revistinhas, sempre querendo aprender mais e mais.
Ingressou na escola, com quatro anos. Certa vez fomos chamados pela
direção e informados que deveríamos levar outros brinquedos para a
Vitória utilizar, pois os que a escola oferecia não causava mais interesse à
menina.
Logo passou a freqüentar o jardim de infância e, com menos de seis anos
de idade, estava na primeira série primária, ávida por aprender, mais do
que brincar.
Desde os primeiros passos, notava-se o interesse pela música e pela dança.
Com três anos e meio, começou a ter aulas de balé,
Certa ocasião, em passeio pelo shopping, a menina foi sorteada para aulas
de informática na escola InfoBaby, da Itautec, sendo considerada a
mascote da escola, em razão de sua pouca idade – menos de quatro anos.
Aqui se acentuou o interesse por conhecimentos e a busca de desafios.
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Aos sete anos, Vitória ingressou no Coral Luizinho, de Novo Hamburgo, que se apresentou em diversas cidades do Rio
Grande do Sul, com Vitória participando de danças regionais. Depois, ingressou no Coro das Meninas Cantoras,
apresentando espetáculos em diversas cidades do Brasil e da América Latina - Uruguai, Paraguai, Argentina e Chile.
Chegou a vez de interessar-se por teatro. Fez cursos de TV e cinema com artistas da rede Globo, e atuou em peças
teatrais no Centro de Cultura de Novo Hamburgo e Dois Irmãos, incluindo um monólogo de 1h30min de duração.
No ano de 2007, Vitória ingressou na Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, em Novo Hamburgo, no Curso
Técnico de Química, concluído em 2011. No primeiro ano nessa escola participou de concurso de contos e crônicas,
levando um troféu, tendo seu conto publicado em livro e na agenda da escola. No ano seguinte participou da FEICIT (
Feira interna de Ciência e Tecnologia), de Novo Hamburgo, com a peça teatral “O vermelho da maçã, classificando-se, o
grupo de atores, em primeiro lugar, sendo o espetáculo apresentado em diversa cidades da região.
Durante o curso na Fundação Liberato, participou de diversas feiras científicas, obtendo diversos prêmios, entre os quais:
* 2009 - Participação na 13.ª FEICIT (Feira Interna de Ciência e Tecnologia), com o projeto em grupo “Utilização da
microalga – nannochloropsis oculata na redução da emissão de CO²”.
Premiação: Credenciamento para participação na 24.ª MOSTRATEC.
* 2009 – Participação na 24.ª MOSTRATEC, com o projeto em grupo “Utilização da microalga nannochloropsis ocullata,
na redução da emissão de CO2”. Premiação: Prêmio REFAP de Tecnologia para um meio ambiente sustentável –
Credenciamento para participação na 18.ª INEPO em Istambul, Turquia.
*2010 – Participação na 18.ª INPO (Internacional Environmental Project Olympiad), com projeto em grupo “Utilization of
the Microalga Species Nannochloropsis oculata to Reduce the CO² missions”.
Premiação: Medalha de bronze.
* 2010 – Participação na 14.ª FEICIT, com o projeto individual “Produção limpa de biodiesel de microalgas II”.
Premiação: Credenciamento para a participação na 25.ª MOSTRATEC
* 2010 – Participação na 25.ª MOSTRATEC, com o projeto individual “Produção limpa de biodiesel de microalgas II”.
Premiações:
° 1.° lugar na Área de Bioquímica e Química.
° Prêmio Jovem Cientista, da Assembléia Legislativa do Estado do RS, para participação na Reunião anual da SBPC
(Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), em Goiânia – GO, em julho de 2011.
° Prêmio INTEL de Tecnologia para participação na Intel/ISEF 2011, em Los Angeles, Califórnia – EUA, em maio de 2011.
2011 - Em Los Angeles, Califórnia – EUA, participaçãp na Intel/ISEF 2011 (Intel Internacional Science and Engineering Fair),
com o projeto individual “Clean Productionn of Biodiesel using the Microalgae Nannochloropsis oculata”.


Participação na 63.ª SBPC (Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), com o projeto
individual “Produção limpa de Biodiesel usando a microalga nannochloropsis oculata”.



2011 –Participação na 15.ª FEICIT, com projeto individual “Otimização da produção de óleo da microalga
nannoclhloropsis oculata III”.



Premiação:credenciamento para a participação na 26.ª MOSTRATEC.



2011 - Participação na 26.ª Mostratec, em Novo Hamburgo, com o projeto individual “Otimização da produção
de óleo da microalga nannochloropsis oculata III



2012 - Participação na 16.ª FEICIT, com o projeto individual “Busca por compostos bioativos em extratos de
microalga nannochloropsis oculata”.



Premiação: Credenciamento para a participação na 27.ª MOSTRATEC.



Participação, em Novo Hamburgo, da 27.ª MOSTRATEC com o projeto individual “Busca por compostos
boativos em extratos da microalga nannochloropsis oculata”.
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2013 – Participação na FEBRACE 11 (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia) com o projeto individual “Busca
por compostos bioativos em extratos da microalga nannochloropsis oculata”.



Premiações:

° 2.º lugar na Área de Ciências e Saúde
° 2.º lugar em rigor científico
° Prêmio Estudar Ciência, da Fundação Estudar
° Credenciamento para a Feira de Ciências MOCINN (Movimento Científico Norte e Nordeste*.
2013 – Participação na 1.ª Expo nacional MILSET Brasil, com o projeto individual “Busca por compostos bioativos em
extratos de microalga nannochloropsis aculata”.
Premiação: Credenciamento para a MILSET Expo-Sciences internattional em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.


2013 – Participação na MILSET Exposciences International 2913, com o projeto individual “Search for Bioactive
Compounds in Microalgae Nannochloropsis oculata Extaracts”.



2013 – Participação na MOCINN . Expo-Sciences International 2013, com o projeto individual “Busca por
compostos bioativos em extratos da microalga nannochloropsis oculata”.



2013 – Mês de julho - Foi selecionada pelo Instituto Weizman, entre centenas de candidatos, para um curso de
verão em Israel, com atividades no laboratório do Instituto, e pesquisa de campo, com duracão de um mês.
Apenas cinco alunos brasileiros foram contemplados com esse curso: três do Vale do Sinos, incluindo Vitória, e
dois de São Paulo.

Fernando e Maristela Rech Astolfi
Vitória é tretraneta de Giuseppe Dall’Acqua –Anna Bonfardin e trineta de Antônio Astolfi - Teresa Azzalini.

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN FILHO
Neto de Lourdes Astolfi Vivan, nasceu em Porto Alegre-RS, tem 19 anos, cursa o 6º semestre do
Curso de Direito da UFRGS-Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Apaixonado por música, toca
violino e piano, e dedica-se, intensamente, aos estudos de composição. Fez o Ensino Fundamental no
Colégio La Salle Santo Antônio. Estudou música no Projeto Prelúdio/UFRGS de 2000 a 2010 e desde
2010 tem dado continuidade à formação no Programa de Extensão/Departamento de
Música/Instituto de Artes-UFRGS. Domina fluentemente inglês e espanhol, tendo realizado seus
estudos no Cultura Inglesa e no Instituto Cervantes, respectivamente. Em 2008 foi aprovado no
concurso de ingresso para o Ensino Médio do Colégio Militar de Porto Alegre, onde integrou o Clube
de Astronomia, a Legião de Honra e a Banda de Música, ocupando como instrumentista, no Sax Alto,
o posto de 2º Tenente Aluno, praticou atletismo e karatê, foi orador da Turma de Formandos 2010 e
homenageado como Melhor Aluno em Literatura. No segundo semestre de 2012 estudou na
University of Oxford, na Inglaterra – Reino Unido, após ter sido contemplado com bolsa integral
(viagem/estadia/alimentação/ curso/lazer/seguro) em seleção realizada pela RELINTER-UFRGS.

56

MANOELA ASTOLFI VIVAN
Neta de Lourdes Astolfi Vivan, nasceu em Porto Alegre-RS, tem 17 anos. Fez as séries iniciais do
Ensino Fundamental no Colégio La Salle Santo Antônio. Em 2005, com apenas 9 anos, foi aprovada
no concurso de ingresso à 5ª série do Ensino Fundamental do CMPA-Colégio Militar de Porto Alegre,
onde integrou a Legião de Honra(2006-2012), o Clube de Xadrez(2006-2007), o Clube de
Astronomia(2008-2009), a Equipe de Vôlei (2008-2012) e a Banda de Música(2006-2012) como
instrumentista, no Clarinete, sendo sua Comandante nos anos de 2011 e 2012. Fez estudos de
música no Projeto Prelúdio/UFRGS(2002-2010), de artes plásticas no Projeto PREA/UFRGS(20042005), de francês na Aliança Francesa-PoA (2009-2011) e de dança clássica na Cadica Danças e
Ritmos e no Ballet Redenção (2010-2012). Concluiu o Ensino Médio em 2012 no CMPA, sendo
aprovada para ingresso no Curso de Biomedicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de
Porto Alegre-UFCSPA. Atualmente faz curso pré-vestibular de turno integral, em escola especializada
para Medicina, em que foi contemplada com bolsa integral em razão de seu bom desempenho no
Concurso Vestibular UFRGS de 2013.

Cleidi Souza
Porto Alegre
Gerson e Manoela são filhos de Gerson Vivan e Cleidi Souza, tetranetos de AntônioAstolfi-Teresa
Azzalini e tetranetos de Giuseppe Dall’Acqua e Anna Bonfardin.

Aline Astolfi Albo
Aline, filha de Eber Albo e Eliane Astolfi (falecidos), nascida em Porto Alegre, tem 29
anos, graduou-se em Jornalismo na PUC (Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul) e, em 2009, favorecida pelo seu passaporte de cidadã italiana, partiu
em busca de realizações. Determinada a vivenciar melhor o idioma inglês, foi para a
Irlanda, morando quatro meses em Dublin, transferindo-se depois para Londres,
onde permaneceu cinco meses. Após uma temporada no Brasil, movida pelo gosto
de viajar e aprender mais, partiu para experiências novas e encontra-se há quatro
meses em Sydney, na Austrália, onde trabalha em um restaurante italiano. Em um
relato interessante, Aline nos contou sobre as diferenças no modo de vida de cada
um desses países e de como são vistos e aceitos os jovens estrangeiros, como ela,
que aceitam subempregos como forma de manter um padrão de vida digno. Aline
pretende completar um ano de estadia em Sydney e retornar ao Brasil.

Maria Astolfi

(Aline é trineta de Antônio Astolfi e Teresa Azzalini e tetraneta de Giuseppe Dall’Acqua e Anna Bonfardin.)
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Ricardo Astolfi
Nos últimos cinco anos, Ricardo vive com seus Pais Alexandre e Maribel na Cidade do México. Ele
está cursando o último semestre do curso de Administração de empresas na Universidade
Tecnológica de México – UNITEC.
Neste semestre, juntamente com outros três colegas da Unitec, Ricardo decidiu participar de um
simulador de negócios e juntos criaram uma empresa virtual chamada Ganhar Group.
Business Strategy Game é um simulador de negócios a nível mundial que simula a indústria do
calcado. Neste ano participaram 46.575 estudantes de 578 universidades localizadas em 51 países
diferentes. No simulador, se podem controlar dez aspectos diferentes que são: responsabilidade
social, vendas, capacidade de produção, marca, distribuição, marketing online, vendas por atacado,
contratos com celebridades, marcas para terceiros, finanças e fluxo de caixa. Nada mais nos módulos
primários se podem tomar até 266 decisões básicas e avançadas que tem efeito em outros módulos.
O simulador apresenta os resultados de cada equipe uma vez por semana durante vinte semanas de
simulação (as quais representam vinte anos no total). As plantas podem ser distribuídas em quatro
regiões determinas das que são: América Latina, Ásia-Pacífico, Europa-África e América do Norte.
A equipe Ganhar Group terminou em primeiro lugar a nível mundial e foi à equipe que mais tempo
se manteve em primeiro lugar. A pontuação máxima a nível mundial era de 110 pontos, sendo que a
equipe Ganhar Group conseguiu 116 pontos com 100% de imagem corporativa, a qualidade mais alta
com os preços mais acessíveis. O lucro médio semanal das equipes foi de USD 700.000,00 enquanto
que Ganhar Group teve lucro médio de USD 2.000.000,00 semanais.
É a primeira vez na história que um grupo de alunos da UNITEC ganha o 1° lugar a nível mundial.

Filho de Alexandre. Astolfi e Maribel Pohren, trineto de Antônio Astolfi e Teresa Azzalini e tetraneto
de Giuseppe Dall’Acqua.
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ESTADIO LODOVICO JOSE DAL´ACQUA
O terreno onde está localizado o Estádio Municipal de futebol em
Passos Maia, foi doado por Lodovico Dal’Acqua*
É um terreno com uma área de 16.520m², doado no ano de 1982
ao Esporte Clube Passos Maia.
Em 1993, Passos Maia passou a ser município e, desde aquele ano,
foram várias as tentativas, sempre sem sucesso, das
administrações municipais que se sucediam, para que o E. C.
Passos Maia passasse a escritura do terreno ao município. Assim, a
prefeitura administraria o estádio, que estava abandonado e sem
condições de uso, fazendo a manutenção e todas as melhorias
necessárias para deixá-lo ativo.
Somente no ano de 2010 é que ouve essa transferência, e o campo passou a ser da prefeitura
municipal, que imediatamente foi em busca de recursos, conseguindo de imediato uma emenda
parlamentar do deputado federal Valdir Colatto, que possibilitou a reforma. Foram feitas várias
instalações como vestiários, banheiros, arquibancadas cobertas, melhoria no alambrado e gramado,
além de várias outras.
No dia 12 de março de 2011 foi feita a inauguração desse estádio que passou a se chamar Estádio
Municipal Lodovico José Dal´Acqua.
Na oportunidade, várias autoridades municipais e estaduais, estiveram presentes e o Senhor
Lodovico, como convidado especial, recebeu uma justa e merecida homenagem em agradecimento
pelo trabalho prestado ao município, ele que foi um dos primeiros moradores do antigo Bebedouro,
hoje Passos Maia, e claro, também pela doação do terreno.
Para o jogo de inauguração, a equipe de Passos Maia, comandada por Léocezar Zanchetta, Diretor
de Esportes do município, enfrentou a equipe Master do Internacional de Porto Alegre, num belo dia
em que o Estádio ficou completamente lotado. Muita gente de toda região veio assistir e prestigiar,
tanto o jogo, como também a cerimônia oficial de inauguração.
A equipe de Passos Maia foi composta somente por atletas da casa: Ronaldo Tirelli, Édson Iltchenco,
Rodrigo Vieira, Fernando De Oliveira, Douglas Desanti, Alexandre De Oliveira, Vantuir Bleutw, Edivar
Sutil De Oliveira, Evandro Sutil De Oliveira, Leandro Lângaro, Járbas Ritter, Márcio Golin, Rodrigo
Sganzzerlla, Rodrigo Loregian, Fernandinho Dos Santos, Adelar Wrenzinski, Roberto Rio Branco e
Wagner Tozzo.
A equipe Master do Internacional tinha vários ex-atletas famosos, como o zagueiro Pinga que jogou
na seleção brasileira, Pompeu, campeão do mundo pelo Flamengo, Larry, Maurício, Esquerdinha,
Júlio Cézar, Aílton, Fernando, além de outros.
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A arbitragem do jogo também foi local: Odir Filipini, Luíz Golin e Alvanir Tirelli.
No mesmo ano da inauguração do estádio municipal, ou seja, no dia 11 de dezembro de 2011,
fazendo parte das programações de aniversário do município de Passos Maia, foi a vez da vinda dos
Master do Grêmio, de Porto Alegre, para outro amistoso com a equipe de Passos Maia.
A exemplo daquele dia do jogo com o Inter, o estádio estava completamente lotado, os torcedores
principalmente do Grêmio puderam ver de perto atletas que marcaram história no Grêmio. Estavam
presentes vários ex-atletas famosos como: China e Leandro, campeões da Libertadores e Mundial,
com o Grêmio em 1983. Renato Lima, Jurandir e Paulo Cézar, que eram atletas em 1981, quando o
Grêmio foi campeão do Brasileirão. Ainda estavam presentes: Alcindo, maior goleador do Grêmio de
todos os tempos, Flexa, Ênio, Alexandre, entre outros.

Léocezar Zanchetta
Diretor De Esportes do município de Passos Maia - SC.



Ver matéria sobre Lodovico Dall’Acqua na revista do XVIII Encontro, p.88 – Um desbravador,
de Idemar Antônio Dall’Acqua,

Você Sabia?
Nossa revista teve sua primeira edição no ano de 1984 e este exemplar
já é a edição de número 17.
Voce pode ler todas as revistas em nossa página de família.
www.astolfi.com.br

A capa desta revista foi elaborada pelo nosso Familiar Felipe Astolfi
Pedro que vive no Rio de Janeiro e que trabalha com animações
gráficas.
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MOTIVOS DE ALEGRIA
Aproxima-se o XX Encontro das Famílias Astolfi & Dall’Acqua motivo de jubilo
e muita alegria e porque não dizer, de orgulho, não de orgulho soberbo, mas o
orgulho legítimo por termos um evento dessa magnitude, que nos possibilita
conhecer e rever parentes próximos e distantes, bem como amigos e que, se
não fosse assim, não teríamos a oportunidade de efetivar contatos e de
relacionarmo-nos e nem curtirmos momentos tão maravilhosos e agradáveis.
Nos dias em que estamos vivendo, não há mais tempo de visitar parentes e
amigos, não que nos falte a vontade, mas porque, além da falta de tempo,
todos vivemos absorvidos por compromissos pessoais e de trabalho, e as
distâncias dificultam o convívio com as pessoas.
Assim passa o tempo e não nos vemos.
Atualmente, os sistemas de registros são de caráter virtual, abstratos, e se não
deixarmos algo registrado em papel, fatalmente, em pouco tempo esses
registros podem se perder, pois nem sempre temos equipamentos a nossa
disposição e em condições de uso. Aqui está um dos motivos de existir a nossa
Revista, impressa no velho sistema que nos permite ler, rever, abandonar a
leitura e retomá-la, sem que se quebre se cair ao solo. É bem verdade que não
podemos negar o grande feito da cibernética, mas há espaço para ambas as
modalidades de registros. Assim, continuaremos a produzir a revista.
Para finalizar, deixo aqui um ponto para reflexão e um convite aos nossos
parentes:
- Escrevam. Escrevam sobre sua família, suas experiências de
vida, as historias dos seus antepassados, seus pontos de
vista sobre tanta coisa. Há tanto para se contar!

Pode alguém dizer: - Ah! Eu não sei escrever. Então,
pergunto: - Você não está se sacrificando para dar estudos
aos filhos? Será que nenhum deles pode dar-lhe uma força
para registrar informações e acontecimentos que você
gostaria de narrar? Experimente!
Idemar Antônio Dall’Acqua
Itapema-SC, Setembro 2013
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NOITES PARAGUAIAS
Já havia passado o natal de 1973 e namorava a Luli fazia apenas três meses. Sua irmã Marília estava
casada com um cidadão Paraguaio chamado Roberto. A família havia planejado passar o ano novo
na cidade de Encarnación naquele país onde a irmã da Luli já se encontrava.
Nosso namoro estava na fase onde as intimidades estavam se tornando mais acaloradas, e meus
sogros, com certeza, percebiam a situação.
A Luli, no alto de seus dezesseis, anos botou questão quanto à necessidade de ir junto ao Paraguai,
até porque sua outra irmã, Tânia, ficaria no Brasil. Eram meninas magníficas, pois, com pouca idade,
assumiram as dificuldades financeiras que a família momentaneamente passava e foram trabalhar e
estudar à noite. Sua irmã não poderia viajar em função do trabalho, e a Luli não entendia porque
tinha que ir, pois trabalhava também. Eu entendia bem o motivo que fazia seus pais estarem
intransigentes em ela ter que ir junto para o Paraguai,
O motivo tinha nome e um cabelo bem comprido.
Meio constrangido, eu assistia aquela batalha campal entre a Luli e seus pais, com direito a muito
bate boca e choro. Claro que no fundo eu torcia para a coisa dar certo e ela ficar.
Então o Roberto veio com a solução conciliadora e me disse:
-

Alceu, porque tu não vens junto?
Roberto, não tenho dinheiro...

Para encarar uma viagem dessas eu precisaria de, no mínimo uns 1000 cruzeiros na época, e
realmente eu não tinha essa importância, ao que o Roberto rebateu:
-

Tu não precisas de dinheiro, nós vamos na SIMCA do sogro e vamos ficar na casa do meu pai.
Roberto, vou pensar a respeito. E realmente comecei a pensar nessa possibilidade, pois ficar
dez dias e passar o nosso primeiro ano novo longe seria muito triste para nós.

No outro dia, procurei um amigo que sempre tinha a solução para todos os problemas e lhe coloquei
a situação. Chama-se Lelo e ele sempre otimista me disse:
- Tu tens de ir com certeza, não te preocupa com dinheiro que eu vou fazer uma vaquinha com
os amigos e às 8 horas da noite encontra-me aqui no Café Avenida para eu te passar o dinheiro.
Quanto tu precisas? Serve uns 500 cruzeiros?
O Lelo era um cara de palavra, e então confiante comuniquei a Luli que eu iria. Com todo esse
dinheiro, sem precisar pagar hospedagem e passagem, daria pra fazer um bom passeio.
À noite encontrei o Lelo no Café Avenida que rapidamente me disse:
-

Olha, consegui só 50 pila e estou duro também, então vamos repartir, toma 25 e eu fico com
25.

Fiquei meio frustrado, mas mesmo assim estava decidido a acompanhar minha linda namoradinha ao
Paraguai com 25 pila no bolso.
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A saída estava marcada para as seis horas da
tarde. O Seu Antonio, meu sogro, muito
precavido levou sua SIMCA 3 ANDORINHAS
para uma oficina onde o mecânico que se
chamava Lima, iria efetuar uma meia sola no
motor, trocando os anéis. Meu sogro era um
gringo muito negociante e com certeza devia ter espremido o Lima no acerto do preço, pondo em
risco a qualidade do trabalho realizado.
Tínhamos combinado nos encontrar na oficina do Lima às cinco horas da tarde para, daí, irmos a casa
dele, carregar o carro e seguir viagem para o Paraguai.
Às cinco horas eu estava na oficina, quando chegou meu sogro. O Lima fazia os últimos apertos no
cabeçote. Em seguida acionou o motor que pegou e funcionou normalmente. Um calafrio me passou
na espinha quando ouvi o seguinte dialogo entre o Lima e meu sogro:
- Lima, ficou bom o motor?
- Sim, seu Antônio, ficou bom.
- É que eu vou viajar com a família.
Com certeza como era final de ano, o Lima deve ter pensado que íamos para o litoral a uns 100 km
de distancia.
-

Pode ir tranquilo seu Antonio, o senhor vai para Tramandaí?
Não, Lima, nós vamos para o Paraguai.

Com uma fisionomia de espanto, o Lima olhou para seu ajudante, engoliu em seco e disse:
-

Paraguai? Então vai devagar, seu Antônio!

Não gostei desse espanto, tive certeza que realmente seria uma longa e demorada viagem. Mas, em
dezembro de 1973, com 19 anos de idade, piloto acrobata de Fairchild PT-19 e com a minha amada
ao lado, eu estava pronto para qualquer aventura. E lá fomos nós, eu e o seu Antônio na flamante
SIMCA com anéis novos, em busca dessa aventura.
Estacionamos na frente de sua casa e começamos a carregar o carro. Porta malas cheio e mais
algumas coisas no chapeleiro atrás do banco traseiro. Na frente foram o meu sogro, meu cunhado
Gerson e a dona Elsa, minha sogra. Atrás, o Roberto, a Luli e eu com a minha cunhada Luciana de 5
anos na época, deitada em nosso colo.
Pegamos a estrada. O seu Antônio não passava de 40 km por hora, levando á risca o conselho do
Lima. Entramos noite adentro andando, andando, andando, em uma viagem que não tinha fim.
Na realidade, era um trajeto para ser cumprido em menos de oito horas mesmo considerando
alguma demora no cruzamento do rio Uruguai e Paraná que era feito em balsas. Nós levamos
exatamente 24 horas dentro daquela SIMCA em um sol escaldante de final de dezembro de dia, com
a noite mais longa da minha curta história de vida.
Amanhecemos em Santo Ângelo, de onde, a partir dali em estradas vicinais, chegamos em Porto
Xavier para a travessia do rio Uruguai, já na Argentina, faltando pouco mais de 100 km de estrada até
Posadas, divisa com o nosso destino, que era a cidade paraguaia de Encarnación. O Roberto, nesse
trecho, estava um pouco confuso e paramos num posto da polícia rodoviária argentina para obter
uma informação. O policial muito solícito nos disse para seguirmos o caminho em que estávamos,
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que chegaríamos em Posadas. Mentira, andamos uns 120 km até que nos demos conta de que
estávamos indo para Foz do Iguaçu. Refizemos todo o trecho, com um calor infernal, seu Antônio
resmungando com o Roberto que foi enganado pelo guarda, a dona Elsa xingando o seu Antônio, o
Roberto xingando o guarda ao passarmos de volta pelo posto policial, a Luciana dormindo o tempo
todo, atravessada em nosso colo, e eu me perguntando seguidamente:
-

quequi eu tô fazendo aqui! Só mesmo o amor pra me botar nessa enrascada.

E assim, 24 horas depois de partirmos, estávamos embarcando na enorme balsa que faria a travessia
de nosso carro entre Posadas e Encarnación, sobre o rio Paraná.
Mais animado e abraçado a Luli na amurada da embarcação, observava a grandeza daquele rio. Do
outro lado, a cidade que nos abrigaria por alguns dias se mostrava em sua mais humilde face. Era um
pequeno povoado com casas baixas e coberturas de telhas de barro, nos dando boas vindas com
uma aparência sonolenta, mas também selvagem.
Suas ruas de calçamento irregular nos levaram até a casa dos pais do Roberto, onde fomos
gentilmente recebidos. Nosso cansaço era enorme.
O Roberto tinha um irmão. Servia o exercito paraguaio e estava no quartel. Pelas conversas que eu
ouvia a meia boca, vindas da irmã dele a respeito da Luli, estavam me deixando muito inseguro,
diziam que o tal soldado estava muito ansioso, aguardando a chegada dela. Sentia-me totalmente
desambientado e percebia uma velada hostilidade da irmã do Roberto comigo. Eu era o próprio
peixe fora d’agua naquele primeiro dia.
A casa era muito interessante pelo seu estilo. Tinha o formato de um U e no vão central havia um
parreiral de uvas que gerava uma excelente sombra naqueles dias quentes.
Com a chegada do soldado, pude perceber sua decepção com minha presença. Com certeza foi uma
grande desilusão, pois muitos planos ele devia ter feito para aqueles dias que foram totalmente
frustrantes para ele, de certa forma me solidarizei e entendi seu desapontamento.
Mas para nós, foram agradáveis os dias que ali passamos.
Passeávamos pela cidade à noite, sentindo na pele a brisa
cálida que soprava do grande rio Paraná. Ficávamos longos
momentos abraçados, sentindo a volúpia e o desejo nos
envolver mansamente naquelas quentes noites paraguaias.
Beijar longamente seus doces lábios, tão somente me era
permitido e que, de certa forma, culminava em uma simbiose
química em nossos corpos que passavam a ansiar por mais e
mais carícias. Difícil era amansar essa ansiedade no momento
em que, com um longo e terno olhar, nos separávamos, e a
via desaparecer ao fechar da porta de seu quarto.
Um dia quente nos comunicaram que iríamos ao “arrojo” que distava alguns quilômetros da cidade,
na zona rural. Era um arroio de bom tamanho que desaguava no rio Paraná. Tinha uma profundidade
média em torno de 1.5m e suas águas mornas e cristalinas proporcionavam uma excelente
balneabilidade.
Ficamos toda a tarde dentro da água, brincando e namorando. Foram momentos mágicos e
inesquecíveis, aqueles. Algumas vezes, eu abraçado a Luli, lhe envolvia o corpo com minhas pernas
na altura de seus quadris, percebendo um leve tremor de desejo em seus lábios, enquanto nos
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beijávamos apaixonadamente. A cada momento juntos, mais percebia que meu coração estava se
perdendo nos encantos daquela linda morena.
Eu estava muito feliz naquele lugar. Tão feliz que na noite de ano novo me vi chorando de alegria.
Algo me envolveu de emoção e felicidade ao ponto de as lagrimas fluírem abundantemente. Era o
amor.
A ceia foi ao ar livre com muita comida e bebida. O seu Antônio exagerou na etilía a ponto de
convidar um poste da rua para dançar um tango.
Aquela alegria toda trazia muita paz e tranquilidade, deixando-me à vontade para pôr em pratica
algo que crescia dentro de mim desde aquele momento em que a felicidade me envolveu, como uma
mágica e ardente luz, algumas horas antes. Silenciosamente, observava de longe a pureza e o brilho
do sorriso da Luli. Sentia que a beleza de seu corpo era o espelho de sua alma e que aquele conjunto
havia descido dos céus para completar a minha existência. Eu estava loucamente apaixonado por
aquela menina e precisava fazê-la entender que este sentimento estava firmemente enraizado em
meu coração. Lentamente me aproximei e sentei em uma cadeira a mim reservada a seu lado.
Enquanto todos festejavam os últimos segundos daquele ano de 1973 que se esvaia, peguei sua mão,
tendo que falar em voz alta para ser ouvido e olhando firme em seus negros olhos, enquanto
estrondos de foguetes e fogos de artifício misturavam-se à algazarra que havia se estabelecido no
local e lhe disse:
- Magrinha, queres ser minha mulher por toda a vida? Queres noivar comigo?
Seus olhos se encheram de lagrimas entre um largo sorriso, e sua resposta veio com um longo beijo
segurando meu rosto entre suas delicadas e macias mãozinhas. Foi uma consciente e momentânea
decisão, consolidada em meu coração desde algumas horas.
As brincadeiras do Roberto culminaram em algo pratico e útil, pois não tínhamos as alianças, e então,
solicitamente, ele e a Marília nos emprestaram as suas, para dar veracidade ao momento. E assim
fui dormir minha primeira noite de 1974, comprometido... Seria um ano de muitas mudanças em
minha vida.
Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, percebia nela certa inquietação. Alguma dúvida
incomodava seu coração, até que finalmente, meiga e um pouco envergonhada, me falou:
-

Olha, se aquilo que tu disseste ontem à noite foi somente uma brincadeira, não tem
problema, eu vou entender.

Percebi que a dúvida não era dela, mas de seus pais que, de certa forma, deviam ter ficado
alarmados, pois nos conhecíamos havia tão pouco tempo, e ela era ainda tão jovem, uma menina.
- Magrinha, eu nunca iria brincar com um assunto tão sério, nós estamos noivos.
- Aiiii, que bom!
Um sutil sorriso iluminou seu rosto, enquanto servia nosso primeiro café da manhã, de muitos que
viriam por toda a vida...

Viagem do corvo
Então, no dia dois de janeiro, às seis da manhã, tomamos o rumo de volta a casa. O detalhe que
diferenciava a ida da volta era que, se na ida estávamos carregados, na volta estávamos
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supercarregados. Além dos presentes e iguarias paraguaias que
vinham junto, a Marilia, irmã da Luli completava a lotação.
Éramos oito pessoas e mais um monte de bagagem na SIMCA,
que era um carro projetado para cinco pessoas. Com um atraso
natural da barca que nos atravessou para o lado argentino do
rio Paraná, eram 10 horas da manha quando pegamos a estrada
para San Javier, divisa com Porto Xavier no lado brasileiro.

O sol já nos castigava àquela hora da manhã, com mais de 35 graus centigrados. Estava sentado na
janela traseira do lado direito, apreciando a paisagem e sentindo no rosto o quente vento que
entrava forte pela abertura. O motor V-8 roncava parelho em seu característico som cadenciado.
Parecia que o seu Antônio havia esquecido as recomendações do Lima - vai devagar seu Antônio,
pois estávamos a mais de 100 km por hora. Ao menos, assim chegaríamos no mesmo dia em Novo
Hamburgo.
Com exceção do Lelo e da minha mãe, que insistiu em saber para onde eu ia quando me viu fazer as
malas, ninguém mais sabia de meu paradeiro. Já estava sentindo falta do Aeroclube e de voar o PT19. Aliás, o motor da SIMCA tinha um ronco parecido com o motor do PT-19. Por alguns momentos
fechava os olhos, sentindo o vento no rosto e ouvindo aquele som rouco do motor V-8 e em
devaneios ficava mergulhando o PP-GUE, ganhando velocidade para o primeiro looping; na
sequência comandava um tunô para a esquerda sentindo o efeito do G negativo no exato momento
em que o motor Ranger do avião falhava e apagava na passagem pelo dorso. Parecia estar ouvindo o
Ranger falhando....
- Ops, - que é isso? O motor está falhando mesmo?
Mas não era o velho motor RANGER do avião que falhava e sim o V-8 da velha SIMCA. O Lima tinha
razão. "Vai devagar seu Antônio" parecia uma profecia.
Perdendo velocidade e falhando, a SIMCA sentiu o peso da responsabilidade de transportar toda
aquela carga em um calor de quase 40 graus. O seu Antônio olhou para trás com um olhar apavorado
e gritou:
- Estamos fritos!
No ato lhe respondi, querendo descontrair o ambiente: - Nesse calor e nessa lata de sardinha, com
certeza, estamos. E o motor parou definitivamente.
Em ponto morto descemos uma longa ladeira e numa oportunidade o Seu Antônio manobrou numa
saída à direita e estacionou embaixo de uma frondosa árvore que nos trouxe um momentâneo alívio
a sua sombra. Descemos todos do carro. O seu Antônio deixava transparecer seu estado de pânico,
que se espalhou rapidamente como rastilho de pólvora entre seus familiares. Não era para menos,
pois a situação era complicada. Perdidos, com o carro em pane no meio do nada em um pais hostil a
brasileiros, como já havíamos percebido na viagem de ida, quando a própria policia havia nos
trapaceado. Tentei acalmar a Luli, que chorava assustada e era a que mais tinha absorvido aquele
estado de pânico generalizado.
Eu e o Roberto, junto ao seu Antônio, abrimos o capô do motor como que tentando encontrar bem
visível, à causa daquele desarranjo que havia nos colocado em tão vil situação. Olhávamos,
olhávamos e não víamos nada. Nessas horas sempre tem um palpite totalmente imbecil que denota
o total desconhecimento de mecânica do palpiteiro de plantão.
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- Será que não falta a água no radiador? Ao que o seu Antônio retrucou no ato:
- Ma, no, porco dio!
E um bate boca generalizado se instalou naquele pequeno palco, à sombra de um pé de umbu, à
beira de uma estrada no fundão do estado de Corrientes na Republica Argentina. Os nervos estavam
a flor da pele.
Eu e o Roberto só olhávamos de longe. Passei a conhecer um lado da Luli que desconhecia. Sua
brabeza. Enfrentava o pai, nos seus dezesseis anos, com argumentações à altura, que em momentos
deixavam o velho Italiano calado com cara de espanto, totalmente paralisado e com os olhos
esbugalhados, balbuciando: ma nó, porco dio!
Depois que os ânimos se acalmaram, sugeri ao seu Antônio que tentasse dar partida no motor ao
que ele me retrucou:
- Mas Alceu, estragou o motor!
- Tenta seu Antônio, quem sabe, pega...
Resignado, mas não confiante, deu partida no motor, que pegou e seguiu funcionando serenamente.
Pulamos todos para dentro e numa só felicidade partimos faceiros. Havia uma pequena cidade a dez
quilômetros adiante, entramos nela e procuramos um mecânico, argentino! Até que o cara foi bem
cordial. Serviu uma gostosa e gelada limonada para todos e, como o motor estava funcionando
normalmente, não teve muito que fazer.
Estranhei suas intenções ao dizer que quando a bomba de gasolina aquecia causava falhas no motor
e, como remédio, despejou uma jarra d’água gelada sobre a bomba de gasolina. Tentei interceder
pensando numa rachadura que poderia ocasionar no motor quente, mas o seu Antônio, aquela altura
do campeonato, acreditava em qualquer santo e comprava até casa pegando fogo.
Saímos dali em direção a Puerto Xavier e tínhamos um horário para pegar a barca, que perdemos por
poucos minutos. Ao chegamos, ela estava recém saindo para o Brasil. Tivemos que esperar perto de
duas horas para atravessar a fronteira pelo rio Uruguai.
Minha vontade de chegar a Novo Hamburgo ainda naquele dia estava virando poeira. Aliás, poeira
era o que encontraríamos bastante dali para frente, quando entramos no Rio Grande do Sul. Eram
estradas recém-abertas, estávamos em pleno milagre brasileiro do governo militar, mas o asfalto só
viria acontecer muitos anos depois. Nossa próxima cidade era Roque Gonzáles, e já estávamos com
quase dez horas de viagem e tínhamos cumprido um quinto do trajeto. Já se falava da possibilidade
de pernoite em alguma cidade do caminho, o que fez minha cabeça trabalhar e ansiar por uma
remotíssima e maliciosa possibilidade, afinal, estávamos noivos! De repente, um íngreme aclive na
estrada fez o carro perder velocidade e força. O seu Antônio reduziu para a segunda marcha e depois
para a primeira e a SIMCA morreu e não subiu a ladeira. Ele então a deixou correr para trás e
novamente estávamos à sombra de uma arvore sem saber o que fazer.
Apesar de nos sentirmos mais tranqüilos por estarmos no Brasil, a poeira da estrada era terrível.
Alguns minutos depois, parou um caminhão. Era um produtor rural que morava a uns quilômetros
adiante e nos levou até sua casa, ficando no carro somente o seu Antônio e a dona Elsa. Ele nos
serviu água gelada e sentamos em um gramado em frente a casa pensando no que fazer, pois não
tínhamos como ficar ali.

67

De repente, uma poeira na estrada. Era a SIMCA a 100 por hora levantando um poeiral medonho,
destacando-se a cara redonda do Seu Antônio, com um largo sorriso de alegria. Esperou meia hora,
deu partida e pegou. E assim foi o resto da tarde com panes, esperas e funcionamento do motor
novamente. Aos trancos e barrancos, chegamos a São Luiz Gonzaga às 8 horas da noite,
cansadíssimos.
O Roberto e a Marilia tinham compromissos profissionais no outro dia em Porto Alegre e pegaram
um ônibus para a capital, e nós fomos para um hotel, o que me animou muito.
Durante o jantar, a Luli abordou discretamente a Dona Elsa sobre a possibilidade que me remoía por
dentro já há algumas horas, afinal, já éramos noivos.
- Non, foi sua seca resposta.
A Luli começou a argumentar, xingar, bater pé, porque não confiavam nela, que nada iria
acontecer...bla bla blá. Eu ficava quieto assistindo aquele drama, sabendo que eu não estava tão
firme em minhas convicções como ela estava. Eu tinha certeza que iria acontecer. Estávamos
maduros para isso. Acabei dividindo o quarto com meu querido cunhadinho Gerson.
No outro dia cedo, o seu Antônio foi a uma oficina e voltou com um diagnóstico positivo, pois o
motor funcionava perfeitamente. Fiquei em dúvida, pois tinha certeza que ali adiante começaria a
falhar.
Andamos uns dez quilômetros e, para minha surpresa, ele parou o carro e pediu para eu dirigir. Foi
um gesto extremamente lisonjeiro, pois o ciúme dele não era somente com a filha, mas com o carro
também. Só sei que me agradou muito aquele gesto, pois 50 % da confiança do sogro, eu já tinha.
Assumi o comando da SIMCA e fiz um planejamento operacional. Aquela região é formada por
coxilhas, então a estrada é uma sequência de subidas e descidas. Então na subida o motor falhava e o
carro quase parava, mas na descida eu pisava no fundo e imprimia toda a velocidade possível para na
próxima subida, mesmo falhando o motor, conseguir superá-la até a próxima descida. Forçava o
motor, mas seu Antônio parecia entender meu método e não o desaprovava. Era a única forma de
superar a adversidade mecânica e a estrada. Porém, em uma subida, havia um caminhão andando
lento, e resolvi ultrapassar sem visibilidade, pois se parasse naquela subida, ali ficaríamos parados
para sempre. Então pisei fundo e abri à esquerda para ultrapassar no mesmo momento que surgiu
uma carreta Scania no alto da coxilha em sentido contrário. Era tudo ou nada, apostei no tudo, pisei
fundo e com o motor falhando mantive a manobra de ultrapassagem, ouvindo os gritos de pavor da
Luli e da dona Elsa, junto com os protestos do seu Antônio. Passamos por um triz entre a carreta e o
caminhão, mas não ficamos na estrada. Nessa condição, fiz uns 350 quilômetros até Soledade,
quando encostamos para fazer um lanche e dali o seu Antonio assumiu a direção. Quando estávamos
a poucos quilômetros de casa, percebi que o motor não mais falhava e funcionava perfeitamente.
Nunca soubemos o que aconteceu com aquele motor naquele dia, pois nunca mais deu problema e
tampouco o seu Antônio levou o carro na oficina. Acho que foram os anéis que não haviam sentado
bem e talvez amaciaram quando forcei o funcionamento do motor.
Ao chegar a casa, minha mãe, ao ver a aliança no meu dedo, ficou muito contente, pois gostava
muito da Luli. Já meus amigos no Aeroclube protestaram veementes. Diziam que eu não tinha onde
cair morto para assumir um compromisso desses. Me resignava a responder que noivar não é casar.
Mas, uma reviravolta em minha vida profissional, me levaria ao altar em muito pouco tempo.

Alceu Feijó - Dois Irmãos - RS
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25 ANOS DEPOIS
Em 1988, para comemorar o VII Encontro, na 4.ª edição de nossa revista,
fizemos uma enquete com as crianças da família, cujas perguntas seguem
abaixo. As mesmas crianças que as responderam são hoje adultas e se
prontificaram a responder as mesmas perguntas, com exceção da primeira que
foi respondida conforme o caminho de vida tomado por cada uma.

NOME E
IDADE

DANIELA
BORECKI
12 anos

O QUE VOCÊ
QUER SER
QUANDO
GRANDE?

O QUE VOCÊ FARIA
COM UM MONTÃO DE
DINHEIRO?

Estudar, ganhar
A metade botaria na poupança,
bastante dinheiro e ter com a outra metade viajaria e
uma vida sossegada. conheceria o mundo.

TRES PESSOAS
MUITO
IMPORTANTES NA
SUA VIDA
A mãe, o pai e a avó Elsa.

Realidade em Muitos anos depois daquela enquete, tenho, sim, uma vida tranqüila e para isso
2013 após 25 trabalho muito. Estou conhecendo o mundo, e a cada país que conheço fica a
anos
vontade de conhecer algum outro destino. É aí que me pergunto onde está aquela
loteria (muito dinheiro) que não sai? Trabalhar bastante pode trazer a vida
tranqüila que desejei, porém esse mesmo trabalho limita o meu tempo disponível
para conhecer esse mundo cheio de lugares maravilhosos, ainda por desbravar;
trabalhar para voltar àqueles pelos quais me apaixonei e para matar saudades
daquelas pessoas mais importantes da minha vida, que são muito mais que três e
que me deixam morrendo de saudade a cada encontro. (Daniela vive há muitos
anos em Londres – Inglaterra).
DIEGO
BORECKI
10 anos

Astronauta ou Juiz.

Compraria tudo o que quisesse.

O pai, a mãe, a Daniela e a
Bruna .

Realidade em Eu queria ser astronauta. Desnecessário. Descobri que se pode viver no mundo da
2013 após 25 lua sem sair do chão. Em vez de pilotar uma espaçonave, acabei pilotando um
anos
fogão, uma churrasqueira. E juiz? Não especifiquei qual tipo, se de direito, se de
futebol ou de caráter. Atualmente busco julgar somente as minhas próprias
decisões. Curiosamente esses julgamentos sempre absolvem o réu. O que faria
com um montão de dinheiro? A resposta ainda é a mesma e infelizmente no
mesmo tempo verbal. Três pessoas importantes da minha vida? Bem, a lista
cresceu. Que tal um anexo à revista, hem, tia Maria? (Diego vive no México –
capital e se prepara para concurso no Itamarati).
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NOME E
IDADE

CLÁUDIA
FEIJÕ
11 anos

O QUE VOCÊ
QUER SER
QUANDO
GRANDE?
Pianista.

O QUE VOCÊ FARIA
COM UM MONTÃO DE
DINHEIRO?
Compraria uma empresa, uma
casa, móveis e faria poupança.

TRES PESSOAS
MUITO
IMPORTANTES NA
SUA VIDA
A mãe, o pai e a professora.

Realidade em Pianista! Aí vi que morreria de fome, então resolvi ser bancária. Quanto ao montão
2013 após 25 de dinheiro, faria hoje, mais ou menos, a mesma coisa. Não daria dinheiro pra
anos ninguém, não! Como eu era puxa-saco! Hoje o número de pessoas importantes é
bem maior: a Bruna, o Dedé, a Ângela, minha irmã (na época, a gente devia ter
brigado, e eu a deixei de fora, ahah!), a Nina, o Pedro e a Gigi. Mas o resto da
família também é importante para mim.
ÂNGELA
FEIJÓ
9 anos

Veterinária.

Guardaria.

O pai, a mãe e a avó Elsa.

Realidade em Queria ser veterinária. Adoro bichos até hoje, mas fiz coisas bem diferentes. Sou
2013 após 25 comissária de vôo e piloto de avião. Com um montão de dinheiro, quitaria os
anos cartões de crédito imediatamente e os jogaria no fogo. Deixaria o restante dinheiro
render um tempinho em alguma aplicação e utilizaria conforme as necessidades.
Sobre as pessoas mais importantes? Lendo as respostas da minha irmã Claudia e
depois a minha, foi bem coisa da idade, de quem vivia brigando. As duas,
respondemos pai e mãe e outra pessoa, não incluímos a irmã. Hoje é impossível
citar só três. O pai e a mãe, a Claudia e a Marina (irmãs), Pedro, meu filho e as duas
bêbezinhas que chegaram esse ano, Giovana, minha filha e Bruninha, minha
sobrinha-afilhada, filha da Cláudia.
FELIPE
BRAGA
6 anos

Miitar.

Guardaria para depois comprar
coisas .

O pai , a mãe e a Tia Tânia.

Realidade em Virei eletricitário, pela Escola Liberato Salzano, de Novo Hamburgo) e sindicalista
2013 após 25 pela Celest de Santa Catarina. Com um montão de dinheiro, aplicaria na minha
anos
casa, que está em construção, e o restante investiria. As pessoas mais
importantes? Nossa, para não fazer nenhuma injustiça, vou me reservar o direito
de considerar, como primeira da lista, minha esposa Michele. As outras,
igualmente importantes, compõem um grupo muito maior.
VICTOR
AUGUSTO
BRAGA
3 anos

Cuidar de cavalos.

Comprar um monte de cavalos.

A mãe, a Luciana, o pai e a
avó E1sa.

Realidade em Na época eu sonhava com muitos cavalos. Acabei trabalhando que nem um cavalo
2013 após 25 em navio de cruzeiros. Se tivesse um montão de dinheiro hoje, compraria uma
anos
casa na beira de uma linda praia, onde eu teria uma rede sempre disponível e
meus filhos correndo em volta da casa. As pessoas mais queridas? Falei do PA, da
mãe, da vó Elsa e tia Lu, mas tem meus irmãos, a tia Tânia, que é para mim uma
segunda mãe, a tia Maria. Passei muitas férias na casa dela e sempre adorei. Não
quero ser injusto, todos são muito queridos, uns mais “chatos”, outros menos, mas
todos importantes.
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NOME E
IDADE

ALINE
ASTOLFI
ALBO – 4 anos

O QUE VOCÊ
QUER SER
QUANDO
GRANDE?
Bailarina e médica.

O QUE VOCÊ FARIA
COM UM MONTÃO DE
DINHEIRO?

TRES PESSOAS
MUITO
IMPORTANTES NA
SUA VIDA

Compraria 1 Monza para passear Não são só três as pessoas
com a mãe, uma moto para o pai importantes; todas as pessoas
e um Escort para a Dinda.
são importantes .

Realidade em Sou jornalista, graduada pela PUCRS, porém não exerço a profissão. Atualmente
2013 após 25 moro em Sydney, Austrália, participando de um intercâmbio cultural. Trabalho
anos como garçonete em um restaurante italiano, com pessoas de várias
nacionalidades, cumprindo o objetivo que me propus ao vir para cá. Pretendo ficar
um ano, fazer um curso de especialização. Com um montão de dinheiro, viajaria
pelo mundo. As pessoas mais importantes continuam sendo as da minha família.
MAÍSA
SBROGLIO - 8

Dentista.

Compraria uma casa e um carro. O pai, a mãe, o Rodrigo e a
vovó.

Realidade após Dentista, como imaginava ser.
25 anos
RODRIGO
SBROGLIO
3 anos

Motorista de trator.

Compraria um caminhão para o
papai, um avião para a mamãe,
uma lancha para a Maísa e um
trator para mim.

A mãe, o pai, a Maísa, a vovó
e a Tita .

Realidade em Hoje sou representante comercial para o Brasil de fábricas chinesas de pneus. Com
2013 após 25 um montão de dinheiro investiria para proporcionar a minha futura família a
anos
qualidade de vida que meus pais me proporcionaram. As pessoas mais importantes
continuam sendo meus pais a Maísa, minha irmã, e agora também minha noiva.
CÊSAR
AUGUSTO
TEIXEIRA - 3

Skeitista.

Um ioiô bem grande e bonito.

A mãe, o pai e o meu irmão.

Realidade em Tenho uma empresa de consultoria em eventos e gerenciamento de patrocínios.
2013 após 25 Ainda não obtive formação acadêmica, mas com a afirmação da empresa, esse
anos
será o próximo passo. Com muito dinheiro, vêm muitos problemas e, com muitos
problemas, vem a vontade de resolvê-los da melhor maneira possível. Acertar o
lado profissional de todos da minha família seria a primeira coisa a ser feita.
Montaria um negócio que cada um escolhesse. Com seu próprio negócio, teriam
seu rendimento, suas férias, seu livre arbítrio nas decisões. Minha família, formada
de pai, mãe, irmão do meio e irmão mais novo. Ainda, minha amiga Gabriela
Galvão, por ter crescido junto comigo na adolescência e passado diversas fases da
vida a meu lado; meus avós: vó Zélia, por ser a guerreira que todos sabem que é;
vô Lauro, por ter me ensinado algumas coisas da vida, que nem sei como definir
(malandragem, amor, compaixão, ajuda ao próximo), não consigo resumir tudo
isso em uma única palavra. Vó Leda, que me ensinou a comer porcarias na cozinha,
mas verdadeiras delícias, e meu avô Camerini, que não conheci, mas por ter criado
essse montão de filhos, só pode ter sido um cara que misturava todos os
sentimentos do mundo, passando para cada filho e alguns netos, um pouquinho de
cada sentimento, muita coragem, sinceridade e principalmente que, para ser
alguém na vida, é necessário lutar, e muito.
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NOME E
IDADE

AUGUSTO
MARCHESE
5 anos

O QUE VOCÊ
QUER SER
QUANDO
GRANDE?
Marinheiro.

O QUE VOCÊ FARIA
COM UM MONTÃO DE
DINHEIRO?
Vou dar pro pai.

TRES PESSOAS
MUITO
IMPORTANTES NA
SUA VIDA
Mamãe, papai e tia Neide.

Realidade em Advogado. Com muito dinheiro, viajaria bastante. As pessoas mais importantes são
2013 após 25 as da minha família e a minha mulher.
anos
SUELLYENN
CAROLINE
MARCHESE
3 anos

Princesa.

Compraria picolé.

Mamãe, papai e Cândice.

Realidade em Bancária. Viajaria bastante. As pessoas mais importantes são: as da minha família,
2013 após 25 minha cachorrinha Belinha e Cândice de novo
anos
CANDICE
SILENE
ASTOLFI
9 anos

Astronauta, artista e de Daria um pouco para a APAE e
trabalhar em alguma o resto eu decidiria o que fazer.
coisa para ajudar os
outros.

Meus pais, meu irmão e
minha avó.

Realidade em Servidora pública federal.Com um montão de dinheiro, viajaria bastante. As
2013 após 25 pessoas mais importantes: meu pai, meus dois irmãos e meu gatinho Ozzy.
anos
MATEUS
ASTOLFI
8 anos

Quero continuar a
viver bem e ser feliz.
Quero ter muitos
muitos amigos.

Construiria uma casa com quatro Jesus, meus pais e minha
andares, comprava uns carros e irmã.
ia viajar bastante e ia ter bastante
empregados, ainda ia comprar
uma casa na praia e mais umas
casas em outras cidades que eu
gosto.

Realidade em Médico psiquiatra. Tirando o exagero de muitos empregados e muitas casas,
2013 após 25 continuo com a paixão por carros. Não tenho um montão de dinheiro, mas logo
anos vou ter uma casa na praia; viajo muito para visitar a família e amigos em SC e
participo de rallys e encontros com jipeiros. As pessoas mais importantes
continuam sendo meu pai,minha irmã e meu irmão, que não existia ainda em
1988.

FELIPE
ASTOLFI
PEDRO
9 anos

Quero ser advogado
Eu faria uma casa bem grande
ou médico, mas com para os pobres e uma fazenda
toda a certeza, escritor. para mim.

Papai, mamãe e a Tia Maria.

Realidade em Sou formado em Comunicação Visual e trabalho, principalmente, com vídeo,
2013 após 25 animação e ilustração. Com muito dinheiro, viajaria o mundo, abriria um estúdio
anos de design e animação e criaria uma ONG para contribuir para o social.As pessoas
mais importantes para mim, minha esposa, minha mãe, irmãos e sobrinhos e
muitas outras pessoas.
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NOME E
IDADE

CRISTIANE
ASTOLFI
12 anos

O QUE VOCÊ
QUER SER
QUANDO
GRANDE?
Desenhista ou
Industrialista.

O QUE VOCÊ FARIA
COM UM MONTÃO DE
DINHEIRO?
Aplicaria de uma certa forma
que rendesse bastante, para ter
uma vida tranquila.

TRES PESSOAS
MUITO
IMPORTANTES NA
SUA VIDA
O pai, a mãe e o mano
Anderson.

Realidade em Hoje sou Bancária, mae e esposa. Investiria de uma forma segura, a fim de garantir
2013 após 25 um futuro tranquilo para mim e meus familiares e desenvolveria projetos sociais,
anos como: Profissionalizantes destinados à crianças e ocupacionais para terceira idade.

As pessoas mais importantes são meu filho, meu esposo e meus pais.
ANDERSON
ASTOLFI
10 anos

Engenheiro em
Eletrônica ou
Neurologista.

Aplicaria parte na poupança,
O pai, a mãe e o meu avô
ajudaria meus familiares,
Plínio.
ampararia crianças abandonadas,
daria um fliperama para meus
primos, compraria uma fazenda.

Realidade em Hoje sou Consultor de empresas e palestrante. Ajudaria meus familiares,
2013 após 25 ampararia crianças abandonadas e idosos. Criaria uma ONG de Educação
anos Empreendedora para formar uma sociedade mais humana e “feliz”. As pessoas
mais importantes são meu pai Edemar, minha mãe Orilde e minha noiva Gabriela.
ANA LETÍCIA
SGARBOZZA
7 anos

Manequim, para trabalhar na televisão.

Comprava todas as coisas que
queria e depois ajudava os
outros, principalmente os
pobres.

A mãe, o pai e a avó
Giacomina.

Realidade em Hoje sou Escriturária no cartório de Caseiros - RS. Com um montão de dinheiro
2013 após 25 viajaria muito. As pessoas mais importantes continuam sendo os meus familiares,
anos amigos e tias, além do meu namorado Harold.

Nosso antepassado Antônio Astolfi emigrou de Sarone,
Província de Pordenone, Itália, em dezembro de 1884, no
navio RIGHI, chegando ao Rio de Janeiro em 28 de janeiro
de 1885, sendo enviado, com sua família, no dia 1.º de
fevereiro para o Rio Grande do Sul.

Balde de cobre trazido da Itália
pelo imigrante Antonio Astolfi,
o qual pertence hoje a Zélia Astolfi
Camerini.
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REDAÇOES ESCOLARES
1º. Lugar no concurso de redação da Fundação Cassiano Ricardo – São José dos
Campos –grupo de 9º ano - 2009
Título: Meu Lazer na Cidade
Autora: Carolina Marcondes Ferraz Astolfi Pedro

Seria possível sair de casa sem ser pega pelo consumismo? Poderia eu, uma
jovem, gostar de cultura, driblando o quanto o poder do consumo é convincente? Falo em
nome dos jovens que se contentam apenas com isso. A luxuosa boneca branca, vestida de
rosa, que segurava ao meu lado de lá para cá, pelos cabelos, não é mais prioridade.
A inovação de poder ter algo genuíno e gratuito da minha cidade parecia
irrelevante frente ao apelo da publicidade, mas eu sabia que era possível...
Um dia, testei minha tese: bati de frente com a mesmice e adotei o diferente.
Contestei:
não há nada como o vento, no Parque Santos Dumont, ele cortava o meu cabelo,
acariciando-o fio por fio. Nem sentia minhas mãos. Pernas mais rápidas, a cabeça
vazia, sem nada.Indescritível! As rodas da bicicleta rodavam, rodavam, poderia
morrer ali... O cheiro das plantas,o bafo quente do vento... Tudo tão perfeito, tudo
tão certo...
Ali, sinto que tenho o que todos querem, o que o ser humano sonha e ninguém
explica: nesse parque, tenho, a liberdade.
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8º. Lugar concurso de Crônicas do Sistema de Ensino Poliedro – grupo 9. ano –
2009 –
Tema: Eco-sustentabilidade
Título: Minha Copacabana
Autora: Carolina Marcondes Ferraz Astolfi Pedro
Debaixo de um sol escaldante, meus pés, já cansados, afundam na areia áspera
que os queimam. Reflito: Por que estou aqui? Acredito que aqui não há mais paz, nem
tranqüilidade e que a beleza se vai aos poucos. Com paixão e força de vontade, sinto
que supero tudo, menos a dor de ver morrer o meu amor, amada Copacabana.
- Ei, ei, é sua obrigação pegar o lixo, por favor, já demorou demais...
Não, não atire essa garrafinha no mar... Vá devagar com esse saco plástico!
Obrigação tem você! Não podemos mais regressar e desfazer tudo o que já foi feito, se
pudesse regressaria por todos.
Bate, assim, uma tristeza que sobe pela minha alma e me faz questionar: Por
que mataram minha Copacabana? A coisa mais linda de se ter? A realidade é essa: a
beleza já se foi.
Então por que eu ainda estou aqui? Tudo vai contra mim, mas a esperança ainda
existe... E pra sempre, ali, por minha Copacabana. Grito...
De volta ao sol escaldante, sigo meus passos, pra amanhã começar um novo
dia.
Copacabana, princesinha do mar...
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CRIANÇAS
RESPONDEM
O que significa para você qualidade de vida?

Anna Clara Astolfi Justo - 13 anos, cursando o 8º ano do Colégio Sinodal de São Leopoldo:
O segredo para ter qualidade de vida consiste não em fazer o que se gosta, mas em gostar do que se
faz. Assim seremos mais felizes e com qualidade no nosso dia a dia,

Augusto Astolfi Basile, 11 anos, 6º ano do Colégio Sinodal de São Leopoldo:
Qualidade de vida é ter amigos com quem contar, mas principalmente é ter um mundo sem
violências, sem medos, com mais segurança na nossa vida diária.

João Antônio Astolfi Gonçalves, 10 anos, 5º ano do Colégio Sinodal
de São Leopoldo:
Qualidade de vida além de ter bons amigos é ter casa boa para viver
bem e com qualidade

Vinícius Astolfi Justo, 9 anos, 4º ano do Colégio Sinodal de São Leopoldo:
Para ter qualidade de vida é preciso saber viver.

Lívia Astolfi Basile, 8 anos, 2º ano do Colégio Sinodal de São Leopoldo:
Qualidade de vida é ter boa saúde para toda vida.
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Pedro Henrique Astolfi Gonçalves, 6 anos:l
Qualidade de vida é ter boa comida todos os dias, por toda nossa vida.

Júlia Emanuelli Astolfi, 10 anos, Santa Maria – RS
Qualidade de vida é ter uma vida saudável, uma boa alimentação, com
alimentos saudáveis, ter amigos , família unida e feliz.

Rafael Emanuelli Astolfi, 6 anos, santa Maria.
Qualidade de vida é ser feliz,, dar risadas todos os dias, brincar com meus carrinhos, não poluir o
planeta e ficar perto de minha família.

Nicolas Astolfi P.Pinto, 7 anos, Colégio Cruzeiro, RJ.
Para mim, qualidade de vida é que o Deus criou o mundo, e as
pessoas tem que aproveitá-lo e, a natureza também, de
maneira legal, simples, com alegria e com cuidado. Ah, eu
esqueci: qualidade de vida é também viajar com a família.

Melissa Braga Gil, 5 anos, Escola de Educação Integrada Planeta Mágico, Novo Hamburgo.
Diante da pergunta, Melissa respondeu: - mas o que significa isso? Me dá uma pista...é quando a
gente está fazendo as coisas que deve?
Depois, lembrando-se de uma explicação da professora sobre os direitos da criança, respondeu:
- É viver bem, e a criança ter o direito de ir ao médico.

Em janeiro de 2015 completar-se-ão os 130 anos
da chegada ao Brasil dos nossos antepassados
imigrantes Antônio Astolfi e Teresa Azzalini.
Você tem alguma sugestão de como poderemos
comemorar a data? Entre em contato conosco.

mariastolfi@gmail.com
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BAU DE RECORDAÇOES
As malas da noiva
Após a festa de casamento da Zélia Astolfi com Francisco
Camerini, na manhã do dia 12 de janeiro de 1945, trocado o
vestido de noiva por um traje a passeio, começam as
despedidas. A viagem a Caxias do Sul seria longa, tomaria
todo o resto daquela manhã e parte da tarde. Estradas
poeirentas, que não conheceriam o asfalto ainda por muitos
anos, e um rio que devia ser atravessado por balsa. Por isso, a
pressa em partir. Todos os familiares estão lá fora, em torno
do carro que vai levar os noivos para longe. Recomendações,
promessas, abraços, alegria e consternação. O carro parte.
Aos poucos, os pais e os dez irmãos e outros parentes dão-se
conta de que a festa terminou e era preciso enfrentar a
realidade de um dia normal de trabalho. Era uma quarta-feira. Acalmadas as emoções mais fortes,
quando o ambiente voltava ao normal, alguém gritou alvoroçado: - As malas da Zélia! A Zélia
esqueceu as malas!
Lá estavam as malas dos noivos, verdadeiramente esquecidas, e cujo envio ao destino precisou de
uma estratégia especial da parte do nosso pai, que teria preferido que lhe fosse devolvida a noiva.

Maria Astolfi

Havia uma onça...
Minha mãe contava o seguinte: Quando éramos crianças tínhamos
uma novilha mineira que estava prenhe; já nos dias de ter filhote
sumiu. Então minha mãe resolveu procurar pela mesma e
adentrou o mato nas proximidades de nossa casa. Tendo andado
uns 100 metros ouviu o mugido da vaca e foi em sua direção. Ao se
aproximar de um riacho com pequena cascata, viu-a num mini
descampado. Ela mugia e batia uma pata da frente no chão. A mãe
aproximou-se cautelosa, custava a crer no que via: deitado, estava
um bezerrinho, com as patas ensangüentadas. Tomou-o nos
braços para conduzi-lo a casa, quando viu uma enorme onça
sentada sobre uma pedra, no alto da cascata, a qual ameaçava ir
em sua direção.
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- Madonna! Aiuto, mamma mia!
Assustada, pôs se a correr em direção a casa, com
o bezerro nos braços; a vaca, berrando, atrás dela
e, mais atrás, a onça, que ora parecia maior ora
menor. Ofegando chegou ao pátio de casa, gritou
para José, o filho garoto que lhe vinha ao
encontro:

- Corra para dentro e feche a porta! Só então se deu conta que estava com o bezerro nos braços,
largou-o, pegando o filho e correndo para dentro de casa. Só teve tempo de fechar a porta, e o bicho
arranhava a mesma para entrar. Casa fechada, agarrada ao filho, tremia e chorava de susto, trancada
no quarto. E logo ouviu um tiro, ficou apavorada. Pouco depois alguém gritou:
- Oh, dona, tá tudo bem aí?
Era um dos homens que derrubavam pinheiros para fazer toras. Respondeu que sim e disse estar
armada. O sujeito entendeu o recado e foi para a serraria, onde nosso pai trabalhava, contou ao
mesmo a façanha que ela havia vivido e, o quanto era corajosa. Em especial, por afirmar que estava
armada. Desconfiado, meu pai confirmou que ela estava armada e que sabia atirar, sim! Por via das
dúvidas tratou de encerrar a manhã de trabalho mais cedo e foi em casa para ver o que havia
ocorrido.
Dizia-nos ela: - E o pai de vocês ainda teve coragem de brigar comigo! Dizia ele que eu devia ser
maluca. Imagine só! E se eu deixo a onça comer a Bonita, onde nós conseguiríamos leite?
Bem, quanto a nós, crianças, aquela foi uma aventura e tanto!

Anete Maria Bernardi (Mafra)
Filha de Edilze Estella Dall’Acqua Bernardi
Chapecó – SC

Você Sabia?
Este é nosso encontro de número 20, sendo
que o primeiro ocorreu no ano de 1982 em
Novo Hamburgo – RS.
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VERDADES DAS CRIANÇAS
Rogério Gonçalves e Letícia Astolfi, pais de Pedro Henrique (6 anos) e João Antônio (9 anos), tinham
de assistir a uma formatura, e os meninos dormiriam àquela noite em nosso apartamento. Hora de
dormir, João vai para sua cama, pede a massagem da avó e adormece. O Pedro, que gosta muito de
dormir entre os avós, não manifesta intenção de ficar no quarto com o irmão. Conversa, se distrai,
troca de assunto, “enrola” e não toma atitude. Finalmente, intuindo a intenção do neto, falei: Pedro, essa “enrolação” é porque tu queres dormir na nossa cama? - Quero, sim! gritou. E num
pulo, o menino se aninha no lugarzinho dele, no centro da cama, ao lado do avô e dorme feliz como
ninguém.

Eda L. Astolfi
Às sextas-feiras, a três filhas e os genros, com as crianças jantam conosco. Em um jantar ocorrido há
pouco tempo, as crianças pediram batatas fritas. Pedido atendido com capricho. Todos se servem
com gosto. De repente, Pedro diz: - Tem pouco sal! O avô Bruno tenta justificar a falta de sal com
argumentos rápidos e afirma: o sal pode fazer muito mal à saúde, Pedro, e ...
- Pros velhos, sim! Arrematou prontamente o neto.

Eda L. Astolfi
Lívia Basile (8 anos), filha de Karina Astolfi Paulo Basile, chega cedo á casa da vovó Eda para jantar,
dá-lhe um beijinho rápido e diz: - estou com fome, com muita fome, comida, vovó!
- Calma, Lívia, o jantar não está pronto e os outros nem começaram a chegar, e tu, mal entraste em
casa e já pedes comida!
Ué, e o que está escrito naquela placa pendurada na porta “Restaurante da Vó ...” que tu mesma
traduziu pra nós, não vale?
A placa a que Lívia se referia diz:

Casa da mamma e papà
Non serve prenotare
Porzioni abbondanti
Aperto 24hore su 24
Servizio gratuito
I baci riconoscenti saranno enormemente graditi

Eda L. Astolfi
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Vinicius Justo (9 anos), filho de Fernando e Valesca Astolfi conversava com o primo Pedro (6 anos) e
gabava-se de que as meninas da escola, todas, gostavam dele:
- Sou o rei das meninas...! E continuava a contar vantagens sobre o sexo
feminino
- E como sou o rei, te ordeno “cochar” (coçar) as minhas costas.
- Vai pedir isso pra tuas namoradas, cara, tu tá te achando, em!

Eda L. Astolfi
Rafael Emanuelli Astolfi (6anos), que tem um olfato muito aguçado, aguardava a hora do almoço e
perguntou para a mãe: - Que cheiro é esse? – É o strogonof que estou preparando.
- Espero que o gosto esteja melhor que o cheiro, porque o cheiro está horrível!
Em outra oportunidade, ao sentir o cheiro de couve-flor cozinhando, Rafael disparou:
horrível, parece de macaco queimado!

- Que cheiro

Nicolas Astolfi P. Pinto, 7 anos, descobriu que ler é bom e avisou a mãe de que iria para o quarto ler
a Bíblia (para crianças) do irmão. De repente, vai à cozinha e, indignado, questiona a mãe: Oh, mãe
Deus expulsou Adão e Eva do paraíso só por ter comido uma maçã?

VOCÊ SABIA ?
SE PODE CONSULTAR A GENEALOGIA DOS
DESCENDENTES ASTOLFI & DALL´ACQUA
ATRAVÉS DA NOSSA PÁGINA WEB:

A família de Antônio Astolfi era
formada por ele, a esposa Teresa
Azzalini e quatro filhos, Pierina,
Eugênio, Virgínia e Eugenia. E que de
Gênova até o porto do Rio de
Janeiro, a família de Antônio Astolfi
e Teresa Azzalini foi transportada
pelo navio a vapor Righi, de bandeira
italiana.

www.astolfi.com.br
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NOTICIAS SOCIAIS
Nasceram

Manuella Tayão Camerini, em 31 de outubro de 2011 (exatamente no dia em que o planeta chegava
à casa dos sete bilhões de habitantes), em Maringá – PA. Manuella é filha de Lucas Moreira Camerini
e Viviane Tayão, bisneta de Zélia Astolfi e Francisco Camerini (in m.) e trineta de José Astolfi e Itália
Dall’Acqua Astolfi.

Luigi André Dall’Acqua, em 5 de fevereiro de 2013, filho de Diogo Luís e Analu Orsato, em Passo
Fundo, RS.

Bruna Feijó Schenckel, em 30 de abril de 3013, filha de Cláudia e Eder Schenkel, em Dois Irmãos - RS,
bisneta de Elsa Astolfi e Antônio Braga (in m.)..

Giovana Feijó Hansen, em18 de junho de 2013, filha de Ângela Feijó e André Hansen, em Dois Irmãos
– RS, bisneta de Elsa Astolfi e Antônio Braga (in m.).

Anthony Tosati Jörgensen, em 25 de junho de 2013 em Chapecó – SC, filho de Macleiser Inês Tosati
e Marson André Jorgensen.

Daniel Roos Cendron, em quatro de julho de 2013 em Guaporé, RS, filho de Andréia Roos e Paulo
Cendron, neto de Ornela Astolfi e Roberto Roos (in m.).

Omar Makki Sgarbossa, em 16 de julho de 2013 em Porto Alegre – RS, filho de Marcelo Sgarbossa e
Darweche Makki. Omar é descendente Astolfi-Dall’Acqua, neto de Odila Astolfí e Valdir Sgarbossa e
bisneto de Genuíno Astolfi e Giacomina Borelli.

Ana Clara Bernardi, filha de Fábio J. Bernardi e bisneta de Edilze Dall’Acqua Bernardi, em Chapecó –
SC.
.
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Casaram

Maísa Sbroglio, filha de Jeferson Réus Sbroglio e Lydia Pedrosa Moraes, de São Leopoldo com Filipe
Barp, filho de Telvino José Barp e Gema Fornari Barp (in m), de Guaporé, em cerimônia realizada na
Igreja Evangélica Luterana, de São Leopoldo – RS no dia 29 d outubro de 2011.

Macleiser Inês Tosati, filha de Ione Teresinha Tosati e Ari Luiz Tosati, com Marson André Jögensen,
filho de Ilse Maciel e Armando Jörgensen, no dia 6 de setembro de 2013 em Chapecó – SC.

Faleceram

Ângelo Dall’Acqua Primo, em 5 de dezembro de 1012 em Chapecó – SC, aos 82 anos. Era filho de
Ercília Dall’Acqua e João Primo, neto de Ângelo Dall’Acqua e Marina Sbardelotto,

Ludovico Dall’Acqua, aos 90 anos, em Passos Maia –SC. Nascido em Casca, então distrito de
Guaporé, RS, era filho de José Dall’Acqua e Maria Lucinda Casella, neto do casal imigrante Luigi
Dall’Acqua e Regina Faccin. Casou em 1944 com Leonilda Angonese, com quem teve os filho Ivone,
Ivete, Ivo, Neusa e Neivo.

Marcelina Chiamulera Astolfi, aos 99 anos, em 29 de janeiro de 2013 na cidade de Xanxerê - SC.
Marcelina, nascida em 13 de julho de 1913, era filha dos imigrantes João Chiamulera e Teresa Ciba,
moradores da Linha Ernesto Alves em Guaporé, RS, e viúva de Selvino Astolfi, antigo morador da
Linha Colombo em Guaporé,

Paulo Cesar Dall’Acqua, em 10 de fevereiro de 2013 em Novo Hamburgo. Era filho de .... Deixou a
esposa ... e os filhos ... Contava 42 anos.
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Formaturas

Eliza Camerini Möller, filha de Maria Zélia Camerini e Claudionor Möller, em 10 de outubro de 2012
no Curso Técnico de Administração pela QI Escola e faculdade de
Administração, de Novo Hamburgo.

Marcelo Astolfi, em Engenharia Química pela UNITEC
(Universidade Tecnológica do México) no dia 14 de dezembro de
2012. Marcelo é filho de Alexandre João Astolfi e Maribel Pohren,
de Novo Hamburgo, residentes no México (capital), neto de Evaldo
Astolfi e Myria Lerner.

Flora Camerini Marafon, em Administração de Empresas pela FEEVALE, em Novo Hamburgo – RS, no
dia 20 de julho de 2013. Flora é filha de Mariângela Camerini e Altemir Marafon, neta de Zélia Astolfi
– Francisco Camerini (in m,).
Ariel Giordano Vivan, neto de Lourdes Vivan, em Direito pela PUCRS ( Pontifícia Faculdade Católica
do Rio grande do Sul).
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.
Rafaela Camerini, filha de Julio Cesar Camerini e Karim Camerini, curso de MODA E ESTILISMO o dia
04/01/2013 FEEVALE, em Novo Hamburgo – RS

Outras
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Vitória Astolfi, filha de Fernando e Maristela Rech, de Novo Hamburgo,
Aprovada no vestibular para Engenharia Química, na Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS).

Martina Marafon, filha de Altemir e Mariângela Camerini, de Novo Hamburgo.
Aprovada em Medicina pelas PUCRS (Universidade Católica do Rio Grande do
Su), UCPEL (Universidade Católica de Pelotas), e UFRGS (Universidade Federal
do Rio Grande do Sul), Porto Alegre, optando por essa última.

Carolina Astolfi Ferraz Marcondes Pedro, filha de Márcio Astolfi Pedro e Carla Ferraz Marcondes, em
Direito, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC) e Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ). Preferindo cursar a Federall.
Augusto Astolfi Basile, filho de Karina Astolfi e Paulo Basile, em 2.º lugar no campeonato de Vôlei do
Colégio Sinodal de São Leopoldo, na Copa RS de Vôlei.
Emanuel Meneghel Astolfi, em Direito, na ULBRA (Universidade Luterana do Brasil), Canoas - RS,
ficando em 2.º lugar na classificação geral.
Aprovado também em concurso para CPOR, em Porto Alegre. Emanuel é filho de Tirso Astolfi e
Marlene Meneghel, neto de Mário Astolfo e Élide Bonetti, bisneto de José Astolfi e Itália Dall'Acqua.
Gabriela Granata Astolfi, em Odontologia pela UNEST (Universidade do Estado de Santa Catarina) SC. Gabriela é filha de Tarso Astolfi e marta Granatta, residentes em Creciúma - SC, neta de Mário
Astolfi e Élide Bonetti e bisneta de José Astolfi e Itália Dall'Acqua.
Manuella, filha de Lucas e Vivian Tayão Camerini. Neta de Marcos Camerini e Marlucia Camerini,
hoje tem 2 anos. Ressalta-se que no dia de seu nascimento deu-se a manifestação da contagem da
população em 7 bilhões de habitantes na Terra.

NÃO SE ESQUEÇA!!!
Comece desde hoje a enviar suas matérias para a próxima edição de nossa revista.
mariastolfi@gmail.com
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Utilize este espaço para colecionar os
autógrafos de nossos parentes, bem
como seus e-mails para futuros
contatos:

Autógrafo

Nome

86

e-mail

