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Nesta edição de nossa revista, trazemos imagens que
representam parte da história de nossas famílias: As
montanhas de La Valle Agordina, nos Pré-Alpes
Dolomitas, terra natal dos imigrantes Giuseppe e
Luigi Dall'Acqua, e a imagem do balde de cobre,
símbolo histórico e familiar dos descendentes de Antônio
Astolfi.
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EDITORIAL
Na presente edição você vai encontrar Ângelo
Dall’Acqua que, através de seus registros de família, vai levá-lo
ao ano 1938 em Casca, 1.º distrito de Guaporé, que inaugurou
naquele ano o belo prédio do Grupo Escolar, projetado e
construído por Dall’Acqua. Mas, esse cidadão que se ocupava
em registrar os fatos da vida, vai lhe oferecer muitas outras
informações e curiosidades interessantes sobre o cotidiano da
sua família.
Retrocedendo ao ano 1885, o mês de janeiro daquele
ano marcou a chegada ao Brasil de Antônio Astolfi e Teresa
Azzalini. Responsáveis por uma descendência numerosa que se
espalha por diversos estados do país, comparecem mais uma vez
em nossas páginas para lembrar-nos que sua prole não está
ainda de todo identificada genealogicamente. Isso, depois de
131 anos desse ramo Astolfi no Brasil.
Na Linha Colombo, você vai conhecer uma das famílias
importantes do “borgheto” a do ferreiro do lugar, Antônio Caron
e Josefina De Maman, a professora; a filha Hilda, hoje
nonagenária, contada e cantada por seus filhos e netos na seção
Uma Mulher dessa edição, correspondeu ao amor incondicional
de um forasteiro e, com ele, desbravou e povoou, com
descendentes de nobre caráter, a região de Jacutinga e outras
vizinhanças.
Você vai encontrar também o trágico na história,
infelizmente real, de Pedro Sbardelotto, cunhado de Dall’Acqua,
mas vai se deparar com a grandeza de Kellen Previatti e
Leonardo Rosado, sal da terra e luz de nossas vidas, jovens
destinados a marcar a humanidade com seus feitos silenciosos,
mas de alto valor para as Ciências e para uma sociedade melhor
e mais humana. Mas há outras matérias de valor que
enriquecem a revista, leia bem devagar e curta o que é contado
com simplicidade e com o único objetivo de partilhar com você
uma realidade vivida.
Você vai chegar ao nome daqueles que, terminada a
tarefa, partiram em direção ao Pai. Foram muitos nesses três
últimos anos, e o fato nos move a uma reflexão. Porém, você vai
deparar com aqueles que, independente da idade, alçaram voos
para novas empreitadas nos estudos ou fundando novas
famílias. E vai conhecer as novas sementes, que, de seus berços,
saúdam em nós os antepassados comuns, dos quais, esses
pequeninos, como nós, são o prolongamento. Boa leitura.

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
antecederam.
Esta
home-page
busca
compilar nossas histórias
em um só lugar, e tornálas acessíveis a todos,
inclusive com fotos e
imagens ilustrando cada
momento.

Maria Astolfi
Gramado - RS
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REGISTROS DE FAMÍLIA
DE ÂNGELO DALL’ ACQUA
Caderno n.º XXI - Com anotações iniciadas no dia 7 de janeiro, que se estendem até o dia 2 de
setembro de 1938.
Entre o primeiro fato do ano registrado por nosso Dall’Acqua, o qual abre o caderno
– e que trata da a dissolução da empresa dos filhos Alcides e Ovídio –, ao último que
o encerra, que é o casamento de uma filha, percorremos nove meses de anotações
de caráter geral, feitas quase sempre em grau igual de importância, sem considerar
a natureza dos fatos. Registra assim a venda de 150 pinheiros de 60 cm de diâmetro
e a compra de mais de 100 palanques de canjerana a $ 400 Réis cada um, a
construção do grupo escolar de Casca e o quanto recebeu pelo trabalho; a visita ao
cunhado Sbardelotto, preso, acusado de homicídio, viagens para visitar parentes, ou
para participar de compromissos relacionados às suas atividades profissionais, venda
e compra de produtos, encontro com amigos, mas também os muitos copos de
cerveja e vinho, tomados para amenizar o calor e a sede ou para alimentar o
espírito. Anota pequenos gastos com lápis, selos, envelopes e outras miudezas e que
dá $1.000 réis á filha Clélia “para comprar ... não sei o quê “. Todas as saídas de
dinheiro foram registradas. Na última página do caderno, o total de gastos nesse
período de quase um ano é de $ 5.848,080 Réis. Não conferimos os subtotais que
Dall’Acqua somou, nem sabemos se o resultado total foi positivo ou se ficou no vermelho. Nosso nonno não
registrou a receita.

Janeiro - 1938
07 – A pedido dos filhos Alcides e Ovídio, da firma Irmãos Dall’Acqua, de Vila Maria, eu e minha esposa,
partimos esta manhã para aquela localidade, no ônibus de Bernardon, da Linha 11.ª, pagando de condução
para os dois, .............................................................................. ............................................... 10.000 réis.
- O objetivo dessa viagem a Vila Maria foi decidir se a firma acima referida podia ou não continuar, daqui
em diante, por causa da crise e das dificuldades, além do pouco lucro do trabalho em conjunto.
09 – Assim, presente também o filho Plínio, chegado na tarde do dia 8, deu-se princípio ao inventário das
ferramentas pertencentes à dita firma, como também do material de trabalho, objetos da sociedade e do
ativo e passivo.
- Depois de termos ponderado bem – eu, a esposa, Marina, e os filhos Alcides e Ovídio –, o filho Alcides
propôs ficar ele como único proprietário, ficando com as ferramentas de trabalho, materiais, ativo e
passivo, pagando ao ex-sócio Ovídio a parte que por direito lhe é devida. Nós quatro concordamos. Assim,
o filho Plínio, como contabilista ad hoc, isto é, improvisado, deve escrever a seguinte declaração do comum
acordo.
Como já era noite, resolveu-se deixar a redação da declaração para amanhã.
10 – Segunda-feira.
Declaração1
Nesta data, Alcides Dall’Acqua comprou do irmão Ovídio a parte da oficina pela quantia de um conto e
quinhentos mil réis (1.500$000), que se propõe pagar em prestações durante o ano de 1938.
1

Em sentido vertical, ao longo do texto, o nome Alcides, escrito em tinta vermelha e, entre parênteses, a observação
“O grifo é de Ângelo Dall’Acqua”, em tinta azul.
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Alcides entregou no ato 100$000 pela primeira prestação em 10.1.º 1938.
(Ass.) Alcides Dall’Acqua
(Ass) Ovídio Dall’Acqua
– Nessa data, Alcides e Ovídio repartiram, em comum acordo, os seguintes objetos que pertenciam à firma
dissolvida Irmãos Dall’Acqua: ao ex-sócio Ovídio coube em dinheiro RS 100$000, quatro enxadas, um
serigote, um pelego velho, um peitoral, dois estribos, duas cadeiras usadas, uma máquina de sulfatar. O
ex-sócio Ovídio tem direito a metade do ganho no trabalho de conserto da máquina do Senhor Vaccaro, do
dia 8 do corrente e seguintes (se trabalhar).
– Eu, nesta data, devo à extinta firma Irmãos Dall’Acqua uma caixa de vidros, por....... 51.000 réis
mais o frete ...................................................................................................................
4.000 réis
uma bomba para tirar água do poço e o respectivo cano, por .................................... 116.200 réis
mais o frete ....................................................................................................................
9.000 réis
uma lâmpada de acetileno ............................................................................................
10.000 réis
11 – Terça-feira - Terminado os trabalhos com a extinta firma Irmãos Dall’Acqua, às 9h
parti para Casca no ônibus da linha Guaporé-Passo Fundo e vice-versa.
Por pequenas despesas em Vila Maria e em outros lugares, em cinco dias ...................
Em Casca, jantar no Avelino Mantovani .........................................................................

7.000 réis
2.400 réis

14 – Paguei, na Cooperativa Comercial São Luís, de Casca, os 6m de brim, comprados
para o filho Vitorino em 27 de dezembro de 37, a importância de ................................. 24.000 réis
- Por uma Novidade, folinha 1938 [calendário]...............................................................
1.500 réis
- Por pequenas despesas, Provenzi, Taffarel, Mantovani e Kremski ................. .............. 2.700 réis
- Recebi, esta manhã, do filho Plínio ............................................................................ 100.000 réis
15 – Hoje, a filha Albertina foi à Linha 11.ª, convidada para madrinha de batizado de
um filho de [em branco], [morador] da Linha 10.ª. Pagou de condução, ida e volta .....
- Tomei emprestado, por poucos dias, do Sr. Albino Busato 300.000 réis, quantia que
o filho Vitorino foi retirar.
- Essa manhã mandei o filho Vitorino à linha 15.ª, ao cunhado Augusto Piaia2, para
restituir 500.000 réis que o mesmo me emprestou em 20 de janeiro de 1927, ao juro
de 5%, pelo qual paguei ...............................................................................................

10.000 réis

25.000 réis

16 – Domingo - Paguei ao engenheiro Felix Roscher, por uma dúzia de fotografias
“Ângelo e a filha Clélia na horta” –, de 8,5 por 5,5cm ...............................................
- Por uma garrafa de vinho no D. Taffarel ....................................................................
- Por uma folhinha, na Cooperativa Comercial São Luís, de Casca ...............................

9. 000 réis
600 réis
2.500 réis

19 – Quarta-feira - A filha Albertina foi hoje a Vila Maria a fim de ajudar sua irmã
Gelsomina nos preparativos do casório de sua filha Zélia a realizar-se no dia 29 do
corrente. Pagou de passagem .............................................................................. .....

5.000 réis

16 – Domingo - O filho Onésimo foi buscar a égua que estava na invernada da viúva
Genoveva Maccarini, a qual égua foi vendida, com meu consentimento, a José Faotto,
pelo preço de 140.000 réis.
Para apanhá-la no potreiro pagou a dois laçadores brasileiros ....................................... 8.000 réis
17 – Onésimo pagou à Vva. Genoveva por três meses de permanência da égua e de
seu burrinho [em sua invernada] .................................................................................... 12.000 réis
18 – Terça-feira. Paguei a carne de boi, vaca ou touro! que havíamos comprado da
firma Bonamigo e Cia. a importância de .........................................................................
2

30.000 réis

Augusto Piaia era casado com Maria Sbardelotto, irmã de Marina, esposa de Ângelo Dall’Acqua.
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19 – Atendendo ao chamado do Sr. Anacleto Roman, gerente do Matadouro S.L.
Guaporé, da Sociedade Cooperativa B.S.B. Ltda3, fui trabalhar, isto é, desenhar e
supervisionar os carpinteiros nos seguintes dias: 19, 20, 21 e 22. Total: quatro dias.
20 – Quinta-feira - Hoje, o filho Vitorino partiu no caminhão de Dal Magro, de
Dois Lajeados, para Vila Maria, para amanhã partir para Passo Fundo e em
Seguida para Curitiba. Entreguei ao mesmo, para despesas de viagem ......................
- O filho Alcides nos entregou hoje uma bomba e um cano galvanizado para puxar
água do poço. O preço dos dois objetos foi de Reis Vide 10.1.º.38.
- Feita a moagem do nosso trigo, que rendeu 22 sacas, e da cevada, 4 ½ sacas, ao
preço de 1.400 réis por saca pela moagem. Total:.....................................................
Trigo da Ester, 7 ½ sacas ..........................................................................................
Trigo dos irmãos Alcides e Ovídio, de Vila Maria, três sacas ......................................
Total de sacas, entre nós, Ester e os filhos Alcides e Ovídio, 41 sacas, a 1.400 réis
cada, importou em............................................................................................. .........
22 – Comprei no Albino Busato 10 folhas de papel para desenho a 50 réis cada .......

50.000 réis

38.500 réis
10.500 réis
4.200 réis
54.400 réis
500 réis

28 – Sexta-feira. Por convite do genro Maximino Busato, em companhia da filha
Anita e do neto Plínio, da Linha Colombo, no ônibus da linha, fui a Vila Maria.
Condução gratuita.
29 – Sábado. Dia do casamento da neta Zélia, filha do genro Maximino Busato, com o
jovem Gabriel Oltramari, da Linha Colombo, Guaporé.
- Comprei na casa comercial da Cooperativa, de Vila Maria, cujo gerente é o
Sr. Antônio Zílio, uma fruteira para presentear os noivos, a qual paguei ...................
-Despesas extraordinárias .......................................................................................
30 – Domingo - Despesas e bebidas .........................................................................
- Resolvi a pendência entre mim e Maximino Busato; este me devia o valor de um
lote urbano, de minha propriedade, negociado por ele; eu devia-lhe, por mercadoria
comprada na sua casa comercial, 160.000 réis nessa data. Comprei dele uma cama
de ferro por 180.000 réis, mais uma máquina de debulhar milho por 30.000 réis, mais
uma foice por 10.000 réis.
31– Embarquei no de caminhão de Pacifico Parisi para Passo Fundo.
Paguei de condução ...............................................................................................
- Um copo de vinho ................................................................................................
- O motivo dessa viagem é que, em 4 de fevereiro de 1936, consignei em São Luís de
Casca, no hotel de A. Mantovani, ao auxiliar da Comissão da Repartição de Terras,
de Passo Fundo, Sr. Lionel Gonçalves, o título definitivo da minha meia colônia
n.º 12 da Linha 18 (Caxias), para retificar as confrontações erradas, para tanto,
solicitou-me um requerimento e 20.000 réis, que paguei no ato e, como não mais
tive notícias relativas ao fato, fiz aquela viagem a fim de ter uma satisfação a respeito.
- Jantei no Hotel Roma. Paguei ...................................................................................
- À noite, visitei o amigo Francisco Basei, com quem encontrei o amigo Arcângelo
Pierebon, que me convidou para passar a noite em sua casa.
- Paguei por vinho ...................................................................................................
- À tardinha, fui à Livraria Nacional, aonde levei o meu Novíssimo Melzi, em dois
volumes, para que me o encadernem; pediram-me pela encadernação 9.000 réis.
3

6.500 réis
2.300 réis
9.000 réis

7.000 réis
200 réis

3.000 réis

8.000 réis

Não tivemos sucesso na busca de informações sobre a referida empresa.
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Fevereiro - 1938
1.º - Levantei cedo e depois de tomar um cafezinho com graspa, deixei a casa do amigo Pierebon.
- No Francisco Basei, comprei um lenço de bolso que paguei .....................................
1.700 réis
- mais 13 envelopes de sementes de verduras a 300 réis cada ...................................
3.900 réis
- Na rua, comprei um jornal Correio do Povo.............................................................
300 réis
- um Nacional [jornal]................................................................................................
200 réis
- Ao Sr. Francisco Basei pela expedição de dois fardos de Passo Fundo a casa..........
7.000 réis
- Do mesmo, comprei ¼ de quilo de goma arábica, fracionada ..................................
3.000 réis
- uma cerveja ...........................................................................................................
1.700 réis
- Na Farmácia Indiana, um vidro de Pílulas de Vida ...................................................
2.200 réis
- Por um 5/10 do bilhete da loteria [prêmio] de 200 contos, extração na data de 3 de
fevereiro1938........................................................................................................
4.000 réis
- Corte de barba e cabelo .........................................................................................
1.200 réis
- Duas cervejas ........................................................................................................
3.600 réis
- Comprei de Maria Ferrari 3kg de massa alimentar a 1.700 réis ...............................
5.100 réis
- outro envelope de sementes de brócolis ................................................................
300 réis
- Na farmácia Ross, um vidro de Mitigal, que paguei .................................................
7.500 réis
- mais um vidro de Pílulas de Vida ............................................................................
2.500 réis
- Vinho, no Alessandro Lago .....................................................................................
800 réis
- Vinho, no Francisco Basei .....................................................................................
200 réis
- Tomei o café da manhã, almocei e jantei na casa do amigo Basei e passei a noite no Pierebon.
02 – Tomei um cafezinho e fui procurar uma condução para casa. Esperava o amigo Pacifico Parizzi, que não
veio. Então, como não havia condução para retornar e como o meu filho Ovídio se encontra sem trabalho
pela [dissolução] da firma em Vila Maria, da qual era sócio com seu irmão Alcides, pensei, para não precisar
fazer outra viagem a Passo Fundo, em ir à oficina de Guerino Biazus e saber se ele poderia empregar meu
filho no setor de solda a oxigênio. Depois de refletir, respondeu-me que ele poderia apresentar-se na
segunda-feira para uma experiência de um mês. Eu concordei.
- Fui ao Basei e tomei vinho ....................................................................................
200 réis
- Por bananas .........................................................................................................
500 réis
- Vinho e café da manhã no Hotel Itália ...................................................................
2.500 réis
- Um Nacional .......................................................................................................
200 réis
- À noite, jantei no amigo Berto Busato, onde passei também a noite.
03 – Uma caninha no Alessandro Lago ......................................................................
- outra para um amigo ...........................................................................................
- Depois das despedidas e dos agradecimentos a Berto Busato, parti para casa no
ônibus da linha Guaporé-Passo Fundo e vice-versa. Em Marau, por não me sentir
bem, tomei um Fernet .............................................................................................
- Outro Fernet, no Hotel Farroupilha, em Casca .......................................................
- Outro, no Hotel Mantovani .....................................................................................
- Chego a casa às 10h30min; paguei de condução ....................................................
- Retornei a Casca, a pé, às 13h; tomei no botequim do Trombetta, uma cerveja,
que paguei ...............................................................................................................
05 – Entreguei, por conta, ao peão Hermínio ............................................................
- ao outro peão, Piero ..............................................................................................
- ao filho Ovídio .......................................................................................................
- ao filho Onésimo ...................................................................................................

200 réis
200 réis

600 réis
500 réis
400 réis
20.000 réis
200 réis
4.000 réis
6.000 réis
10.000 réis
10.000 réis

06 – Restituí ao filho Plínio 100.000 réis que me havia emprestado no dia 3 do mês de janeiro p.p.
07 – Comprei um sabonete Afridol, na Farmácia Mantovani. Paguei ..........................

4.400 réis
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08 – Paguei ao genro Fedele duas sacas de batata inglesa, à razão de
12.000 réis à saca ....................................................................................................
- Ovídio comprou em Casca, de Pietro Zandoná, ácido e estanho ............................

24.000 réis
3.000 réis

09 – Hoje, a filha Albertina, no carro do Correio, foi a Vila Maria. O motivo dessa viagem decorre do fato de
que, dentro de poucos dias, a família do genro Maximino Busato transfere-se para Caçador (Santa
Catarina), e sua esposa Gelsomina deseja que a irmã vá em sua companhia, seja para ajudá-la nos vários
serviços domésticos, seja para, naquela cidade, receber de uma profissional lições de corte de vestuário
feminino. Na ocasião entreguei à filha Albertina, para despesas de viagem .................... 40.000 réis
- Comprei no Romano Zanchet um bloco de papel para cartas. Paguei ............................ 3.000 réis
- Enviei um telegrama ao Sr. Fernando Chiapini, secretário do Fascio degli italiani
all’estero, Carlo Del Prete, de Porto Alegre, assim redigido: Chiappini Fernando –
Rua Misericórdia, 108. Envie número 15 bilhetes – Dall’Acqua. O telegrama custou ......
4.200 réis
10 – O filho Alcides, de Vila Maria, expediu para si mesmo alguns objetos e ferramentas pertencentes ao
filho Ovídio. Entre os objetos havia um serigote, um peitoral, três pacotes de pregos para ferraduras, dois
litros de ácido muriático, quatro enxadas, 14 caixas de espoletas, quatro vidrinhos de pólvora piquete, as
suas roupas de trabalho e festivas e algumas ferramentas de trabalho, etc.etc. Pagou de condução ao
proprietário do caminhão, um certo Sganzerlla, de Concórdia, Santa Catarina ...............
3.000 réis
14 – Segunda-feira - O filho Ovídio, partiu hoje para Passo Fundo, a fim de trabalhar na oficina de Guerino
Biasus, como experiência, pelo tempo de um mês.
Para a viagem e primeiras despesas, entreguei-lhe ..................................................
70.000 réis
- Comprei na casa comercial de Romano Zanchet dois lenços brancos, de bolso, um
por 2.800 e o outro por 1.200 mil réis ......................................................................
4.000 réis
- Vinho .....................................................................................................................
300 réis
- Para nossa surpresa, veio nos visitar nossa filha Itália e sua filha primogênita Zélia, da Linha Colombo. A
filha presenteou-me com três números do Diário de Notícias e um número do Correio do Povo, mais um
opúsculo de leitura, um almanaque e um saquinho de erva-mate. Muitos agradecimentos!
15 - Comprei na casa comercial de Augusto Provenzi um vidrinho de verniz
para calçados ............................................................................................................
- vinho ....................................................................................................................
- e refresco .............................................................................................................

1.600 réis
600 réis
300 réis

16 – Quinta-feira. Hoje, a filha Itália retornou de Vila Maria e trouxe-me, chegado de Passo Fundo, o
Novíssimo Dicionário Melzi4, que eu havia deixado na Livraria Nacional no dia 1.º de corrente, na ocasião
em que fui àquela cidade, para que, de um volume, fosse encadernado em dois volumes. Como disse, o tal
dicionário, recebi-o encadernado em dois volumes. O custo da encadernação foi de ...
9.000 réis
- Entreguei à filha Clélia para comprar ... não sei o quê ................................................
1.000 réis
- Entreguei ao Sr. Antônio Busato a certidão de nascimento de sua esposa Luigia
Maffei5, enviada pelo Consulado Geral de Porto Alegre no dia 14 do corrente.
Pagou os custos de ......................................................................................................
5.000 réis
19 – Sábado -Hoje, com inusitado esplendor e solenidade, foram festejados o [padroeiro] titular do lugar,
São Luís, e São Jorge. Foram celebradas quatro missas pelos reverendíssimos padres: o geral dos padres
carlistas, vindo de Roma; Aneto Bogni; Carlino, de Guaporé, Superior dos Carlistas da região, e o P. Giovani
4

O dicionário citado foi publicado em 1913. Do primeiro volume, que se ocupa com a parte lingüística do idioma
italiano, faltam, as páginas 01 e 02. O segundo volume, denominado Il Melzi Scientifico, encontra-se em ótimo estado
de conservação. A obra faz parte do Acervo Dall’Acqua, aos cuidados de Maria Astolfi.
5
Luigia Maffei – irmã do medico italiano Dr. Ernesto Maffei e viúva de Alessandro Dalla Bona, famacêutico de Casca,
também italiano – fez um segundo casamento com o viúvo Antônio Busato. Após enviuvar pela segunda vez, Luigia
retornou, com o irmão, para a Itália. Antônio Busato fora casado em primeiras núpcias com Maria Barea (informação
da Senhora Cleci Falcão, de Passo fundo).
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Benvegnú, de São Domingos. A banda dessa última localidade divertiu o público com o seu discreto
repertório. Além de costumeira pesca, tivemos também a tômbola, roda da fortuna, roleta, tiro ao alvo e
outros jogos populares. A festa, muitíssimo concorrida por um mar de povo, terminou à noite com grande
alegria e satisfação, sem o mínimo incidente.
- O resultado financeiro foi de ...[em branco].
20 – Domingo. Chuva torrencial até o meio-dia.
- No sábado, dia da festa de São Luís, fui a Casca, a pé, com a filha Itália e sua filha Elsa [Zélia].
- paguei uma garrafa de vinho no ... [em branco]. ........................................................
600 réis
- churrasco e vinho ...................................................................................................
3.100 réis
- jogo de pesca .........................................................................................................
1.000 réis
- jogo na roda da fortuna .........................................................................................
1.000 réis
- um refresco de citrato de magnésio ........................................................................
300 réis
- Conserto dos óculos no Quarenghi .........................................................................
2.000 réis
21 – Refresco de citrato de magnésio ........................................................................
- vinho .................................................................................................................
- pasto para o cavalo no A. Mantovani .................................................................

300 réis
800 réis
1.000 réis

20 – A filha Itália, com sua filha Zélia, partiu para casa, às 11h30min no ônibus de Bento Gonçalves.
21 – Começou a trabalhar, junto a nós, o irmão do nosso peão Erminio, de nome Achiles
Andretta, à razão de 3.500 réis diários.
23 – Quarta-feira - A esposa comprou hoje do genro Fedele Zanatta três cestos de
vime, que pagou ......................................................................................................
24 – A filha Gelsomina, de retorno da Linha Colombo, aonde foi se despedir dos
parentes, antes de partir com a família para a nova residência em Caçador (Santa
Catarina), chegou ontem e passou a noite conosco. Hoje, sua mãe comprou dela 5kg
de lã, ao preço de 3.600 ao quilo, que paguei no ato. ...............................................
- Gelsomina,depois das despedidas, partiu para Vila Maria no carro do Correio.
27 – Domingo - A pedido de Ângelo Andretta, entreguei ao seu filho Hermínio, nosso
peão, por conta da mensalidade que lhe devemos ..................................................

7.000 réis

18.000 réis

100.000 réis

28 – Pelo correio, recebi os 10 brasões6 de família, encomendados, pela segunda Vez, a Palermo (Itália), em
14 de dezembro de 1937, sendo que, a primeira vez, a encomenda fora feita em 30 de agosto de 1937 e
extraviada pelo correio.

Março – 1938
2 – Dia de Cinzas - Comprei de Romano Zanchet uma pedra de afiar foices..............
- Despesas em Casca ...........................................................................................

2.000 réis
1.800 réis

6

Em um caderno escolar de 40 páginas, Dall’Acqua transcreveu o histórico heráldico de cada um dos 35 brasões que
ele, a pedido de interessados, encomendava e recebia da Itália. São os seguintes nomes de família: Dall’Acqua, Busato,
Bordin, Busato, De Zorzi, Battistella, Quarenghi, Grassi, Toni, Astolfi, Caron, Ortolan, Grassi, Dall’Acqua, Faccin, Toazza,
Caovilla, Mantovani, Martinelli, Zanardo, Borghetti, Bonamigo, Trentin, Oltramari, De Negri, Barbieri, Marcon,
Carminatti, Sartori, Cavalli, Benvegnù, Piaia, Maccarini, Gatto e Damian. A maioria era de moradores de Casca e
arredores. Cada brasão era impresso a cores em papel de boa qualidade, medindo 55x40 cm, informando a origem do
nome de família e a simbologia dos elementos que o compunha.
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Fevereiro – 21. Por meio do Sr. Albano Busato, expedi à Livraria Nacional, de Passo Fundo, um pacote
contendo o livro Pinochio e o livro San Clair dele Isole, para serem, ambos, encadernados.
7 – Comprei na Cooperativa Comercial São Luís, da Casca, um par de meias ...........

3.000 réis

10 – Na casa comercial de Pedro Charnobay (antiga A. Kremski), um bloco para
cartas; paguei ..........................................................................................................
- oito envelopes .......................................................................................................
- duas penas ............................................................................................................
- Na Casa Comercial de Hugo Busato comprei dois lápis com borracha; paguei, por
um, 600 réis; o outro, 1.000 réis ...............................................................................
- Minha esposa completou o pagamento que se devia ao peão Piero Polli
(Guaiaca), por trabalho na roça, na importância de ..................................................

65.000 réis

11 – Hoje paguei o imposto da nossa carroça ao Sr. Aristides Bernardi, subprefeito de Casca, inclusive 800 réis de multa ...........................................................
- Comprei e paguei na farmácia de Evaristo Mantovani, por vermífugo ....................
- cafiaspirina ...........................................................................................................

8.100 réis
2.000 réis
4.800 réis

2.500 réis
300 réis
200 réis
1.600 réis

12 – Paguei, a Avelino Mantovani, quatro garrafas de cerveja ...................................
8.000 réis
- outras bebidas .......................................................................................................
2.300 réis
- Pelo correio (no dia 8 do corrente) enviei ao Sr. Fernando Chiappini, de Porto Alegre,
a importância de 309. 900 réis, desconsideradas as despesas seguintes: um telegrama, n.º l, de 1.º de
setembro de 1937, 4.300 réis; outro telegrama, 4.200 réis; comissão ao Banco Nacional do Comércio, 5.400
e por uma carta registrada, com a devolução de 10 bilhetes da loteria De Trípoli, não vendidos, 1.200 réis; Bilhetes da Loteria Automobilística de Trípoli, a razão de 13.000 réis cada um.
14 – Paguei no correio, por postagem de correspondência ......................................
- A Romano Zanchet, por dois cadernos escolares a 1.200 réis cada um ..................

1.400 réis
2.400 réis

15 – Recebidos de Giovanni Casali seis cadeiras ao preço de 5.000 réis cada uma.
- Entreguei ao carreteiro ... Tomazi, de São Domingos, por ordem e conta de Afonso
Deitos, 249kg de cevada, a razão de 280 réis o quilo. Total: 69.720 réis.
17 – Paguei a Guido Tretto, por cachaça ...................................................................

2.000 réis

14 – A convite do gerente da fábrica de banha Sr. Anacleto Roman, de Casca, fui dirigir os trabalhos da casa
em construção, pertencente ao gerente da fábrica. Trabalhei os seguintes dias:
15,16,17,18,21,22,23,24,25,26. Dez dias, à razão de 16.000 réis diários, importando o total, que recebi hoje,
160.000 réis, e por mais um dia de trabalho do filho Onésimo, 12.000 réis. Total: 172.000 réis.
24 – Paguei o total do débito que eu tinha com Girolamo Busato .............................

80.400 réis

26 – Comprei e paguei, do Sr.Anacleto Roman, gerente da fábrica de banha, por
quatro caibros [tirantes] de pinheiro, de 5m de comprimento por 10x12 de
grossura, a 600 réis ao metro ................................................................................

12.000 réis

25 – O filho Onésimo recebeu de David Minoncin, por 35 medidas de vinho, a
900 réis, 31.500 réis.
- O filho Onésimo pagou o trabalhador Achiles Andretta, por 11 e ½ dias de
trabalho a 3.500 ao dia. Total: ..............................................................................
Por vinho ............................................................................................................... ........
- Selos ................................................................................................................... ........

40.250 réis
400 réis
1.400 réis
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27 - Domingo – O filho Onésimo pagou a moagem do trigo ao Sr. Pedro
Vedana e Cia. Por 38 sacos de grão moído, a razão de 1.400 réis o saco, total..........

53.200 réis

12 – A filha Clélia comprou na casa Comercial de Romano Zanchet dois cadernos....

2.400 réis

15 – Comprei na Casa Comercial de Romano Zanchet, em troca de serviço, um
saco de 60kg de açúcar por ...................................................................................
-- um par de meias masculinas ...............................................................................
- ainda 1kg de açúcar .............................................................................................
26 – Na casa Comercial de Albino Busato, duas caixas vazias, aquelas que
comportam latas de gasolina. Paguei 500 réis cada uma .........................................
28 – O peão Francelino P. Oliveira da Silva principiou hoje o seu mês de trabalho
à razão de 35.000 réis ao mês, correspondendo a 166 réis ao dia.
A filha Clélia comprou na Casa Comercial de Romano Zanchet dois cadernos
e duas penas ..........................................................................................................
30 – Paguei ao Sr. Pietro Maccarini, por três ternos, dois para o filho Vitorino
e outro para o filho Ovídio ............. .......................................................................
- O filho Onésimo comprou e pagou no Albino Busato uma machadinha ................

98.000 réis
2.500 réis
1.700 réis
1.000 réis

1.100 réis

64.000 réis
10.000 réis

Abril
03 – Barba e cabelo ..................................................................................................
- Comprei e paguei no Taffarel dois litros de caninha a 2.600 réis...............................
- Vinho no Hotel Farroupilha ....................................................................................
- Um número do Correio do Povo ..............................................................................
- Pequenas despesas ................................................................................................
- Entreguei dinheiro à Marina ...................................................................................
- à filha Clélia ...........................................................................................................

1.600 réis
5.200 réis
600 réis
400 réis
500 réis
10.000 réis
2.000 réis

04 – Comprei um lápis com borracha no Pedrinho Charnobay ...................................
- caninha .................................................................................................................

1.000 reis
600 réis

05 – Por serviços ao peão Francelino .........................................................................

5.000 réis

06 - Pequenas despesas, com papel e vinho ..............................................................

800 réis

07 – Na Cooperativa São Luís, um par de meias para homens ....................................

2.800 réis

09 – Paguei ao farmacêutico ... Campetti, de Casca, 45.000 réis, sendo 15.000 réis para o Dr. .... [em branco]
e 30.000 réis para o farmacêutico Evaristo Mantovani.
- De acordo com a nova lei brasileira, paguei, por indenização, ao peão Francelino P. de Oliveira da Silva,
por causa de um machucado na mão direita, causado na lavoura ao ceifar feno na nossa roça, por nossa
ordem. [Não registra a importância.]
-O filho Onésimo pagou ao mesmo peão por quatro dias de trabalho na roça Vide 5-4-38. [não registra a
importância.]
12 – Terça-feira. O dia amanheceu com uma abundante geada, a primeira desse ano.
07 – Quinta-feira - De acordo com José Donadel, combinamos de chamar o agrimensor Sr. Leonel Cerutti
para traçar de novo os confins de nossas colônias, a sua de n.º 8, e a minha de número 10, pois não há
mais nenhum marco do traçado antigo.
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O gasto foi de 50.000, que pagamos no ato, metade cada um. ..................................

25.000 réis

11 – Essa tarde, ás 18h, chegou inesperadamente de Passo Fundo, em um caminhão de carga, o filho
Ovídio, retornando daquela localidade, para onde havia ido em 14 de fevereiro p.p. a trabalho e aqui
chamado para apresentar-se depois do 15 do corrente em Guaporé [sede], pois deverá cumprir o serviço
militar sob o n.º 162.
12 – Paguei ao Taffarel pelo jantar de ontem á noite para mim e Ovídio ....................
- por duas cervejas e vinho ......................................................................................
- Comprei na Casa Comercial de Romano Zanchet uma camisa branca, de algodão,
para dormir .............................................................................................................
- Na Casa Comercial de Bonamigo, um botão dourado para colarinho ......................

3.000 réis
4.200 réis
500 réis
1.200 réis

14 – Acertei a conta com o filho Plínio em relação ao armário que fez com seu irmão Onésimo para Albino
... [em branco.]
- O crédito de Onésimo era de 43.600 réis, de cuja soma deve-se descontar 20.000 réis recebidos de
empréstimo do irmão Plínio, assim que, nessa data, Plínio deve ainda 23.600 réis.
15 – Sexta-feira Santa - Os filhos Onésimo e Ovídio foram ao mato da nossa colônia para contar os
pinheiros vendidos a Ernesto Minuscoli. Contaram, ainda em pé, cerca de 98.
16 – Paguei a Mosè Pelizzon, por compra de carne ....................................................
- Comprei de Romano Zanchet quatro caixas vazias de querosene, a 400 réis
cada uma .................................................................................................................

9.600 réis
2.000 réis

19 – Atendendo à chamada dos sorteados para o serviço militar da classe de 1915, da qual faz parte o
nosso filho Ovídio e, para que não fique ele entre o número dos refratários, embarquei em Casca, no carro
do Correio no seu retorno para Guaporé, aonde cheguei às 18h. Apenas chegado, como eu devia falar a
respeito com o Sr. Francisco Guerreiro, prefeito municipal, e como a hora era imprópria para uma
audiência particular, do Hotel Bella Vista, solicitei-lhe por telefone uma audiência de poucos minutos, ao
que me respondeu que fosse imediatamente.
Não me fiz esperar, em dois minutos ele me introduzia em sua casa, convidou-me a sentar e,
delicadamente, perguntou o motivo da visita. Depois de ter-lhe explicado o escopo de minha viagem, deume a seguinte instrução: o filho não deveria manifestar-se até nova ordem e que enviaria ao subprefeito Sr.
Aristides Bernardi instruções a respeito, entre a primeira e a segunda quinzena do mês de maio p.f., e que
faria publicar na igreja, por meio do padre, a fim de que os interessados possam programar-se. Fiquei
satisfeito.
Em saguida, quis saber como anda o trabalho de construção do Grupo Escolar de Casca. Ante a minha
resposta, ficou contente e satisfeito e pediu-me para enviar-lhe a planta dos dois pavimentos, como
também da fachada principal e da lateral e a planta baixado prédio. Prometi enviar tudo e, agradecendo
pela atenção, retirei-me.
- Nessa noite, após o jantar no Hotel Bella Vista, passei uma hora no café Bernardi, onde
encontrei os amigos, meu compadre Antônio Nardi e Antônio De Toni, de Vila Maria.
Tomamos três cervejas e três cafés. Eu paguei um café e uma cerveja.........................
2.600 réis
20 – Quarta-feira - De manhã, compro na casa comercial de Ângelo Capponi
um par de meias para homens, que pago ..................................................................
2.800 réis
- Às 7h, no carro do Correio parto para casa. Primeiro, pago a despesa no hotel:
jantar e cama ...........................................................................................................
4.500 réis
- Às 10h (sem parar em casa, porque seria impossível) chega-se em Casca.
- Durante a viagem, entreguei ao amigo Antônio De Toni, de Vila Maria, o recibo de uma duplicata de
205.000 réis da Casa Secco e Cia, de Porto legre, inclusive 5.000 réis, mais 30.000 réis, pedindo o favor de
que tudo seja entregue ao meu filho Alcides, naquela localidade, onde o filho deve entregar 30.000 réis a
Giovanni Casali, por seis cadeiras que eu lhe tinha encomendado e que ele fez e enviou .... 30.000 réis
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21 – Encontrando-me em Casca, pelo trabalho no Grupo Escolar e, sendo feriado, todavia italiano, pelo
aniversário de Roma e festa do trabalho na Itália e também feriado brasileiro, enviei ao Cônsul Geral da
Itália em Porto Alegre o seguinte telegrama: Italconsul Palegre – Congratulazione aniversario Natale Roma
Eterna. Casca – Dall’Acqua. Nove (9) palavras. Custou ....................................................
3.900 réis
23 – Conforme ordem do Senhor Prefeito Municipal de Guaporé, do dia 19 do corrente, principiei o
trabalho de cópia do desenho do prédio do grupo escolar. Trabalhei meia-diária.
24 – Domingo. Trabalhei todo o dia no desenho.
25 – Continuei em Casca o trabalho de cópia do desenho.
- Choveu todo o dia.
- Entreguei à esposa, a seu pedido, para pequenas despesas .....................................
-Comprei do bilheteiro de Passo Fundo um décimo de bilhete da loteria do
Estado, com o n.º 10606 e, um décimo da mesma loteria, com extração no dia
28 do corrente, do bilheteiro Lorenzo Balbinot, com o n.º19505. Paguei 4.000 réis
cada um. Total:..........................................................................................................
26 – Choveu todo o dia. Comprei na Casa Comercial de Romano Zanchet um
par de meias para homem ........................................................................................
- Passei o dia no Hotel Mantovani, retocando e corrigindo o desenho do edifício do
Grupo Escolar.

20.000 réis

8.000 réis

2.600 réis

27 – Quarta-feira. Pensando ter perdido os meus óculos escuros, comprei hoje
outros na Casa Comecial de Romano Zanchet, pelos quais paguei ...........................
6.000 réis
Retornando, pouco depois, ao Hotel Mantovani, para minha grata surpresa, a dona da casa me apresentou
os óculos perdidos.
- Finalmente, entreguei ao presidente da comissão de construção do edifício de Grupo escolar Sr. Romano
Zanchet o desenho e as plantas, que devem ser enviadas ao Sr. Prefeito de Guaporé.
- Depois do almoço, não podendo fazer nada pela contínua e persistente chuva, decidi retornar a casa;
assim, embarquei, sob chuva, no caminhão do Sr. Mazzolini, e cheguei em casa às 13 horas.
28 – Também hoje choveu todo o dia. Completam-se, assim, quatro dias de contínua chuva.
29 – Sexta-Feira. Hoje, a chuva foi intermitente, e as estradas péssimas.
30 – Dia fosco e nublado; de tanto em tanto, uma chuvinha espessa.
- Comprei do russo André (Moschetta), mascate, uma gravata de seda, que custou ...
3.000 réis
- Pequenas despesas e selos .....................................................................................
3.000 réis
- o filho Onésimo e o peão Hermínio, com Pietro Domeneghini, foram contar os pinheiros com 60cm de
diâmetro, que vendemos a Ernesto Minuscoli. Encontraram 108, e abatidos, da mesma medida, o número
de 50; foram marcados sete dos maiores com um x no lado leste, à altura de 1m50cm do chão.

Maio
1.º – Céu nublado; dia cinzento e frio. Permaneci em casa todo o dia.
02 – Entreguei ao carreteiro Matteo Cuccolotto a alfafa que foi vendida ao
Antônio Palma, de Mauá; 74kg à razão de 20.000 réis ao quintal7. Importa em 14.800 réis.
- Paguei, na Casa Comecial de Pedro Charnobay e Cicoscki, por uma lata de sardinhas
em salmoura de dois quilos ................................................................. .....................
6.000 réis
7

Um quintal (quintal métrico) corresponde a 100 kg.
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03 – A família inteira da filha Ester, a nosso conselho, mudou-se da linha 17.ª para nossa casa.
- Despesa que paguei ao carteiro Miro Pezzutti pela douradura de um
medalhão com a efígie de Mussolini, trabalho feito em Guaporé ...............................
10.000 réis
- Paguei ao açougueiro Fioravante Bonamigo por 2.200kg de carne a 1.200 o
quilo ........................................................................................................................
3.840 réis
- para nosso grande prazer, às 11h, chegou de Curitiba nossa filha Aurora, esposa de
Luís Busato, com seus filinhos Anita, Lourdes, Lucila e Guido.
05 – Comprei e paguei uma mala usada de couro do Russo [em branco] mascate
(barbetta), pelo preço de ..........................................................................................
- mais um baú, forrado por fora com papel decorado, grande, por ... [em branco.]
[observação acrescentada posteriormente: Vide dia 28.5.]
- Adiantei, nessa data, ao Sr. Antõnio Vivan, fotógrafo da Casca, por uma dúzia de
fotografias ...............................................................................................................
- No carro do Correio de Guaporé-Passo Fundo e vice-versa, minha esposa Marina
e a filha Aurora partiram para a Linha Colombo em visita à filha e irmã Itália e família.

25.000 réis

10.000 réis

07 – A esposa e a filha Aurora retornaram da visita que fizeram aos parentes da Linha Colombo.
10 – Nessa data, a família entregou ao carreteiro Matteo Cuccolotto 503kg de alfafa
à razão de 20.000 réis o quintal. Total: 118.600 réis
11 – Entreguei ao carreteiro Tales Bottaro por conta do Sr. Antônio Palma, de Mauá,
436kg de alfafa à razão de 20.000 réis o quintal. Total: 87.200 réis.
- Devolvi a Otávio Busato o dinheiro que me havia emprestado em 15 de Janeiro
do corrente ano ........................................................................................................
300.000 réis
- Paguei a Júlio Busato a condução de ida e volta, ontem, a Dois Lajeados,
correspondendo a ....................................................................................................
13.000 réis
- pela [condução] de nossa neta Elsa, da nossa casa à Linha Colombo ......................
5.000 réis
- em Dois Lajeados, paguei por pequenas despesas .................................................
3.500 réis
- No retorno de Dois Lajeados, na Linha Onze, jantar no Hotel do Comércio ............
2.500 réis
- Paguei por uma camisa que comprei para o filho Vitorino, na Casa Comercial de
Hugo A. Busato .............................................................................................................. 10.000 réis
- Nessa data, partiu com sua filharada, às 10h para passo Fundo, nossa filha Aurora,
com destino a Curitiba.
12 – Comprei na casa Comercial de Romano Zanchet três peças de algodão branco
para lençóis8 a 29.000 réis cada uma .......................................................................
- Por um compassozinho para desenho para a filha Clélia ........................................

87.000 réis
800 réis

13 – A filha Ester, essa noite, às 2h, deu a luz a um menino. Tanto a mãe como a criança estão bem.
- Nessa data, expedi ao Banco Francês e Italiano, de Porto Alegre, a importância de 85.000 réis, que,
descontadas as despesas de comissão, deve ser enviada à Casa Libreria de Salvatore U. Domino, em
Palermo, Via Roma, n.º .. importância equivalente a três brasões de família e dois livros...... 85.000 réis
- Despesa de correio ..............................................................................................
2.800 réis
16 – Por correspondência, registrada, à Casa Libreria Salvatore U. Domino, com direito
ao recibo de retorno ..............................................................................................
4.300 réis
- O filho Ovídio, de acordo com seu irmão Alcides, foi a Vila Maria a fim de ajudá-lo nos seus imperiosos
compromissos de trabalho.

8

Uma peça de algodão era formada por 18 metros (Informação de Clara Astolfi Sbroglio,
de Novo Hamburgo).
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17 – Comprei de Romano Zanchet um quadro com o dístico “Deus guarde esta casa”,
que paguei .............................................................................................................

3.800 réis

19 – Hoje, recebi do amigo Anacleto Roman, de presente, a efígie em gesso da cabeça
do Duce Mussolini.
18 – O peão Hermínio foi mandado a Casca buscar meia dúzia de cadeiras no Pedro
Calletti, que eu tinha encomendado a Carlos Spagnol, da Linha Grande (22.ª).
19 – Paguei a Avelino Mantovani, por despesas ordinárias, independentes da
hospedagem no Hotel Familiar .................................................................................
14 – Paguei o quartal ao Padre Aneto Bogni, pároco da Casca para o ano de 1938......

11.400 réis
5.000 réis

21 – Entreguei ao peão Hermínio 10.000 réis para que me compre seis ou sete quartas
de sementes de aveia9.
25 – O filho Onésimo comprou na Casa Comercial de Augusto Provenzi cinco quilos de
sementes de alfafa à razão de 5.000 réis o quilo ........................................................ 50.000 réis*10
28 – Nesta data, acertei as contas do meu crédito com Romano Zanchet, presidente da
comissão de construção do Grupo Escolar de Casca; na qualidade de construtor, a 10.000
diários, tendo trabalhado 36 dias, de 4 de março a 24 de maio de 1938, total do crédito:
360.000 réis.
- Por um dia e meio de trabalho do filho Onésimo a 11.000 réis diários, Crédito de 6.600 réis.
- Paguei à casa Comercial de Romano Zanchet e Irmão, de Casca, o débito que fiz durante
o trabalho no edifício do grupo escolar, do dia 4 de março a 24 de Maio de 1938 ....... 152.000 réis
- Paguei também o que havia prometido em benefício do grupo escolar ....................
50.000 réis
17 – Hoje, o filho Onésimo recebeu do tesoureiro do Grupo Escolar, Sr. Leodoro
Borges, de Casca, o equivalente a 19 dias de trabalho na construção desse edifício,
à razão de 11.000 diários: 209.000 réis.
- Nessa mesma data, o mesmo filho pagou as diárias no Hotel Familiar .....................

69.000 réis

28 – Paguei ao proprietário do Hotel familiar, de Casca , por uma diária e meia, à razão
de 3.3000 réis ..........................................................................................................
4.950 réis
- e mais o extraordinário do mesmo filho Onésimo ...................................................
1.200 réis
- Por uma barba .......................................................................................................
600 réis
- Por selos, no Correio ..............................................................................................
1.200 réis
- Por uma garrafa de vinho .......................................................................................
800 réis
- Pela condução até em casa .....................................................................................
1.000 réis
- Nesta data consignei a João Tecchio, proprietário do hotel Familiar, de Casca, 12.000 réis
para que os entregue, na primeira ocasião, ao mascate russo Andrea, por um baú que
comprei do mesmo em 5 do corrente.
- Ainda hoje, consignei ao colono Ângelo Spagnol 30.000 réis, para que faça o favor de
entregá-los a um seu sobrinho de nome Carlos Spagnol, importância correspondente ao
preço de seis cadeiras, que o mesmo fez, ao preço de 5.000 réis cada uma, que recebi
no dia 18 do corrente...............................................................................................
30.000 réis
31 – Paguei, por conta do débito, ao farmacêutico Sr. Evaristo Mantovani, de Casca...
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30.000 réis

Quarta: medida correspondente a 8 kg.
Dall’Acqua comete um engano: 5Kg a 5.000 réis o quilo, importariam 25.000.
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15

Junho
1.º – Quarta-feira. Entreguei à esposa ......................................................................
Sabendo que a nossa filha Aurora, ao retornar da visita que gentilmente nos fez, com
a sua família (parcial), ainda no dia 3 do p.p., de retorno, digo, para Boa vista do
Erexim, adoeceu de febre intestinal, adoecendo também sua filhinha Lucila, de gripe,
de acordo com a esposa, pensei em visitá-la.
- Assim, hoje embarquei no carro postal, às 10h; cheguei a Vila Maria às 11h30min.
Paguei de passagem..................................................................................................
- Despesa em Vila Maria, onde passei aquele dia ......................................................

20.000 réis

5.000 réis
2.000 réis

02 – Às 6h parti para Passo Fundo no caminhão de pacífico Parisi. Café no Hotel do Sul,
em Marau ...............................................................................................................
2.000 réis
- Chego nessa cidade às 11h30min. Almocei em casa do amigo Umberto Busato, que
se encontrava em Boa Vista do Erexim, em visita ao seu pai enfermo.
- Visitei o amigo Francisco Basei; junto com Pedro Busato, tomei uma cerveja,
que paguei .............................................................................................................
1.800 réis
- Mais tarde, outra cerveja na pensão de Marino Zancanaro ...................................
1.800 réis
- Jantar, na casa do amigo Umberto Busato.
- Entreguei à Livraria Progresso o livro Storia di Garibaldi, grosso volume ilustrado,
para ser encadernado ao preço de 7.000 réis.
- Essa noite, às 21h, recolho-me ao quarto n.º 10 do Hotel Roma, onde passo a noite.
03 – Sexta-feira. Levanto-me e tomo café às 8h e pago ..............................................
5.400 réis
- às 9h, o trem parte para Boa Vista de Erexim; poucos minutos antes, comprei o
bilhete para aquela localidade. Pago ......................................................................
11.900 réis
- pouco antes de partir, se apresenta no vagão o amigo João Mioni, que me pede o
favor de ser o portador de 10.000, 000 réis, para o Sr. João Anzanello, em Boa Vista,
com uma carta de recomendação. Respondi que de boa vontade faria aquele favor,
e Mioni se retirou. Às 9h em ponto, o trem partiu. Na estação Erebango, compro
frutas por ................................................................................................................
500 réis
- Na viagem, compro um número da revista Noite Ilustrada, que pago ......................
1.000 réis
- e um Diário de Notícias ........................................................................................
300 réis
-mais um décimo do bilhete n.º 9095 da loteria do Estado, que corre no dia 9 do
corrente ..................................................................................................................
4.500 réis
O trem chega a Getúlio Vargas às 13h30min.
-Tomo um copo de vinho .........................................................................................
300 réis
-Conforme promessa ao amigo J.Mioni, apenas chegado a Getulio Vargas, digo, Boa Vista do Erexim, fui
procurar o Sr. Anzanello para entregar-lhe a carta e os 10 contos de réis. Encontrei-o, e ele contou o
dinheiro e achou que faltavam 50.000 réis; contou e recontou, faltando sempre 50.000 réis. Então lhe disse
que, antes de retornar a Passo Fundo, me fizesse uma declaração por carta, do fato, para no, retorno a
Passo Fundo, Justificar-me junto ao Mioni. Assim me prometeu e depois de oferecer-me um copo de
cerveja, que aceitei, despedi-me e saí.
- Então fui logo à casa de Francisco Busato, onde encontrei a filha Aurora e suas filhas Anita, Lucila, Lourdes
e o seu pequeno Guido e o seu esposo Luís, meu bom genro.
- Encontrei a Aurora, há 15 dias de cama, com febre intestinal, e em franca convalescença, a pequena
Lucila. Encontrei, porém, o pai de Luís, o velho Jerônimo Busato, gravemente enfermo, preso ao leito.
- Comprei um jornal ..................................................................................................
300 réis
- Por ordem de Luís, me hospedei no Hotel Sul-América, de Atílio Branco [fazendo] as
refeições, em casa de seu irmão Francisco [Busato].
- Mais tarde, comprei frutas,......................................................................................
500 réis
-vinho e pequeno gastos ...........................................................................................
600 réis
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04 – Sábado. Hoje foi operada de apendicite a filha primogênita da Aurora. Operação feita com sucesso
pelo Dr. Zanin.
- Sabendo, ainda em casa, que meu cunhado Pietro Sbardelotto11, irmão de minha esposa Marina, se
encontrava preso na cadeia de Boa Vista, apresentei-me às 14h e pedi licença ao guarde para visitá-lo.
Depois de ter fornecido meus dados à sentinela, essa me acompanhou – porém, antes, fez-me passar por
uma revista para verificar se eu estava armado –, acompanhou-me, repito, à cela do meu cunhado, que,
para minha surpresa estava em companhia de dois filhos, um de nome Segundo e o outro, Gemiro, ambos
de maior idade. Depois dos cumprimentos, o cunhado me explicou um pouco o motivo da sua prisão. Fiquei
com eles cerca de uma hora, conversando sobre várias coisas e ... tomando chimarrão. Não sabendo, antes
de entrar, se poderia levar-lhes alguma coisa, pensei em dar-lhes uma pequena ajuda..... 10.000 réis
mais alguns cigarros, que aceitaram. Às 11h50min, retirei-me com a promessa de retornar no dia seguinte.
05 – Domingo. Depois da santa missa, fui ao Hospital São Francisco de Assis visitar minha neta Anita, que
encontrei bastante bem. A filha Aurora pediu que eu fosse tomar o café da manhã. Sua cunhada Nanna
Busato, que estava presente convidou-me a comer bucho na Sociedade Italiana, ali vizinha. Fui e não me
arrependi, comi um prato cheio, com um ótimo vinho, pois estava bem preparado e saboroso (Quem pagou
tudo, eu soube depois, foi a filha Aurora).
- Às 11h fiz uma visita ao conhecido Alberto Parenti, proprietário do Hotel Popular, na Avenida, o qual me
convidou para um copo de ótimo vinho branco.
- Às 15h30min fui ao circo Rivero, onde apreciei seus bons artistas. Paguei de entrada...
2.000 réis
- Mais um cartão postal ............................................................................................
50 réis
‘Às 16h30min, fui novamente à prisão visitar os parentes. Comprei do Alberto Parenti
um maço de charutos que dei ao meu cunhado Pedro ............................................
800 réis
- À noite, eu e um amigo tomamos uma garrafa de vinho branco no Parenti ............
1.000 réis
06 – Segunda-Feira. Comprei no Hotel Sul-América três folhas de papel e três envelopes,
que paguei ...............................................................................................................
400 réis
- mais um copo de vinho ...........................................................................................
400 réis
- De acordo com o Sr. J. Anzanello, voltei ao seu escritório, onde o encontrei e me recebeu cordialmente e
me mostrou a cópia da carta que enviou a João Mioni, de Passo Fundo, carta que me eximia da
responsabildade pela falta de 50.00 mil réis da importância de dez contos que entreguei ao Sr. Anzanello no
dia 3 do corrente.
- Com o amigo Antônio Dal Molin, de Boa Vista, fui ao advogado Eurides Castro a fim de saber algo sobre
seus clientes Pedro e seus filhos, Segundo e Gemiro [Argemiro], implicados na morte do polaco, acontecida
em janeiro p.passado. A seguir, fomos novamente à prisão e, após meia hora, depois das despedidas,
retiramo-nos.
- Por recomendação da filha Aurora, comprei na Farmácia Italiana um remédio
de nome Normacol, que paguei ................................................................................
9.000 réis
- Comprei quatro envelopes de sementes de verduras ..............................................
1.000 réis
- Em uma venda comprei uma caixa de fósforos, uma folha de papel para carta e um
copo de vinho ..........................................................................................................
1.000 réis
- Por falta de troco, tive de receber de volta cigarros e fósforos, importando..............
2.000 réis
07 – Terça-Feira. Após a visita e despedir-me da neta Anita, no hospital, e ter abraçado a filha Aurora, seu
sogro Momi e a família, junto com o genro Luís, fui à estação ferroviária, onde Luís comprou a passagem
em primeira classe, que custou 16.100 réis.
- Depois de abraçar o genro Luís, embarquei em direção a Passo Fundo.
- No vagão comprei um número da Revista do Globo, que paguei .............................
2.000 réis
- Comprei duas laranjas de umbigo a 200 réis cada ...................................................
400 réis
- Por dois lenços de bolso .........................................................................................
5.000 réis
- Antes de partir, tomei um café ...............................................................................
200 réis
11

Ver nesta edição texto sobre Pedro Sbardelotto.

17

- Às 11h15min o trem parte. Chega-se à estação de Erebango às 13h, onde almoço
no Buffet .................................................................................................................
- Às 13h30min parte-se novamente e, depois de quatro horas, isto é, às 17h, chega-se
a Passo Fundo. Levo minha mala na casa de Umberto Busato e vou em busca de uma
condução para Vila Maria. Logo se faz noite e devo ficar nessa cidade. Vou ao Hotel
Roma, onde me encontro com o meu velho compadre Domingos Terebinto e Júlio
Faotto e, em sinal de amizade, pago uma garrafa de vinho .......................................
- Passa-se a tarde na pensão de Marino Zancanaro, onde pago mais uma garrafa
de vinho .................................................................................................................
- Passo a noite aqui no Zancanaro e, às 22h, vou dormir.

4.000 réis

1.000 réis
800 réis

08 – No Zancanaro pago o pernoite, mais o café da manhã ........................................
2.000 réis
- Na Livraria Progresso compro quatro folhas de mata-borrão a 2.000 réis para A. Vivan ... 8.000 réis
- Um livro, isto é, dois volumes do romance Uma filha do Regente................................
4.000 réis
- Na mesma livraria, pago a encadernação do livro História de Garibaldi ....................
7.000 réis
- Comprei um jornal .................................................................................................
200 réis
– Às 10h30min, vou à Repartição de Terras e Colonização para saber da demora em
receber o título da meia colônia n.º12 da Linha Duque de Caxias (18). Depois de receber
uma discreta explicação, retiro-me às 11h30 minutos.
- Ao meio-dia, almoço no amigo Francisco Basei, que não quis cobrar.
- À noite, janto no Marino Zancanaro e pago .............................................................
2.500 réis
- Passo a noite na mesma casa, onde tomo também o café da manhã .......................
2,000 réis
09 – Quinta-Feira. Devo embarcar no carro do Correio para Vila Maria e parte-se às 8h
da manhã. Em Marau tomo um copo de vinho .........................................................
300 réis
- Chega-se a Vila Maria às 10h e vou à casa do Filho Alcides.
- Pago de condução ..................................................................................................
15.000 réis
- Em Passo Fundo, pago de beneficência ....................................................................
5.000 réis
- Por seis caquis no Maximiliano Barb [Barp] e um copo de vinho ..............................
1.500 réis
- Hoje acertei as contas com o filho Alcides, na seguinte maneira:
- Ele é credor de uma bomba com o respectivo cano para puxar água do poço,
que custa ................................................................................................................
116.200 réis
- de frete ................................................................................................................
90.000 réis
- Total ....................................................................................................................
125.200 réis
- mais uma caixa de vidro de 33x43cm ...................................................................
51.000 réis
- de frete ................................................................................................................
4.000 réis
Total ...........................................................................[em vermelho]
55.000 réis
(N. B. Na soma no final da página, não devem ser computados os números em tinta vermelha.)
- Uma lâmpada de acetileno ....................................................................................
10.000 réis
- Uma chaminé de zinco, de cerca de 3m, para o fogão .............................................
25.000 réis
- Um terno para o Ovídio ......................................................[em vermelho]
112.500 réis
- Total
[em vermelho] ............................ 147.500 réis
- (Resumo do nosso débito)*12
Bomba, cano e frete .............
caixa de vidros ......................
acetilene ..............................
cano do fogão .......................
terno do Ovídio ...................

12

125.200 réis
55.000 réis
10.000 réis
25.000 réis
125.000 réis
327.000 réis

Dall’Acqua destacou o resumo também com tinta vermelha.
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- Vinho, no Soletti .....................................................................................................
800 réis
- -“Andreis ................................................................................................... 800 réis
- Caninha, no Parisi ................................................................................................... 200 réis
10 – Quinta-Feira. Depois do almoço, em casa do Alcides, às 14h embarquei em um
caminhão de carga de Monte Veneto e cheguei em Casca às 16h. Tomei um copo
de vinho ...................................................................................................................
- De passagem...........................................................................................................
- Cheguei em casa às 17 horas.

200 réis
300 réis

13 – Santo Antônio. Depois de assistir a Santa Missa e a procissão, almocei
no Hotel Familiar. Paguei .........................................................................................
2.500 réis
- No jogo de trissete .................................................................................................. 500 réis
- Uma garrafa de vinho ............................................................................................. 800 réis
15 – Comprei e paguei na Casa Comercial de Albino Busato três metros de
corrente para [amarrar] o cachorro, a 2.000 réis o metro..........................................
- Comprei e paguei na Cooperativa São Luís, de Casca um destorcedor
para corrente, que paguei .....................................................................................
- Comprei no Pietro Zandoná 1.450kg de fio de arame para amarrar o Negus na
corrente, a 2.400 réis o metro. Paguei ......................................................................
- Vinho, em Casca ................................... ...............................................................
- Fazer a barba .........................................................................................................
- Frutas e fósforos .....................................................................................................
- Selos .....................................................................................................................

6.000 réis
1.500 réis
3.480 réis
600 réis
600 réis
800 réis
400 réis

17 – O filho Onésimo recebeu do carreteiro Matteo Cuccolotto, por ordem do Sr. Antônio Palma, de Mauá,
por alfafa a esse vendida, a importância de 200.000 réis.
20 – Segunda-Feira. Fui a Casca e paguei a Albino Busato, por conta do nosso débito .....200.000 réis
- mais .................................................................................................................. .......
1.500 réis
- Por selos ...................................................................................................................
1.900 réis
- Por vinho e frutas ....................................................................................................
1.200 réis
- Comprei carne de boi no Fioravante Bonamigo & Cia, 5kg, a 1400 réis o quilo [em branco].
17 – Nesta data em que completo os meus 71 anos, começou a chover à tarde, com forte temporal, que
continuou forte com algumas interrupções, até a manhã de sábado, dia 25, e que durou todo o dia. Depois,
na manhã do dia 26, começou novamente, ora com chuva, ora com garoa, umidade e cerração,
nebulosidade com tendência a frio. Assim o tempo permaneceu nos dias 27, 28, 29 e 30.
29 – Quarta-Feira. São Pedro. Passei o dia em casa por ser úmido e frio e por causa estradas intransitáveis.
Depois da missa, à hora do almoço, veio visitar-nos o filho Plínio, que, em homenagem aos meus 71 anos,
completados no dia 17 deste, me presenteou com uma bela cuia, mais uma belíssima bomba de alpaca e
um elegante porta-cuia, em madeira, muito bem envernizado em preto.
O valor total desses três objetos é de 30.000 réis.
30 – Paguei o imposto do fogão.....................................................................................

146.400 réis
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Julho
1.º – Comprei na loja do Albino Busato um vidro de Pílulas de Vida .......................
- Outros gastos ..................................................................................................... .....
03 – Domingo. Hoje, Assembléia na fábrica da Cooperativa da Banha
- Vinho e miudezas .................................................................................................

2.500 réis
2.000 réis

3.000 réis

06 – Paguei ao farmacêutico Evaristo Mantovani, de Casca, o restante do meu débito ... 36.200 réis
- Recebi do Sr. Marco Aiolfi, gerente do matadouro de Casca, a importância correspondente
a 6 e ½ jornadas a 12.000 réis diários, que ele devia a meu filho Onésimo:78.000 réis.
- Comprei de Romano Zanchet dois cadernos, três penas........................................
1.000 réis
- outras pequenas despesas ...................................................................................
800 réis
07 – Fiz extrair uma cópia, pelo escrivão civil Sr. José Battistella, de Casca, da escritura
pública de venda de 150 pinheiros da nossa colônia a Ernesto Minuscolli, em 6 de
abril de 1936. Paguei ao escrivão pelo seu trabalho de cópia ...............................

5.000 réis

08 – Comprei de Antônio Toazza carne de boi, que paguei ......................................

4.000 réis

10 – Domingo. O peão Hermínio foi buscar o cavalo baio na invernada da viúva
Genoveva Maccarini.
12 – Paguei a Fioravante Bonamigo por carne comprada .....................................
- Despesa no Hotel Familiar de Tecchio: jantar .....................................................
- estrebaria para o cavalo ................................................................................... .....
- vinho ................................................................................................................ .....
- Hoje, a grata visita do genro Benjamim Cezarotto, de Taquaruçu.

10.400 réis
2.500 réis
1.000 réis
600 réis

14 – Recebi uma saca de 50 quilos de cevada do negociante Albino Busato, da marca Continental, com a
obrigação de restituir-lhe outro tanto na próxima colheita.
- Recebi também, da prefeitura de Casca ½ saca de trigo, marca (não tem marca), selecionado (dizem) de
[em branco] quilos.
- O filho Onésimo comprou de Pedro De Zorzi um carneiro por .............................
35.000 réis
15 – Comprei de Fioravante Bonamigo 4kg de carne de vaca, que paguei
1.400 réis o quilo. ...................................................................................................
- De Romano Zanchet, cinco cadernos de papel almaço a 400 réis ............................
- Vinho ............................................................................................................................
- Selos, no Correio ..................................................................................................

5.600 réis
2.000 réis
800 réis
800 réis

16 – Às 14h, inesperadamente, chegou de Curitiba a filha Albertina, acompanhada desde aquela localidade,
pelo casal Jerônimo e sua esposa Marieta Busato, até Casca, digo, Vila Maria.
- Vieram visitar-nos e trazer-nos as suas saudações os netos Gabriel Oltramari e sua esposa Zélia Busato
Oltramari.
- Convidados pelo filho Onésimo para a churrascada de amanhã, vieram Ermindo Fontana, Ângelo [em
branco], [em branco] Cervieri.
- De Vila Maria veio o filho Ovídio para o churrasco de amanhã.
17 – Domingo. Hoje, com a presença de cerca de trinta pessoas, entre amigos, parentes e vizinhos, teve
lugar um churrasco de ovelha, galinhas, etc., etc.
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- À noite, música e canto até cerca de meia-noite, em plena harmonia e alegria*13.
18 – Comprei, em Casca, do comerciante Júlio Busato, 15m de papel verde de embrulho,
que paguei à razão de 3.000 réis o quilo ..................................................................
1.500 réis
- O amigo Napoleão De Biasi convidou-me para almoçar, e pagou ele, inclusive o trato
do cavalo na estrebaria.
- Recebi do subprefeito de Casca Sr. Aristides Bernardi o meu pagamento mensal como
fiscal municipal lotador, aposentado, pelo trimestre outubro, novembro e dezembro de
1937 e abril, maio e junho de 1938, à razão de 96.000 réis mensais, ou seja 576.000 réis.
Paguei de gratificação ao mesmo [emissário da prefeitura], pelo obséquio ...............
10.000 réis
- Por vinho e caninha ...............................................................................................
700 réis
19 – Entreguei ao filho Ovídio para que pague adiantadamente por 20 rolos de fio de
arame farpado, de 3.ª classe ...................................................................................
- Trabalhei todo o dia no desenho da planta, fachada e lado, de uma casa de alvenaria
de 9mx7m e 4m de altura para o amigo Sr. Napoleão De Biasi, de Muçum, por cujo
trabalho me gratificou na data de [em branco].
20 – Hoje entreguei ao amigo Napoleão De Biasi a planta e o desenho da casa
que construirá em breve em Muçum.
-Entreguei à esposa ............................................................................................ .....
Por selos ..................................................................................................................
Por selos ..................................................................................................................
22 – Comprei do comerciante Romano Zanchet 3m de pelúcia para camisa,
a 2.400 réis o metro ..........................................................................................
- mais dois pacotes de fósforos ...........................................................................
- Barba e cabelo ..................................................................................................
- Vinho, com os amigos .......................................................................................

.....
.....
.....
.....

25 – Comprei do comerciante Romano Zanchet 2kg de erva-mate, a 600 réis.........
- vinho e doces..................................................................................................... .....
26 – A fim de assistir, como sócio, a assembleia geral extraordinária da Sociedade
Cooperativa de Banha Sul-brasileira Ltda, de Dois Lajeados, embarquei no caminhão
de [em branco] Mazzolini, às 7h, sob chuva e frio intenso.
- Na Linha Onze, tomei vinho ............................................................................... .....
- Em Guaporé, almocei no hotel do Butelli. Paguei ...............................................
- Passagem até Guaporé ..................................................................................... .....
- De Guaporé, condução na baratinha de Edgar [em branco], de Dois Lajeados, na
companhia do genro José Astolfi. Grátis.
- Na Linha Colombo, vinho e doces para os netinhos ............................................
- Comprei na Livraria Ipiranga dois vidrinhos de tinta para desenho, a 4.000 réis
cada um .............................................................................................................. .....
- Um metro de papel milimetrado ....................................................................... .....
- 3 folhas de cartolina ......................................................................................... .....
- 2 folhas de papel de seda ................................................................................. .....
- 2 folhas de papel encerado .............................................................................. .....
- 2 lápis duros para desenho ...................................................................................
- 2 arrobas de erva-mate a 8.55 réis, da firma Astolfi e Cia .....................................

500 reais

10.000 réis
1.500 réis
1.200 réis

7.200 réis
4.000 réis
1.400 réis
800 réis
1.200 réis
2.600 réis

200 réis
2.500 réis
10.000 réis

1.000 réis
8.000 réis
6.000 réis
3.000 réis
2.000 réis
400 réis
1.200 réis
17.000 réis

27 – Comprei quatro envelopes de sementes de verduras na Cooperativa

13

O autor não cita o motivo do churrasco. Cremos que tenha sido programado para festejar o 71.º aniversário,
ocorrido no dia 17 do mês anterior, junho. Dall’Acqua sempre festejou sua data natalícia.
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Dona Cândida ..................................................................................................... .....
- um par de meias masculinas ............................................................................. .....
- vinho e doces.................................................................................................... .....

1.000 réis
3.000 réis
700 réis

28 – quinta-feira. Comprei na Cooperativa um lenço de bolso ...............................
1.000 réis
- Às 8h30min, no carro do Correio, com o genro José Astolfi, parti para Dois
Lajeados a fim de assistir à Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade
Cooperativa de Banha Sul-Brasileira Ltda.
- Passagem........................................................................................................... .....
3.000 réis
- Em Dois Lajeados, vinho e bananas ................................................................... .....
1.400 réis
- Almoço no Hotel Luzzi ....................................................................................... .....
2.500 réis
- Às 15h começou a assembleia, que continuou por duas horas. Estavam presentes,
cerca de 400 sócios, entre representantes, expressamente vindos de Porto Alegre.
- O resultado da assembleia foi que por unanimidade foi decretado que a [empresa]
continuará sob a denominação de “Cooperativa”, exclusivamente composta por produtores.
- Jantei no Hotel Luzzi, onde paguei por uma sopa e um copo de vinho ................
1.200 réis
- Vinho com os amigos Caetano Toni e Francisco Scartazzini ...............................
600 réis
- Condução de retorno até a Linha Colombo no caminhão de Pulador de
Guaporé... ........................................................................................................... .....
2.000 réis
29 – Comprei na Cooperativa Dona Cândida, a crédito, um paletó e uma calça de lã,
ao preço de 100.000 réis pelas duas peças
- Vinho, no Batista Ortolan ................................................................................... .....
400 réis
- Convidado pelo sobrinho Antônio Caron, almocei em sua casa.
- Na Coperativa Dona Cândida comprei 1kg de sementes de feijão para forragem.
Paguei .............................................................................................................. .....
1.000 réis
- Depois de me despedir dos parentes, às 15h30min, no caminhão de Mazzolini, parti
para casa. Antes, porém, a filha Itália, presenteou-me com um par de meias de 3.600 réis.
- No Hotel Bela Vista, de Guaporé, entre vinho e caramelos, paguei .....................
600 réis
- Na Linha Onze, vinho e charutos ....................................................................... .....
400 réis
- Chego a casa às 21h. Paguei pela passagem ...................................................... .....
10.000 réis
31 – Domingo. A noite passada choveu; hoje também, o dia todo, sem interrupção.

Agosto
1.º – Hoje começou [a trabalhar] o novo peão adão Martins das Chagas; por dois meses, a 25.000 réis o
mês.
02 – O filho Onésimo, com nosso consentimento, vendeu, a Antônio Toazza, o boi que foi dado ao filho
Alcides e vendido, conforme sua vontade, por 50.000 réis, pagos no ato.
04 – Quinta-Feira. Paguei ao sapateiro de Casca, Sr. Vitório Canton, por consertos
de calçados ........................................................................................................... .....
- Almoço e vinho, etc. no Hotel Central de D. Taffarel ..........................................

20.000 réis
3.200 réis

06 – A filha Anita retornou da Linha Colombo, onde se encontrava havia vários meses,
junto a sua irmã Itália, como doméstica liquidando nesta data todos os seus compromissos.
- A filha Anita, nesta data, pagou à cooperativa Dona Cândida o paletó e a calça de
lã, comprada de José Astolfi no dia 29 de julho p.p ............................................. .....
100.000 réis
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- A filha de Antônio Caron, Hilda14, chegou da Linha Colombo, com a nossa filha Anita, a fim de aprender,
com nossa filha Albertina, o corte de vestimenta feminina.
08 – O filho Onésimo foi hoje a Casca, com a carreta e os bois, para transportar tijolos para a construção da
nova [casa] canônica.
09 – O genro Fedele Zanata, com a carroça, veio buscar o restante de alfafa, por ordem de seu patrão
Antônio Palma. Em quatro viagens foram transportados 1.904kg, conforme segue: a 1.ª vez, em maio, 74kg;
a 2.ª vez, em maio, 593kg; a 3.ª vez, em maio, 436kg; a 4.ª vez, em agosto, 801kg. Total: 1.904kg, à razão de
20.000 réis o quintal. Importância total: 389.800 réis, já recebidos nesta data.
11 – Pequenas despesas .........................................................................................
- Dois cadernos xadrez no Romano Zanchet ............................................................
- Foi morta a vaca branca.
- Meia dúzia de Instantina [comprimidos], no Mantovani ........................................
- Selos .................................................................................................................... ........

1.200 réis
500 réis
2.400 réis
600 réis

13 – Sábado. Eu e a esposa fomos a Casca, com a filha Albertina e o seu noivo Ermindo Fontana, da Linha
Quinze de Novembro, para os proclamas civis e religiosos do casamento dos dois, a ser realizado no dia 24
do mês de setembro do ano em curso.
- Comprei na casa comercial de Romano Zanchet um par de chinelos de couro,
que paguei ............................................................................................................
7.000 réis
- mais 100g de bicarbonato de potássio ..................................................................
500 réis
15 – Paguei a Fioravante Bonamigo por carne de boi, comprada em duas vezes.......
10.000 réis
Restando a pagar nesta data 400 réis.
- Paguei a Giovanni Tecchio por vinho, etc. ..............................................................
3.000 réis
- Por bebidas, no Hotel Farroupilha ..................................................................... .........
500 réis
- No Bramatti, por bebidas ......................................................................................
500 réis
- Entreguei à filha Ester os 35.000 réis que nos havia emprestado para o filho Onésimo
comprar o carneiro de Pedro De Zorzi, no dia 14 de julho p.p. Restitui a ela também os
10.000 réis que me emprestou faz alguns dias.
14 – Comprei laranjas .............................................................................................

2.000 réis

16 – Terça-Feira. Chegou de Vila Maria, onde estava trabalhando junto ao seu Irmão
Alcides, o filho Ovídio, que se afastou por não entender-se com sua cunhada Zelinda,
esposa de Alcides. Entregou-me 35.000 réis.
- Almocei no Hotel Familiar, da viúva Tecchio, paguei ..............................................
- estrebaria para o cavalo .......................................................................................
- extraordinários ....................................................................................................

2.500 réis
700 réis
1.300 réis

18 – Nessa data, presenteei, por meio da filha Clélia, o amigo Umberto Bem, de Casca, com uma carta
geográfica da Itália, da Líbia e Dodecaneso15 (Guerra ítalo-turca 1911-1912).
19 – O filho Alcides, de Vila Maria, em viagem para Guaporé, fez-nos uma visita em companhia do
farmacêutico Antônio Zílio, também de Vila Maria.
20 – Retornando de Guaporé, Alcides fez nova parada em casa e combinou com
14

Ver nesta edição texto ”Uma Mulher”.

15

Nome das doze ilhas Espórades meridionais, ocupadas pela Itália em 1912, deixadas pela Turquia à Itália pelo
tratado de Lousanne (1923). Voltaram à posse da Grécia em 1946; constituem, com a de Rodes, as ilhas do mar Egeu
(Dicionário prático ilustrado. Lelo & Irmão Editores,Porto, 1956).
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o irmão Ovídio sua volta ao trabalho com ele em Vila Maria, ganhando a diária de 6.000 réis. Assim, Ovídio,
hoje, embarcou no carro do Correio para Vila Maria. Dei-lhe, para a viagem .............
7.000 réis
21 – A filha Clélia, com sua prima Hilda, foi à Linha Quinze, ao colono Otávio
Sabadin, comprar laranjas .........................................................................................

2.000 réis

24 – Comprei selos no correio de Casca ....................................................................

3.000 réis

24 – Por um livro, com o título Cem cantos populares, com as partituras, para o filho
Onésimo ................................................................................................................ ........

10.000 réis

16 – Nesta data devemos ao filho Alcides, de Vila Maria, 18.000 réis, pelo frete de 20
rolos de fio de arame farpado, pagos por ele.
- mais um fole, que o filho Ovídio comprou de seu irmão Alcides por .....................

30.000 réis.

26 – Entreguei ao peão Adão Martins uma calça e um paletó, ambos de lã, como
adiantamento ....................................................................................................... .......

30.000 réis

29 – O filho Onésimo comprou do comerciante Romano Zanchet 10m de papel
em rolo para fazer moldes de vestuário, ao preço de 3.300 réis o quilo. O peso
foi de 1.140kg, que equivale a ............................................................................ ........

3.762 réis

27 – O filho Onésimo comprou do seleiro Antônio Marcon, de Casca, duas colheiras16
para burro, por 25.000 réis, mais uma testeira e um freio para cavalo, por 7.000 réis.
Total, pago no ato ..................................................................................................
57.000 réis
(Ver 10 de setembro, 38.)
26 – Sexta-Feira. Dei ao filho Onésimo, para festejar o dia, com parte para suas irmãs .. 14.400 réis
30 – Recebi nesta data, por meio do motorista Celeste Bernardon, da Linha Onze, os
quatro volumes que a filha Aurora, de Curitiba, mandou ainda no dia 30 do mês de
julho p.p.. Paguei de condução .................................................................................

6.000 réis

31 - Quarta-feira. Mandei o peão Adão ao moinho buscar a farinha; entreguei-lhe
dinheiro para pagar a moagem ao moleiro Vitório Piassa. Só para a moagem de
farinha de milho de 1.º de janeiro a 18 de agosto do corrente ano............................

13.600 réis

Setembro
02 – A filha Albertina embarcou no caminhão do Mazzolini para a Linha Colombo, à
casa de sua irmã Itália, a fim de comprar uma máquina Singer. Para a condução, dei-lhe.....10.000 réis
03 – O filho Onésimo foi, em companhia do carreteiro Giuseppe Pedot, buscar os
palanques de cangerana no Romano Gurcheviecz, em número de 60, pelos quais pagou
à razão de 500 réis cada um ...............................................................................
30.000 réis
Comprou outros 110, ao preço de 400 réis cada um, do polaco Francisco
Dutchevicz.
- Pagou, pelo transporte, a J. Pedot , à razão de 400 réis cada um, .......................
70.000 réis
- Comprou também do polaco Romano Gurchevicz uma árvore de canjerana de
16

Colheira ou coelheira peça dos arreios que cingiam o pescoço dos animais que puxavam as carroças. Era
normalmente em couro e almofadada. Nela eram presos os tirantes, que partiam do balancim. O autor usa a palavra
do dialeto italiano “comacio”, no plural, “comaci”.
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cerca de um metro de diâmetro e 8m de altura, que custou ..............................
30.000 réis
-Às10h assisti à cerimônia (Semana da Pátria) no Grupo escolar de Casca, dos ensaios
para a festa nacional do dia 7, com a presença de cerca de 200 alunos de ambos os
sexos, com as duas professoras e uma quinzena de chefes de famílias e o padre Agneto
Bogni. Durante a sessão foi aberta uma subscrição, que deu o resultado de 160.000 réis,
pagando cada um 10.000 réis. Eu também contribuí com ......................................
10.000 réis
- Pequenos gastos ................................................................................................. .......
5.000 réis
- Na Casa Comercial de Romano Zanchet, comprei um pacote de velas estearinas
(espermacetes) ..................................................................................................... .......
2.200 réis
05 – Entreguei à filha Clélia, em benefício do grupo Escolar de Casca .......................
Às 21h, a filha Albertina retornou, com Nelson, da Linha Colombo, aonde havia ido
no dia 2 do corrente. Pagou de condução, com Nelson ..........................................

2.000 réis
12.000 réis

07 – Festa em Casca, realizada pela comissão de construção do Grupo Escolar, das duas
professoras e do povo, com uma manifestação e exercícios de todos os alunos, de ambos
os sexos, cerca de 130, com um saboroso churrasco, doces e vinho e discursos alusivos
à data. Foi uma bela festa patriótica. Pequenas despesas .........................................
1.800 réis
10 – Registrei as duas colheiras, a testeira e o freio comprados do Sr. Antônio Marcon
e pagos. Ver data de 27 de agosto p.p., ..... ..............................................................
- Adiantados a Adão Martins ...................................................................................
- Entreguei a Menoncin, por ordem do peão Hermínio Andretta ..............................
- Hoje, o filho Onésimo comprou e pagou à Vva. Menoncin um pé de cabriúva de
7m50cm de altura por .............................................................................................
- Comprei na Casa Comercial de Hugo A. Busato um lápis-tinta, que paguei .............
- outras pequenas despesas .....................................................................................

57.000 réis
20.000 réis
5.000 réis
7.500 réis
1.200 réis
1.700 réis

12 – Fui à casa do amigo Ferdinando Caovilla a serviço consular.
- Levei a José Rizzotto um saco de arroz para ser polido da crusca
-Tomei vinho no José Deon e por cigarros e caramelos (doces) ................................
1.000 réis
- Às 7h,o filho Plínio começou a trabalhar na pérgula, junto com o irmão Onésimo.
- Total de jornadas: seis. Trabalhou também, com Onésimo, duas noites, até hora tardia,
para lustrar o guarda-louças e uma mesa.
17 – Acertei as contas com o filho Plínio, na seguinte maneira: das seis jornadas na pérgula a 11.500 réis o
dia, correspondem 69.000 réis, porém, de acordo com ele, eu e sua mãe, como pagamento lhe vendemos a
mesa redonda, mais uma quarta de sementes de trigo e o trabalho de semear o mesmo trigo, que custou
...[em branco] e a semeadura, arado e bois [em branco]. Réis [em branco].
21 – Por ter-se sido encomendado ao mascate Russo, hoje o mesmo nos entregou uma
garrafinha de Colírio Cosenza, que pagamos no ato...............................................
18.000 réis
20 – Chuva.
21 – Chuva. Hoje chegou Armindo Fontana.
22 – Chuva.
- Às 2h30min, o futuro genro Armindo Fontana, partiu, com o enxoval da sua futura esposa Albertina, nossa
filha, para sua nova residência, na Linha 15 de Novembro, n.º 6 (Geral).
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24 – Sábado. Dia do casamento civil e religioso da filha Albertina, com o jovem Ermindo Fontana17. O
almoço foi servido em nossa casa, com a presença de 44 convidados, sendo 20 da parte do genro e o
restante, por nossa conta. A despesa total foi de [em branco].
25 – Após o café da manhã, o jovem casal e seus convidados, mais o filho Onésimo, a filha Anita e o filho
Plínio e sua esposa, no caminhão, acompanharam, os noivos à Linha Décima.
- Fui a Casca. Gastei ..................................................................................................
3.500 réis
- Por um jornal Correio do Povo ................................................................................
400 réis
27 – Paguei à filha da esposa de Pedro Stradiotti, pelo trabalho de sábado, dia 24,
como cozinheira do almoço de casamento da filha Albertina ...................................

20.000 réis

24 – Despesas extraordinárias dos filhos Onésimo, Ovídio e Anita, por ocasião do
matrimônio da irmã Albertina ..................................................................................

35.000 réis

27 – Visita do amigo Ticiano Bettanin, de Guaporé, e do Rev. Padre Ângelo Corso,
Superior da Ordem dos Carlistas no Rio Grande do Sul.
20/24 – Entregues ao filho Onésimo, para serem divididos com seus irmãos e irmã
nesses quatro-cinco dias, por ocasião do casamento de sua irmã Albertina ...........

30.000 réis

Pessoas que estiveram presentes ao casamento da filha Albertina, isto é, no almoço:
1 – Ângelo Dall’Acqua
2– Onésimo Dall Acqua
3 – Ovídio Dall’Acqua
4 – Anita Dall Acqua
5 – Alcides Dall’Acqua
6 – Zelinda [Novello] Dall’Acqua
7 – Plínio Dall’Acqua
8 – Sibila [Fontana] Dall’Acqua
9 – Luís Dall’Acqua filho
10 – Luís Dall’Acqua pai
11 – Regina [Faccin] Dall’Acqua
12 – Angelina De Maman Toni
13 – Mario Astolfi
14 – Zélia Astolfi
15 – Ulisses Toazza

16 – Florêncio Mognol
17 –Glória Mognol
18– Fedele Zanatta
19 – Vitório Tessari
20 – Antônio Martinelli
21 – Ângelo Baccin
22 – Leopoldo Domeneghini
23 – Augusta Domeneghini
24 – José Donadel
25 – Davis Menoncin
26 – Celeste Menoncin
27 – Ermindo Fontana
28 – Albertina Fontana
29 – ............. Fontana
30 – .............. Fontana

31 – ............... Fontana
32 – ............... Fontana
33 – Ângelo Guglielmini
34 – Alberto Cervieri
35 – Mário Dall’Agnol
36 – Amália Dall’Agnol
37 – Albino {Nicola}
38 – Luís {Nicola}
39 – Antônio Bem
40 – Vitório
41 – João (ferreiro)
42 – gaiteiro
43 – motorista
44 – ?

Da minha parte, faltaram 15; da parte do novo genro Fontana, 10 pessoas.
Despesas ocorridas para o casamento:
Manteiga, ovos e leite .............................................................................................
Cozinheira e sua servente ........................................................................................
Carne de boi, 30.1/2kg, a 1.400 réis o quilo ..............................................................
Tripada ..................................................................................................................
12 galinhas a 1.870 réis cada uma ............................................................................
Vinho, 30 medidas, a 1.000 réis ...............................................................................
Farinha de trigo, 30 quilos, a 1.200 réis ....................................................................
Arroz, 3 quilos, a 1.000 réis ....................................................................................
Café, 1 quilo a 4.000 réis ........................................................................................
Açúcar, 12 quilos a 1800 réis ...................................................................................

17.000 réis
20.000 réis
42.700 réis
1.000 réis
21.000 réis
30.000 réis
36.000 réis
3.000 réis
4.000 réis
21.600 réis

17

Sobre o casamento de Albertina, ver revista comemorativa ao XIII Encontro, 10ª edição. Casamentos na colônia
italiana de Guaporé.
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Carbureto, 1.1/2kg, a 2.200 réis ..............................................................................
Canela, cravo e pimenta .........................................................................................
Pó Royal .................................................................................................................
Sal amoníaco ..........................................................................................................
2 estearinas (espermacetes) ....................................................................................
TOTAL..........................

3.300 réis
2.400 réis
2.800 réis
1.600 réis
800 réis
207.800 réis

- Esta soma, dividida por 44 pessoas, resulta em 4.722 réis, portanto, multiplicando
esses 4.722 réis pelos nossos convidados presentes, em número de 24, tenho a parte
que me toca pagar ..................................................................................................
113.328 réis
28 – Hoje, o peão Hermínio foi, com o carreteiro Sílvio Ferrarese , à Linha 22 buscar
os 110 palanques para cerca, de cangerana, ao preço de 300 réis cada um, em número
de 107. Total .........................................................................................................
65.100 réis
29 – Hoje, o Onésimo pagou ao polaco Romano Gurekewicz a planta de cangerana
que comprou há alguns dias por .............................................................................
- O peão Hemínio Andretta concluiu seu tempo de contrato que tinha feito em 20 de
setembro de 1937. Nesta data, recebeu o restante crédito que sobrava .................
Depois se retirou de nossa casa satisfeito.

30.000 réis
100 réis

Segue caderno n.º XXII

Grupo escolar de Casca, cuja construção foi projetada e dirigida por Ângelo Dall'Acqua em 1938.
Entre os operários da obra, Ângelo é o que está de paletó branco.
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Ângelo Dall'Acqua, em foto de 1915, talvez
para marcar o seu 38.º aniversário, ocorrido
em 17 de junho daquele ano.
(Photo Fontani - Caxias do Sul).

O grupo escolar, já concluído. Dall'Acqua anotou na própria foto as
dimensões que caracterizaram a obra: comprimento, 18m; largura, 12m;
altura interna, 4m. V. Cascara (Cascara foi o nome com que a vila foi
denominada por um certo tempo).

Foto de 1937, do churrasco oferecido por Dall'Acqua e seus filhos aos parentes, amigos, com a presença das autoridades de Casca.
As festas de Ângelo Dall'Acqua sempre contavam com os músicos do lugar.

Dedicatória, no verso da foto, de Ângelo Dall'Acqua
ao genro José Astolfi, casado com Itália Dall'Acqua,
morador da Linha Colombo em Guaporé.
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Pedro Sbardelotto
Nos registros de família de Ângelo Dall’Acqua que acabamos de ler, o autor anota, nos dias 04 e 05 de
junho, a visita feita ao cunhado Pedro Sbardelotto, recolhido à prisão de Boa Vista do Erexim, juntamente
com dois filhos. Era o ano de 1938.

A pergunta que cada leitor faz ao ler a anotação é: – Por que crime esse pai de família e dois de seus filhos
foram recolhidos à prisão? Cumpre-nos esclarecer a história
Pedro Sbardelotto era filho dos imigrantes Agostinho e Giovanna da Canal, casado com Maria .... O casal
tinha sete filhos e residia em paiol Grande, interior de Erexim, onde Pedro, além de agricultor, era
proprietário de uma serraria.
Certo dia, um vizinho da família, de origem polonesa, foi assassinado brutalmente no seu local de trabalho,
na roça. Junto ao corpo, o instrumento de que se serviu o criminoso para cometer o crime: uma ferramenta
pertencente ao vizinho Sbardelotto, retirada da casinhola que esse mantinha no roçado, para refúgio em
caso de mau tempo e para guardar as ferramentas de trabalho.
Aquela era a prova inconteste que apontava para o autor do crime. Pedro Sbardelotto foi preso,
juntamente com dois de seus filhos. De nada valeram as declarações dos acusados, afirmando inocência.
Foram condenados o pai e um dos filhos de nome Segundo. O outro filho, Argemiro, foi liberado.
Conduzidos à famosa Casa de Correção, em Porto Alegre, lá deviam expiar sua culpa por longos anos.
Pedro, o pai, passou a ter problemas cardiológicos e foi destinado a trabalhos mais leves, na cozinha; o
filho, jovem e saudável, trabalhava na lavoura da casa prisional.
Os anos passavam. Um dia, o destino mudou o rumo da história. A viúva do polaco assassinado, doente
terminal, confessou a verdade: envolvida que estava em um caso amoroso com uma pessoa do lugar,
tramou a morte do marido, fazendo recair a culpa sobre o vizinho Sbardelotto.
Imediatamente, as autoridades expediram ordem para a soltura dos dois que cumpriam pena injusta e
degradante. No fim da manhã, foi dada a notícia a Pedro, que estava no cumprimento do seu trabalho na
cozinha. Mas o coração do pobre homem não resistiu à emoção e sucumbiu. Onze anos de condenação
humilhante e destrutiva haviam-se passado naquela casa de horrores.
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Ao retornar para o almoço, Segundo recebeu a notícia da morte do pai e, ao mesmo tempo, a de sua
libertação. Arrasado, retornou para sua família. Era um homem destruído. Viveu solitário, amargurado, sem
alegrias e sem sonhos até o último de seus dias.
Decorridos três anos da morte de Pedro, a sobrinha Iolanda Sbardelotto, que vivia em Porto Alegre e
frequentemente visitava os parentes prisioneiros, resgatou, com o pai Antônio Sbardelotto, os restos
mortais de Pedro, que receberam sepultura digna junto a outros familiares, no cemitério da linha São
Marcos, de Farroupilha. A própria Iolanda nos contou a história dessa tragédia que, na época, tão
profundamente marcou a família Sbardelotto e que, hoje, uma simples anotação de Ângelo Dall’Acqua em
seu caderno de registros familiares fez ressurgir do esquecimento.
À memória de Pedro e Segundo Sbardelotto dedicamos nesta página um pensamento de amor e de
compaixão pelos sofrimentos físicos, morais e espirituais padecidos e ignorados pela sociedade de antão.
Oxalá, pudessem ter sido eles os últimos humanos a sofrer as injustiças da Justiça que nem sempre é tão
justa.

Maria Astolfi
Gramado - RS

Família de Pedro Sbardelotto. foto anterior a 1938. Não foi possível localizar nenhum descendente do casal.
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UMA MULHER
Hilda Caron Valente – La bela
madonetta

Hilda, nos seus 90 anos,
comemorados em 2014

Realmente, Hilda era linda, e a paixão foi fulminante, quando ela e papai se conheceram.

Hilda era a primeira filha, entre sete, do casal Antônio Caron e Josefina De Maman. Nasceu na Linha
Colombo, no município de Guaporé , em 17 de abril de 1924 e foi alfabetizada pela própria mãe, a
professora Pina, na escola da localidade. Aos 15 anos, foi mandada a São Luís da Casca à casa do tio Ângelo
Dall’Acqua a fim de aprender corte e costura com a prima Albertina Dall’Acqua*.
Desde criança, e como as crianças de todas as famílias, na época, Hilda precisou contribuir com pequenos
trabalhos domésticos no dia a dia da casa: ajudar nos cuidados com os irmãozinhos, tratar os animais,
buscar lenha para o fogão, cuidar das panelas, lavar a louça e muitas outras pequenas atividades, que
foram crescendo em responsabilidade na proporção em que a menina crescia.
Em 1942, Hilda contava 18 anos. Um dia, viu chegar à pacata Linha Colombo,
pela estrada geral, um jovem, que não era um príncipe, montando um cavalo,
que nem sequer era branco, como era o cavalo de todos os príncipes
encantados das histórias que a moça lia. Chamava-se Reynaldo Graciano
Valente e vinha àquele lugar para exercer a profissão de alfaiate. Contava 24
anos. Foi amor à primeira vista.
Casaram-se em 09 de janeiro de 1943 na matriz de Guaporé e, em 11 de
dezembro daquele mesmo ano, chegava o primeiro filho.
Em maio de 1943, o casal transferiu-se para Jacutinga, no Alto Uruguai, onde Reinaldo alugou uma modesta
casa, mudando-se depois para a localidade que tomou o nome de Bela Vista, dedicando-se à agricultura, ao
comércio, com um pequeno mercado, e ao seu ofício de alfaiate. Outras crianças foram chegando: Nadime,
Severina, Vayne Pedro, Circe Maria, Dianete Terezinha, Neiva Ana (in memoriam), Neiva Terezinha, Maria
de Lourdes, João Luize e José Fernando, exigindo múltiplos esforços do casal, que foi Pioneiro em Jacutinga.
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Hilda lia muito e vem de suas leituras o nome de seus filhos. Lia a Bíblia, muitos
romances e histórias de santos, Todo o filho, além do nome de personagens
encontrados em livros de ficção, tem um segundo nome, que é de um santo.

O gosto pela leitura e pelo saber foi transmitido aos filhos, que estudavam na escola local e também
trabalhavam nas diferentes atividades da casa. A vida não era fácil para a família, cada vez mais numerosa.
Depois de um dia estafante de trabalho, lá estava Hilda, à noite, ajudando o marido na alfaiataria para que
os filhos tivessem condições de frequentar a escola.
Hilda, uma pessoa simples, culta, caridosa, bondosa, comunicativa, persistente, trabalhadora, honesta.
Todas essas qualidades parecem ser, hoje, demais, mas não para ela. Esses predicados ela sempre os
praticou e cobra e exige a mesma prática de toda a família,
Com a morte de Reynaldo em outubro de 1983, ela demonstrou quanto forte e corajosa era. Estimulou os
filhos a estudar, a se ampararem e ajudarem mutuamente em momentos difíceis. Esses ensinamentos ela
os passa, hoje, aos netos e bisnetos. Deseja que sua família esteja sempre unida e em paz, procura sempre
acalmar e apaziguar os ânimos nos momentos conturbados, quando ocorrem. Essa atitude firme da Hilda
faz que, hoje, nos amemos todos como verdadeiros irmãos, por isso constituímos uma grande e bela
família, marcada pela amizade e pela união fraterna. Hilda é a mãe, avó, bisavó, querida e amada por
todos. Que bom ouvir de seu genro Osório Menegas: – “A nona Hilda é a mamãe que eu perdi há tantos
anos. Ela é minha segunda mãe, companheira dedicada de todas as horas, que se preocupa com a saúde de
todos”. Quando a visitamos, ela sempre percebe se temos alguma preocupação; quando nos despedimos, é
como se tivéssemos ido a um psiquiatra, e o dia tempestivo se transformou em dia ensolarado de
primavera.
Além da leitura de romances, Hilda tem outras paixões. São as marcas simbólicas
de sua vida. Primeiro, a grande religiosidade, expressão incondicional de sua fé no
divino; depois, as flores. Quando alguém vai visitá-la, diz: – “Vem ver minhas
onze-horas, meus crisântemos...”, flores sempre foram uma de suas grandes
paixões, e elas a ajudam a manter-se bela e feliz. Hilda aprendeu a fazer crochê e
a bordar com sua mãe Josefina. Até hoje faz belíssimos trabalhos para presentear
filhas, noras e netas. Essa atividade gera otimismo e muita autoestima. E o que
dizer dos pães que Hilda faz para seus familiares? O pão que ela aprendeu a fazer
quando ainda era menina e que ela continua fazendo, com amor redobrado, por
isso mais gostoso e mais santo, que ao lado das muitas leituras bíblicas a levam,
com certeza, para mais perto dos anjos. O pão representa a luta que Hilda e Valente enfrentaram para
encaminhar os filhos e que mostra que tudo o que é feito com amor se transforma e se multiplica.
Obrigado, Hilda, por todos os pães que tuas mãos fizeram para nós.
Mas Hilda é também uma mulher atualizada. Não precisamos ler ou ouvir as últimas notícias, nacionais ou
do exterior; do jornal Zero Hora, ela sabe tudo. Basta escutá-la. Ela também assiste aos programas
religiosos da TV, mas também gosta das novelas e sua terapia é curtir a casa e o jardim, assim ela nos
ensinou a amar a natureza.
Você, Hilda, é realmente insubstituível! Quando a visitamos, sempre retornamos às nossas casas mais
amigos. Como seria bom tê-la sempre conosco. Nós, filhos filhas, genros, noras, netos e bisnetos,
prometemos que usaremos sempre todas as nossas forças para levar adiante os teus sábios conselhos.

Texto elaborado a partir das matérias escritas por Olivier Valente – filho de Hilda – e de Alexandre Galeazzi,
respectivamente filho e neto de Hilda Caron Valente.

Maria Astolfi
Gramado -RS
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SAN MARTIN
O navio que trouxe ao Brasil nossos
antepassados Sbardelotto
O vapor San Martin, de bandeira francesa, partiu do porto do Havre em 17 de outubro de 1876. Entre os
seus 650 passageiros de 3.ª classe, imigrantes italianos, ocorreu um só nascimento: o de Marina
Sbardelotto, filha do casal Agostinho e Giovanna Da Canal, que tinha outros três filhos. É a relação de
passageiros do referido navio, à página 13, que confirma laconicamente o fato: “Nasceu em viagem
Sbardelotto Marina em 05.11.76”.
O San Martin era um navio de 2.800 toneladas, comandado pelo Capitão A.Guégan, e fora contratado pela
empresa de Joaquim Caetano Pinto Júnior, credenciada pelo governo imperial brasileiro para promover a
emigração italiana ao Brasil. O navio aportou no Rio de Janeiro no dia 09 de novembro de 1876, em uma
viagem transatlântica que compreendeu 17 dias.
Os passageiros-imigrantes compõem uma lista nominal de 134 famílias e de 64 homens avulsos, isto é,
desacompanhados de grupo familiar, e uma viúva “que vai reunir-se a sua família.” Para cada nome, as
informações pertinentes: idade, sexo, proveniência, estado civil, profissão e religião, apresentadas em
colunas, sendo que a última coluna registra os nascimentos, falecimentos e outras observações. Todos os
passageiros foram classificados como agricultores.
Contrapondo-se ao único nascimento ocorrido no navio, a morte de 12 crianças de pais imigrantes atesta
quão precárias eram as condições de higiene e de saúde daquele transporte de carga humana.
A página n.º 15 da relação de passageiros é assinada pelo comandante do navio A.Guégan em 17 de
outubro, dia da partida, o qual declara ter recebido a bordo os passageiros relacionados para conduzi-los
ao Rio de Janeiro. Também, no mesmo dia, a lista é assinada por Eduardo Ferreira Alves, “Cavalleiro da
Ordem de Christo e da Rosa, Vice-Cônsul do Império do Brasil no Havre”, que certifica como verdadeira a
firma do capitão, imprimindo o carimbo das armas imperiais daquele consulado.
O agente da imigração Caetano Pinto, dois dias após a chegada ao Rio de Janeiro, declara, na mesma
página, “Vieram todos, exceto 12, anotados à margem, que faleceram e um que deixou de embarcar.
Nasceu um em viagem. Total liquido 650 (seiscentos e cinqüenta). J.C.P. Comandante, em 11.11.76.”
Na última página, n.º17, uma relação de nove passageiros embarcados na ilha de Tenerife e o relatório
final, assinado por Caetano Pinto, que diz: “Total definitivo, 659, sendo contratados por Joaquim Caetano
Pinto Jr. 650 e espontâneos 9; italianos, 399; austríacos, 244; alemães, 2; suíços, um e espanhóis, 8;
procedentes do Havre, 651 e, de Tenerife, 8. Inspetoria Geral das Terras e Colonização em 9 de novembro
de 1876. Caetano Pinto.”
Grande parte dos imigrantes era de nacionalidade austríaca, isto é, provenientes da região do Trentino,
constituída pelo sul do Tirol, desligada da Áustria e incorporada à Itália em 1919. Todos os de nacionalidade
italiana vinham da Lombardia.

A lista
Por questão de espaço, transcrevemos apenas os nomes dos chefes das famílias com o nome da esposa –
cujo sobrenome não consta; entre parênteses, o número de filhos, o estado civil (quando o passageiro é
solteiro ou viúvo/a) e as observações.
Para consulta da lista completa, se pode acessar o site abaixo:

http://imagem.arquivonacional.gov.br/sian/arquivos/1014851_2348.pdf
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LISTA DE PASSAGEIROS
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RELAÇÃO DE PASSAGEIROS DO VAPOR SAN MARTIN PROCEDENTE DE HAVRE NORTE DA FRANÇA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO - BRASIL
DATA DE EMBARQUE NA FRANÇA = 17/10/1876
DATA DE CHEGADA NO RIO DE JANEIRO = 09/11/1876
1 – Fogarolli, Domenico e Maria (4 filhos);
3 – Salla, Giacomo e Barbara (5 filhos);
5 – Maffei, Antonio, Francesco, Cesare e Placido, solteiros
7– Knering, Benedetto e Barbara (3 filhos);
9 – Mazzi, Francesco e Filomena (4 filhos);
11 – Cambruzzi, Antônio e Domenica (2 filhos);
13 – Carter, Ferdinando e Antonia (2 filhos);
15 – Zancanaro, Domenico e Maria (um filho);
17 – Paris, Nicoló e Teresa (um filho);
19 – Marcolle, Gregorio e Domenica (3 filhos);
21 – Setti, Francesco e Maria (2 filhos);
23 – Fiora, Giuseppe e Maria;
25 –Mezzarone, Pietro e Pasqua (um filho);
27 – Lenzi, Giuseppe (solteiro);
29 – Arboit, Giovanni, e Teresa (4 filhos);
31 – Rossi, Romellesco (solteiro);
33 – Benvenuto, Marco e Giacoma (3 filhos);
35 – Carlin, Giovanni e Giacoma (um filho);
37 – Bernard, Catterina (viúva, uma filha);
39 – Cavelet, Antonia (viúva, uma filha);
41 – Marlin, Giosue (solteiro);
43 – Cassoli, Sebastiano e Luigia (2 filhos);
45 – Samarisa, Sebastiano e Giacoma;
47 – Bertelle, Giovanni e Maria;
49 – Grando, Domenico e Maria (2 filhos);
51 – De Barba, Giuseppe e Maria (4 filhos, um morreu);
53 – Roberti, Angelo e Angela (um filho);
55 – Marchi, Marco e Lucia (2 filhos);
57 – Moser, Mariana (viúva,5 filhos);
59 – Madalozzo, Pasquale e Maria (4 filhos);
61 – Gallina, Domenico e Giulia;
63 – Domenegato, Vincenzo e Angela (um filho);
65 – Madalozzo, More e Catterina (5 filhos);
67 – Menapace, Felippo (viúvo, 4 filhos, 2 morreram);
69 – Polli, Giovanni e Margherita (4 filhos);
71 – Pedrotti, Francesco e Gertrude (2 filhos);
73 – Gatti, Domenico (solteiro);
75 – Tomasi, Sperandio e Margherita;
77 – Osti, Antonio (viúvo, 2 filhos);
79 – Tomasoni, Clorinda (viúva, 3 filhos);
81 – Ugo, Giuseppe (solteiro);
83 – Tomasi, Giuseppe e Rosa (2 filhos);
85 – Cognotti, Bortolo e Anna (4 filhos);
87 – Capelletti, Policarpo e Carolina ( 3 filhos);

2 – Zannia, Antonio e Maria (4 filhos);
4 – Boni, Antonio e Teresa (6 filhos);
6 – Battau, Maria (2 filhos maiores), viúva;
8 – Viola, Francesco e Gabriella (4 filhos);
10 – Bertolaz, Giacomo e Cristina (2 filhos);
12 – Tomasi, Cristiano e Barbara (3 filhos);
14 – Martinoz, Francesco e Giudita (3 filhos);
16 – Fanet, Antonio e Giovanna;
18 – Paternoster, Giacomo e Orsola (3 filhos);
20 – Marcolle, Cristoforo e Teresa ( 4 filhos);
22 – Vicceli, Antonio e Angela;
24 – Vasone, Pietro (solteiro);
26 –De Paris, Pietro e Francesca (2 filhos);
28 – Benvenuti, Antonio (viúvo, 6 filhos);
30 – Arboit, Cstante e Lucia (2 filhos);
32 – Isaton, Matteo e Domenica (4 filhos);
34 – Brustolin, Luigi e Andriana (3 filhos);
36 – Bernard, Giacomo e Francesca (3 filhos);
38 – Cavelet, Giuseppe e Paola (4 filhos, mais uma pessoa adulta);
40 – Marlin, Basilio (solteiro);
42 – Comiotto, Antonio e Maria (2 filhos);
44 – Savario, Giacmo e Maria (3 filhos, um morreu);
46 – Degasparin, Giacomo e Domenica (4 filhos);
48 – De Zordi, Angelo e Corona (3 filhos);
50 – Tisian, Antonio e Filomena (3 filhos, mais 4 pessoas);
52 – Moratelli, Francesco e Orsola (3 filhos, um morreu);
54 – Giacomuzzi, Francesço e Giuseppa (6 filhos);
56 – Sorandi, Giuseppe e Catterina (6 filhos, mais uma pessoa);
58 – Maddalozzo, Rocco e Lucia (3 filhos);
60 – Bernard, Matteo e Virgínia (5 filhos, dois morreram);
62 – Ponzan, Michelle e Maria ( 3 filhos);
64 – Canci, Antonio e Anna (3 filhos);
66 – Strapazon, Cesare e Angela (3 filhos, um morreu);
68 – Modena, Gioacchino e Anna;
70 – Laito, Antonio e Pressede (2 filhos);
72 – Perotoni, Orsola (viúva, 4 filhos);
74 – Vacari, Gio Batta e Adelinda (7 filhos);
76 – Graiff, Luigi (viúvo, 2 filhos);
78 – Tomasoni, Giacomo e Luigia (2 filhos);
80 – Canale, Giovanni (solteiro);
82 – Nicolini, Giuseppe (solteiro);
84 – Bregatto, Girolamo e Emilia (4 filhos);
86 – Marcolens, Giovanni e Fiorina (5 filhos);
88 – Gnes, Pietro e Barbera (4 filhos);
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Devemos a cópia da lista de passageiros do navio San Martin ao pesquisador da imigração italiana Vicente Dalla
Chiesa, de Bento Gonçalves, RS.
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89 – Binelli, Giuseppe (solteiro);
91 – Ozzano, Andrea e Catterina;
93 – Pastorello, Domenico e Costantina (um filho);
95 – Canei, Giovanni e Giovanna (2 filhos);
97 – Francesson, Lucio e Domenica (um filho);
99 – Zanivan, Angelo e Domenica (2 filhos);
101 – Opezzo, Pietro (solteiro);
103 – Dall’Assen, Giuseppe e Luigia (um filho);
105 – Strapazon, Sante e Giustina (8 filhos);
107 – Belotto, Gio Batta e Maria (4 filhos);
109 – Marafelli, Pietro (solteiro);
111 – Simoi, Fortunato e Isabella (um filho);
113 – Monti, Enrico (solteiro);
115 – Raffaeli, Benamigno (solteiro);
117 – Zamer, Baldo e Giovanna (5 filhos);
119 – Tarter, Gaspare e Rosa (4 filhos e mais, Pietro, adulto, solteiro);
121 – Filippi, Antonio e Carolina (dois filhos, mais uma mulher viúva);
123 – Foregiani, Luigi (solteiro);
125 – Rasera, Giovanni e Teresa (3 filhos);
127 – Paoli, Pietro (solteiro);
129 – Bortolazzi, Giuseppe (solteiro);
131 – Barati, Angelo (solteiro);
133 – Parolini, Germano (solteiro);
135 – Zucal, Ferdinando (solteiro);
137 – Odorizzi, Giacomo (solteiro);
139 – Zomer, Francesco e Anna (6 filhos);
141 – Decristan, Virgilio e Catterina (4 filhos);
143 – Dalmas, Angela (viúva, 3 filhos);
145 – Fuseri, Bartolmeo (solteiro);
147 – Cantone, Noel (solteiro);
149 – Vitali, Nicola (solteiro);
151 – Bellini, Francesco (solteiro);
153– Pitt, Giovanni e Teresa (um filho);
155 – Cominotti, Bernardo (solteiro);
157 – Fiammetti, Savino (solteiro);
159 – Conti, Battista (solteiro);
161 – Gasparin, Luigia (viúva, uma filha Sbardelotto)*;
163 – Minetti, Giovanni (solteiro);
165 – Ivaldi, Giovanni (solteiro);
167 – Endrighi, Francesco (viúvo, 2 filhos);
169 – Ayres, Angelo (solteiro);
171 – Montipo, Ernesto (solteiro);
173 – Savaris, Luigi e Teresa;
175 – Giaconselli, Giacomo (solteiro);
177 – Comesso, Paula (viúva, 2 filhos);
179 – Cole, Costante e Spirito (solteiros);

90 – Ballatore, Constanzo e Maria ( 2 filhos);
92 – Maggiorano, Davide e Maddalena (2 filhos);
94 – Saldo, Giovanni e Catterina;
96 – Uniti, Giuseppe (solteiro;
98 – Battocchi, Agostino (solteiro);
100 – Bellaver, Domenico e Antonia (5 filhos);
102 – Barp, Giovanni e Luigia;
104 – Mattana, Antonio (solteiro);
106 – Patrini, Banedetto (solteiro);
108 –Unia, Lorenzo (solteiro);
110 – Conte, Giuseppe e Giovanni (solteiros);
112 – Jaconni, Antonio (solteiro; já esteve no Rio);
114 – Degasperin19, Giacinto e Corona (2 filhos)*;
116 – Angeli, Luigi (solteiro);
118 – Polli, Marco e Barbera (5 filhos);
120 – Dolsan, Maria (viúva, 5 filhos);
122 – Semino, Paolo (solteiro);
124 – Genesio, Jacques (solteiro);
126 – Milzoni, Vincenzo (solteiro);
128 – Trainotti, Giuseppe e Fiore (6 filhos, um aleijado);
130 – Boti, Michelle (solteiro);
132 – Ausson, Edvardo (solteiro);
134 – Rosati, Basilio (solteiro);
136 – Casin, Celeste (solteiro);
138 – Zanei, Gio Bata (solteiro);
140 – Tomasoni, Domenico e Rosa (3 filhos);
142 – Polet, Bortolo e Felicita (4 filhos);
144 – Portiglia, Serafino (solteiro);
146 – Malavasi, Jean (solteiro);
148 – Persato, Antonio e Maria (um filho mais uma pessoa Persato);
150 – Bassani, Angelo e Maria (3 filhos);
152 – Azzini, Ferdinando (solteiro);
154 – Ducci, Luigi (solteiro);
156 – Casanova, Luigi e Cecilia (um filho);
158 – Rubagotti, Bortolo (solteiro);
160 – Sbardelotto20, Agostino e Giovanna (5 filhos,mais uma pessoa)
162– Rey, Michele (solteiro);
164 – Quaranta, Nicola (solteiro);
166 – Scarton, Innocente (solteiro, já esteve no Rio);
168 – Carneval, Antonio (solteiro);
170 – Santini, Sante (solteiro);
172 – Daziano, Martino (solteiro);
174 – Dayork, Giovanni (solteiro);
176 – Rovesa, Antonia (viúva, vai reunir-se à sua família);
178 – Tomasini, Domenico e Maria (um filho);
180 – Bleso, Pietro e Maria (2 filhos);
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Degasperin, Giacinto, n.º 114. O nome correto é Gasperin. Era casado com Corona Dal Mut. Ambos naturais de Villa
di Villa, Mel, Feltre, Província de Belluno. A família foi estabelecida na Linha Palmeiro, capela de São Miguel, onde
nasceram mais dois filhos: Francisco e Marieta, respectivamente casados com Madalena Foresti e José Longo. Os filhos
imigrantes, Giovanni casou com Anna (Anneta) Dall’Acqua e Luigia, com Matio Dall’Acqua, filhos de Giuseppe e Anna
Bonfadin, também moradores da capela São Miguel da Linha Palmeiro. (GASPERIN, Alice.Vão Simbora. EST/EDUCG,
1984, Caxias do Sul.
20

Sbardelotto, Agostino e Giovanna Da Canal, natural de Vila di Villa, como os Gasperin. Também morador da Linha
Palmeiro, era tecelão, profissão que exercia na Itália, além de agricultor. Trabalhou também com transporte de
produtos coloniais para Caxias, com sua tropa de mulas. Morava na capela de São Pedro na Linha Palmeiro. A filha
Marina, nascida no navio, casou com Ângelo Dall’Acqua em maio de 1895, com quem teve 15 filhos. O nome
Sbardelotto, na lista, aparece grafado incorretamente: Hardoletto.
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181 – Pastore, Carlo (viúvo, 2 filhos);
183 – Motta, Domenico e Mariana (um filho, que morreu);
185 – Marcobello, Antonio e Luigia (ele já esteve no Rio, um filho);
187 – Cini, Ernesto e Ermenegilda;
189 – Mezzopera, Vincenso e Maria;
191 – Rosso, Giuseppe e Francesca (2 filhos);
193 – Combetto, Giacomo (casado);
195 – Cecchelero21, Giacomo e Alessandro (solteiros);
197 – Ledra, Giovanni e Bartholo (solteiros);
199 – Limiti, Girolamo (solteiro, já esteve no Rio);
201 – Bloch, François (Suíça, vai reunir-se á sua família);
Manni, Antonio (faltou ao embarque).

182 – Pastore, Giuseppe e Luigia (um filho);
184 – Brognoli, Giuseppe e Angela (2 filhos, um morreu)
186 – Siri, Cristina (viúva, mais um casal e uma criança que morreu)
188 – Bacci, Bernardino e Domenico (solteiros);
190 – Duranda, Giacomo e Margherita (2 filhos);
192 – Rosso, Giovanni e Maria (2 filhos);
194 – Schwartz, Jean ( casado, alemão);
196 – Maraschini, Luigi (solteiro);
198 – Della Torre (solteiro);
200 – Orthmann, Johannes (solteiro, alemão; já esteve no Rio)

Havre, 17 outobre 1876

Vieram todos exepto 12 que ficaram à margem e um que desistiu de embarcar.
Nasceu um na viagem. Total líquido 653 pessoas.
Eduardo Ferreira Alves
Cavalheiro das ordens do Christo e da Rosa, Vice-Consul do Império do Brasil no Havre.
Certifico que a firma acima é a verdadeira de Guégan, Capitão do Vapor San-Martin.
Em fé de que é para servir onde for preciso, passei este certificado que assignei e
vai sellado as demaes Imperiaes deste vice-consulado do Havre em 17 do mês de outubro
de 1876
O vice-consul

Fatos para não
esquecer
Giuseppe Dall’Acqua e Anna
Bonfardin emigraram de La
Valle Agordina, Província de
Belluno em 1878, com os
filhos: Luigi, Ângelo, Ângela e
Anna e estabeleceram-se na
Linha Palmeiro em Bento
Gonçalves.

Fatos para não
esquecer
Luigi Dall’Acqua (primo de
Giuseppe), também emigrou
de La Valle Agordina, Província
de Belluno, em 1878, com os
filhos Nicoló e Antonia Giosefa
e se estabeleceram na Linha
Palmeiro em Bento Gonçalves.

21

outro nome ligado a descendentes Astolfi é Cicchelero, que aparece como Cecchelero. Outros nomes da lista foram,
por certo, grafados erroneamente.
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AS CRIANÇAS
Do poeta Luiz Coronel, em O Correio do Povo de sábado, 12 de outubro de 2013, extraímos os versos para
homenagear as CRIANÇAS de nossas famílias.
As crianças são movidas
pelas hélices de sonhos.
Suas palavras têm pétalas,
e o sorriso guarda o perfume
das frutas recém-colhidas.
As crianças transitam
por aconchegantes países:
o colo da mãe
e os ombros do pai.
Elas conversam de igual
para igual com os passarinhos.
e discutem metafísica
com os cães e os gatos.
O raciocínio delas
dança com a imaginação
pelas alamedas da fantasia.
A Constituição lhes assegura
o sagrado direito
de subir em árvores, pintar a boca dos
verbos
e atar uma pandorga
na gravata dos burocratas.
Quando as crianças
estiverem, aparentemente,
falando sozinhas,
não interrompa essa prosa.
Elas estão ajustando contas
e tramando roteiros
com o anjo da guarda.
E, se por acaso,
um infante lhe convocar
a travessuras
não perca a oportunidade,
talvez seja sua última chance
de voltar a ser criança.
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SAL DESTA TERRA E LUZ
DE NOSSAS VIDAS
E nesta coluna celebramos, novamente, a história que se constrói a partir da nossa família, para o mundo e
para a história. Conheceremos um pouco desses dois descendentes, Leonardo e Kellen, sob o olhar de seus
parentes queridos, tia e mãe dele, e pai dela. Não tão jovens como os da última edição, Leonardo e kelen
demonstram com sua trajetória que, como o sal da terra, fazem a diferença, preservando os valores familiares
e dando, ao seu jeito, em todas as adversidades, encantamento à vida.
Cleide Souza
Porto Alegre

KELLEN KARINA PREVIATI

Kellen Karina Previati, primeira neta de Edi Maria Astolfi Previati e Rafael Previati. Bisneta de Júlia
Dall'Acqua De Maman e Benjamin Astolfi.
Nasceu em 16.12.1977 na linda Curitiba - PR. Cursou o ensino fundamental e médio no Colégio Senhor Bom
Jesus, sempre com notas elevadas (médias iguais a dez ou próximas). No ensino médio esteve sempre no
listão dos 10 melhores alunos dentre, aproximadamente, 600 estudantes das respectivas séries. Foi
aprovada em segundo lugar no vestibular do Curso de Engenharia Mecânica da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná - UTFPR, concluindo o mesmo em 2005.
Fez estágio na multinacional Volvo Group. Logo após a conclusão do curso, foi admitida nos quadros de
pessoal da Empresa. Participou de trabalhos em equipe na Suécia, Estados Unidos, França e recentemente
(2015) ficou 04 meses, pela Empresa, no Japão. Aos familiares, contou que foi uma experiência muito
gratificante que em muito somou aos seus conhecimentos. Narrou também que no início do mês de junho
do corrente ano, acordou às 3.30 h da manhã com todo o apartamento balançando, cabides se mexendo
no guarda-roupa e móveis trepidando. Foi um terremoto de aproximadamente 6 graus na escala Richter
em Tóquio - Japão. Para quem estava no vigésimo quarto andar de um prédio, foi muita adrenalina.
Em 2014, participou de um pequeno grupo de trabalho realizado em Lion - França. O mesmo foi classificado
como "Best Performing Team", muito elogiado na Empresa. Tem muito orgulho por fazer parte de uma das
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"Melhores Empresas do Brasil" para se trabalhar, eleita pela Revista Você, da Editora Abril em várias
edições. Gosta muito do que faz e se sente muito integrada na VOLVO.
Como hobby, estudou violão clássico e alguma coisa de canto. Tem muito talento musical, excelente
guitarrista e sua voz é muito linda.
Nós, da família Astolfi-Dall'Acqua-Previatti, temos o maior orgulho dela e desejamos que tenha muito
sucesso e seja muito feliz sempre.

Claudino Previatti
Curitiba - PR

LEONARDO ROSADO

Quando o Leonardo nasceu, eu morava em Porto Alegre e senti as dores do parto com a Marília, minha
irmã e mãe dele. Não quis esperar o nascimento na hora prevista; apressadinho para vir à luz, acabou
criando uma situação difícil, e foi preciso recorrer à cesariana para fazê-lo vir ao mundo.
Desde pequeno, gostava de viajar para Guaporé a fim de passar uma temporada na casa da nona Vilma e
do nono Plínio Astolfi. Já vivia, então, numa constante busca, tentando descobrir pequenos mistérios da
natureza. Era inquieto, sempre questionando tudo que via, principalmente sobre a vida dos animais e
insetos. Era seu grande defensor, não queria que a nona matasse sequer as moscas.
Certa ocasião em que estava em Guaporé, o nono, como de costume, ia matar um boi e convidou o neto
para assistir ao abate. Chocado e indignado com o fato, não comeu mais carne por um bom tempo. A partir
daí, pudemos sentir que ele seguiria uma profissão ligada à ciência. Como madrinha, criou-se entre nós
uma parceria muito forte; mantínhamos ótimas conversas, porém as ocasiões de encontros ficaram mais
escassas à medida que Leonardo avançava nos estudos. Por compromisso e por interesse, ficava na
Universidade até nos finais de semana, ocupando-se com matérias que mais lhe despertavam o interesse
ou que lhe exigiam maior empenho.
Numa ocasião, de férias em Guaporé, mais ou menos aos 14 anos, tentou aprender a dirigir com o tio Zeca;
foram para uma em estrada de chão batido, na colônia, não longe de casa. Lá pelas tantas, em uma
manobra não muito feliz, o velho Maverick acabou invadindo um milharal. Graças a Deus nada aconteceu;
o coração bateu mais forte e depois somente risos. Os dois, tio e sobrinho, aproveitaram a ocasião para
colher espigas e saboreá-las. Hoje, meu afilhado, é um exímio motorista, mas não pelos ensinamentos do
Zeca.
Leonardo é filho de Luís Alberto Rosado e Marília Astolfi. Nasceu em 25 de junho de 1985, em Porto Alegre,
RS. Em 2003, iniciou o curso de licenciatura em Ciências Biológica pela Pontifícia Faculdade Católica do Rio
Grande do Sul. Trabalhou, durante dois anos (2004-2006) como assistente de pesquisa na Fundação de
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Ciência e Tecnologia – CIENTEC – (fundação pública, vinculada à Secretaria da Ciência, Inovação e
Desenvolvimento Tecnológico do Estado do Rio Grande do Sul).
Em 2006, iniciou como pesquisador no Centro de Biologia Molecular e Funcional, vinculado ao Tecnopuc
(Parque tecnológico da PUCRS). Em agosto de 2008, concluiu o curso de Ciências Biológicas e, em 2009,
iniciou o curso de mestrado em Farmacologia e Bioquímica molecular, vinculado ao Hospital São Lucas, da
PUCRS. Em 2011, concluiu o mestrado e iniciou o curso de doutorado em Biologia Celular e Molecular,
vinculado à Faculdade de Biociências da PUCRS. Em 2013, aos 27 anos, concluiu o curso de doutorado, em
tempo mínimo (24 meses) e em julho desse mesmo ano, iniciou, como assistente de pesquisa no Instituto
de Tecnologia de Massachusetts (MIT), vinculado ao Departamento de Química (Cambridge, USA). O MIT e
o departamento de química, frequentemente figuram em primeiro lugar na classificação anual entre
universidades de todo o mundo. Em 2014, Leonardo associou-se ao Laboratório Central de Biologia
Molecular e Estrutural, pertencente Universidade Federal de Santa Catarina, na posição de pósdoutorando, vinculado ao departamento de Química. Durante os anos em que realizou pesquisa científica,
publicou 16 artigos relacionados à pesquisa bioquímica, tendo como foco proteínas envolvidas em diversas
doenças (desordens metabólicas ou doenças infecciosas). Adicionalmente, em 2012 recebeu prêmio pelo
seu trabalho científico, com a finalidade de participar da Escola Paulista de Ciência Avançadas, em
Campinas, com parceria da USP/EMBRAPA. Em 2013, recebeu prêmio da Fundação Bill e Melinda Gates, a
fim de participar de um dos encontros mais importantes, relacionados à pesquisa, envolvendo o agente
causador da tuberculose, que se realizou em Whistler Columbia Britânica, Canadá. Durante os anos em que
se ocupou com pesquisa científica, Leonardo teve suporte do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES).
Em Novembro de 2015, Leonardo foi contratado pela Vrije Universiteit Bussel, de Bruxelas, onde exerce a
função de pesquisador e orientador de Mestrado no Laboratório daquela Universidade e vive em um
pequeno apartamento.
Apesar da distância, não se desliga da família. Quase todos os dias, conversa com os pais através do skype.
Nesse contato, a saudade fica menor.
Leonardo visa constantemente ao aperfeiçoamento. Batalhador, nada o impede de buscar novos
conhecimentos através de congressos de sua área detrabalho, seja no Brasil ou no exterior. Ele sempre
seguiu o seu caminho sozinho, tudo o que conseguiu, até hoje, foi por mérito próprio, por sua inesgotável
força de vontade. A solidão de estar num país desconhecido, ensinou-o a se valer por si mesmo. Na busca
de seus interesses, estudando e aprendendo, alcançou sua própria independência. Fosse qual fosse a
travessia, ele sabia que a própria caminhada lhe daria forças para vencer.
Os pais, Marília e Luís, dizem do filho: “O Leonardo nos inspira paz, esperança, harmonia”. Fala pouco, é
observador e perfeccionista. Está em constante aperfeiçoamento. Muito batalhador em sua profissão; é
corajoso, não tem medo do desconhecido. Surgindo a chance, nada o impede de viajar para cursos e
congressos. É desapegado de coisas materiais, o amor e a amizade têm para ele um imenso significado. Não
gosta de badalação.”
“Nesta fase da vida, somos nós que seguimos os passos dos nossos filhos e aprendemos com eles. Se um
dia, tivemos o prazer de tê-los em nossos braços, educá-los e orientá-los para seguir o caminho certo até a
idade adulta, hoje, são eles que retribuem todo esse ensinamento, fazendo com que tenhamos certeza
deque tudo o queensinamos deu resultados positivos. Assim, aguardamos para eles um futuro promissor,
repleto de realizações e, acima de tudo, de muito amor.”
“Leonardo está sempre de olho em nós, é nosso protetor, luz de nossa vida, verdadeiro sal da terra.”
Neuza Astolfi, tia de Leonardo, em Guaporé-RS e
Marília Astolfi Rosado, mãe de Leonardo, em Porto Alegre-RS.
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REVISITANDO O
PASSADO
Uma viagem a Itália
Junho de 2015, após uma longa viagem, chegamos a Milão, ponto de partida para uma viagem
pelo norte da Itália.
Nosso objetivo? Redescobrir nossas origens, visitando os locais de onde partiram nossos
antepassados Dall´Acqua e Astolfi; conhecer as casas onde viveram, conviver com os parentes que
ainda vivem nestas localidades, enfim, sentir a atmosfera de onde somos oriundos.
Nesta aventura estávamos eu (Alexandre J. Astolfi), Maribel Astolfi, Maria Astolfi e Juliana
Camerini.
Em uma manha ensolarada, partimos desde Milão em um carro alugado com destino a cidade de
SARONE na província de Belluno. No caminho, uma parada em Verona para relembrar a história de
Romeu e Julieta. No meio da tarde e depois de percorrer aproximadamente 340 km, chegamos em
Sarone e fomos recebidos pela Esterina Astolfi que é descendente de Francesco Astolfi que era
irmão de nosso antepassado Antônio Astolfi (imigrou para o Brasil em dezembro de 1884).
Jantamos juntos uma deliciosa e legítima comida italiana.
Nossa conversa foi muito agradável e se estendeu por
varias horas. Tia Maria era a mais motivada e também
serviu como intérprete para todos os demais. Esterina teve
5 filhos, sendo que a filha Annalisa ainda vive com ela.

Dormimos nesta bela casa, que em tempos remotos pertenceu a nosso antepassado. Foi uma
grande emoção estar aí, no mesmo ambiente, na mesma casa e que ainda pertence à família, mais
de 130 anos depois.

Vista da casa que está situada na praça principal em frente à igreja. Antigamente
toda a esquina, até a casa laranja eram uma casa só, onde viviam os Astolfi.
Atualmente a parte amarela, segue pertencendo a Esterina.

Detalhe da casa dos Astolfi
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O novo dia amanheceu nublado com um pouco de chuva. Hoje
vamos a Francenigo di Gaiarine, que fica a 12 km de Sarone. O
objetivo? Visitar Pierina Roder, viúva de Guerino Astolfi, descendente
de Giuseppe Astolfi que era irmão de nosso antepassado Antonio
Astolfi. Pierina vive junto com sua filha Roseta Astolfi de Martin.

Alexandre, Maria, Pierina, Roseta e Juliana.

Roseta e Pierina em frente a casa.

Também queríamos visitar a Elena Camerin, que é casada com Luiggi (outro filho de Pierina), mas
infelizmente não foi possível, pois ela estava no hospital acompanhando Luiggi que havia tido uma
queda e batido a cabeça.
Saindo de Francenigo di Gaiarine, em Sacile,
passamos pela casa em que Antonio Astolfi
viveu logo depois que se casou com Maria
Teresa Azzalini.

Vista da casa.

No final do dia regressamos para Sarone e dormimos mais uma vez na casa da Esterina.
O terceiro dia de nossa aventura começou com um maravilhoso café da manhã e com as
despedidas, quando não faltaram o “choro” e a vontade de ficar. Enfim, nos despedimos e
seguimos viagem.

Café da manhã no bar da Annalisa

Annalisa e Esterina Astolfi
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Nosso próximo destino era o “Villagio Cimbro”, de onde era originária nossa antepassada Teresa
Azzalini. Para chegar, percorremos aproximadamente 25 km, com um tempo de 45 minutos, em
uma estrada tortuosa incrustada em meio a belos bosques e montanhas. No caminho paramos em
Tambre, onde disfrutamos de um leve lanche acompanhado de um vinho proseco que foi bastante
apreciado.
Contam as tradições orais da família, que nosso bisnono ia caminhando visitar sua prometida,
trajeto em que tardava mais de 4 horas.

Juliana, Maribel e Maria, tendo ao fundo as casas do Villagio Cimbro

Depois de muitas fotos e de passar um agradável tempo em Villagio Cimbro, nos dirigimos a Sacile,
que é a principal cidade da região (fica situada a 7 km de Sarone). É uma cidade muito bonita que
é banhada pelo rio Livenza. São aproximadamente 20.000 habitantes.

Alexandre com Rio Livenza ao fundo

Praca central de Sacile

De Sacile seguimos em direção a La Valle Agordina, em um trajeto de aproximadamente 100 km e
que se percorre em 1 h e 30 minutos. Chegamos ao finalizar do dia e ficamos hospedados em
Agordo, cidade cercada por montanhas e que certamente foram objeto de admiração e também
de muita saudade por parte de nosso antepassado Angelo Dall´Acqua.
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Vista desde a praca central de Agordo.

No dia seguinte seguimos para La Valle em um
breve trajeto de não mais de 10 minutos. Aí
pudemos conhecer a casa onde nosso bisnono
Angelo viveu antes de emigrar para o Brasil.
Nossa viagem ao passado terminou em La Valle,
onde no distante ano de 1878 outra viagem
começou. Viagem esta, que se transformou na
origem de muitos de nós.

Casa em La Valle

Viajar é sempre muito bom, mas se pudermos agregar um pouco de história, e ainda mais se esta
história for a nossa história, fica ainda melhor.

Alexandre J. Astolfi
México, junho de 2015

Pierina Astolfi é viúva de Guerino Narciso Astolfi, filho, por sua
vez, de Francesco, primo do nosso pai José Astolfi.
Após a segunda guerra mundial, Guerino emigrou para o Brasil
e morou, pouco mais de um ano, em nossa casa, em Guaporé, foi
então para a Argentina, retornando pouco depois à Itália. Dois
anos após, faleceu num acidente de moto, deixando a esposa
Pierina e os filhos Rosseta e Luigi, este com apenas dois anos.
Maria Astolfi
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UMA FAMÍLIA
Antônio Caron e Josefina De Maman

O casal Antônio Caron e Josefina de Maman formaram, por duas décadas, uma das famílias mais
importantes da Linha Colombo, distante cerca de 10 km da cidade de Guaporé, sede do município do
mesmo nome.
O “borgheto” da Linha Colombo, ou seja, o núcleo criado em torno da capela, sobre a estrada geral, era
constituído por uma dezena de famílias que, ocupando-se com diferentes atividades, conferiam ao lugar
energia, vivacidade e progresso. Havia lá uma casa de comércio, uma carpintaria, uma alfaiataria, uma
fábrica de queijos, uma ferraria, uma indústria de erva-mate e outra de farinha de mandioca, um salão de
baile e botequim e outras atividades.
Antônio Caron era o ferreiro do lugar, e a esposa Josefina, a professora da escola, que era municipal 22, e
responsável pela alfabetização das crianças.
A história da família Caron é contada a seguir pelo neto de Antônio e Josefina – Olivier Valente – professor
de língua italiana e morador de Jacutinga, RS.

Antônio Caron e Josefina de Maman (Pina) ladeados pelos filhos Sestilio e Neli;
no meio, a caçula Dolores. Atrás, os filhos Hilda, Angelina, Nadir e Euclides,
por volta de 1945, na Linha colombo.

22

Ver na revista comemorativa ao 20.º Encontro, 17.ª edição, a matéria “A escola da Pina”.
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Antônio

nasceu em 10 de dezembro de 1898 na Linha Colombo. Seus pais, imigrantes italianos
provenientes da Província de Vicenza, chamavam-se José Caron e Marieta Toniello; Josefina era filha dos
imigrantes Antônio De Maman e Ângela Dall’Acqua vindos de La Valle Agordina, Província de Belluno23.
Josefina havia completado o estudo da Seleta, que era o livro padrão, na época, adotada pela maioria das
escolas, vencer a Seleta significava completar o ensino fundamental. Aos 16 anos teve a aprovação dos pais
para fazer um concurso público para professora na cidade de Guaporé. Concorreram 100 candidatas, e ela
obteve o 1.º lugar.
Foi imediatamente nomeada e começou a lecionar. A escola
situava-se na Linha Fernando Abott. Começou também a namorar.
Mas o pai Antônio não aprovou o namoro e aconselhava a filha: “Tu
sei uma brava tosa, devi innamorare um tosato di più poter, cara
fiola.” Josefina, entretanto, estava decidida. O nome do namorado
era Antônio Caron; pertencia a uma família humilde e numerosa, e
o seu único bem era um cavalo zaino, caprichado, de boa montaria.
Nessa época, Josefina já atuava como professora na escola da
Colombo e ali permaneceria por mais de 20 anos, até aposentar-se
por motivos de saúde.

Para Saber mais sobre a
ESCOLA DA PINA:
Ver matéria na revista do ano
de 2013 – página 40

Josefina e Antônio casaram em 26 de maio de 1923. Moraram, por alguns meses, com os pais dele,
passando então a morar no casarão que viria a ser a “escola da Pina”. Na parte da frente da casa, numa
grande sala, eram ministradas as aulas; nos fundos, a residência do casal: uma cozinha e dois quartos
pequenos. Esse casarão havia servido de escola e moradia também para o professor anterior, Pedro
Tocchetto, primeiro professor da Linha Colombo24.
Após viverem os primeiros anos no casarão, Antônio comprou um terreno do seu sogro, onde plantou
pinhões, que nasceram e cresceram e ajudou na construção da casa. Mais tarde, comprou a ferraria do
patrão. Como empregado, havia aprendido muito bem a profissão e passou a ter empregados- aprendizes,
que também almoçavam com a família. Sempre havia na casa alguma moça, candidata à professora, que se
preparava para o magistério sob a orientação de Josefina e que ajudava também no preparo da comida e
em outros afazeres.
Antes de iniciar a aula, a Pina encaminhava o almoço. Hilda, a primogênita, com os irmãozinhos,
permanecia ao redor do fogão, pois o inverno era rigoroso e não havia sempre roupas adequadas para
vestir as crianças.
A alimentação da família consistia em polenta, sempre, “spaghetti” e macarrão, feitos em casa, e carne de
galinha; aos domingos, fazia-se também sopa de “capelletti”. Não havia necessidade que sobrasse para a
segunda- feira. Às vezes, havia carne de boi, mas só quando alguém da casa ia à cidade. Nunca faltava o
salame e a carne suína, que era conservada em tonéis com banha, e a família sempre teve uma vaca
leiteira. O leite era vendido e levado à queijaria Ortolan, que continua em atividade ainda hoje. A manteiga
e o queijo eram comprados na mesma queijaria. A Pina e as crianças cuidavam da horta, onde cultivavam
verduras, legumes e frutas. Não havia necessidade de comprar alface, radici cenouras, ervilhas, etc. e
temperos.
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Ver revista comemorativa ao XIX Encontro, 2012, 16.ªedição , Linha Colombo - Antônio De Maman.

24

PedroTochetto, imigrante italiano, figura no recenseamento de 1906 como professor e morador da Linha Colombo,
lote n.º36, com 29 anos, casado com Josefina Vicenzi, 26 anos, seis filhos entre 7 e um ano. Dois alfabetizados. Em
1914, ainda exercia o magistério na Linha Colombo. (Arquivo histórico municipal de Guaporé.)
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As crianças brincavam muito, principalmente de esconde-esconde e jogos de roda na companhia dos
primos, filhos da tia Angelina, do tio João e do José Astolfi. Os jovens iam, à noite, jogar tômbola (bingo) na
casa de José Astolfi, como ia-se com frequência, pagava-se o querosene. Revela Hilda: – “Não lembro que
os pais tenham-nos acompanhado nesses “filós”. Lá, tomava-se mate doce, chá, comia-se pipocas, doces e
amendoim torrado e conversava-se e ria-se muito. As relações de amizade mais intensas se faziam com as
famílias parentes, Caetano Toni, João De Maman, José Astolfi e com o vizinho Jorge Sonaglio. Essas famílias
visitavam-se muito, sempre à noite. Esses encontros eram chamados de “filós” e falavam de tudo,
comentavam as novidades, os problemas de saúde e os da comunidade, as festas da capela e muito mais.
Tudo era comprado na Cooperativa Dona Cândida, cujo diretor era José Astolfi. Lá comprava-se inclusive os
tecidos para costurar a roupa da família. Josefina fez um curso de costura e, nos primeiros anos era ela que
costurava as vestimentas dos filhos. Mais tarde, a Marieta Bresolin começou a costurar para fora, tornou-se
uma famosa costureira e casou-se com um mascate, vendedor de tecidos.
Na família Caron não era costume rezar diariamente o terço, como faziam outras famílias. Aos domingos,
sim, participava-se da reza do terço em nossa capela. Uma vez por mês, o padre vinha e rezava a missa.
Outras vezes, ia-se a cavalo ou de charrete à igreja matriz na cidade.
Quando havia festas na capela e nas comunidades vizinhas, a família era muito solicitada a prestar auxílio e
era obrigada a se dividir para atender a todos.
Quem conduzia os atos litúrgicos na nossa comunidade era o Antônio , tanto nas missas, na reza do terço e
também nos funerais. Ele e seus irmãos, que tinham vozes privilegiadas e muita musicalidade, eram
convidados para atuarem também nas comunidades vizinhas.
Como Caron participava de todas as atividades religiosas e sociais do lugar, foi escolhido pela prefeitura a
desempenhar a função de comissário da Linha Colombo: administrava a conservação das estradas e intervia
na solução de problemas da comunidade, resolver pequenos litígios etc.
Não só os filhos de Antônio e Josefina, mas as pessoas do lugar, não tinham normalmente roupas
adequadas para enfrentar os invernos, que eram sempre muito rígidos, por isso, os resfriados e gripes eram
frequentes. Recorriam então ao chá com cascas de laranja queimada, que resolvia também os problemas
de tosse. Havia outros problemas que afligiam as famílias, a nossa também: os piolhos e os bichos de pé,
eram uma verdadeira epidemia e não havia medicamentos próprios para esse mal. As verrugas eram
tratadas com leite de figo e desapareciam. Hilda porém, lembra que naquela época o tifo ceifou muitas
vidas na Linha Colombo, na cidade de Guaporé e arredores e também em Jacutinga, aonde foi morar depois
do casamento. Conta que ela mesma contraiu a febre do tifo e foi tratada pela mãe de sua amiga Carolina
Sonaglio, que lhe fazia compressas com panos molhados para diminuir a febre.
Antônio e Josefina assinavam o jornal Correio Riograndense, que antes da Segunda Guerra Mundial
chamava-se Stafetta e era publicado em italiano pelos freis capuchinhos, e chegava a Guaporé uma semana
depois de ser editado. Josefina gostava de ler e frequentemente recebia, emprestados de sua prima Itália
Dall’Acqua Astolfi, livros, jornais e revistas que a prima tinha mais facilidades de obter. Esse gosto pela
leitura e o saber passou-o para os filhos e para os netos.
A Pina era muito boazinha, boa demais, sempre foi uma pessoa calma e prestativa, ao contrário do nono
Antônio, que reclamava muito se a janta atrasasse. Hilda conta que jamais viu a Pina brava.
Em 1944, Reinaldo Graciano Valente e a esposa Hilda deixaram a Linha Colombo e transferiram-se para
Jacutinga, Alto Uruguai gaúcho, e, em 1945, foi a vez de Antônio e Josefina mudarem-se para o mesmo
lugar, que estava em vias de colonização. Em uma casa modesta, construída em meio a um pinheiral, a vida
foi muito difícil. Antônio não tinha mais a ferraria, a família só contava com a aposentadoria da Pina. Não
havia trabalhadores para cultivar a terra – de que adiantaria tanta terra? Os pequenos cortavam e vendiam
lenha para pagar a carne no açougue; a Dolores vendia verduras para comprar o material escolar, o
dinheiro da aposentadoria devia ser recebido pela própria Pina em Guaporé. Quantas dificuldades!
Inesperadamente a Pina adoece, e o médico diagnosticou tuberculose. Nesse tempo não havia médico nem
hospital em Jacutinga. A natureza, auxiliada por um tratamento e a fé, superaram a doença.
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Logo após a chegada a Jacutinga, houve o casamento da filha Angelina que retornou a Guaporé com o
marido, Segismundo Ghelen, onde continuou a missão de ensinar, que aprendera com sua mãe. Um braço
a menos no manejo da casa.
Coube a Euclides, o filho mais velho, a incumbência de administrar a propriedade, mas foi por pouco
tempo. Euclides foi convocado a servir nas forças armadas. A Pina teve de fazer o que jamais imaginou:
pegar na enxada, machado e foice! Quanta saudade da querida Linha Colombo!
Nesse ano, a Nadir foi lecionar em Jaguaretê, Barra do Rio Azul e em Palomas e, passou a ajudar no
orçamento doméstico. Em Palomas encontrou seu príncipe encantado, e o casamento ocorreu em 1954 na
matriz de Santo Antônio da cidade de Jacutinga.
O retorno de Euclides do quartel foi um renascimento; galpões, chiqueiros e cercas foram revitalizados.
Nely foi convocado, por sua vez, pelo exército, privando a família de um bom trabalhador. Era o ano
de1955.
Nesse mesmo ano, Antônio faleceu. Contava 55 anos. A Pina não desanimou, Tinha uma família para
encaminhar e enfrentou a realidade. Euclides casou em 1957, e a Pina entregou o comando da casa à nora
Irma Sbrussi, que passou a ter ajuda da cunhada Dolores, admoestada pela mãe a observar bem e
aprender. Dolores sempre teve um bom relacionamento com Irma e ajudou muito na educação dos
sobrinhos. Josefina, calma e bondosa, observava tudo o que se passava na família e ajudava os netos nas
tarefas escolares.
No ano de 1968, a triste notícia do falecimento da filha Angelina, em Guaporé, abalou a família. Josefina
sofreu em silêncio a perda, mas continuou calma, paciente e amorosa. Nessa época, não havia telefone em
Jacutinga, e as notícias só poderiam ser dadas por cartas, que, às vezes atrasavam, e a Pina, estranhando a
falta de carta da filha, queixava-se: – A “Tatina não se lembra mais de mim!” Em 1976, já curada das
consequências de um pequeno acidente em que fraturou uma vértebra, assistiu a formatura da filha
Dolores. Nesse mesmo ano, no dia 15 de outubro, dia do professor, perdemos a nonna Pina – ela que
dedicara três décadas ao ensino, que havia alfabetizado e participado da educação e formação de centenas
de crianças, que havia sido professora dos filhos, de netos e de bisnetos, ela, que era a pedra fundamental
da família, deixou-nos.
Parabéns, nonna Pina! Fica o teu exemplo e o teu grande amor a nortear as tantas família que de ti e do
nonno Caron se originaram.
Todos os filhos tiveram uma prole numerosa, que recebeu educação esmerada e que legou, por sua vez, ao
mundo, uma descendência, rica em valores, que enobrece e valoriza as comunidades a que pertencem.

Olivier Valente
Jacutinga – 2015
Filhos de Antônio Caron e Josefina De Maman:

Hilda, n. 17.04.1924, Linha Colombo, Guaporé, casou com Eynaldo Graciano Valente em 1943;
Euclides, casou com Irma Sbrussi em Jacutinga;
Nely, casou com Italina Galiazzi;
Sestílio, casou com olga Galiazzi;
Angelina, casou com Segismundo Gehlen;
Nadir, casou com Zélio Tessaro;
Dolores, casou com Adão Cardoso.
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130 ANOS DOS ASTOLFI
NO RIO GRANDE DO SUL
No inverno do ano 1884, fins do mês de dezembro, Antônio Astolfi com sua esposa Teresa Azzalini e quatro
filhos, deixou Sacile, Itália, onde residia, para viver a experiência mais radical e dolorosa de sua vida:
abandonar definitivamente o solo natal para buscar uma alternativa de sobrevivência além-mar,
assegurando aos filhos o pão de cada dia e a possibilidade de ganhá-lo dignamente. Talvez houvesse
também o sonho de enriquecer, por que não? – esse sonho, alimentado pelos agentes encarregados de
aliciar, com promessas mentirosas, camponeses para emigrar ao Brasil –, desvanecia-se ante a realidade a
ser enfrentada na nova terra.

A família de Antônio
Antônio, nosso antepassado pertencia a uma família de certo destaque social na pequena comunidade de
Sarone, distrito de Caneva, Província de Pordenone. Seu pai, Francesco (filho de Pietro e Lucia Mella), era
proprietário de uma antiga casa, defronte à igreja, ainda hoje existente e ocupada por Esterina Astolfi,
viúva Stinat, sobrinha-neta de Antônio*. Provavelmente, os Astolfi eram proprietários de algum campo de
terra cultivável ou de onde extraíam pedras, já que a economia da região se baseava na agricultura e na
extração de pedras para a construção de casas, palácios, monumentos, muros, pontes, etc.
O casal Francesco Astolfi e Teresa Manfé tinha sete filhos: Luigi Pietro, Antonio Ângelo, Giuseppe, Pierina,
Eugenia, Francesco e Teresa Pierina. O primogênito, Luigi Pietro, e Antônio emigraram para o Brasil.
* Ver edição n.º 15, ano 2008: Diário de uma viagem e Encontro em Caneva.

Emigrar
Emigrar, deixar para sempre todo o contexto de vivências dentro de uma família, grupo parental e social
para iniciar outro viver sob outro céu, sobre outro solo, em circunstâncias adversas e em ambientes hostis,
sem uma preparação e sem apoio de nenhuma instituição, era um ato de coragem e de desespero; um ato
de esperança e de fé na própria vida.
Emigrar é dividir a vida em antes e depois; em um “nunca mais” e um “seguir em frente” para não perecer.
Lá, no “nunca mais”, ficaram os familiares, os parentes, a casa, a igreja, o cemitério onde estão os
antepassados, os amigos, as montanhas, o rio, a fonte, uma parte da vida; no “seguir em frente”, o tudo
por fazer, um futuro de surpresas inimagináveis, de sofrimentos, saudade, solidão, desamparo, isolamento
e de muito trabalho. Mas também de promessas de vida nova, de conquistas e a esperança de uma
sobrevivência digna.
A ideia de emigrar era acalentada por Antônio Astolfi. Outros moradores já haviam deixado Sarone e
localidades vizinhas e partido para a América. Mas foi o irmão Luigi que um dia comunicou aos familiares a
decisão de partir. Era ainda solteiro, a despeito da idade. Havia passado os melhores anos de sua vida
encerrado em um seminário para ser padre. Era a vontade paterna. Mortos os pais, Luigi abandonou o
seminário e deu um novo rumo à vida.

A Itália
A Itália, que há poucos anos havia conseguido a unificação política de seu território, vivia uma época de
pobreza, doenças, insegurança, revolta, descontentamentos, diferenças sociais gritantes, aviltação do
trabalho e do ser humano. Indiferente, ou quase, a Itália viu seus filhos partirem em busca do pão e da
segurança que ela não lhes podia dar. Foi essa Itália que os irmãos Astolfi deixaram, como milhares de
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outros compatriotas, buscando para suas famílias uma vida melhor. Fugiam da fome, das doenças, da falta
de perspectivas.
Todavia, nosso pai, José Astolfi, contava que o motivo maior que fez seus pais – Antônio e Teresa –, emigrar
para o Brasil foi, principalmente, o medo de uma possível guerra, dadas as condições econômicas e
políticas que a Itália vivia. E foi Luigi, irmão de Antônio e primogênito da família, que certo dia, deu a notícia
ao irmão Antônio de que havia resolvido emigrar para a América e ofereceu-lhe a compra de sua parte da
herança para efetivar o desejo. Então o irmão fez-lhe a contraproposta: – Por que não compras tu de mim a
minha parte permitindo-me ir embora, já que tenho mulher e quatro filhos? Assim ficou acordado e
Antônio contratou com os agentes a viagem de emigração. E em fins de dezembro daquele ano, embarcava
em Gênova no vapor Righi, para desembarcar no dia 28 de janeiro de 1885, com sua família, no porto do
Rio de Janeiro, sendo mandado, no dia 1.º de fevereiro, ao Rio Grande do Sul em outra embarcação.
Não sabemos para quem irmão Luigi vendeu seus bens, mas poucos meses após ele também chegava à
colônia Dona Isabel, hoje Bento Gonçalves, onde recebeu o lote de terra n.º 24 da Linha Zamith, contíguo
ao lote recebido pelo irmão Antônio, de n.º 26.

A Linha Zamith
Não foi fácil a vida para os imigrantes instalados naqueles e em outros lotes vizinhos. No alto de uma
montanha, o terreno era pedregoso e nada fértil e não correspondia aos esforços empreendidos no seu
cultivo. Muito abandonaram aquela linha e buscaram outras regiões.
Assim, quando em 1890 foi iniciada a colonização de um novo território colonial, mais ao norte, em terras
que tomaram nome de Guaporé, Antônio Astolfi e outros moradores da Linha Zamith, foram pessoalmente
verificar a possibilidade de mudança e adquirir da comissão de terras um lote. Astolfi escolheu o lote n.º 32
da Linha Colombo, porém, quando retornou ao lugar para construir a casa, foi comunicado de que o lote
por ele escolhido passara a ter outro proprietário – também imigrante –, recebendo, Antônio Astolfi, o de
n.º 32, defronte ao lote de Pedro Riva. Ao ficar pronta a casa, partiu para buscar a família. Era o ano de
1893, momento em que iniciou a Revolução Federalista, que se prolongou até setembro de 1895. Só no
ano seguinte a família pôde deixar a Zamith e ocupar a casa na Linha Colombo. E recomeçar a vida com
suas atribulações e suas esperanças, confrontar-se com situações novas, arriscar e aprender e seguir
adiante para não perecer. A família continuava crescendo, mas, com alguns filhos já aptos para a lavoura, a
sobrevivência estava garantida. Porém, a Antônio e seu irmão a lavoura não bastava, e o seu espírito
empreendedor motivou-os a instalar uma pequena “venda” de gêneros de primeira necessidade, que, com
a do imigrante Antônio e Maman, instalado no borghetto da Colombo, constituíram-se nas duas primeiras
casas de comércio daquela linha*.
*Ver edição n.º 16, ano 2011 de nossa revista comemorativa Livro borrador da casa comercial de Antônio Astolfi e, na
mesma revista, Linha Colombo – Antônio De Maman.

Além do trabalho da terra e da “venda”, Antônio formou uma tropa de mulas, com a qual fazia o transporte
de gêneros produzidos pelos colonos às localidades de Muçum e Bento Gonçalves, trazendo de lá
mercadorias para abastecer a pequena casa comercial, que era atendida por Teresa e pelo irmão Luigi. Os
filhos cuidavam da lavoura e dos animais. Assim decorria a vida da família. Enquanto os filhos menores
cresciam, os primeiros começavam a constituir novas famílias.
Antônio Astolfi faleceu no dia 24 de fevereiro de 1915, de mal súbito. Contava 62 anos. Pouco tempo após,
a família encerrou a atividade comercial, e Teresa Azzalini, viúva de Antônio passou a viver na casa do filho
Isidoro, casado com Silene Lodi e, mais tarde, com o filho José, falecendo em 1932. Luigi, que nunca
constituiu família, faleceu em 1935.
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A foto marca o dia em que a viúva,
os filhos, as noras e os genros do
imigrante Antônio Astolfi –
falecido em 1915 – se reuniram
para assinar o inventário dos bens
de família.
Em pé: Antônio de Maman,
inventariante; os genros: Ricardo
Sabadini, Giacomo Gusatti e José
Bianchessi ; os filhos: Eugênio,
Antônio, Francisco, Isidoro, José,
Benjamim e Pedro Astolfi.

Sentadas: a nora Silene Lodi esposa de Isidoro; Elvira Lodi, representou Rosina Malizani, esposa de
Eugênio; a nora Virgínia, esposa de Francisco Astolfi; a filha Pierina, esposa de Gusatti; a viúva Teresa
Azzalini Astolfi; a filha Eugênia, esposa de Sabadini; Virgínia, esposa de Francisco Astolfi, Teresinha e

Vitória, solteiras.

A descendência Astolfi
Antônio Astolfi e Teresa Azzalini tiveram 12 filhos: quatro nascidos em Sarone: Pierina,n.1877; Eugênio,
n.1879; Eugênia, n.1882 e Virgínia,n1884; na Linha Zamith nasceram Antônio, Francisco, Isidoro e José; na
Linha Colombo: Benjamim, Pedro, Teresa e Vitória.
Ignoramos o número de descendentes dos imigrantes Antônio e Teresa. Os casamentos levaram alguns
filhos e filhas para longe da casa paterna. As novas terras que iam sendo colonizadas, tanto no Rio Grande
do Sul, como Santa Catarina e Paraná, atraíram centenas de famílias gaúchas, entre elas, algumas derivadas
dos imigrantes Astolfi. As distâncias extinguiram os contatos e a ideia de parentesco, especialmente no
caso das mulheres, que, ao casar, perdiam o próprio nome de família, dificultam o reconhecimento de seus
descendentes através do sobrenome materno.

Pierina Maddalena, n. em 1.º 10.1877, f. 29.1.1945 em Lageado Ferreira, Arvorezinha, RS.
Casou com Giacomo Gusatti, nascido na.Itália.
Filhos: – João, c.c.Teresa Biolchi; 2– Maria,c.c. Vitório Zani; 3 – Assunta, c.c. Olímpio Pensin; 4 –
Fidelis, solteiro; 5 – Rosina, c.c ...Pessetti; 6 – Ermelinda, solteira; 7 – Pedro...; 8 – Adele – ; 9 –
Roberto; 10 – Antônio; 11– Teresinha
Eugênio, n.1879; f.18.11.1959, c.c.I Rosina Malizani; c.c.II Maria Secchini;
Filhos: 1 – Antônio; 2 –Teresa, c.c. João Paludo; 3 – Páscoa, c.c. ...Sepp; 4 – Isa; 5 –Amábile; 6 –
Francisco, c.c. Odila Fontana Zenatti.
Eugênia, n. em 1882, f. 16.6.1944, c.c. Ricardo Sabadini.
Filhos: 1– João; 2 – Emerenciana; 3 – Vitória; 4 – Teresa; 5 – Silvino; 6 – Assunta; 7 – Eugênio; 8 –
Reinaldo; 9 – Belmiro; 10 – Antônio; 11– Amábile.
Virgínia Madalena, n. em 15.02. 1884, c.c. José Bianchessi
Filhos; Augusta, Assunta, Ernesto e outros.
Antônio Astolfi, n. 13.03.1885, f.09.12.1960, Concórdia, SC, c.c. Justina Scalabrini, n. 1882
Filhos: 1– Antonio, n. 1918, c.c Maria Motter; 2 – Francisco; 3 – Vitória, c.c. José Orio; – Arlindo;
Segunda e Angelina.
Francisco Astolfi, n.1887, Bento Gonçalves, c.c. Virgínia Fogolari. Ignoramos o nome dos
filhos.
Isidoro Astolfi, n.15.5.1889, f.21.11.1961, Jacutinga RS; c.c. Silene Lodi, n.26.9.1887, Bento
Gonçalves, f. 13.6.1964, Jacutinga RS.
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Filhos:1 – Silvino, n.16.8.1912, f. ... c.c. Marcelina Chiamulera, n.17.7.1913, f....
2 – Leonora, n. 17.8.1917 f. ... c.c. I Henrique Cenci; II, Miguel Leite

José Astolfi, n. 15.08.1891, f. 21 .03.1972; c.c. Itália Dall’Acqua, n. 8.12.1895, Linha Palmeiro,
Bento Gonçalves, f. 23.09.1986, Novo Hamburgo.
Filhos: 1 – Mário, n. 1919, f. 12.5.2002; c.c. Élide Bnetti, f.1991; 2 – Plínio, n. 1922, viúvo de Vilma
Dal Pizzol; 3 – Zélia, n. 1924, viúva de Francisco Camerini; 4 – Elsa, n.1926, viúva de Antônio Braga;
5 – Clara, n. 1928,viúva de Janir Sbroglio; 6 – Ornela, n. !930, viúva de Roberto Roos; 7 – Renato,
n.1931, c.c. Zilá Roveda; 8 – Maria, n. 1934, viúva de Carlos Henrique Hunsche; 9 – Carmen, n.
1935, viúva de Alexandre Pedro; 10 – Evaldo, n.1937, f. 2014, c.c. Myria C. Lerner, n.1937, f. 2016
; 11 – Bruno, n.1941, f.2016, casado com Eda Lazzaroto
Benjamim Beniamino, n.23.10.1893; c.c Júlia De Maman.
Filhos: 1 – Genuíno, c.c.Giacomina Borelli; 2 – Vilma, c.c. Felipe Borelli; 3 – Edi, c.c. Rafael
Previatti; 4 – Romildas, c.c. Oscar Schefler; 5 – Julita, c.c. Constante de Souza; 6 – Clarice, c.c.
Pedro Prigol; 7 – Sérgio, c.c. Colorinda Marin; 8 – Evaldo, c.c. Gertrudes Lanzarini; 9 – Euclides, c.c.
Delvina Dalla Corte.
Teresa Astolfi (Teresinha), n.28.7.1898, f.1972, Passo Fundo, RS, c.c.Etelvino Bodanese.
Filhos:1 -- Darcy, n.21.8.1919: 2 – Ivo, n.1.º. 12, 1921; 3 – Oli Antônio, n. 24.1.1936.
Vitória, c.c.. Mateus De Maman, 14 filhos (Ver revista comemorativa ao XII encontro, Uma
família, p. 41-53).
Pedro, n 13.8.1895, f. 1954, sem descendência.

O nome Astolfi no Brasil e no mundo
Esterina Astolfi, viúva Stinat (80 anos), moradora da centenária casa que pertenceu aos nossos
antepassados Astolfi, em Sarone, afirma categoricamente: – Todos os portadores do sobrenome Astolfi são
parentes. É o conceito que lhe passaram seus antepassados e que, para ela, é fato incontestável e não
necessita de provas que o certifique.
Partindo dessa verdade, declarada por Esterina, e na impossibilidade de estabelecer o grau de parentesco
entre os milhares de Astolfi do velho e novo mundo, a atitude mais simpática e amável será a de
considerarmo-nos, todos, primos e primas.
Na Itália, o nome Astolfi é bastante comum e é encontrado em todas as províncias do país. Está presente
também em outros países da Europa. Na América do Norte e na América do Sul. Na Argentina existem
descendentes de José Carlos Astolfi – nascido em 1895, professor e historiador, com quem mantivemos
correspondência, emigrado com os pais (Emílio e Catarina Corsico Piccolini) para Buenos Aires, em 1898.
Segundo a prima Esterina, vários jovens Astolfi emigraram da região de Pordenone para o Chile, para
trabalhar nas minas daquele país, adotando, assim, uma nova pátria. No Brasil, o nome Astolfi, com todas
as suas possíveis variações, é perpetuado através das gerações há mais de 100 anos. É no Estado de São
Paulo, onde se encontra o maior número de descendentes de imigrantes desse nome, cujos antepassados
entraram no Brasil no fim do século XIX e começos do século XX, muitos dos quais se contataram conosco,
buscando informações e elos de parentesco.
O sobrenome Astolfi, segundo o Dicionário dos sobrenomes italianos, deriva-se do nome germânico
haistwulf, Haistulf, formado de haisti, violência, força, combatividade, e wulfa, lobo, com o sentido de lobo
combativo, agressivo, forte, latinizado em astulfus, astolfus; o sobrenome se define com fq (filios quondam)
Astolfi, filho do sr Astolfus*.
*MIORANZA Ciro. Dicionário dos nomes italianos. São Paulo, 1997, p 34

Maria Astolfi
Gramado
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TIA ZÉLIA RESPONDE

Na 17.ª edição de nossa revista (ano 2013), na seção “Uma mulher” (p.20-37), apresentamos Zélia Astolfi,
que casou em 1944 com Francisco Camerini, viúvo e pai de quatro filhos pequenos. O casal foi residir em
Novo Hamburgo, RS, onde nasceram mais 12 filhos. Zélia contou-nos sua história, mas muito ainda ficou
para contar. Nesta edição ela responde algumas perguntas sobre o dia-a-dia de mãe de um bando de
crianças e adolescentes irrequietos e barulhentos, mas todos muito amados.
Perguntas à Zélia feitas pelos netos de Bruno Astolfi e Eda Lazzarotto Astolfi: Ana Clara A. Justo (15 anos);
Vinicius A. Justo (11 anos); Lívia A. Basile (10 anos); Augusto Basile (13 anos); J.Antonio (12 anos); Pedro
Henrique (8 anos).
1- Quando eras recém–casada já imaginavas ter tantos filhos?
- Realmente, não. Ao completar o primeiro ano de casada nasceu
Franco José, meu primeiro filho. Não pensei, jamais, ter filhos tão
seguidos, mas a verdade foi diferente.

2- Tu fazias comida especial para aquele que não gostava de uma comida tua?
- Quando voltavam da escola vinham com muita fome e não faziam escolhas,
gostavam do que havia sido preparado. Os tempos eram diferentes, não havia essa
abundância de hoje. Lembro que o Marcos enjoou de comer galeto e até hoje não
gosta. Todos gostavam do que se fazia, não recusavam nada. Eu procurava fazer, às
vezes, o que todos gostavam, por exemplo: doce de leite, bolos, biscoitos e quando
dava, buscava-se sorvete no bar Maracanã. E graças a Deus todos tinham bom
apetite, era só ter comida, não sobrava nunca.
3- Tu tinhas alguém para te ajudar nas tarefas de casa?
- Ainda no hospital surgiu uma solução. Uma jovem de Nova Petrópolis estava
deixando o emprego no hospital e se entusiasmou em morar conosco. Assim que
fomos para casa fomos buscá-la em Nova Petrópolis. Era muito querida, gostava das
crianças que lhe faziam perguntas, queriam saber o nome das coisas em alemão, ela
era paciente e ensinava. Mas o pai dela a fez voltar para casa, pois a queria no
trabalho da roça. A sorte durou só seis meses. Mas sempre aparecia alguma auxiliar,
o problema é que não duravam. A gente foi superando, os mais velhos iam
crescendo e ajudando a cuidar dos menores.
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4- Quem comia primeiro, as crianças ou os adultos?
- Eu achei que era melhor se todos almoçassem ao mesmo tempo. Tornava o
momento mais agradável; as conversas giravam em torno do que haviam feito e
aprendido na escola. Assunto não faltava. Mas, em geral, à noite, as crianças ficavam
com fome bem mais cedo, ao cair da tarde. Então se preparava uma tigela cheia de
arroz e feijão, organizava-se um semicírculo, todos sentados, eu no meio, e servia
colheradas um a um.

5- Na hora de vestir para irem a escola não tinha trocas de roupas?
- A roupa, já à noite estava preparada, antes dormir. Mas sempre podia surgir algum
contratempo. Sérgio ia ao Jardim da Infância e logo foi ensinado a colaborar para não
haver perda de tempo. Uma manhã, eu lhe alcancei as meias, logo após, ele
reclamou que eu havia lhe dado apenas uma meia. Onde estaria então, a outra
meia? Todos ajudaram a procurar, até que eu, vendo que se atrasariam para a
escola, alcancei a ele outro par de meias e, para surpresa, uma gostosa gargalhada
soou e o Sergio disse:
- Mãe, eu botei as duas meias no mesmo pé!
Deu-se conta, ao tirar a meia, que eram duas meias. Até hoje, quando vem nos
visitar, damos risadas quando ele conta os momentos de sua vida entre cantar,
lembrar de pequenos problemas e das poesias que ele declamava com sua bela voz.

6- Eles tinham alguma tarefa para fazer em casa, ajudar?
- Tinham sim. Uma das tarefas era todas as tardes, preparar lenha cortada em
gravetos para acender o fogo na manhã seguinte para fazer o café antes de irem
para a escola. Só havia fogão a lenha, na época. Outra tarefa era manter os sapatos
de todos limpos e em ordem. Essa tarefa cabia uma semana a cada um dos meninos.
As meninas também tinham tarefas, por exemplo, arrumar a mesa para as refeições,
tirar a mesa, lavar e secar louça.

7- Quantos quilos de arroz usavas para cada refeição?
- Não usava tanto arroz assim. Eu procurava alternar dentro do possível o arroz, a
polenta, massas temperadas de várias maneiras e sempre fazia risotos, arroz e feijão.
Variava bastante.

8- Eles ganhavam presente em que datas?
- Ganhavam presente no natal e nos aniversários.
9– Tu lembravas a data do aniversário de cada um?
- Sim, sempre lembrei as datas, nós dávamos muita importância às que se referiam a
eles. Até hoje lembro de todas as datas importantes da família.
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10- Fazias festa em cada aniversário deles?
- Não era possível fazer festas, mas fazíamos um almoço festivo, com os pratos de
que eles mais gostavam. Cantávamos o Parabéns a Você e, se fosse domingo ou
feriado, dávamos um passeio de carro. Todos ficavam felizes.

Márcia Astolfi pergunta:
11- 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 Zelia!
- Márcia, foi realmente uma longa experiência, sem dúvida, que me deu
conhecimentos, momentos belos, avaliação de responsabilidades. Como com todas
as pessoas acontece, aconteceram choques, algumas brigas, alegrias, enfim, tudo
aquilo que pessoas normais encontram em suas vidas, seja no casamento ou em
qualquer situação da vida, em qualquer outra escolha. Muitas vezes, diante de
perguntas, respondo: - Estava escrito! Mas, tive, sim, uma vida rica, trabalhosa, com
muitas renúncias. E, essas, sabemos que são constantes para qualquer um de nós.
Mas aconteceram também momentos alegres que eu não trocaria por nada no
mundo.

Marilia Astolfi Rosado pergunta:
12- Gostaria de saber se, toda essa calma, essa tranquilidade, essa paz que a
Senhora nos transmite, é uma característica sua e sempre esteve presente no seu dia
a dia, ou.........nem sempre foi assim?
- Eta pergunta danada! Creio que sempre fui bastante calma desde a infância, isso
talvez se deva, também, ao fato de que, bem cedo, era encarregada de cuidar das
maninhas menores. Eu adorava cuidar delas e para fazer isso tinha que ser cuidadosa
e tranqüila. Mas no decorrer da vida, com os filhos se sucedendo, além dos quatro
enteados, como dar conta de cuidar de todos e tudo, de cozinhar, cuidar das roupas,
saúde de todos, e dos estudos?
Diante de tanto a fazer era preciso não pensar demais, e, sim, agir.
Assim, a minha característica de paz foi mudando com a grande responsabilidade,
percebia que estava mudando, ficando com expressão carregada e tensa e as
crianças viam isto. Foi quando me dei conta que
deveria me trabalhar. Fui, então, ao fundo do meu eu, fiz um estudo de mim e da
situação e cheguei à conclusão de que aí mesmo que eu precisava manter a
serenidade e a tranqüilidade. O que antes era uma característica pessoal teve que se
manter por uma necessidade que a vida que escolhi viver, trazia. Tratei de me
manter serena, principalmente quando conversava com elas. Então, acho que posso
dizer que a serenidade, a calma, a paz também podem vir com a vontade e o
exercício.
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DESPEDIDA
Myria Carmen Astolfi

Somente a Deus é permitido finalizar a história de nossas vidas, então se hoje estamos aqui nos despedindo
é porque certamente ele nos permitiu...
Quanta saudade sentiremos da mulher alegre, batalhadora e guerreira. Era sempre positiva e não
importava qual fosse a situação sempre procurava ver o lado bom em todas as coisas...
Era carinhosa e sempre participava de tudo!
Devido ao Alzheimer, quando alguém aproximava-se dela e ela não conseguia reconhecer, Ela dizia: Não
importa se eu não lembro de você, o que importa é que o meu coração diz que você é importante pra
mim...
Hoje, temos a dizer: Você sempre será importante para todos...
Não importa quanto tempo passe, você estará sempre em nossos corações, pois o que a memória ama fica
eterno!
Essa dor que ora todos sentimos, não é urna dor eterna... Deus é tão sábio e misericordioso que criou o
tempo, e o tempo serve para muitas coisas, inclusive para ir amenizando e diminuindo a dor.
Não que essa pessoa seja esquecida, porém a dor vai aliviando, aliviando até uma hora ela permanecer
apenas nas lembrança, no pensamento, e aí essa pessoa querida, vai ter apenas um nome: saudade! lsso
vai servir de lenço para secar as lágrimas quando elas insistirem e m rolar.
Descanse em paz mãe! Siga por um caminho lindo, onde não existe choro, morte ou dor... pois as pessoas
especiais que amamos não morrem, elas apenas partem antes de nós.

Alexandre, Fernando, Márcia e Ângela
Novo Hamburgo
Agosto de 2016
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SURPRESA EM UM
SÁBADO DE CARNAVAL
Alceu Feijó

Era a safra de verão no ano de 1977, após alguns fatos trágicos com um amigo falecido, o trabalho
voltou ao normal. Foi-me entregue o PT-KLK, um avião maior, com mais capacidade de carga e
consequentemente mais rendimento. O avião se mostrou muito dócil e fácil de pilotar. Só tinha tamanho,
mas a alma era do Paulistinha. Talvez, pelo fato de já ter uma considerável experiência de voo, foi o avião
agrícola ao qual mais rápido me adaptei.
Perto do fim da safra, sábado de carnaval, transladei o KLK para a Granja do Chasqueiro, em Arroio
Grande, e passei o dia inteiro aplicando ureia. Na segunda-feira iríamos aplicar mais e achei por bem deixar
o avião na pista da fazenda.
O Sander tinha ido para Novo Hamburgo naquele fim de semana, e me ajudava no trabalho o
motorista Otto. Ao anoitecer, estaqueamos o avião e partimos para Pelotas de camionete. Cheguei à casa
da Serrana, onde morávamos, por volta de 9h30min e vi um bilhete do Sander sobre minha cama. Estranhei
estar ele em Pelotas; o bilhete dizia o seguinte: "não sai sem falar comigo, é urgente”.
Como já havia jantado e não iria sair mesmo, fui tomar um banho e dormir, pois estava muito
cansado. Enquanto tomava banho, ouvi vozes dentro da casa e, de repente, o Sander entrou no banheiro
me questionando:
– Onde tu tava, cara...? vim te procurar, pois a Luli está no hospital para fazer o parto. Te arruma e
vamos embora.
Me assustei, pois estávamos no dia 18 de fevereiro, e o parto era previsto para depois de 10 de
março. Me vesti correndo e pedi uma ligação para o Hospital Operário em Novo Hamburgo. A ligação levou
uns trinta minutos para se efetuar, então pude falar com minha sogra. A dona Elsa me tranquilizou:
– Fica tranquilo, que está tudo bem, a Luli está entrando na sala de parto. Vem com calma e
devagar. Fiquei mais tranquilo e me pus na estrada a 80 km por hora, como me pediu a dona Elsa. Andamos
uns 20 km naquela velocidade, e o Sander virou pra mim e falou...:
- Tua mulher ganhando filho e tu andando a 80 km por hora? Acelera este carro!
Concordei com ele e pisei fundo no meu Fuscão 1500. Naquela época havia um racionamento de
combustível nos fins de semana. Os postos fechavam às 18 horas de sexta-feira e somente abriam às 6 da
manhã de segunda-feira. Então me abasteci de 40 litros de gasolina de aviação para ter uma reserva
técnica. Em função de não haver combustível nesses dias, o movimento era muito pequeno, portanto,
estávamos quase sozinhos na estrada.
Acho que pela ansiedade da nova situação que se apresentava em minha vida, não tinha sono,
apesar do cansaço.
Cruzava a noite em uma alucinada carreira com o pensamento longe, tentando materializar em
minha cabeça a novidade. Seria menina ou menino? E que nome lhe daríamos? Seria parecido comigo ou
com a mãe? Tomara que seja com a mãe.
Às vezes o Sander me pedia para aliviar o pé, pois estava forçando muito o motor.
- Foda-se o motor.
Normalmente esse trajeto eu fazia com meio tanque de combustível, mantendo um ritmo de
velocidade normal. Ao passarmos por Barra do Ribeiro, percebi que o marcador de combustível estava
abaixo de 1/4 de tanque, mas mantive o mesmo ritmo. Até que, ao chegarmos a Guaíba, o motor parou por
pane seca. Abastecemos 20 litros da reserva que levava no carro e seguimos viagem.
Ao chegar em Novo Hamburgo, deixei o Sander em casa e fui ao hospital.
Estacionei em frente, me dirigi à porta principal e falei com o guarda:
- Minha esposa ganhou nenê, posso entrar?
- Você é o piloto que está chegando de Pelotas?
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- Sim, mesmo.
- Parabéns meu amigo, você é pai de uma linda menina.
Fiquei surpreso e ao mesmo tempo feliz pela gentileza do guarda, parecia que todos no hospital me
aguardavam e isso me emocionou.
Percorri os corredores até o quarto da Luli. Ao abrir a porta lentamente, lá estava ela, linda e com
seu sorriso envolvente. Embaçados, os olhos, que já não conseguiam segurar a emoção, fecharam-se para
um longo beijo, temperado pelas lágrimas que escorriam abundantes em nossas faces. Ficamos por longo
tempo abraçados, até que me dei conta que havia mais alguém em minha vida que deveria estar ansiosa
em me conhecer, assim como a ansiedade crescia em meu peito, repentina e abundantemente.
Então fui ao berçário, onde as crianças dormiam tranquilas. A enfermeira segurou carinhosamente
uma pequenina criatura em seus braços e a trouxe até mim. Li em seus lábios as palavras que disse
suavemente no ouvido da minha princesinha:
- Olha o papai...
Ela acordou em sobressalto, correu os olhos em todo o ambiente e finalmente fixou-os em mim,
sorrindo como se fôssemos eternos conhecidos.
Percebi então o porquê de eu estar ali. Do caminho que pela vida percorri, das dificuldades e riscos
que passei, dos amores que senti, tudo por um sorriso, simplesmente aquele sorriso, que fez o mundo
parar nos instantes em que durou.
Fixei meu olhar em seu olhar, conversamos sem falar, continuaríamos por toda a vida a nos amar...
Estava ali o pequeno fruto de um grande amor.
Dormi no hospital aquela noite. Acordei com a enfermeira trazendo a criaturinha ainda sem nome,
para seu primeiro manjar. Fiquei observando a Luli ajeitar a pequena boquinha no bico de seu seio com
muita naturalidade. Não parecia ser seu primeiro momento, coisas da natureza de ser mãe.
Quando sentiu entre seus lábios o peito da Luli, ela segurou com força a fonte do seu alimento,
com as duas mãozinhas apertou fortemente as laterais do seio e sorveu com avidez a manutenção da vida
que emanava da mãe que a gerou. Ela se curvava contraindo seus pequenos músculos e com muita
ansiedade se alimentava sem parar. O sorriso de satisfação no rosto da Luli mostrava sua realização por
trazer, em si, o leite que garantia a sobrevivência daquele pedacinho de nosso amor.
Depois daquele doce manjar, adormeceram tranquilamente filha e mãe.
Fiquei ali parado, observando aquela angelical cena de amor. Eram duas meninas, uma criança e a
outra quase, frágeis e puras. E eu deveria ser o guardião de suas existências.
Um calafrio me percorreu o corpo ao perceber a dimensão desta responsabilidade.
Ao despertar da Luli, ficamos conversando sobre o nosso futuro e decidimos chamá-la de
Cláudia...Cláudia Feijó.

Duas crianças! E eu deveria ser o seu eterno guardião...

Mais tarde, saí para levar a notícia do nascimento da Cláudia para amigos e parentes.
Quando acionei o motor do Fuscão, percebi pelo retrovisor uma densa fumaça branca sendo
expelida pela descarga. Lembrei, então, dos pedidos do Sander na noite anterior para aliviar o
pé....
Alceu Feijó
Dois Imãos - RS
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VERDADES DAS CRIANÇAS
Quando eu tinha oito ou nove anos, estava na casa do nono José Dall’Acqua, em Cerqueira Campo – RS, e
nona Lucinda, assim a chamávamos, pediu-me:
– Pare de fazer barulho, quero ficar quieta.
– Por que a Senhora quer ficar quieta?
– Estou com dor de cabeça. Quero pensar na dor.
– Pois eu, não! Quando tenho dor, faço bastante barulho pra espantar ela!
– Vá,vá, vá brincar lá fora.
Obedeci mas pensava comigo: Que boba. Invés de espantar a dor, ela prefere pensar nela, aí, dói mais
ainda!

Anete Maria Bernardi Mafra
Chapecó - SC
Artur Sbroglio, filho de Clara Astolfi/Janir Sbroglio, quando tinha três anos incompletos, viajava com os pais,
de Nova Prata a Guaporé, onde seria efetuado o batizado do irmãozinho Jeferson. Seja pela estrada
esburacada, de chão batido, seja pelo movimento das águas, ao desembarcar do carro assim que esse
ingressou na balsa sobre o Rio das Antas, o menino, tomado de enjoo e aflito, gritou para a mãe:
– mãe, estou entupido, estou entupido!
O entupimento logo se resolveu da forma mais natural: vomitando.

Clara Astolfi Sbroglio
Novo Hamburgo
Ricardo Astolfi, por volta dos nove anos, passava as férias de inverno em Gramado e muitas horas no
computador. Certa manhã, veio à cozinha e perguntou:
– Tia, tu podes me dar uma explicação? Prontamente atendi ao pedido e fui conhecer o problema:
– O que significa “broxa”?
Expliquei rapidamente os diferentes significados da palavra e, ao mesmo tempo em que percebi por que
espaços o garoto navegava, ele se manifestou:
– Tia, tu tá lendo! Não lê, isto é muito forte pra ti!

Maria Astolfi
Gramado
Ricardo , na casa da tia Maria, em Gramado, passava horas, brincando com fósforos e velas. Em silêncio,
sentado à mesa da cozinha, acendia, apagava, tornava a acender, consumindo muito tempo e muitos
fósforos. Um dia, vendo-o tão entretido, perguntei-lhe:
– Quando tu fores adulto, tu vais casar?
– Vou, respondeu-me laconicamente.
– E tu vais ter filhos?
– Claro!
– E tu vais deixar teus filhinhos brincarem com fogo, como tu estás fazendo agora?
Ricardo interrompeu momentaneamente a brincadeira, olhou-me e sério, respondeu:
– Tu tá loca?

Maria Astolfi
Gramado
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NOTÍCIAS SOCIAIS

Nascimentos
– Luna Galeazzi Bento, filha de Aline Galeazzi e Admar Manoel Bento Jr., em 19 de janeiro de 1014 em
Jacutinga, RS. Luna é neta de Hilda Caron/Reinaldo Valente, bisneta de Josefina De maman/Antõnio Caron
e trineta de Antônio e Maman/Ângela Dall’Acqua.
– Maria Clarice Menegás, em 28 de janeiro de 2014 em Jacutinga, RS, filha de Elisa Gomes e Jorge
Menegás, neta de Hilda Caron/Reinaldo Valente, bisneta de Josefina De maman e Antônio Caron e trineta
dos imigrantes Antônio De Maman e Ângela Dall’Acqua.
– Alice Alves Ferreira, em 21 de julho de 2014,filha de Melina Alves e Daniel Ferreira, em Jacutinga, RS.
Alice é neta de Hilda Caron/Reinaldo Valente, bisneta de Josefina De Maman/Antônio Caron e trineta de
Antônio De Maman/Ângela Dall’Acqua.
– Maria Luiza Grigolo, filha de Dominique Vaccari Dall’Acqua e Francesco Grigolo, no dia 23 de outubro de
2014 em Kuala, Lumpur, Malásia. Tetraneta de Giuseppe Dall’Acqua/Anna Bonfardin.
- Ana Júlia Menegás, em 17 de dezembro de 2014, filha de Juliana Machado e Fábio Menegás, em
jacutinga, RS. Ana Júlia é neta de Hilda caron/Reinaldo Valente, bisneta de Josefina de Maman/Antônio
Caron, trineta de Antônio De Maman/Ângela Dall’Acqua.
– Guilherme da Rosa Gehlen, filho de Rafael e Lidiane da Rosa, em Novo Hamburgo em 7 de maio de 2015.
Neto de Bianor Gehlen e Lisete Bassani, bisneto de Angelina Caron/Segismundo Gehlen, trineto de Josefina
Dall’Acqua De Maman/Antônio Caron e tetraneto dos imigrantes Giuseppe Dall’Acqua/Giovanna da Canal e
de Matteo De Maman/Angela da Roit, de La Valle Agordina, Belluno, Itália.
– Antonella Brenner, filha de Tiago e Cíntia Ivaninski, em 5 de de setembro de 2015 em Porto Alegre. Neta
de Juliana Camerini Alexandre Brenner, bisneta de Zélia Astolfi / Francisco Camerini, trineta de José Astolfi /
Itália Dall’Acqua e tetraneta dos migrantes AntônioAstolfi/Teresa Azzalini e de Ângelo Dal’Acqua/Marina
Sbardelotto.
– Augusto Sbroglio Barp, filho de Felipe e Maisa Sbroglio, em 03 de dezembro de 2015, em Canoas, RS.
Augusto é bisneto de Clara Astolfi/Janir Sbroglio, trineto de José Astolfi/ Itália Dall’Acqua e tetraneto dos
imigrantes Antônio Astolfi/Teresa Azzalini e Ângelo Dall’Acqua/Marina Sbardelotto.
- Vitório Vivan Teles, filho de Carolina De Conto Vivan, neto de Gilceu Vivan e bisneto de Lourdes Astolfi
Vivan, em 17 de julho de 2015.
– Cecília Sgarbosssa da Silva, filha de Ana Letícia da Silva e Harold Cristhopher da Silva, em 13 de fevereiro
de2016.
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– Paulo Roberto Gamba Astolfi, filho de Anderson e Gabriela Gamba, em 22 de fevereiro de 2016 em
Guaporé, RS

Casamentos

– Dominique Vaccari Dall’Acqua, filha de marino Dall’Acqua e, trineta de Giuseppe e Anna Bonfardin, casou
com Francesco Grigolo em 13 de julho e 2013 na igreja Ogni Santi, Arzignano, Itália.
– Nicole Stein, filha de Neide Dall’Acqua e Gilberto Stein, neta de Lírio e tetraneta de Giuseppe
Dall’Acqua/Anna Bonfardin ,casou com MarceloFries em 12 de outubro de 2014 em Gramado, RS.
– Ana Letícia Sgarbossa, filha de Odila Astolfi/Valdir Sgarbossa, em 25 de abril de 2015 com Harold
Cristhopher da Silva.

Falecimentos

- Luciana Kátia Bianchi Alves, 40 anos, filha de Olma Sbardelotto e Walmor Avelino Bianchi (falecido), em
20 de novembro de 2013 em Porto Alegre; era casada com Cleber Antônio Alves e deixou dois filhos de 9 e
6 anos. Era bisneta dos imigrantes Agostinho Sbardelotto e Giovanna Da Canal.
– Iolanda Fortunata Sbardelotto, filha de Antônio e Genoveva Sartori; contava 94 anos, em porto Alegre
em 31 de dezembro de 2013, neta dos imigrantes Agostinho Sbardelotto e Giovanna Da Canal. Não deixou
descendência.
– Evaldo Luís Astolfi, filho de Benjamim Astolfi e Júlia De Maman, em Muliterno RS em 9 de janeiro de
2014. Era casado com Gertrudes Lanzarini e deixou os filhos Amarildo e Célia. Contava 82 anos. Era neto
dos imigrantes Antônio Astolfi /Teresa Azzalini e de Antonio De Maman / Ângela Dall’Acqua.
– Nemésio Astolfi Cenci, filho de Francisco e Leonora Astolfi, neto de Isidoro Astolfi/Silene Lodi, bisneto
dos imigrantes Antônio Astolfi/Teresa Azzalini, em Esteio, RS, no dia 12 de julho de 2014.
– Gládis Dall’Acqua, filha de José dall’Acqua e Maria Lucinda Casella, neta do casal imigrante Luigi
Dall’Acqua e Regina Facin, em Passo Fundo – RS, em 14 de julho de 2014..
– Clélia Dall’Acqua Linzmayer, última filha dos imigrantes Ângelo Dall’Acqua e Marina Sbardelotto. Era
viúva de Walter Linzmayer, com quem teve dez filho, sendo uma filha falecida. No dia 05 de novembro de
2014 em Curitiba, PR, onde residia. Contava 94 anos. Deixou uma grande descendência.
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– Evaldo Gastão Astolfi, 78 anos, filho de José e Itália Dall’Acqua, neto dos imigrantes Antônio
Astolfi/Teresa Azzalini e de Ângelo Dall’Acqua/Marina Sbardelotto. Era casado com Myria Lerner, de Novo
Hamburgo. Deixa os filhos: Alexandre, Fernando, Márcia e Ângela e os netos: Marcelo, Ricardo, Guilherme,
Bárbara e Vitória. Em Novo Hamburgo no dia 18 de novembro de 2014.
– Romilda Astolfi Schaeffer, viúva de Oscar Schaffer, filha de Benjamin Astolfi e Júlia De Maman, neta dos
imigrantes Antonio Astolfi/Teresa Azzalini e de Antônio De Maman/Ângela Dall’Acqua. Aos 92 anos em 13
de fevereiro de 2015 em Campo Bom, RS.
– Sérgio Luís Dall’Acqua, 62 anos, em 20 de maio de 2015 em Joinvile, SC. Advogado, foi conselheiro da
subseção de Joinville da Ordem dos Advogados do Brasil. Atuou como professor na Faculdade Cenecista de
Joinville, foi presidente da Associação de Preservação do Meio Ambiente (Aprema). Deixou dois filhos e
dois netos. Era descendente do casal-imigrante Luig Dall’Acqua/Maria Andriollo, de La Valle Agordina,
Belluno, Itália
– Ilma Sbruzzi, esposa de Euclides Caron, em 15 de julho 2015 Jacutinga, RS.
– Renato Janir Sbroglio, 56 anos, filho de Janir Sbroglio (falecido) e Clara Astolfi, em 21 de dezembro de
2015 em Novo Hamburgo, RS, neto de José Astolfi e Itália Dall’Acqua, casado com Gladis Bohn, sem
descendência.
– Bruno Reginaldo Astolfi, 74 anos, filho de José e Itália Dall’Acqua. Casado com Eda Lazarotto, com quem
teve três filhas, Valesca, Karina e Letícia, que lhe deram seis netos: Anna Clara, Vinicius, Augusto, Lívia, João
Antônio e Pedro Henrique. Bruno residia em São Leopoldo, RS, e foi um dos fundadores da Associação
Italiana daquela localidade.
– Odila Astolfi Sgarbozza, esposa de Valdir Sgarbozza, em Lagoa Vermelha, RS. Em 18 de maio de 2016. Era
filha de Benjamim Astolfi e Giacomina Borelli; neta de Beniamino Astolfi/Júlia De Maman, bisneta dos
imigrantes Giuseppe Dall’Acqua /Anna Bonfardin e Antônio De Maman/Ângela Dall’Acqua. Dixou 4 filhos e
6 netos..
– Jovile Alberto Ortolan – filho de Ricieri e Amélia Tubiana, de Guaporé,casado com Vanilda Astolfi Cenci.
Residia em Esteio. Em 8 de abril de 2016, aos 76 anos
– Myria Carmen Lerner Astolfi – viúva de Evaldo Astolfi (falecido em 2014)), contava 79 anos. Em Novo
Hamburgo em 12 de agosto, 2016.

Formaturas

– Maria Eloá Gehlen, filha de Angelina Caron e Segismundo Gehlen, em 2014, doutorou-se e Educação pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), tendo feito antes o estágio Doutoral na Universidade
degli Studi di Roma, em Roma, e estudos na Universidade de Turim, em Turim, na Itália. Eloá é neta de
Josefina De Maman/Antônio Caron e bisneta dos imigrantes Ângela Dall’Acqua/Antônio De Maman.
– Diogo Luís Dall’Acqua – filho de Eliezer Dall’Acqua e Dirce Comin, neto de Lidovino Dall’Acqu/ Matilde
Bettiato, bisneto de José Dall’Acqua/Lucinda Casella. Em Direito pela UPF, Passo Fundo – RS em janeiro de
2014.
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– Analu Orsato Dall’Acqua, esposa de Diogo Luís Dall’Acqua, em fisioterapia, UPF, Passo Fundo – RS,
janeiro de 2014.
– Ariel Giordano Astolfi Vivan, em Ciências Jurídicas. Ariel é neto de Lourdes Astolfi, bisneto de Benjamin
Astolfi/Giacomina Borelli.
-- Cláudia Ribeiro Previatti, em Administração de Empresas pela FAE (Centro Universitário, de Curitiba, PA.
em agosto de 2014. Cláudia é filha de Claudino Previatti e Fátima Ribeiro e neta de Rafael Previatti/Edi
Astolfi, bisneta de Benjamim Astolfi / Júlia e Maman; trineta de Antônio Astolfi/Teresa Azzalini e de Antônio
De Maman/ Ângela Dall’Acqua.
– Graziela Bonafé Dall’Acqua, filha de Olvide Dall’Acqua e Ivete Bonafé, neta de Lidovino Dall’Acqua/
Matilde Bettiato, bisneta de José Dall’Acqua/Maria Lucinda Casella, Administração de Empresas, pela
Faculdadede Administração de Empresas,
Osório, RS, em janeiro de 2015.
– Carolina De Conto Vivan, filha de Gilceu, em Medicina Veterinária em julho de 2015. Carolina é neta de
Lourdes Vivan.
– Icaro De Conto Vivan, filho de Gilceu, em Produção Multimídia, julho de 2015.
– Felipe Rieth Sgarbossa, em Ciências Jurídicas, neto de Odila Astolfi/Valdir Sgarbossa, bisneto de Genuíno
Astolfi, em agosto de 2015.
João Pedro Astolfi da Costa, em Ciências Náuticas, filho de Geceli Terezinha Astolfi Vivan, neto de Lourdes
Astolfi Vivan, em dezembro de 2015.
– Cláudia Dall’Acqua, filha de Lírio Dall’Acqua, em 22 de agosto de 2015 em Pedagogia pela FACAT,
Taquara, RS.
– Gerson Tadeu Astolfi Vivan F.° em Ciências Jurídicas, filho de Gerson Vivan, neto de Lourdes Astolfi Vivan,
em janeiro de 2016 em Porto Alegre.
– Eduardo Kulba Astolfi, filho de Benjamim, neto deGenuíno Astolfi, em Ciências Contábeis, Paso Fundo RS
–Vanessa Bonafé Dall’Acqua, filha de Olvide Dall’Acqua e Ivete Bonafé, neta de Lidovino Dall’ACQUA/
Matilde Bettiato, bisneta de José Dall’Acqua/Maria Lucinda Casella. Faculdade de Direito, IMED – RS, Passo
Fundo – RS, março 2016.

Outros fatos

– Higino Oltramari, tabelião há 46 anos do cartório de Itapema, SC, recebeu, juntamente com sua equipe
de trabalho, homenagem da Câmara de Vereadores pelo centenário do Tabelionato daquela cidade. O
Correio do Município, de Itapema, edição 222 de 01 e maio d 2015, retrata assim a figura de Higino: ”Este
cidadão é uma fonte de conhecimento, de memória prodigiosa, que mantém viva a história de Itapema e,
como ninguém, traça o perfil político e social das importantes personalidades públicas de sua época. Há 46
anos responde pelo tabelionato, merecendo esta homenagem pela sua conduta ilibada”.
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Higino é filho de Zélia Busato e Gabriel Oltramari; neto de Maximino Busato/ Gelsomina Dall’Acqua e
bisneto dos imigrantes Ângelo Dall’Acqua/Marina Sbardelotto.
– Júlia Dall’Acqua Signor, filha de Ana Cristina Dall’Acqua e Adalberto Signhor, neta de Valério Dall’Acqua,
iniciou os estudos de Medicina Veterinária em março de 2015 na Universidade de Caxias do Sul (UCS).
– Vitória Astolfi, filha de Fernando e Maristela Rech, de Novo Hamburgo foi aprovada no vestibular de
Medicina na UFRGS. Porto Alegre, 2016.
– Gabriel Roos Sebben, aprovado no vestibular para Ciências Econômicas, PUC, Porto Alegre, 2016.
– Maria Eduarda de Oliveira Dall’Acqua, filha de Paulo César Dall’Acqua e Dinorá de Oliveira, iniciou os
estudos no curso de Relações Internacionais, em março de 2016 na universidade de Santa Maria (UFSM),
RS.
- Maria Eloá Ghelen, doutorada em Educação, filha de Angelina Caron e Segismundo Ghelen, assumiu o
cargo de professora na Universidade Federal da Fronteira Sul, de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Não se esqueça de mandar desde agora
as notícias sociais de sua família, para
que possamos publicar na próxima edição
da nossa revista.

mariastolfi@gmail.com

Fatos para não esquecer
Antônio Astolfi com a esposa Teresa Azzalini e os filhos Pierina,
Eugênio, Eugênia e Virgínia emigraram de Sarone, hoje Província
de Pordenone, em dezembro de 1884 e chegaram ao Rio de
Janeiro em 28 de janeiro de 1885.
Durante a viagem, o navio Righi sofreu com uma grande
tempestade logo após a partida do porto de Gênova e um
incêndio a bordo, quando já na costa brasileira, na altura do
Espírito Santo, no ano de 1885.
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