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Imagem da capa:  
Primeira casa de Ângelo Dall´Acqua na Linha 18 em Casca, para onde se mudou no ano 
de 1904, saindo de Bento Gonçalves (linha Palmeiro).
Na porta aparece Ana Bonfardin (mãe de Ângelo), à direita a filha Itália e o casal Marina 
e Ângelo. À esquerda as filhas Gelsomina e Aurora. Os demais são os outros filhos 
nascidos até aquele ano.
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Realizar o 23.º Encontro Astolfi – Dall’Acqua na cidade de Casca provocou em nós, organizadores do 
evento, um aprofundamento em aspectos da vida de nosso antepassado Dall’Acqua e um conhecimento 
físico e humano do cenário em que se moveu e atuou por quase meio século esse nonno que amou e 
viveu Casca. Como profissional da arte de trabalhar a madeira, nela deixou as marcas do seu trabalho, 
que perdurarão pelo tempo afora, porque, indeléveis, testemunham os passos de cada cidadão de 
Casca que adentra o templo católico que a comunidade casquense construiu, o qual está a poucos 
anos de completar um século. Como registrador dos fatos diários da família, Dall’Acqua deixou um sem 
número de informações que permitem, hoje, estudos nos mais diferentes campos do conhecimento 
para a história de Casca e da vida de um imigrante italiano. E, como sempre, a primeira matéria de 
nossa revista é a transcrição dos seus chamados Registros de Família, caderno XXIII, de 23 de agosto 
a 30 de dezembro de 1939.    

Na página assinada por Vicente Dalla Chiesa, a exposição de um fato vivenciado por Ângelo Dall’Acqua, 
quando morador de Linha Palmeiro nos primeiros anos do século XX, e sempre mantido, não em 
segredo, mas em silêncio por seus descendentes: a adesão à religião metodista e à Ordem Maçônica 
de Bento Gonçalves.  

Nas duas últimas edições, demos espaço às crianças, que, sem retórica e com a simplicidade que 
lhes é própria falam de si, dos traços essenciais de sua pessoa, e nos iluminam com seu sorriso de 
esperança na conquista da vida. E, para ampliar o conhecimento do nosso grande grupo familiar, 
criamos, a partir deste número da revista, uma seção para apresentar um nonno ou uma nonna. Eles 
têm muito a nos dizer; cumpriram uma trajetória de vida permeada de todos os eventos que marcam 
os homens e os lugares, são testemunhos da história e de histórias que foram e são parte do nosso 
viver hoje.

Ficamos devendo aos nossos leitores a seção Verdades das crianças. Supomos que nossos pequenos já 
não expressam suas verdades como faziam outras crianças de tempos passados, em tiradas originais 
e observações que deixavam os pais boquiabertos a se perguntar – de onde foi que ele tirou isso? E 
perguntamo-nos: – Será que as crianças de hoje não vivenciam nada de original e surpreendente para 
expressar com sua sabedoria infantil? Ou será que os pais já não dedicam o tempo necessário para 
registrar e nos enviar estas tiradas?

Outras colaborações enriquecem a revista: textos marcados de simplicidade e afeto que nos remetem 
a tantas famílias que honram a sua história, a jovens que não se intimidam diante dos desafios e fazem 
suas escolhas, a mulheres, a nonnos e nonnas que, em seu tempo, construíram o tempo que vivemos. 

Casca, a quem agradecemos a oportunidade desse encontro, terá, sem dúvida, outra dimensão no 
coração dos descendentes Dall’Acqua que dele participarem.

Maria Astolfi
Gramado - RS
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HOMENAGEM À CASCA

Esta edição comemorativa ao 23.º Encontro dos Descendentes Astolfi – Dall’Acqua é dedicada à cidade de Casca e a sua gente. 
 Foi em paragens casquenses que os imigrantes italianos Luigi e Ângelo Dall’Acqua, após 25 anos de solo brasileiro, em 
  uma segunda viagem migratória em 1903, deitaram suas raízes nos lotes n.º 13 e 14,  onde construíram  suas 
    casas e abrigaram   suas  famílias, ainda incompletas em número de filhos. Outros rebentos 
     nasceram e cresceram com Casca, e cujos descendentes, honrando a memória de 
      seus antepassados, atuam, comprometidos em sedimentar a vocação 

cultural e empreendedora de seu povo.     

Aproveitamos para contar com imagens, um pouco mais da vida de Ângelo Dall´Acqua sua esposa Marina Sbardelotto em Casca

A primeira casa - Construída por volta de 1904, serviu de residência até o 
ano de 1909 (data aproximada desta fotografia).
Na foto vemos o casal Ângelo e Marina, a mãe de Ângelo, Anna Bonfardin 
(que está sentada na porta da casa), bem como nove filhos do casal 
nascidos até então.
Observem que 12 pessoas viviam nesta casa, muito menor que qualquer 
apartamento dos dias atuais.
Contava a nonna Itália Dall´Acqua, que os filhos dormiam no sótão, aonde 
chegavam subindo por uma escada de madeira improvisada das mais 
rudimentares.
O telhado não tinha forro e ela lembrava que passavam muito frio.

A segunda casa - por volta de 1909 Ângelo construiu uma nova casa,   
situada mais próxima à vila de Casca, na colônia nº 11, a fim de que seus 
filhos pudessem frequentar a escola.
Nesta foto de 1935, Ângelo aparece de costas e, montado no cavalo, seu 
neto Euclídes Zanatta
Nesta residência, Ângelo e Marina viveram até sua mudança para Ponta 
Grossa no Paraná no ano de 1946.

O terreno hoje -  Infelizmente a casa não existe mais. Atualmente é 
uma área para plantação e criação de gado. Os atuais proprietários  
nos contaram que, até pouco tempo, ainda emergiam no chão os 
esteios-mestres que suportavam a casa.
A esquerda da foto, a estrada que ligava o então distrito de Casca a 
Guaporé.
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1918 – Família de Ângelo Dall´Acqua e Marina Sbardelotto em Casca.
Atrás: Inês, Estér, Itália e Ersília. 

Na frente: Plínio, Alcides, Aurora, Onésimo, Ângelo, Ovídio, a esposa Marina Sbardelotto com Albertina no colo, Gelsomina, Ione e Anita. 
Ainda não eram nascidos: Clélia e Vitório.

01/05/1945 - Bodas de ouro de Ângelo Dall´Acqua e Marina Sbardelloto acompanhados dos seus 15 filhos
Na frente: Alcides, Itália, Ângelo, Marina e Plínio.     

Fila do meio: Clélia, Aurora, Inês, Estér e Anita.
Atrás: Gelsomina, Ersília, Vitório, Onésimo, Ovídio, Albertina e Jones.

A curiosidade desta foto é que Ângelo Dall´Acqua não foi fotografado junto com os demais, aliás, nem participou da festa, pois estava na cama 
onde permaneceu por aproximadamente cinco meses em tratamento, com a perna quebrada. As filhas Clélia e Aurora também não puderam 

participar, por impedimentos familiares. Os três foram inseridos na foto por obra do fotógrafo da epoca.
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Ângelo e seu irmão Luigi foram hábeis marcineiros e construtores, tendo participado de muitos 
projetos em Casca e na região

1934 - Cartão de apresentação de Ângelo Dall´Acqua

Destacamos algumas de suas obras:

Matéria do Jornal Correio do Povo de 15/06/2010 em que 
destaca-se a participação dos irmãos Dall´Acqua na construção 
da casa Busatto.

Casa Busatto em 2019, já restaurada e transformada em museu.

Grupo Escolar de CASCA construído por Ângelo Dall´Acqua em 1938. Ele é a terceira 
pessoa a partir da esquerda.
No ano de 1951 passou a Chamar-se Grupo Escolar Vitória e posteriormente o prédio foi 
utilizado como a segunda prefeitura de Casca.

Nas portas da igreja matriz de Casca 
trabalharam Ângelo Dall´Acqua e os filhos 
Alcides e Plínio.
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1902 - As esquadrias da antiga Prefeitura de Bento 
Gonçalves também foram feitas por Ângelo.

1913 – Estrutura do telhado da prefeitura 
de Guaporé, construída por Ângelo 
Dall´Acqua.
Cada peça foi numerada e a estrutura 
foi montada na frente da prefeitura, e 
depois, desmontada e remontada sobre 
o prédio. Ângelo aparece decalça branca 
e paletó escuro ao fundo.
Na década de 1940, a prefeitura recebeu 
um segundo piso, a cobertura foi retirada 
e novamente remontada sobre o prédio.

Ele trabalhou na construção de 
muitas igrejas da região Italiana. 
Na foto, aparece o Altar da igreja 
de Paraí, que foi construido na casa 
de Dall´Acqua por Ângelo e seus 
filhos Plínio e Alcides sob a direção 
do arquiteto Ticiano Bettanin (que 

desenhou e entalhou a obra).

Ângelo, com seus irmãos Luis e José, construiu a casa do cunhado Antônio De 
Maman na Colomba (Linha Colombo).

1931 — Dall´Acqua foi indicado 
pelo Prefeito Agilberto Maia para 
dirigir os trabalhos de reconstrução 
das casas destruídas pelo ciclone 
ocorrido em Casca em 21 de junho 
daquele ano. No mesmo dia, a 
autorização para, junto com o 
Sr. José Battistella e o Rev. Pe. 
Aneto Bogni, de estimar os danos 
causados pelo ciclone.
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Cargos ocupados por Dall’Acqua em Casca, então 2.º Distrito de Guaporé:

1907 — Agente do Correio, sendo posteriormente substituído por Albano Josino de Mello.

1908 — Nomeação para o cargo de Inspetor Seccional, do n.º 1 até o n.º 21 da Linha Caxias, em 29 de julho                                                      
                pelo vice-intendente Lucano Conedera.

1911 — Nomeação para substituir interinamente o Sr. João Arroque, no cargo de Fiscal do 2.º Distrito. Ato n.º 
                41 de 14 de julho de 1911, assinado pelo Intendente Lucano Conedera.  

1913 — Nomeação para o cargo de fiscal municipal da 4.ª zona rural, ato assinado pelo Intendente Agilberto 
                Maia em 3 de janeiro de 1913.

1914 — Agente do Correio, cargo assumido em 8 de fevereiro de 1914, pela Portaria da Administração dos 
                Correios em Porto Alegre de15 de dezembro de 1913, substituindo o agente Domingos Terebinto.

1915 — Nomeação para exercer o cargo de 1.º Suplente do Juiz Distrital da 2.ª circunscrição. Repartição 
                Central da Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e Exterior. Assinada por Firmino Paim Filho 
                em 27 de maio de 1915.
                A mesma nomeação, com data de 27 de maio de 1915, assinada por Antônio Augusto Borges de 
                Medeiros em 27 de maio de 1915, pelo tempo de quatro anos.

1919 — Nomeação para o cargo de Juiz Distrital, com data de 17 de junho de 1919, da Repartição Central 
                da Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e Exterior, de Porto Alegre, pelo tempo de quatro 
                anos, confirmada depois por Antônio Augusto Borges de Medeiros. 

1923 — Pela mesma secretaria, em 22 de agosto, foi reconduzido ao cargo de Juiz Distrital em ato assinado 
                por João Carlos Machado, confirmado por Borges de Medeiros em ofício de 22 de agosto de 1923.
1924 — A pedido do próprio Dall’Acqua, exoneração do cargo de Juiz Distrital em 2 de março de 1924, assinada 
               por Borges de Medeiros.

1936 — Aposentadoria do cargo de fiscal lotador do município, após 24 anos de serviço público, por contar 
                mais de 68 anos, assinada em 21 de janeiro de 1936 pelo prefeito Agilberto Maia, com o vencimento 
                de um conto, cento e cinquenta e três mil réis (1.153$000 réis).
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Caderno n.º XXIII
 com anotações de 23 de agosto de 1939 a 30 de dezembro de 1939

Mais uma vez vamos penetrar no dia a dia da família Dall’Acqua, levados agora pelo caderno n.º 23 dos seus registros diários, que compreendem o 
período de 23 de agosto de 1939 a 30 de dezembro daquele ano.  Ângelo conta 72 anos; aposentado como funcionário público, seus proventos são 
insuficientes, tem problemas de visão em decorrência de doença ocular – tracoma. Dedica-se à correspondência, que mantém com seus filhos, filhas e 
amigos, e como agente consular e correspondente de algum jornal. Controla as finanças da casa, quase sempre deficitárias, motivo por que necessita 
amiúde de pequenos empréstimos concedidos por amigos. Faz curtas viagens por motivos diversos, e sua presença na vila é frequente, onde faz 
diversas compras e toma um copo de vinho com algum amigo. Assiste à inauguração do Grupo escolar, construído por ele, e é convidado para assistir 
aos exames finais em escolas do município. O filho Onésimo ocupa-se com os assuntos externos, de qualquer gênero que sejam. Não se identifica com 
a enxada e o arado. Para essas atividades, que ele administra, contrata um peão que cultiva as plantações de milho, trigo, aveia, alfafa, auxiliado por 
Marina, a mãe, que, serena e forte, cuida de todos os seus queridos e preside a casa.                                          

Boa leitura é o que lhe desejamos.

Caderno nº XXIII               

Agosto - 1939
Continuação do caderno n.ºXXII
– De transporte   ..........................................................................................................................................................................................     2:661,710 réis
23 – Comprei selos por ................................................................................................................................................................................             1.000 réis
– Comprei chocolate ....................................................................................................................................................................................             1.000 réis
– Um pacote de fósforos no Otávio Busato ..................................................................................................................................................            2.000 réis
– Um pacote de fósforos no Romano Zanchet  ............................................................................................................................................            1.700 réis
– Fiz cortar a barba  ......................................................................................................................................................................................                600 réis
– Outras pequenas despesas ........................................................................................................................................................................           1. 100 réis
27 – Vieram visitar-me Aldo Mantovani e Heitor Falcão; presenteei o primeiro com cerca  de 200 selos usados e recebi cerca de 30 ou talvez 40.
26 – O filho Onésimo pagou o trabalhador Hermínio Andretta por 9¹/² dias de trabalho na roça a 3.500 rs. diários, a importância de ...         33.250 réis
– O carteiro Miro Pezzutti, por minha ordem, pagou para mim na Coletoria Estadual  de Guaporé, pelo corrente exercício, 
conforme o número do recibo 681, a importância de ............................................................................................................................               67.500 réis
Pelo trabalho do carteiro  ..........................................................................................................................................................................                2.000 réis 

REGISTROS DE FAMÍLIA
Ângelo Dall´Acqua

Caderno recebido em fevereiro de 1988 de Albertina 
Dall’Acqua Fontana, filha de Ângelo Dall’Acqua, —

então residente em Caçador, SC, falecida em agosto 
de 2008 com 90 anos.
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31– Sendo, hoje, o último dia que o Padre Aneto Bogni1 permanece em Casca, transferido 
que foi por seus superiores a Guaporé2, os paroquianos quiseram oferecer-lhe um jantar 
ao qual compareceram 125 pessoas.

– Entreguei ao filho Onésimo ..................................................................               5.000 réis

Setembro - 1939
1º – O Padre Aneto Bogni, acompanhado por cerca de 30 pessoas, partiu para seu novo local de sacerdócio, em Guaporé.
2 – Fui a Casca, fiz a barba no Maccarini  ..................................................................................................................................................                 600 réis  
– Almoço no Taffarel ..................................................................................................................................................................................              1.800 réis
– Cigarros ...................................................................................................................................................................................................                  200 réis
– Vinho no P. Zonatto .................................................................................................................................................................................                  600 réis
– Por um n.º do Correio do Povo ...............................................................................................................................................................                  400 réis
– Por esmola a um infeliz ...........................................................................................................................................................................               1.000 réis
5 – Terça-feira – Fui a Casca; paguei pequenas despesas em vinho, cigarros e fósforos   .......................................................................                  800 réis
 – Por um jornal Correio do Povo ...............................................................................................................................................................              1.000 réis
8 – O filho Onésimo comunicou-me que, durante esta semana, fez três dias de trabalho no moinho de Guerino Busato 
em Casca, a razão de  ... réis ao dia, num total de ....................................................................................................................................
De transporte  ............................................................................................................................................................................................       2:783,360 réis
10 – Hoje, inauguração do Grupo Escolar de Casca; presentes o Sr. Prefeito de Guaporé  e muitos convidados do distrito de Vila Maria, São Domingos 
e Mauá, além do nosso distrito. Houve um magnífico banquete no salão da igreja de Casca. Malgrado o tempo, que prejudicou um pouco a festa, o 
êxito foi ótimo, tanto moral, como financeiro.
– Hoje, paguei pelo banquete ...................................................................................................................................................................               2.000 réis
– por um bilhete da rifa .............................................................................................................................................................................               1.000 réis
– por um cartão postal do prédio do grupo escolar  .................................................................................................................................                  500 réis
– por bebidas  ............................................................................................................................................................................................                   800 réis
– pela cama no Taffarel   ............................................................................................................................................................................               1.000 réis
– por meia garrafa de vinho no jogo [de cartas]    .....................................................................................................................................                  300 réis

   Grupo escolar em Casca construido sob a supervisão de Ângelo Dall´Acqua

1 O Padre Aneto Bogni nasceu em Lombardore (Torino- Itália) no dia 28 de dezembro de 1890 e foi ordenado sacerdote Carlista no dia 29 de maio de 
1915 no Seminário Diocesano de Ivera. Convidado pelo amigo e conterrâneo Padre João Constanzo, aceitou unir-se os imigrantes italianos no Rio Grande do Sul. 
Aos 31 de março de 1921 foi nomeado vigário da paróquia de São Luiz de Casca, que na época compreendia, além de Casca e Evangelista, as localidades de Vila 
Maria, Montauri, São Domingos do Sul, Vanini e Santo Antônio do Palma.
Enfrentou muitas dificuldades, fazia seu atendimento religioso sempre a cavalo, atendendo a uma grande quantidade de capelas, sem receio de enfrentar frios 
intensos e dias chuvosos em estradas de difícil acesso. Sacrificou boa parte de sua vida na obra da construção da Igreja Matriz de Casca, que foi iniciada por ele e 
inaugurada em 14 de abril de 1929. Exercia simultaneamente as funções de pároco e mestre de obras.
Em 1939, foi transferido para a paróquia de Cotiporã, em 1942 para Nova Bassano e a partir de 1943 para Protásio Alves (atualmente Nova Prata) onde veio a 
falecer em 1950 enquanto oficiava as funções da Ressurreição do Senhor no Sábado Santo, no dia 08 de abril. Os restos mortais do Padre Aneto Bogni encontram-se 
na Igreja Matriz de Casca, obra que orgulha o município de Casca e de toda região.

2 Engano de Dall’Acqua. A transferência do Pe. Aneto deu-se para Cotiporã, município não muito distante de Casca.
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11 – Segunda-feira. Pelo café da manhã no Taffarel .................................................................................................................................               1.000 réis
– por fósforos .............................................................................................................................................................................................                  400 réis
12 – por selos, no Correio ..........................................................................................................................................................................                  400 réis
– por caninha .............................................................................................................................................................................................                   400 réis

– O filho Onésimo tratou com dois nacionais3, um dos quais é Luís Martins, o roçado da capoeira, a fim de plantar milho, pela 
importância de 22.000 réis.
13 – Hoje, ao meio dia, Luís Martins e seu companheiro terminaram o roçado da capoeira, conforme tratado, e já pagos ..................            22.000 réis
De transporte ...............................................................................................................................................................................................     2:813, 160 réis
14 – Quinta–feira. Aos 010m, minha esposa Marina teve um mal-estar, uma dor no fígado; ela disse que deveria ser uma congestão do fígado. A dor 
continuou no restante da noite e todo o dia. Eu propus procurar providenciar o melhor recurso, ou seja, chamar o médico ou procurar o farmacêutico, 
mas ela disse que, como já tivera o mesmo mal outras vezes sem o recurso médico, o superaria também dessa vez4. À noite, como a dor não tivesse 
passado e também a seu conselho, mandei o filho Onésimo ao farmacêutico  que, depois de ouvir do que se tratava, forneceu-lhe dois medicamentos 
de uso interno, um (150g), líquido; outro, em pó. O líquido para ser tomado a cada duas horas, uma colher. A primeira colher foi tomada às 20h. À 
meia-noite, mais ou menos, adormeceu. O sono durou 15 minutos. Assim passou a noite até a manhã do dia 15, dormitando, acordando, com uma 
pequena e sensível melhora.
15 – Sexta–Feira. Hoje, a esposa continuou com o mesmo mal-estar, tendo, ademais, febre. Durante a noite, a dor não cessou.
16 – Sábado. Fui a Casca para informar-me com o farmacêutico Gaetano Campetti quando viria da Linha Onze o Dr. Engel5. Respondeu-me que viria 
no dia1.º do mês de outubro.
– Comprei um n.º do Correio do Povo, que paguei .....................................................................................................................................                400 réis
– Paguei por pequenas despesas .................................................................................................................................................................             1.700 réis
– Carne no Albino Pedot, 2K a 1.500 réis  ....................................................................................................................................................             3.000 réis
– Hoje, veio de Vila Maria o filho Ovídio
– A mulher continua mal; terminaram os remédios comprados na noite do dia 14, com poucos resultados de melhora, assim, resolvemos de, amanhã, 
se não se agravar seu estado durante a noite, partir para a Linha Undécima, para uma consulta médica.  Passou a noite sem qualquer melhora, 
llamentando-se e gemendo a cada pouco. E como ela não tem esperança de melhoras porque não pode obrar e já faz oito ou nove dias que o corpo 
não funciona, ainda que nada coma, pois não tem apetite, apenas toma um pouco de leite, assim, na manhã do dia 17, resolvemos embarcar no 
micro- ônibus6.  
17– Domingo. Às 6h partimos para a Linha Onze aonde chegamos às 7h30min. Paguei de condução para nós  .......................................             10.000 réis
Fomos diretamente ao Hospital Santa Teresinha, onde a mulher teve a primeira consulta do dia com o Dr. Engel, que diagnosticou 
uma cólica de fígado e intestino
– De transporte: ............................................................................................................................................................................................      2:828,260 réis
A consulta foi breve, pois o Doutor tinha de viajar a Guaporé. Passou a receita para o farmacêutico Pelegrino Campetti, que logo trouxe para a esposa 
duas garrafas de remédios. Foi destinado a ela um quarto pequeno, com uma só cama, onde se deitou, pois que estava descomposta pelos solavancos 
do ônibus durante os 21 quilômetros transcorridos na manhã. Às 9h, o farmacêutico lhe aplicou uma injeção em cada braço.
– Às 8 horas, tomei café no Hotel do Comércio do Zamprogna, Paguei .....................................................................................................               2.000 réis 
– Por dois cafés, para mim e a esposa, apenas chegados à Linha Onze, no Hotel Assoni ..........................................................................              5.000 réis
– Por uma caninha ........................................................................................................................................................................................              2.000 réis
– Às 11h, com o genro Ermindo, fui à sua casa, onde almoçamos junto à filha Albertina.
Às 13h, com a filha, sob chuva, retornei à Linha Onze, pois havia prometido à esposa que às 14h estaria de volta. 
Na viagem, paguei por vinho  .......................................................................................................................................................................                500 réis
Como a esposa me disse que não haveria inconveniente em ficar sozinha, aconselhou-me, até para evitar maiores gastos, que, ainda 
no micro-ônibus, eu retornasse a casa. Assim, às 15h30m embarquei e cheguei a casa às 16h50m. 
Condução e outros gastos   ..........................................................................................................................................................................         5.500,00 réis
De transporte   .............................................................................................................................................................................................      2:836,960 réis

3 O termo nacionais era usado para indicar pessoas de nome luso.

4 Para marcar a importância do fato, Dall’Acqua registra- o com tinta vermelha, e, com tinta azul para escrever a data da anotação e as palavras: congestão do fígado, 

Onésimo e as cifras 150g e 15. No decorrer de todo o caderno também usa tinta vermelha para anotar nomes próprios, importâncias, somas e outros fatos relevantes. 

5 Dr. Felix Engel Filho, nascido em 12 de dezembro de 1896 em São Pedro do Sul, RS. Foi para Guaporé em 1929. Faleceu em São Leopoldo, RS, em 10 de dezembro de 1980.

6 No original, “camion della linieta”, que traduzimos por micro-ônibus. Era um automóvel adaptado para transporte de número maior de passageiros, com filas de assentos 
inteiros, porta de entrada em cada fila e uma lona enrolada no teto e rebaixada até a porta em caso de chuva ou para proteger o passageiro do sol. A “linieta” citada pertencia ao Sr. 
Gigeto (Luisinho) Girotto, de apelido Birel, morador da Linha Colombo, Guaporé. A linieta fazia o percurso Guaporé–Vila Maria. (Informação de Elsa Astolfi Braga, Novo Hamburgo)  
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– Antes de deixar a esposa, comprei-lhe um par de chinelos de lona.............................................................................................................       5.000 réis
– Deixei-lhe, para pequenas despesas, eventualmente, necessárias  ............................................................................................................      20.000 réis 
15 - Sexta-feira. Hoje o filho Plínio, no seu retorno a casa em Casca, deixou-nos, por conta do trabalho que fez o outro filho, 
seu irmão, Onésimo na Canônica de Casca  ...................................................................................................................................................       50.000 réis
18 – Recebi carta da filha Albertina, da Linha Onze, comunicando que sua mãe estava um pouco melhor e que a última noite a passou quase toda 
dormindo.
20 – Na data de hoje, recebi carta da esposa, comunicando-me que se encontrava um pouco melhor.
21 – Recebi carta do filho Plínio, na qual escreve que sua mãe, no hospital da Linha Onze, mostra sensível melhora.
20 – Fui a Casca. Por pequenas despesas .........................................................................................................................................................       1.000 réis
– Por uma correspondência de ao Régio Cônsul em Porto Alegre para que a encaminhe ao Real Ministério de Assuntos Estrangeiros 
em Roma, com uma sua recomendação a meu favor. Registro n.º 377 .........................................................................................................       1.0000 réis
De transporte ................................................................................................................................................................................................    2:863,960 réis
– por selos, no correio  .................................................................................................................................................................................            1,000 réis
– por um pacote de velas espermacete, no Zanchet ...................................................................................................................................            2.800 réis
– por um novelo de barbante estrangeiro ...................................................................................................................................................            2.000 réis
23 – Sábado. Hoje, logo após o meio-dia, o filho Onésimo partiu a cavalo para a Linha Onze, para saber como está a saúde de sua mãe.
– Fui a Casca. Fiz a barba .............................................................................................................................................................................                600 réis
– por um nº do Correio do Povo .................................................................................................................................................................                 500 réis
– por dois cigarros toscanos  .......................................................................................................................................................................                 200 réis
– por vinho ...................................................................................................................................................................................................                 400 réis
24 – O filho Onésimo retornou da Linha Onze às 20h30m e contou que sua mãe deixou o hospital anteontem, dia 22 e foi para a Linha Décima, na casa 
de sua filha Albertina e que havia terminado o tratamento com as injeções e que estava, felizmente, melhor. Como, porém, soube que o filho Bruno7 
da nossa filha Itália, da Linha Colombo, por causa de uma incurável doença sucumbiu à fatalidade, sendo o seu enterro amanhã, pensou em embarcar, 
com a filha Albertina para a Linha Colombo e assistir o sepultamento do netinho Bruno, transferindo a sua vinda a casa para o dia 26.
– O filho Onésimo entregou para sua mãe, para a viagem à Linha Colombo, [a importância] que eu lhe havia dado para a viagem 
[de retorno] ..................................................................................................................................................................................................           10.000 réis                                                                  
De transporte   .............................................................................................................................................................................................     2:881,460 réis
25 – A filha Anita, chamada por Luís Dall’Acqua F.º, foi ajudá-los no trabalho com os porcos. Trabalhou até às ... da noite. Meia jornada.
26 – A filha Anita trabalhou hoje no seu tio Luís. Uma jornada.
– O filho Ovídio, embarcou no ônibus de Pacifico Parizzi, nesta tarde, às 18h, para Vila Maria, onde torna a trabalhar junto ao irmão Alcides. Ficou 
junto a nós 10 dias, pois que veio de Vila Maria no dia 16 do corrente para ser padrinho de batismo da última filhinha, Neiva, da nossa filha Ester. Na 
segunda-feira deveria ter voltado para Vila Maria, porém ficou doente de gripe e somente hoje pode retornar.
– Minha esposa Marina retornou a casa esta tarde, às 18h30m, cansada, exausta pela viagem à Linha Colombo aonde havia ido para o sepultamento 
do netinho Bruno, filho de nossa filha Itália. A mulher saiu do hospital da Linha Onze no dia 22 do corrente, onde ficou seis dias, isto é, desde o dia 
17, e três dias na filha Albertina, que não pode acompanhar sua mãe à Linha Colombo, por motivo de força maior. A esposa retornou, mas não tão 
bem de saúde.
– As despesas para a cura não representariam grande coisa, e se gastaria até de boa vontade quando o resultado fosse eficaz! Mas quando o gasto é 
elevado e o êxito pequeno fica-se cético e descontente. Eis as despesas:
– De condução, viagem de ida ....................................................................................................................................................................            10.000 réis
– viagem de retorno  ...................................................................................................................................................................................            10.000 réis
– seis dias de hospital ..................................................................................................................................................................................           36.000 réis
– honorários médicos ..................................................................................................................................................................................           15.000 réis
– despesas de farmácia  ...............................................................................................................................................................................          85.000 réis
– extraordinárias  .........................................................................................................................................................................................           15.000 réis
                                                                                                                                                                                                                                Total:       171.000 réis
– Eis a tal congestão do fígado, que se não tivesse outras consequências e se a esposa estivesse discretamente bem, não me importaria tanto, já estou 
habituado às adversidades e às dívidas.
– A esposa trouxe consigo a netinha Carmen, filha do genro José Astolfi8.

7 Bruno, era o 12º filho de José e Itália Dall’Acqua, nascido em 8 de março de 1939, o segundo a falecer na primeira infância.

8 Carmen, nascida em 19 de agosto de 1935, contava quatro anos e permaneceu com os avós até janeiro de 1940. Carmen faleceu em 14 de maio do corrente ano no Rio 

de Janeiro, onde residia. (Ver Baú de Recordações)
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– Compramos do compadre Clemente Longo 4k de erva-mate ......................2.000 réis
30 – Sábado. Hoje, o Sr. Aristides Bernardi, subprefeito de Cáscara, me emprestou de sua espontânea vontade 150,000 réis, com minha promessa de 
restituí-los na primeira semana do próximo mês de outubro.
– Hoje, restituí à filha Ester os 150.000 réis que me havia emprestado: 100.000 réis há pouco tempo e 50.000 há mais de um
 ano. Os primeiros estão registrados no mês de agosto deste ano ............................................................................................................            50.000 réis
De transporte  ..............................................................................................................................................................................................      3:069.460 réis

Outubro - 1939 
1.º – Domingo. Conforme determinação prévia, esta tarde, às 17h, chegou Pacífico Parizzi com seu caminhão para buscar o genro Vitório, a filha Ester, 
sua esposa, e toda a sua família para transportá-los, esta tarde, até Vila Maria e, amanhã, para Taquara Azul, aonde vão se estabelecer.
– Vieram no caminhão do Parizzi os filhos Ovídio e Alcides. Este último disse que amanhã partirá para Taquara Azul no caminhão do Pacífico. Eu, em 
vista dessa circunstância, solicitei-lhe, sendo possível, que quando chegue a Passo Fundo, leve ao Umberto Busato, filho de Girolamo, 100.000 réis por 
conta do título definitivo que recebi na Repartição de Terras e Colonização daquela cidade, que me foi enviado em 28 do passado mês de setembro. 
Ele prometeu-me que, podendo, entregará. Assim, Alcides e Ovídio partiram no caminhão de Pacifico, junto à irmã Ester e família, às 18h30m, debaixo 
de chuva.
7 – Sábado. Hoje fui a Casca e recebi do Sr. Aristides Bernardi, subprefeito, a minha subvenção do último trimestre, julho, agosto e setembro do 
corrente ano, correspondente a 288.000,00 réis, dos quais, deixei-lhe 150.000, que por sua oferta e bondade me emprestou no dia 30 de setembro 
p.p.
De transporte  ..............................................................................................................................................................................................     3:069.460 réis
– Entreguei ao subprefeito pelo favor de ter-me trazido de Guaporé a minha subvenção trimestral que me compete como fiscal
municipal aposentado .................................................................................................................................................................................             5.000 réis
– a Romano Zanchet, por cinco caixas de fósforos .....................................................................................................................................             1.000 réis
– a Fioravante Bonamigo, por dois Kg de carne de boi a 1.300 réis   .........................................................................................................             2.600 réis
– a Mosé Pelizzon, por carne de boi ...........................................................................................................................................................              3.000 réis
– a Domingos Taffarel, despesa no hotel ....................................................................................................................................................               4.500 réis
– a Clemente Longo, por 70 mudas de parreira a 300 réis cada uma  .......................................................................................................           21.000 réis
– a Hugo Busato, por um machado de aço .................................................................................................................................................           16.000 réis
– a Pedro Chernobay, por 200gr de cola (Sardinha)  ..................................................................................................................................              3.000 réis
– a Vitório Canton, por compostura de calçados ........................................................................................................................................              9.000 réis
– a Pedro Zonatto, por vinho  ......................................................................................................................................................................            400,00 réis
– a Pedro Pizzolatto, por vinho ....................................................................................................................................................................             400,00 réis
De transporte  ..............................................................................................................................................................................................      3:285.360 réis
– a Bonamigo, por cigarros  .........................................................................................................................................................................                   400 réis
– a Pietro Maccarini, por uma barba  .........................................................................................................................................................                  600 réis
– a Segundo Viccari, por um n.º do Correio do Povo e vinho .....................................................................................................................             1.100 réis
8 – A Angelo Bortolo, o filho Onésimo pagou por conserto de ferramentas .............................................................................................            10.000 réis
13 – A mulher comprou de um mascate oito envelopes de sementes de  verduras a 400 réis cada um .................................................              3.200 réis
– A mulher comprou de Clemente Longo uma vassoura ao preço de  ......................................................................................................              2.000 réis
 – A mulher pagou a Romano Zanchet a despesa que fez a filha Clélia em 11 do corrente na importância de   .....................................             7.700 réis
– Comprou também selos no correio ..........................................................................................................................................................             2.800 réis
15 – Domingo. Hoje, paguei a Pietro Calletti pelo trabalho feito por seus filhos de apertar os quatro aros da carroça ..........................           15.000 réis
– Vinho  ........................................................................................................................................................................................................           800,00 réis
– Oferta na igreja .........................................................................................................................................................................................             1.000, réis
– Doces para as crianças ..............................................................................................................................................................................                 300 réis
– Veio o genro Ermindo Fontana perguntar se poderíamos mandar a filha Clélia para dar assistência à sua esposa Albertina, que não 
se encontra bem de saúde
De transporte ...............................................................................................................................................................................................      3:330.260 réis
16 – Hoje, às 7h10m, a filha Clélia embarcou no micro-ônibus para ir à Linha Onze, junto à sua irmã Albertina, que precisa de 
assistência. Entreguei-lhe    .........................................................................................................................................................................              1.000 réis
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– Comprei e paguei do compadre Clemente Longo uma arroba de erva-mate, ao preço de  ..................................................................              8.000 réis
18 – Entreguei à esposa para pequenas despesas  ....................................................................................................................................              5.000 réis
22 – Domingo. Na igreja, como oferta  .......................................................................................................................................................                 500 réis
– Almoço no Hotel Viccari  ..........................................................................................................................................................................              2.000 réis
– Extraordinário  ............................................................................................................................................................................................                700 réis
23 – Segunda-feira. Como ontem, dia 22 do mês de outubro do corrente ano, expirou o tempo do contrato que eu com a esposa havíamos feito com 
o Sr. Ernesto Minuscoli, da venda que nós lhe havíamos feito de 150 pinheiros de nossa propriedade e não os tendo cortado no prazo de três anos e 
meio da data de 22 de abril de 1936, conforme reza a escritura pública feita naquela data e, hoje, conforme nossos direitos, mandei o filho Onésimo, 
com duas testemunhas (Pietro De Zorzi e Fioro Mugnol), embargar o abate de eventuais pinheiros que ainda estejam em pé, dos 150 que  havíamos 
vendido ao mesmo Sr. Ernesto Minuscoli.
27 – Hoje, com o amigo Pietro De Zorzi, acompanhaei à última morada, isto é, à sepultura, Enrico Cassonatto, falecido ontem na Linha 16.ª deste 
município.
– Paguei de vinho, no Danoluzzo ..................................................................................................................................................................               400 réis 
– Despesa  ......................................................................................................................................................................................................           1.000 réis 
28 – Sábado. O filho Onésimo assistiu, como sócio, à reunião da Cooperativa Comercial São Luís, na casa do Sr. Giuseppe Faotto, da Linha Caxias (18.ª).
– Cessou de viver hoje, às 11h, de um ataque apoplético, o amigo Antônio Bramatti.

Antônio e Júlia Bramatti 

Amigos de Ângelo Dall´Acqua em Casca

31 – Recebi a visita do advogado Sr. Antônio Prestes Müller, de Soledade.
30 – Enviei ao genro Luís Busato, em Curitiba, o seguinte telegrama:
Lubus – Curitiba–Respeito–Vitctorino–nada–arrumei–Dall’Acqua. 
Oito palavras...................................................................................................................................................................................................            4.000 réis
– Almoço no Viccari  ......................................................................................................................................................................................            2.500 réis
– Charutos e vinho no Banamigo     ..............................................................................................................................................................               800 réis
De transporte  ................................................................................................................................................................................................   3:356,160 réis

Novembro - 1939
4 – O filho Onésimo deu a Pietro Domeneghini, pelo trabalho de roçar a capoeira em outubro, ao preço de .............................................           20.000 réis
– Hoje postei no correio três cartas, uma para Guaporé, outra para Caçador e outra para Curitiba ..........................................................           1.000 réis
– e por pequenas despesas ...........................................................................................................................................................................               500 réis
6 – Esta tarde, recebi por meio do micro-ônibus uma cartinha da filha Clélia, da Linha Décima, comunicando que sua irmã Albertina não se encontrava 
muito bem, que tinha sofrido uma cólica de fígado e que seu marido tinha saído para chamar o médico; depois de uns 15 minutos recebi um 
fonograma da Clélia, enviado por meio do Sr. Romano Zanchet, comunicando que o estado da Albertina se agravara. Eu e a esposa resolvemos fazer 
amanhã uma visita para conferir a gravidade do fato.
– Esta tarde, o filho Onésimo foi ao Pieretto De Zorzi pedir-lhe emprestados 30.000 réis por poucos dias.
– Hoje, às 15h, veio um jovem de nome Hildo Campos oferecer-se como peão e acertou com o filho Onésimo, como experiência, por 
40.000 réis mensais.
De transporte  ................................................................................................................................................................................................    3:377,660 réis
– O dito peão diz que veio de Castro Alves, município de Antônio Prado, mas que é de Caxias.
– Hoje tivemos a visita de Marietta Busato, mãe do meu genro Maximino, a qual reside em Caçador, Santa Catarina.
7 – Esta manhã, eu minha esposa, às 6h15m, embarcamos no micro-ônibus sob uma forte chuva, e fomos à Linha 10ª visitar a filha Albertina, aonde 
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chegamos às 10h, sempre com chuva. Encontramos a doente um tanto melhor do seu mal e como, no momento, não havia perigo, resolvi, à tarde, 
retornar á casa e deixar a esposa com a filha por alguns dias, pois, conforme o andar da doença, seriam tomadas outras medidas. De condução, para 
mim e a mulher, paguei  .................................................................................................................................................................................            10.000 réis
– Às 14h, parti [da casa] do genro Ermindo, a pé, até a Linha Onze, onde fiz  cortar a barba ....................................................................               600 réis
– por vinho .....................................................................................................................................................................................................               400 réis
– por charutos   ............................................................................................................................................................................................                 400 réis
– por doces ...................................................................................................................................................................................................                500 réis
– Cheguei a casa às 17h. De condução   ......................................................................................................................................................             5.000 réis
De transporte  ..............................................................................................................................................................................................      3:394,760 réis
– Deixei com a esposa, para seu retorno......................................................................................................................................................           10.000 réis
10 – A esposa voltou da Linha 10.ª para onde havia ido comigo no dia 7 do corrente para ver como se encontrava a filha Albertina 
e, como ela já apresentava melhoras pensou em retornar a casa, aonde chegou às 18h15m. 
Gastos de condução .....................................................................................................................................................................................              5.000 réis 
11 – Despesas em Casca ..............................................................................................................................................................................              1.600 réis
– Depois do meio-dia, em Casca, fiz um pouco de propaganda em favor do calendário da Cruz Vermelha Italiana para 1940.
12 – Hoje, ao meio-dia, acertou-se com o peão Ramão Ribeiro ....... à razão de ... mensais.
15 – Hoje, a cavalo, fui a Parobé (17.ª) ver como está de saúde meu amigo e compadre Hilário Piccolotto, que, a minha chegada, já havia partido para 
Casca a fim de se internar no hospital. Então fui visitar a comadre Maria Piccolotto e a família, que encontrei desanimada e muito abatida pela grave 
doença do marido. Com o amigo Júlio Faotto , tomei um copinho de cachaça; outro para o Júlio. Em tudo .............................................                    600 réis
De transporte ..............................................................................................................................................................................................         3:411,960 réis
– Voltei para casa às 11 horas. Depois do almoço, fui a Casca ver como estava o compadre Piccoloto, que encontrei no hospital, 
um pouco animado moralmente. Comprei um pacote de fósforos  ...........................................................................................................               2.000 réis
– vinho .........................................................................................................................................................................................................                  400 réis
– O filho Onésimo recebeu de volta os 20.000 réis que o mesmo Onésimo havia entregado adiantadamente pelo trabalho de roçar a capoeira no dia 
4 do corrente. Assim, da soma acima de ... réis deve-se subtrair os 20.000 réis, resultando ....
16 – A pedido do professor ..., a quem não tive coragem de dizer não, junto com o sub -prefeito Sr. Aristides Bernardi e do Cabo de polícia, fui às 8h, 
isto é partimos para a Linha São Domingos para examinar os alunos daquela escola, terminando às 12h30m. Em seguida, tivemos um belo e gostoso 
almoço na casa do amigo Eugênio Gatto. Às 14h, de novo a cavalo, para assistir o exame da escola da [linha] Guavirova, sob a direção do professor 
Pietro ..., que terminou às 17h30m. Em Casca, gastei ................................................................................................................................                    400 réis
17 – Por uma carta ao cônsul, selo   ...........................................................................................................................................................                  400 réis
De transporte   ............................................................................................................................................................................................       3.414,160 réis
                                                                                                                                                                                                                           Menos            20.000 réis
                                                                                                                                                                                                                                              3.394,160 réis
18 – Sábado. Fui a Casca com a intenção de ir a Vila Maria por interesses [próprios] e também para assistir à solenidade da bênção 
da nova igreja, porém, como não havia condução, à tarde, retornei a casa.
– Almocei no Hotel Viccari  .........................................................................................................................................................................              2.200 réis
– outros gastos ............................................................................................................................................................................................              1.400 réis
19 – O filho Onéimo entregou, antecipadamente, ao peão Ramão Ribeiro por conta cinco dias e meio de trabalho na roça  ..............            10.000 réis
– Hoje, no ônibus de Mauá, de Damo, parti de Casca – para onde fui esta manhã, a pé, do hotel Viccari, às 9 horas. Antes, 
tomei vinho ..................................................................................................................................................................................................                 400 réis
– Pedi a Segundo Viccari, emprestados, 20.000 réis por uma semana, Chegamos a Vila Maria às 11h, durante a missa. 
Paguei de condução   ..................................................................................................................................................................................               3.000 réis
– Hospedei-me na casa do filho Alcides.
20 – Na segunda-feira, consultei, no hotel de Generoso, o doutor oculista Eduardo Duarte, que me receitou um remédio para os 
olhos. Não cobrou nada pela consulta. Agradeci.  Gastos durante o dia de ontem e de hoje  .................................................................              1.500 réis
21 – Dia de festa e muita gente.
– Gastos com doces e em benefício da nova igreja ...................................................................................................................................               1.200 réis
22 – Precisando fazer uma nova consulta com o oculista Duarte, não parti para casa. Às 16h fui, com o filho Alcides para a segunda 
consulta. O remédio receitado custou, na farmácia de Carlo Cerato,  pagos pelo filho Alcides................................................................              5.200 réis
– Recebi de presente do filho Alcides meia dúzia de pares de meias.
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– Hoje gastei por um n.º do Correio do Povo  ............................................................................................................................................                  400 réis
– Por corte da barba ....................................................................................................................................................................................                 600 réis
– Por três cafés e doces ...............................................................................................................................................................................              1.200 réis
23 – Comprei de Vittorio Maroni, de Vila Maria, uma garrafa de caninha ................................................................................................               1.600 réis
– Do filho Alcides,uma garrafa vazia  ..........................................................................................................................................................                  500 réis
– Ontem à tarde, os filhos Alcides e Ovídio acertaram suas contas em relação ao trabalho da jornada da nova igreja. Ao filho Ovídio coube 444.300 réis
– Por seu trabalho particular .........................................................................................................................................................................           50.00 réis
    Mais 32.300 + 15.00 =  ..................................................................................................................................................................................      47.300 réis
                                                                                                                                                                                                                                Total:        541.600 réis
– Dinheiro que me foi entregue no ato.
– Eu e o filho Ovídio, depois das despedidas, partimos para casa.
– De condução para os dois............................................................................................................................................................................         10.000 réis
De transporte .................................................................................................................................................................................................     3:434,360 réis
– Além das contas feitas com data de 28 de março do corrente ano, com o filho Alcides, de Vila Maria, devo acrescentar o nosso 
débito com ele que, naquela data, era de                                                                                                                                                                                 644.700 réis 
– pelo pagamento que ele fez ao Sr. Umberto Busato, de Passo Fundo, em meu nome,   em 3 de outubro do corrente ano:                                     100.000 réis
– mais o dinheiro que me entregou para ser mandado à França em 17 de agosto do corrente ano:                                                                            50.000 réis
                                                                                                                                                                                                                               Total:         794.700 réis
Aos quais devem ser descontados do nosso crédito que temos dele                                                                                                                          1.500,000 réis
Nesta data, temos ainda o crédito de                                                                                                                                                                                705.300 réis
De transporte ..................................................................................................................................................................................................    3.434,360 réis
23 – Quinta-feira. Hoje, restituí ao Sr. Segundo Viccari os 20.000 réis que recebi emprestados no dia 19 do corrente.
– Comprei e paguei na farmácia de E. Mantovani um vidro de Pílulas de Vida ...........................................................................................            3.000 réis
– Mais um vidro de Lysol   ...............................................................................................................................................................................              5.500 réis
– Por vinho no Viccari  ....................................................................................................................................................................................                  600 réis
– Por charutos ................................................................................................................................................................................................               400 réis
25 – Esta noite, a 1h caiu uma assustadora saraivada de granizo, com fortíssimo vento, seguida de um dilúvio que durou duas horas, 
ou seja, até às 21h. A violência das  pedras e seu tamanho, que durou cerca de 15 minutos, foi suficiente para arruinar todas as 
parreiras, o feijão e qualquer plantação da horta e da roça. Para o trigo, foi um desastre.
– Entreguei a minha esposa ...........................................................................................................................................................................           5.000 réis
– A Onésimo ...................................................................................................................................................................................................           1.000 réis
27 – O filho Onésimo entregou adiantadamente, em função do débito que temos com a Cooperativa Comercial São Luís, da qual 
é sócio fundador, entregou, digo, ao Diretor, Sr. Enrico Caovilla a importância de .......................................................................................         500.000 réis
– Os 500.000 réis que o filho Onésimo pagou à Cooperativa Comercial de Casca é fruto do trabalho do filho Ovídio junto ao seu irmão
Alcides e a isso se refere a página anterior, com data de 27 do corrente.
– Paguei no correio, por selos   .....................................................................................................................................................................            1.600 réis   
- Para pequenas despesas ..............................................................................................................................................................................              500 réis
– Do dia 25 do corrente, quando choveu 20 horas contínuas, tivemos o sábado 2 de dezembro, em que principiou a chover às 16h 
e continuou toda a noite, até a manhã de domingo, dia 3. Às 7h do dia 3, começou de novo a chover fortemente e continuou até 
meio dia, quando cessou. Na segunda-feira, às 10h, principiou novamente a chover forte, com acompanhamento de relâmpagos, 
trovoadas terríveis e a queda de raios. Às 16h cessou.
De transporte   ...............................................................................................................................................................................................   3:952, 960 réis

Dezembro - 1939
2 – Sábado. Principiou a chover fortemente às 16h e continuou todo o dia, até a manhã do dia 3.
3 – Domingo. Às 7h, novamente, chuva com violência, até ao meio-dia.
– Veio visitar-nos o filho Alcides, de Vila Maria.
4 – Segunda-feira. Hoje, a esposa, o filho Alcides e o seu filhinho Angelim, às 8h30m, embarcaram no ônibus de Chapecó para Vila 
Maria. A esposa foi a Vila Maria para uma consulta com o Dr. Médico Eduardo Duarte. De condução pagou  ..........................................            5.000 réis
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– Principiou de novo a chover com violência e forte temporal, com relâmpagos e    trovoadas fortíssimas. Continuou a chover até às 
16h, depois cessou. 
– O dia continua sem chuva, porém, encoberto e nublado.
5 – A temperatura baixou, um pouco fora do normal para esta estação. Quase, quase, parece-nos estar em princípio de inverno. Faz frio!
– A inclemência do tempo impede a colheita do trigo, pois precisamos cortar cerca da metade do que foi semeado, que foi de dois 
sacos e meio, de oito quilos o saco.
De transporte  ............................................................................................................................................................................................        3.957,960 réis
– Hoje fui ao moinho com 67 quilos de trigo, digo, buscar a farinha de 67 quilos.
– Em Casca, na Casa Comercial de Romano Zanchet, comprei um lenço de bolso, pois, parti de casa sem nenhum. Custou  ..............               1.300 réis
– De jogo de trissete no Bonamigo, perdi, por vinho ................................................................................................................................                   900 réis
– Outros gastos  .........................................................................................................................................................................................                1.300 réis
6 – Quarta-feira. Hoje, às 15h, o peão Hildo Campos completou o mês de trabalho que se havia comprometido fazer, ao preço de 
45.000 réis o mês. Durante os 30 dias, recebeu diversas vezes, 3.200 réis, por isso, nessa data, conta ainda com 41.500 réis.
– Hildo Campos, nesta data, manifestou a o desejo de permanecer ainda um mês como peão.
7 – Quinta-feira. Hoje, minha esposa, no caminhão de Pacífico Parisi, retornou de Vila Maria, aonde havia ido, com o filho Alcides, 
no dia 4 do corrente mês. Em Vila Maria, a esposa fez uma consulta com o Dr. Eduardo Duarte, a respeito de seus males. O Dr. lhe 
fez a seguinte receita; Sodinfetol e vitamina B alternados. Não custou nada.
– Pagou de condução .................................................................................................................................................................................                5.000 réis
De transporte  ............................................................................................................................................................................................         3:966,560 réis
8 – Festa. Dei à filha Anita 1.000 réis  ..........................................................................................................................................................                   1.000 réis
10 – Domingo. Fiz postar no correio, por meio do filho Ovídio, uma carta registrada para a Casa Libraria Domino, de Palermo (Itália), 
no sentido de reclamação, por não ter recebido a tempo e por inteiro a encomenda, feita no dia 8 de agosto do corrente ano, de 
10 livros pedidos. A carta recomendada custou 3.800, posta na seguinte maneira:
                                       De registro ............................................................                1.300 réis
                                       Pela receita A.R.  ...................................................               1.300 réis
                                       Pela carta  .............................................................                1.200 réis
                                                                                                                                                                                   Total:                3.800 réis
10 – Comprei e paguei, de Clemente Longo, uma arroba de erva-mate  .................................................................................................               8.000 réis
         mais uma garrafa de cana      ................................................................................................................................................................                   1.000 réis
 9 – Hoje, das 11h até às 18h20m, choveu torrencialmente.
11 – Das 17h em diante, choveu continuamente e continuou à noite.
– Esta manhã, a esposa ficou acamada mais uma vez, atacada de congestão do fígado. Durante todo o dia e a noite seguinte sofreu muito.
12 – Hoje também continua a sofrer, ainda que tenha experimentado uma pequena melhora. 
De transporte    ...........................................................................................................................................................................................       3:980,360 réis
– Terça-feira. Chuva intermitente e a temperatura sensivelmente baixa; poder-se-ia dizer que principia o inverno.
– A mulher continua a sofrer, ainda que mostre uma sensível melhora, porém com uma forte dor de cabeça.
13 – A enfermidade da mulher continua igual a ontem; forte dor de cabeça.
– Finalmente o tempo, embora fresco, parece ter mudado para melhor. O sol deixa-se ver e parece que teremos um ótimo dia.
– Hoje, o filho Onésimo me pediu permissão para casar-se. O matrimônio se efetuaria nos últimos dias do mês de janeiro de 1940. 
A noiva seria a filha de ...... de nome ....9

–  Em Casca, vinho   ....................................................................................................................................................................................                       300 réis
– Três Instantinas que comprei e paguei no farmacêutico Mantovani, a 1.000 réis cada uma    ..............................................................                    300 réis
– Esta tarde, a esposa melhorou um pouco da dor de cabeça.
– De uma carta do filho Vitorino, soube que este ano não virá em casa para as férias.
De transporte   ...........................................................................................................................................................................................       3:983,600 réis
19 – Terça-feira. Hoje, o filho Onésimo foi à Linha Vespasiano Corrêa visitar seu irmão Plínio, a que pediu o empréstimo da 
importância de 500.000 réis, que recebeu no ato. As condições do empréstimo são as seguintes:  ......

9 A noiva de Onésimo chamava-se Florinda (Fiorinda), era filha de Sebastião Marcon e Carolina Grespi, de Casca. O casamento ocorreu no dia 17 de janeiro de 1940. (Ver 

Revista de Família, 19.ª edição, Uma Família, p.46-47)
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– Hoje paguei ao compadre Leopoldo Domeneghini, pelo trabalho de seus filhos no corte da capoeira na nossa roça10  .....................             55.000 réis
– Hoje de manhã, veio a trilhadora de Vedana e Cia. Foi trilhado o trigo que, de ... quartas de sementes, rendeu 16 1/² sacos a 
1.400 réis o saco .........................................................................................................................................................................................               23.100 réis
– mais duas sacas de aveia.         ................................................................................................................................................................                2.800 réis
– Esta manhã, comprei de Romano Zanchet, de Casca, uma garrafa e um litro de cachaça a 1.000 réis por garrafa   ............................                 2.500 réis
– Mais caninha ..........................................................................................................................................................................................................                     200 réis
24 – Domingo. Hoje, a pedido do filho Onésimo e por seguir os nossos costumes tradicionais da Itália, eu e a minha esposa, fomos à Linha 
21, a cavalo, no colono Sebastiano Marcon a pedir a mão de sua filha Fiorinda para futura esposa do dito filho Onésimo. Em casa de Marcon, 
fomos bem recebidos, tanto pelos dois cônjuges, como  pela família. Antes da noite, estávamos de volta.
De transporte ...............................................................................................................................................................................................................       4:012,200 réis
24 – Em casa, até às 17 horas.
– Em Casca, para pequenas despesas   ........................................................................................................................................................................                   500 réis
23 – Sábado. Hoje, por meio do peão Hildo Campos, que me pediu para comprar no Romano Zanchet, artigos para seu uso, isto é, vestuário, 
mandei um bilhete direto ao dito comerciante, para que atendesse ao portador do bilhete, o que Romano de bom grado fez, servindo-o ...........            55.000 réis
26 – Perguntei ao Sr. Romano Zanchet se pode esperar pelo pagamento de 55.000 réis até 7 ou 8 de janeiro  próximo, ao que me respondeu que sim.
– Postei três cartas de augúrios para o ano novo, abertas, paguei   ...........................................................................................................................                500 réis
– Mais   .........................................................................................................................................................................................................................                 200 réis
– Mais  ...........................................................................................................................................................................................................................                100 réis
25 – Hoje, mandei o filho Ovídio levar um bilhete-resposta ao Sr. Ernesto Minuscoli, para adverti-lo que sobre os pinheiros por ele abatidos até 
22 de outubro do corrente ano, dou-lhe mais cinco pinheiros, fora do contrato e que, para o restante, eu concordo com o contrato  escrito e 
firmado no Cartório de Registro Civil, de 22 de abril de 1936.
– Comprei bananas, cinco   ..........................................................................................................................................................................................                  500 réis
– pequenas despesas  ..................................................................................................................................................................................................                 800 réis
De transporte   .............................................................................................................................................................................................................        4.069,860 réis
17 - Quarta-feira. Hoje, mandei o filho Onésimo no engenho de Severo Pandolfo buscar a seguinte madeira: 30 tábuas beneficiadas, de 
pinheiro, das medidas seguintes: 5m75cm por 11cm de largura, a 2.600 réis por m.q. Total: m.q. 18m975cm,.....................................................            49.335 réis
dois sarrafos de 5m50cm x 3cm x 8cm  ................................................  réis
seis sarrafos de 4m50cm x3cm x3cm ..................................................   réis
quatro ripas de 4m50cm  .....................................................................   réis
Total ......................................................................................................   réis
30 – Sábado. Hoje, com o filho Onésimo, a sua noiva Florinda e os seus genitores, fomos ao Rev. Pároco de Casca para depor os proclamas de 
seu próximo matrimônio, que foi marcado na Canônica para o dia 27 de janeiro de 1940. Em seguida, para o mesmo fim, fomos ao Cartório 
de Registro Civil.
– Comprei na Casa Comercial de Romano Zanchet uma dúzia de parafusos .............................................................................................................                  500 réis
– mais uma caixinha de percevejos para papel  ..........................................................................................................................................................              1.400 réis
– Comprei e paguei no Otávio Busato um trado n.º 3, que paguei    .........................................................................................................................               2.800 réis
– Pequenas despesas  ..................................................................................................................................................................................................                1.800 réis
De transporte  ...............................................................................................................................................................................................................      4:076,360 réis

Com o transporte de 4:076.360 réis, Ângelo DallÁcqua encerra o caderno de 23.
Maria Astolfi
Gramado - RS

Ângelo Dall´Acqua
Casca - RS

1939

10 Este registro teve a data de 20 de janeiro anulada e, sobreposta a data de 16 de janeiro de 1940. 
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Vamos à praia

O Evaldo Astolfi gostava de ir à praia e adorava companhia. Num verão por volta de 1967 reuniu a família, naquele 
momento composta por ele mesmo, Myria que estava grávida da Ângela e os filhos Alexandre, Fernando e Márcia e 
ainda a empregada. Também levou junto o cunhado Alberto Kichler acompanhado da esposa Antoninha e do filho 
Gastão, além de todas as malas. Eram ao todo 9 pessoas. Não pensem que ele tinha uma van, era um fusca mesmo. E 
lá se foram todos felizes.

O Alexandre e o Fernando muito contentes sentados 
naquele espaço atrás do banco traseiro do fusca e 
com a difícil missão de carregar uma caixa contendo 
doces de massapão.

Ao chegarem na praia começaram a descer do fusca 
e os vizinhos só diziam:

- Mas não termina mais;

- Não para de sair gente;

- Onde couberam todos?

Quanto ao massapão? Este não chegou até a praia, 
quando foram procurar, havia desaparecido. Os dois 
moleques já haviam comido todos os doces durante 
o trajeto.

BAÚ DE RECORDAÇÕES

Aventura no caminho para a praia

Lá pelos idos de 1973, em um radiante sábado, o Evaldo e a Myria Astolfi resolveram ir à praia acompanhados 
pelo Alberto Kichler, Antoninha e Gastão. O objetivo? Fazer o piso da casa que possuía lá em Princesa do mar 
(mesma praia onde também tinham casa o Antônio Braga e família).

O Evaldo precisava levar uma geladeira à casa da praia, 
e não teve dúvida, amarrou a mesma no bagajeiro que 
tinha no teto de seu fusca. O carro ainda ia carregado 
com apetrechos para incrementar a casa, além de comida 
e 2 dúzias de ovos.

Saiu de casa carregado e tomou a estrada. Ainda no 
começo da viagem, quando estava chegando no bairro 
Canudos, em uma reta, viu dois cidadãos que queriam 
atravessar a rua, mas não se decidiam, iam e voltavam 
para a calçada. Não deu outra, o Evaldo passando e um 
deles na frente do fusca. Ele ainda conseguiu pular, mas 
foi atropelado.... Com o peso da geladeira e a manobra 
brusca para tentar desviar, o fusca quase virou.



Alexandre, Guardei esta página do Correio Riograndense (11.08.2010), que lembra a grande enchente de 
1965 que levou embora a ponte sobre o rio Pelotas e tantos transtornos e dramas causou a muita gente. 
Esse fato tem a ver contigo também. Já vou te contar.

Na época, vocês moravam em Curitiba. Tu estavas em Novo Hamburgo, não sei por que nem desde quando 
estavas lá. Foi o ano que, em setembro, deu uma grande nevasca em toda a serra, até hoje lembrada por 
todos. O meu pai e minha mãe estavam passando uma temporada comigo em Novo Hamburgo; eu morava 
então na casa em que teus pais tinham morado antes de irem a Curitiba e que pertencia ao Hauser. Tu ficavas 
aos cuidados da Néna e, quando eu estava em casa, ficavas comigo. Mas tu vivias subindo e descendo, isto é, 
a cada momento ias lá em casa, perguntavas para a nonna se eu já tinha chegado da escola ou se ia demorar, 
voltavas pra Néna e daí a pouco estavas de volta repetindo as mesmas perguntas e, assim, todos os dias. 

Eu tinha prometido à tua mãe que te levaria para Curitiba no 
Natal, sem falta! E assim foi. Entrei em férias e imediatamente 
comprei a passagem pela empresa Pluma (que era do Galiotto), 
que fazia a linha Porto Alegre-Curitiba, para estar lá poucos dias 
antes da chegada do Papai Noel. Teus pais nos esperariam na 
rodoviária, avisados que foram por telegrama. No dia e na hora 
certa, estávamos na rodoviária da Pluma em Novo Hamburgo, 
esperando o embarque. O ônibus estava atrasado. Depois de 
muita espera, a rodoviária informou que não haveria viagem 
naquele dia porque não haveria possibilidade de atravessar o 
rio Pelotas. 

É preciso dizer que os horários dos ônibus não eram observados nem mesmo esquema de viagens, porque 
a travessia do rio se fazia por turnos. Um certo número de carros atravessava do RS para a outra margem 
e, por seu turno, outro número de carros atravessava de SC para o lado de cá. Muita gente deixou de viajar 
por esses motivos.

Carta escrita por Maria Astolfi para seu sobrinho 
Alexandre Astolfi no ano de 2010.
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O Evaldo desceu para socorrer o sujeito, que na verdade estava só esfolado e sem um sapato que havia ficado 
preso na geladeira quando o cidadão voou por cima do fusca.

O mesmo não queria ir para o hospital, mas o Evaldo fez questão 
de levar ele e o irmão para fazer curativos e depois registrar 
ocorrência na delegacia. E lá se foram os 3 dentro do fusca e mais 
a geladeira.

Enquanto isto, a Myria, Antoninha, Alberto e Gastão ficaram 
esperando em uma tendinha de melancias na beira da estrada. E o 
tempo foi passando, passando, até que, após umas 3 horas volta o 
Evaldo com tudo resolvido. 

Felizes seguiram a longa estrada para a praia, onde ao chegar 
ainda tiveram que remover a areia que, como sempre, estava 
cobrindo metade da porta e das janelas.

E o que passou com os ovos? Bom, esta já é 
outra história.



Naquele dia, restou-nos voltar para casa. A rodoviária ficou de avisar em tempo, por telefone, quando 
houvesse a possibilidade do ônibus fazer a viagem. O telefone de contato era o da tia Zélia e lá fiquei eu de 
plantão aguardando uma notícia. Enfim, o aviso de que em tal hora o ônibus passaria por Novo Hamburgo. 
Alívio! Alguém da casa da Zélia nos levou à rodoviária e quando o ônibus, que vinha de Porto Alegre, encostou, 
nós embarcamos. Naquela época os ônibus entravam em Ivoti, passavam por Presidente Lucena, Picada café, 
Nova Petrópolis, Caxias, Vacaria e depois o Passo do Socorro e o rio Pelotas, na divisa do estado com Santa 
Catarina. Impossível avisar teus pais do contratempo, mas apostei que tudo daria certo.

Não lembro a hora em que embarcamos, me parece que foi no meio da tarde. Viagem normal até a ponte 
improvisada sobre o malfadado rio. Ali, horas de espera. Muitos carros e muita gente. Uma barraca, do lado 
direito de quem ia, vendia bebidas e algumas coisas para comer. Enfim, chegou a hora do ônibus passar 
para o outro lado. Felicidade! Dali em diante a viagem seria tranquila. E foi. Por volta da meia noite, da noite 
de 23 para 24 de dezembro, chegamos à rodoviária de Curitiba. Fazia muito frio. Ninguém a nossa espera. 
Depois, teus pais nos contaram que foram à rodoviária diversas vezes para saber da chegada de algum ônibus.  
Naquele dia, ficaram por lá aguardando o ônibus até às dez horas da noite, mas nem mesmo a rodoviária 
sabia da chegada daquele ônibus em que viajávamos. Tudo andava desorganizado por problemas na travessia 
do rio. Cada viagem era na base da improvisação e da surpresa, tanto na partida de uma rodoviária, como na 
chegada a outra. 

Passado o primeiro momento de decepção por ninguém nos esperar, tomei consciência de que eu não tinha 
o endereço da casa onde vocês moravam, só sabia que era no bairro Mercês. Tomei então um taxi e pedi 
que rumasse para o bairro Santa Quitéria, onde vocês tinham morado antes de irem para o Mercês, a fim de 
perguntar ao vizinho de então (esse endereço eu lembrava), que, se não me engano era um militar reformado, 
para que me informasse o novo endereço do Evaldo e da Mirya. O motorista do taxi chamou pelo nome (que 
eu também lembrava) o dono da casa, que apareceu e, muito gentil, nos deu o endereço e algumas referências 
para melhor nos orientar. Agora, sim, senti-me a salvo. Quando o taxi subia pela avenida que levava ao bairro 
Mercês tu reconheceste o lugar e, todo animado falavas sem parar: - tia, tá certo, é por aqui, eu sei, já estamos 
perto, a casa do meu pai é desse lado, eu sei, agora é bem perto, e apontavas o lado direito da rua. Estavas 
certo mesmo e muito certo. De repente, todo excitado disseste: É aqui! O motorista parou e o primeiro a 
desembarcar foste tu. Vocês moravam na parte baixa de uma casa, ou seja, abaixo do nível da rua, e a ligação 
era feita por uma escada de madeira que devia ter uns quinze degraus. Ligeirinho, tu te encaminhaste para 
a escada e começaste a chamar Pai! Mãe! Eu também chamei. O motorista ficou aguardando algum sinal 
de vida. Logo vimos uma luz acender. Não foi difícil acordar os velhos, não fazia muito tempo que haviam 
retornado da espera frustrada, tristes e inconformados por terem de passar o Natal sem o Alexandre.

Abraço, beijos, risos, tanta coisa para contar e enfim, uma boa noite de sono. Todos felizes, esperamos no dia 
seguinte a chegada do Papai Noel.

Foi nessa viagem que tu te divertiste muito com um senhor que ocupava o primeiro banco, logo à entrada do 
ônibus. Contigo, eu ocupava o banco que ficava atrás do motorista. Quando tu enjoavas de ficar ao meu lado, 
te mandavas para a companhia do homem e brincavas com um autinho, mais ou menos do tamanho de uma 
barata, e passava o autinho pela mangas do sobretudo daquele homem, subias e descias pelo braço, pelo 
ombro, passava pela gola, sempre imitando um carro de corrida. O tipo, que também devia ter netos, divertia-
se contigo e te fazia perguntas. Ele perguntava teu nome e tu sempre inventavas um nome 
estapafúrdio, por fim tu disseste e afirmavas que o teu nome era “alface”. Lembro que 
tu dormiste um pouco, meio que no meu colo, e, ao acordar, disseste: agora vou “encer” 
aquele titio. Em outro momento, deitado no banco, tu olhavas a lua cheia pela janela do 
ônibus e dizias que era a abóbora que virou carruagem na história da gata borralheira. 
Tu fechavas os olhos e refazias toda a história e fingias ser o príncipe. Na verdade, tu 
nunca te aborrecias em viagem, ias alimentado por tua imaginação. Inventavas histórias e 
acreditavas nelas. Para ti, era muito fácil entrar no reino do faz de conta.

Esses dias, em Novo Hamburgo, perguntei ao teu pai e a tua mãe se eles se lembravam desse episódio: – mais 
ou menos; nem lembravam o motivo de estares em Novo Hamburgo e desde quando estavas lá. Suponho eu 
que o Evaldo e a Mirya te deixaram lá, aos nossos cuidados, em julho daquele ano. Lembro que eu estava 
de férias em Guaporé, quando o Evaldo e Mirya chegaram de surpresa, com as crianças, vindos de Novo 
Hamburgo, mas a viagem para lá foi feita pelo litoral (que não tinha as estradas de hoje) porque havia caído a 
ponte sobre o rio Pelotas. Então, pode-se imaginar com que ansiedade esperavam os teus pais a tua chegada 
na véspera do Natal em Curitiba. 

É um pedacinho da nossa história, minha e tua, marcada pela história de uma ponte.

Um abraço. 

Maria Astolfi
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Abaixo matéria transcrita do Correio Riograndense de 10 de agosto de 2010 
que relembra queda da ponte em 1965.

Em 18 de agosto de 1965, a ponte sobre o rio Pelotas 
na divisa entre os estados do Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina conhecido como Passo do Socorro foi 
levada pela violência das águas. Isolando o extremo 
sul do país.

No local havia uma ponte inaugurada havia 3 anos, 
e outra, antiga e sem uso. Uma enchente muito 
forte fez o rio subir 20 metros acima do normal, 
destruindo inicialmente a ponte velha. Os destroços 
ajudaram a represar água na nova estrutura, que 
também não suportou. Em poucas horas centenas 
de veículos enfileiravam-se dos dois lados. Nenhum 
podia seguir em frente e muitos não tinham como 
retornar.

Uma operação de guerra envolvendo diversos 
batalhões do exército, foi organizada para construção 
de uma travessia provisória.

Em poucos dias a ponte sobre barcaças permitia 
a passagem de veículos. Outra enchente atingiu 
a região e, em 4 de setembro, também a ponte 
provisória foi levada.

Engenheiro morreu
A ponte velha já tinha sido levada quando o 

engenheiro Joel Melo desembarcou do ônibus da 
Minuano que vinha de São Paulo e, protegido por 
um cobertor, caminhou, sozinho, pela nova ponte. 
Ele teria dito: “Conheço o engenheiro que projetou 
esta ponte e ela não cai”. Ao chegar na metade da 
ponte, toda estrutura veio abaixo e Joel foi tragado 
pelas águas. Diante de dezenas de pessoas à margem 
do rio.

Coração na mão e ato de contrição
Relato feito ao Correio Riograndense pelo professor 
Vicente Barroso que cruzou a ponte flutuante antes 
de ser destruída.

“Nosso ônibus da Penha deixou Curitiba com céu 
estrelado. Chegamos a Lages sob tempestade. Às 
14 horas atingimos a divisa. Raios, trovões, chuva e 
uma fila dupla de caminhões de 4 km. Sete ônibus 
dirigiam-se aos Pampas. Ninguém desceu. Com o 
coração na mão e um ato de contrição, avançamos. 
Graças a Deus, às 15 horas estávamos no lado 
Gaúcho. Soldados atolados no lamaçal, motoristas 
sem comida e agasalhos... davam aspecto dantesco 
a aquele quadro.”

Destroços das pontesAs pontes antes de serem destruídas

Travessia provisória sobre ponte flutuante
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Lembro de um fato ocorrido em minha infância, na fazenda do nonno José Dall’Acqua. 
Certo dia, à tarde, estávamos na roça, além do pasto das ovelhas. Então a nonna Lucinda 
mandou-nos, eu, o tio Zelcy e outras duas crianças que não lembro quem eram buscar o lanche 
para todos. Para fazer mais rápido, atravessamos o pasto. Quando estávamos a meio caminho, o 
Chibarro apareceu furioso. O tio nos mandou correr para a cerca, o que fizemos sem questionar. 
Quando já estávamos fora de perigo, o tio correu também, assim que pôs o pé direito na cerca, 
o bicho deu com a cabeça onde estava o seu pé esquerdo.
Ufa!!!!! Que susto.
Nunca mais nos atrevemos a atravessar o referido local. Criança só aprende quando leva susto.

Anete Maria Bernardi Mafra 
flha de Edilze Estella Dall’Ácqua Bernardi

neta de José Dall’Água
bisneta de Luigi Dall’Acqua

Trineta de Giuseppe Dall’Acqua, o imigrante.

Certa noite, quando morávamos em Quilombo-SC, meus pais Edilze e Casemiro foram a 
um “serom,” se dizia assim na época, mas não me avisaram, sendo eu a mais velha. Lá 
pelas tantas a Ione acordou. Vendo que os pais não estavam, começou a chorar. Acordou 
a Lucinda. O José também acordou, quis saber o motivo delas chorarem. Quando lhe 
disseram que os pais não estavam, começou a gritar; com a gritaria dos três eu também 
acordei. Tentei acalmá-los e entender o que havia para tanto medo. Quem diz que eu 
consigo! Como não sabia o que havia acontecido com nossos pais, também comecei a 
ficar preocupada. Lá pelas tantas, com os gritos de pavor dos três, eu comecei a perder 
a coragem.  Larguei-me aos gritos também, fazendo coro aos demais.  

Em nosso medo coletivo, a cada estalido que ouvíamos na casa, que era de madeira, o pavor se apoderava. E nos 
desesperávamos cada vez mais. Já ouvíamos passos e vozes pela casa. Foram alguns minutos de total descontrole. De 
repente, a mãe abre a porta do quarto e perguntou-nos o que estava acontecendo. Foi um pulo só. Cada um procurou 
ficar mais perto dela possível.

Então, ela nos acalmou. Expliquei que, como ela não me tinha falado nada, ficamos com medo que tivessem abandonado 
a todos, ainda mais que a Lucinda (a neném) estava na cama conosco.  Ela disse que eu era uma tola, pensando isso. 

Perguntei onde estava o pai. Ela disse que estava no quarto com o José. 

Todos tranquilizados, voltamos a dormir, e os pais voltaram para o serão, só que dessa vez eu sabia onde encontrá-los, 
se precisasse.

Anete Maria Bernardi Mafra 
O banheiro de nossa casa, na Linha Três de maio era conjugado com a latrina. Uma parede divisória 
separava os ambientes. Não havia água encanada nem energia elétrica no local.  No telhado em 
meia-água, era inserido um tonelzinho, com capacidade para cerca de 30 litros de água, feito 
de folha de flandres por um latoeiro. Era munido de um chuveirinho, ou seja, o distribuidor de 
água, que funcionava puxando-se uma corda ou corrente que levantava a válvula, permitindo 
o escorrer da água para o chuveirinho e daí sobre o cidadão ou cidadã.  A água para o banho 
vinha do poço e devia chegar ao tonel por baldes carregados pelo pretendente ao banho ou por 
alguém encarregado para a tarefa. Por uma escada lateral da casinha, alcançava-se o tonel, que 
ficava em plano mais elevado e, com um pequeno esforço, despejava-se nele a água. Para um 
banho quente era necessário aquecer a água em uma grande panela no fogão a lenha e então ser 
transportada à sua finalidade. Isso permitia um banho menos espartano. Uma alternativa seria 
encher o depósito, que ficava quase todo exposto ao sol, e esperar que o astro amigo deixasse a 
água em temperatura amena. Mas essa era uma vantagem desfrutada quase só no verão.

Um banho, portanto, exigia uma logística ou um ritual prévio que nem sempre dava certo: podia ocorrer que ao acionar 
ou puxar a cordinha, um corpo estranho, por exemplo, um gravetinho ou uma folha de árvore posta lá pelo vento, 
se alojasse sob a válvula e invalidasse a sua função, no caso, a água toda ia embora, obrigando a gente a um banho 
ultrarrápido e frustrante.  Podia ocorrer também, às vezes, que um irmão distraído aproveitasse para roubar um banho 
com a água que ele não havia carregado.

Era um banho de verdade, para limpar, lavar, nada de curtição, de relaxar o corpo sob um chuveiro morno e restaurador 
por tempo indeterminado. E havia o agravante de que após o banho, devíamos sair para o ar frio, ao menos no inverno, 
e que a prudência exigia que estivéssemos agasalhados. Mas era um banho, que podia ser tomado a qualquer hora do 
dia, em espaço conveniente e discreto. Era o exercício do asseio apenas.

Maria Astolfi
Gramado - RS
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E 50 ANOS SE PASSARAM ...

À exatos 50 anos, o menino Alexandre Pedro, então com 8 anos, filho de Carmen Astolfi e Alexandre Pedro, 
do Rio de janeiro enviou esta carta para a tia Maria.
Alexandre, que estivera, alguns dias antes da data da carta, em Novo Hamburgo, com a mãe, afeiçoara-se 
a um gatinho filhote, fofinho e mimoso como todos os filhotes, que aparecera no jardim da casa da tia 
Maria. Acolhido, cuidado e afofado, o bichano logo recebeu um nome: Mimi. Alexandre, despediu-se com 
muitos beijos do Mimi e retornou ao Rio, com sua mãe. E o Mimi? naquele mesmo dia, também retornou 
ao seu lar. O dono, um garoto da vizinhança (Ludwig), mal soube do paradeiro do seu gatinho, resgatou-o, 
deixando a tia Maria na saudade.

Rio, 15 de novembro de 1969

Tia Maria eu pediria que tirasse a 
medida das seguintes partes do 
Mimi.

Bigodes, membros: superiores 
e inferiores, rabo e do peito até 
a ponta do rabo e também da 
altura.

Todos aqui estão bem e aí?

Quantos bigodes ele tem?

Tia Maria a senhora pode bater 
uma foto do mimi e mandar na 
carta resposta? Isto é, na carta de 
respostas.

O mimi vai bem? E a senhora 
também?

Eu acho que o meu pai e a mãe 
vão me dar de presente de Natal 
um respirador, um autorama 
para mim e para o Márcio e uma 
viagem para a sua casa em Novo 
Hamburgo.

Tia Maria eu queria uma revista 
daquelas que eu comprei para 
gozar da Sandra o nome dela é: 
almanaque.

A senhora pode comprar com os 
cinco contos que a mãe mandou.

Um abraço do Alexandre José A. 
Pedro
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   A  LATRINA

Latrina, patente, privada, casinha, gabinete e muitas outras denominações 
identificavam em qualquer casa da cidade, campo, praia ou zona rural, o mesmo 
local e com a mesma finalidade. Mas aqui, nestas páginas, vamos falar especialmente 
daquela latrina que conhecemos quando crianças na colônia de Guaporé, RS, a da 
nossa casa, que era igual à da casa dos vizinhos e igual à da casa de todo mundo que 
conhecíamos. 

A patente, por motivos óbvios, situava-se não tão perto da porta dos fundos da casa, 
nem tão longe que não pudesse ser alcançada, a tempo, numa corridinha rápida.

Sua construção simples não exigia conhecimentos especiais. Era feita uma escavação no solo, de mais de um 
metro de profundidade e de, mais ou menos, um metro de diâmetro, destinada a receber os dejetos que a 
terra deveria consumir com o tempo. Em torno da escavação, era construída uma casinha de tábuas que podia 
medir pouco mais que um metro quadrado de superfície, assoalhada.  Sobre a fossa, em plano mais elevado, 
um assento de madeira com uma abertura circular no centro, permitia ao usuário sentar-se e obrar com 
relativo conforto.  A porta, quase da largura da casinha, era fechada por dentro por uma tramela. O telhado 

era normalmente, de zinco. Papel higiênico? Ignorávamos sua existência. Na 
zona rural, era normal manter uma caixinha ou cesto de tamanho compatível 
ao espaço, com sabugos de milho, largamente utilizados para esse tipo de 
higiene; o frequentador podia servir-se também de folhas de vegetais como as 
da aboboreira e outras plantas similares, colhidas no percurso, pois a natureza 
generosa oferecia tais soluções. Para quem tivesse a assinatura de um jornal, 
como em nossa casa, páginas rasgadas em tamanho conveniente, presas a um 
prego fincado na parede, em altura cômoda para o usuário, cumpriam sua 
função. Páginas inteiras do jornal, não, porque haveria desperdício de papel e 
de tempo, pois podiam induzir o sujeito à leitura. A casinha poderia receber 

uma mão de cal ou não, mas, o chão e o assento lavados a escovão é que atestavam o grau de limpeza da 
família e conferia ao local a dignidade merecida.

A primeira patente da minha infância foi a da Linha Colombo, construída pelo João Agosti, que, na época, 
construiu o celeiro novo e uma bela estrebaria para as vacas e algum cavalo. Para acessar a casinha, 
precisávamos ultrapassar a cancela, subir por um caminho de chão batido que passava diante do galinheiro e 
embaixo de uma fileira de pés de ameixas.

A segunda, foi a da casa da Linha Três de Maio, quando da mudança para essa localidade em 1942. Um 
pouco distante demais da casa de moradia, velha e carcomida pelo tempo, foi logo substituída por outra 
mais moderna: uma casinha maior, que servia para duas funções, de latrina e de casa de banho. Uma 
parede divisória separava uma da outra. O mesmo carpinteiro Agosti a construiu, com tábuas novas e 
bom acabamento. Mostrava mais classe que qualquer patente das imediações. O jornal continuou tendo a 
sua função, aliás, dupla, pois alongava a visita ao local dos amantes da leitura, enriquecendo um tantinho 
mais o nosso espírito, ao menos, o meu, e conferindo ao ato uma conotação de passatempo.

O estágio seguinte veio com uma nova mudança para uma casa também nova: Um banheiro de verdade, que 
dispensava outras denominações. Dispensava também os vasos noturnos, os tradicionais urinóis ou penicos, 
que mereceriam uma página a parte por sua humilde e gloriosa serventia. Mil louvores a eles!  Para nós, o tal 
banheiro nos elevou a um patamar de  modernidade, mas principalmente de comodidade merecida. 

Mas, vamos retroceder aos primeiros anos da imigração, quando a moradia não passava de um casebre ou 



Para ilustrar nossa matéria, trazemos 
a crônica de Vicente Maia Filho no 
livro DOMINGO EM GUAPORÉ.

A patente do Coronel
Nosso refúgio nos intervalos das andanças, ponto-de-
encontro e sala-de-estar do grupinho, eram dois bancos 
embaixo dos cinamomos bem copados em frente à casa 
da tia Carola, e uma janela de parapeito baixo na fachada 
ampla de dois pavimentos, consequência do declive 
acentuado da rua. Nos domingos, principalmente, essa 
casa era muito visitada porque meu tio era um homem 
muito popular, não só por ser o intendente do município, 
constantemente reeleito, como também a presença 
conhecida em toda região. Era o Coronel Agilberto. 
Homem alto, bem apessoado, inteligente, com seu 
olhar sereno e ao mesmo tempo agudo transfixando a 
fumaça do seu palheiro bem cuidado. Cultivava com fé a 
amizade de toda aquela gente, viajando frequentemente 
nas condições mais adversas por todos aquele vilarejos, 
buscando auscultar as necessidades e aspirações, e fazer 
o possível por aquelas criaturas que, no desempenho 
pioneiro, ficavam isoladas do mundo. Nunca vi um homem 
público amar tanto seu povo. Era amistoso e respeitoso 
ao mesmo tempo, ouvinte atento, e espirituoso na dose 

certa para descontrair e deixar à vontade. Falava com 
as crianças com naturalidade, como se fossem adultos, 
buscando o entendimento próprio da idade. Esse era o 
homem. Roso escanhoado, ostentando unicamente o 
bigode de pontas, clássico na época. E ele estava em casa, 
como fazia sempre quando não no trabalho.

Nosso papo infantil prosseguia rico de gestos, mímica e 
entusiasmo. Já tínhamos assistido à apoteose das onze. 
Os pássaros, animados, começavam a voltar para a 
praça, quando um grupo grande de colonos começou a 
se deslocar da esquina do hotel Central. Da família Costi, 
que ficava oposto ao ângulo sudeste da praça.

Era uma alegoria de força o caminhar retumbante de 
botas e esporas daqueles homens maciços, lenços 
coloridos esvoaçando no peito e nos ombros, chapéus 
levantados em contraponto com a brisa, relhos na mãos. 
A distância da esquina até os bancos onde estávamos era 
de uns quarenta metros, mas nos dez ou quinze metros 
de deslocamento do grupo, silenciamos, e nossos olhos 
se pregaram no quadro. O líder deles, um paletudo 

Assim era a latrina na casa dos Astolfi por volta 
de 1943. Característica importante: uma casa 
de banho conjugada. Não havia água corrente 
e menos ainda água quente.  Para encher 
o depósito/chuveiro, a água era levada em 
baldes por um escada de madeira, que ficava 
na lateral.
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rancho, evoluindo para uma casa mais segura e com um mínimo de conforto.  Nesse estágio, a moita cedia 
lugar à patente ou casinha, sinal de progresso de seu proprietário, pois até esse marco na história sanitária da 
população rural, cada membro da família tinha, nas proximidades da moradia, a sua macega ou moita privativa, 
respeitada por todos os demais familiares. Assim ditava o código moral da família dos nonnos imigrantes 
Astolfi e de muitas outras famílias das nossas colônias.



atarracado com um barrigão de energia e a enorme fivela 
do cinto, segurando a calça embaixo dela, aplastada no 
púbis, falou:

- Buon giorno “gurrizzada”! O “Corronel Zisberto” está em 
“cazza”?

- Está, sim senhor. Já vou chamar!

Um outro daqueles homens a gente conhecia de visitas 
anteriores, ou por ter estado em suas colônias. Lá saía 
o Dosa, Ariosto, ou Teca, correndo para dentro da casa, 
gritando: “Paiê, o seu “fulano” está aí com uma porção de 
homens. Querem falar com o senhor.”

Logo aparecia o tio Agilberto, ou só, ou com aqueles que 
já estavam com ele. E, então, começavam os abraços de 
compadre. Como todos tinham muitos filhos, todo mundo 
era compadre. Os abraços eram festivos e espetaculares, 
o ribombar das palmas nas paletas fazia com que a gente 
fechasse os olhos e se encolhesse na expectativa de dor.

Depois de se festejarem e das apresentações dos novos 
visitantes, eram todos convidados a entrar. Havia uma 
sala muito grande e uma rodada de vinho sempre vinha 
bem. Os vinhos caseiros do coronel eram famosos. 
Um enorme porão de construção em pedra com uma 
abertura para a parte sul da casa – Também nosso local 
de conspirações e guarda de material bélico de nossas 
guerras de brinquedo – guardava uma porção de tonéis 
de vinho, sempre da melhor qualidade.

Boas risadas eram dadas enquanto se falava do vinho, 
das plantações, das colheitas, dos transportes e das 
estradas. Estas, mais tarde vim a saber, eram um dos 
grandes trunfos do coronel. Partindo de reinvindicações 
necessárias de determinadas regiões, ele ia mobilizando 
as comunidades ao longo dos traçados para ajudar a 
construir e conservar as estradas em troca de isenção 
ou diminuição de impostos. Os colonos, estimulados, 
trabalhavam firmes e o município era um dos poucos 
que sempre tinha estradas satisfatórias para trânsito e 
escoamento de produtos. Falava-se do tempo-clima e do 
tempo vivência, das intempéries e das dificuldades, das 
lutas e das vitórias. E, diziam com otimismo: “Dio azuda 
quem tem fé”.

Era uma cena a que eu gostava de assistir. A sala cheia, a 
maioria de pé, os mais velhos e representativos ocupando 
as cadeiras. Quando, já todos sentindo as formalidades 
da visita completas, o cabeça do grupo tomava a palavra:

- Coronel, dizia ele o seu sotaque carregado, gostamos 
muito de trocar idéias com o senhor, obrigado por nos 
ter recebido com amizade. Não vamos mais tomar o 
seu tempo. Mas, tenho ainda uma pergunta a fazer: O 
compadre “fulano” disse que o senhor construiu uma 
latrina dentro de casa, uma coisa moderna, tudo limpo, 
some tudo, nem cheiro tem, é verdade, coronel?

O coronel tinha apenas um sorriso presente em seus 
olhos, assim como se a fumaça do palheiro que, com 
três dedos, ele rolava na boca, lhe fizesse apertar um 
pouquinho as pálpebras.

-É! É verdade! Respondia ele, com calma, observando o 
silêncio de todos e a curiosidade estampada nos olhos 
de cada um. É um invento muito interessante e simples 
que está chegando até nós. Um dia todas as casas vão 

ser assim.

- “Ma! E prrechiza ser rento de cazza, Dio!” “E o cherro?” 
Falava alguém do grupo, não escondendo a ansiedade.

- Acontece, respondia ele, que é tudo muito higiênico, não 
fica cheiro, vai tudo embora com a água.

E assim o diálogo ia esquentando o interesse, o coronel, 
impassível, sem se mover da cadeira. As informações 
aguçavam e confundiam a imaginação daqueles homens, 
até que um não se conteve: - “Pusça, ma zá é uma 
construçon! É muito interessante, ma non é ton simples, 
Dio!” “Quen shabe, Corronel, até que a zente pode dá 
uma olhadinha!”

Tinha chegado o momento, estava tudo maduro:

- Claro, claro! Com todo prazer. Eu ia mesmo mostrar, 
só estava esclarecendo um pouco. Por favor me 
acompanhem.

Pegava o braço do líder e fazia um sinal aos outros para 
os acompanhar. Dirigia-se para uma porta no ângulo da 
grande sala que dava para uma varanda. Não esqueço o 
ruído abafado com repiques metálicos do grupo compacto 
se deslocando, compenetrados, em passos mínimos, até 
chegar à outra extremidade da varanda, adentrando 
um vestíbulo onde havia um lavabo de cerâmica com 
torneira, porta toalha, e um bom espelho inclinado, na 
parede, em cima.

A minha luta, naquele deslocamento, era forçar passagem 
quase entre as pernas daqueles grandalhões para chegar 
bem na frente, olhar para cima, e ver as emoções em 
suas faces.

As explicações eram dadas. Aquilo era uma pia para 
lavar as mãos e o rosto, a água saía por aquela torneira. 
Ele abria, mostrando o jato d’água. Os homens se 
esgueiravam para ver, e depois de visto, com as mais 
diferentes expressões de admiração, davam lugar os que 
estavam atrás. Os comentários se sucediam:

- “Pusça! É só abrir aquela manivelinha “la su” e “zá” sai 
água pelo “burraquinho”. “Sacramento, ma que facile!”

Pelo menos um pegava no sabonete e lavava as mãos 
para ver como era, enxugando-as na toalha com um 
sorriso de aprovação. Depois que todos já tivessem 
apreciado aquela novidade, pois se vivia na época da 
jarra e bacia, e na colônia predominava a pipa d’água e 
a gamela, o coronel anunciava que iam passar para “a 
patente”. Este era um novo nome, o usual na região “a 
latrina” ou, mais carinhosamente, “a casinha”, que ficava 
geralmente o mais distante possível da casa, perdida na 
sua importância, lá no fundo do quintal.

Abria a porta que ficava próxima ao lavabo, deixando ver 
uma peça ampla e, na parede oposta – como uma jóia, o 
leve e esguio conjunto, tal qual imaginado. O vaso, alvo 
como leite, o cano condutor colado e subindo a meia 
parede, encimado pela caixinha-depósito, graciosa, com 
sua correntinha e argola pendente.

Todos rodeavam a dita. Olhares deslumbrados porque, 
com certeza, em suas mentes estabelecia-se a comparação 
com as outras, de construção bisonhas, distantes de 
suas casas (para desventura, às vezes), incômodas, ou 
desengonçadas, com frequência a madeira perigosamente 
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E já que estamos no tema... Seguem 
algumas frases interessantes encontradas 

nos banheiros do mundo afora:

carunchada, a abertura fundamental feita sem técnica, 
jamais visando a bunda universal, ficando todos à mercê 
do marceneiro com suas preferências e favoritismos. 
E aquele cheiro, impossível de ser tapeado. Difícil de 
ser esquecido. Durante as chuvas ou nos períodos frios 
tornando-se mais distante ainda e, nas noites escuras, 
terrivelmente longínquas. As mentalizações eram cruas e 
ásperas. As diferenças, estarrecedoras. Ali estavam sendo 
informados que depois se usava aquele papel macio do 
rolo que estava pendurado ao lado, numa alça metálica. 
Lá na colônia era usado o sabugo, a folha de abóbora ou 
de parreira, a palha de milho, e tudo ficava mais doloroso 
quando, inadvertidamente, se pegava uma urtiga.

Estavam verdadeiramente impressionados, e as 
exclamações e perguntas vinham espontâneas:

- “Ma! Que bello, é!”

Ou então:

- “É o fino, hem!”

Ou ainda:

- “Pórco Dio, ma deve custá carro, é!” “Aquele papel é 
massa (muito) fino, ele rasga todo, e, enton, como é que 
fica?”

- “Coronel, e “esça” água límpia non se uzza pra otras 
“cozzas”, clarro que non, non é?”

Quando esclarecidos da função do assento móvel, vinha 
o assentimento: “Molto intelidgente!”

Tudo explicado, tudo entendido, o espírito prático era 
aguçado e uma pergunta clássica surgia naturalmente:

- “Coronel, ‘permesso’ uma ‘sentadinha’ só para ver como 
é mesmo!”

- Claro, claro! Vinha a resposta solícita.

Um ou mais, desembaraçados, sentavam, ajeitavam-
se no assento, olhavam para um lado e outro, depois 
sentenciavam:

- “Pórca miséria, ma que conforto!”

Tinha chegado o momento maior, depois da pergunta: 
“Edallora, dopo tutto fato, come é?”

- Com licença, dizia o Coronel, já vou mostrar.

Todos esgueirando-se para que a dita não saísse do campo 
de visão, a correntinha era puxada. Embora pequena e 
suficiente, algum estudo especial deve ter sido feito pelo 
inventor e seus técnicos no sentido de conseguir aquele 
tremendo barulho de patente pioneira. Um cascatear 
turbilhonante, misto de urros e patear de um estouro de 
mil bichos despencando em fuga, produzia um impacto 
de surpresa, um recuo espontâneo de todo o grupo, com 
olhos arregalados e alguns pisões de pés. Aproximando-
se novamente para ver bem de perto e apreciar os roncos 
e suspiros finais do esgoto e sifão. Os olhares se fixavam 
no rumorejar da água na caixa e na superfície imóvel da 
água no fundo do vaso. O silêncio da experiência vivida.

- “Sacrramento, ma que cozza marravilhossa!” dizia um e 
outro, com espírito:

- “Pórco Dio, até pensava que fusse fica embasso d’água!”

Riso geral, conversa animada, saíam todos para a frente 
da caxa com as últimas recomendações e despedidas.

Sentado no cantinho do banco, na sombra do cinamomo, 
via o grupo enchapelado e colorido subindo a rua, gestos 
largos, na direção da esquina do hotel. Embora menino, 
muito bem os compreendia, porque aquelas emoções de 
admiração e descoberta eu as sentia também.
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Lidovino (Adelar) Dall’Acqua – Adelar, nome familiar, 
provavelmente um segundo prenome, vindo do 
batismo, era filho de José Dall’Acqua e Maria Lucinda 
Casela, neto de Luigi Dall’Acqua e bisneto de Giuseppe 
Dall’Acqua e Anna Bonfardin, imigrantes de La Valle 
Agordina, Belluno, Itália. Adelar nasceu em Aratiba, 
região do Alto Uruguai ao norte do Rio Grande do 
Sul.

Tinha a profissão de serrador. O que é isso?  O 
serrador é o profissional que regula a serra para 
transformar a tora em tábuas, conforme as medidas, 
ou bitolas, convencionadas pelo uso. Adelar 
trabalhava em serrarias, que faziam a extração de 
madeira e quando acabava o estoque natural dessa 
matéria prima (em especial o pinheiro), a serraria 
mudava de local e, também, por consequência, seus 
trabalhadores.

Meu pai começou a trabalhar nessa área ainda 
solteiro, em companhia de seu irmão, Lodovico, que 
também era serrador. e continuou nessa atividade 
e em diferentes localidades mesmo depois do 
casamento com Matilde Bettiato, minha mãe. O 
casamento aconteceu em 31 de outubro de 1948 e 
marcou a fundação de uma nova família: a nossa.

Passado um certo tempo, na década de 1950, Adelar 
resolveu se lançar-se à atividade agrícola, no hoje 
município de Quatro Irmãos-RS. Comprou uma área 
de campo, próxima a seus pais, junto à linha do 
Combate como ficou conhecida a localidade.

Cerca de oito anos após, vendeu a propriedade e 
comprou, contra a vontade da esposa Matilde, minha 
mãe, que preferia experimentar o ramo comercial, 
uma área pequena em Ipiranga, 4.º distrito do 
município de Getúlio Vargas-RS, área essencialmente 
nativa.

Em Ipiranga, a vida se tornou muito difícil. Foi 
necessário desmatar a machado, foice e facão para 
construir a casa, fazer poço para retirar a água, 
cercar um espaço para o potreiro, abrigo para os 
animais, chiqueiros etc. e começar a atividade de 
plantar os cereais, as batatas, fava e outros cultivos.

A mãe, mulher de forte personalidade, com visão de 
futuro e senso de administração, em conjunto com o 
pai, conduzia a família com sabedoria e tino.

Tínhamos poucos animais: porcos cavalos, vacas, 
mulas, o suficiente para as atividades da roça e a 

alimentação da família.  Colhíamos trigo, milho, 
feijão, ervilhas, batatas, cebolas; uma grande horta 
oferecia legumes e verduras. Pés de frutíferas nos 
davam laranjas, uvas, bergamotas e outras frutas, 
tudo obtido na base da força humana e animal. 

Tínhamos também outra fonte de renda: a venda 
de lenha em metro e nós de pinho, caminhonadas e 
caminhonadas eram entregues regularmente.

No começo foi muito compensador, mas no final da 
década de 1950, eis que o pai é vitimado por várias 
doenças, inicialmente causadas pelo vício do cigarro 
(maldito). Lá se foram todos os bens, salvando-se a 
terra, por benevolência da direção do Hospital. Com 
ajuda dos familiares em especial de seu pai (José) 
e da comunidade que socorreu a família, ajudando 
na plantação, no cultivo e na colheita, a situação foi 
enfrentada.

Nessas alturas já éramos quatro irmãos, (eu) Idemar, 
Noezelva, Oneide e Eliezer e fomos separados: 
Idemar e Eliezer acolhidos pelos Nonnos José e Maria 
Lucinda Dall’Aqua; as irmãs Noezelva e Oneide, 
acolhidas pelo Lodovico e Leonilda Dall’Acqua irmão 
mais velho de Lidovino.

Passado esse tormento, e sem nem saber por 
onde começar, mas com a persistência e fé, foram 
retomadas as atividades, mais por força da mãe 
— diga-se aqui, uma mulher de fibra, força e 
determinação, que encorajava os filhos que até 
então tinham. Com muita luta e sacrifícios a vida foi 
retomando o ritmo normal e recomeça a ampliação 
da família, chegando aos poucos a segunda leva 
de irmãos: Olvide, Clarisse, Rosmarí e Roberto, 
totalizando assim uma maravilhosa turma de oito 
irmãos.

À noite, de costume, uma grande mesa nos 
alimentava com comidas bem fortes, polenta, queijo, 
“fortaia”, salame e verduras. Depois, um looongo, 
infindável terço  nos fazia quase dormir ajoelhados, 
amparados por 
uma cadeira.

UMA  FAMÍLIA
Lidovino Dall´Acqua e Matilde Betiatto
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Idemar Dall’Acqua
primogênito de Adelar e Matilde 

Betiatto

Itapema, SC, julho, 2019 

E mail: dacquamar@hotmail.com

Lidovino Dall´Acqua e Matilde Betiatto em seu casamento

Na época, não tínhamos luz elétrica, 
nem geladeira, nem fogão a gás; a 
iluminação era no lampião mesmo. 
No mercado, comprávamos poucos 
produtos: tecidos, em peça ou 
quase, para fazer as calças dos 
meninos, as camisa e os vestidos 
das meninas; querosene em lata 
para abastecer os lampiões, açúcar, 
pouco; sal, em saca, porque devias 
atender também aos animais, 
pólvora, cartuchos, chumbo, soda 
para fazer sabão.

As casas comerciais em que adquiríamos as 
mercadorias eram basicamente duas: a da viúva 
Ferrari, em Ipiranga e a casa Silvestre Dall’Asta, 
na Linha São Roque. Essas casas adquiriam nossa 
produção de milho, trigo e outros produtos e assim, 
mais ou menos, chegamos ao ano 1961, quando 
conseguimos comprar um rádio marca Scala 600, a 
pilhas.

Bailes? Havia dois bailes por ano na comunidade, 
mas nem sempre podíamos ir, pois a “grana” era 
sempre escassa, e havia ainda as festas da igreja, 
que consumiam a verba familiar. Mas, tínhamos os 
filós, tradição comum entre os vizinhos; contando 
“causos”, jogando cartas, cantando, tomando brodo 
e vinhos passávamos agradáveis horas, temperando 
o viver de cada dia. Em geral, ocorriam na casa da 

viúva Ferrari e do Silvestre Dall’Asta, que comprava 
nossa produção de trigo, milho, feijão e outros.

A tropa estudava toda na mesma escola, Grupo 
Escolar Municipal Siqueira Campos, uma só 
professora ensinava a todos os alunos.

Assim, já corria a década de 70 e com ela a 
mecanização da lavoura; maquinários, sementes, 
necessidade de maiores áreas para o plantio 
e produção, e como não tínhamos capacidade 
financeira para fazer frente a tantas necessidades, 
ocorreu o famoso êxodo rural. O primeiro a saltar 
fora fui eu e me mandei para Passo Fundo, tentar 
outra forma de vida. Lá ficou a família. Três filhos 
casaram lá, em Ipiranga. Assim começou a dispersão 
da família. Os outros, juntamente com os pais, aos 
poucos, deixaram a localidade e partiram em busca 
de realizações para as bandas de Passo Fundo. 

Os pais ficaram sozinhos novamente, como quando 
casaram. Adelar faleceu em   fevereiro de 1993 e 
Matilde em março de 2006 em Passo Fundo, Rs.

A filosofia de nossos pais para nos criar não era uma 
receita exclusiva, era a mesma praticada por muitas 
famílias de raízes italianas: polenta e comidas fortes, 
religião bem presente e laço, ou vara, que corcoveava 
não raras vezes nas canelas da gente ... kkkkkk

Assim se fez uma história de família !
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Travessias entre os escritos de 
Giuseppe e Ângelo Dall’Acqua

Maria Sandra Camerini
  
Entre as notícias e narrativas dos movimentos de nossas famílias, nos impacta fortemente a leitura dos apontamentos da viagem de imigração 
ao Brasil de Giuseppe Dall’Acqua transcritos, depois, por seu filho e meu bisavô, Ângelo Dall’Acqua. Os apontamentos primeiros de Giuseppe, 
podemos supor, se constituíram na narrativa mestra inspiradora dos escritos diários de Ângelo e dos de outros seus descendentes que 
mantiveram o hábito de registrar, ainda que eventualmente, os principais fatos de suas vidas e de suas famílias.

Pouco nos lembramos que um imigrante que chegava ao Brasil era um emigrante em outro lugar, alguém que deixava para trás seu país 
de origem, muitos de seus sentidos e quase todos os seus bens. Ler tanto tempo depois sobre a experiência de emigração/imigração, 
de tantos e, entre esses, de nossos antepassados para um outro país, outro continente, dá corpo e vulto, cor e sentimento àqueles que 
enfrentaram tantas lutas e situações hostis por suas escolhas. Homens e mulheres que não abriram mão de sua esperança de encontrarem 
condições melhores para sobreviverem e criarem seus filhos e, por isso, buscaram a América para começar de novo, apesar do que sabiam 
ou pressentiam sobre as dificuldades que poderiam passar. E como passaram! Sempre saio dessa leitura com sentimento de identificação 
profundo, avaliando o lugar de cada um deles na longa viagem até seu destino. Sinto o caos, os enjôos, o terror nas tempestades que 
chacoalhavam o navio, o medo de não chegarem e de sucumbirem, a comida escassa e o fantasma da fome. Também sinto o incômodo dos 
tempos de espera e as baldeações entre barcos, os difíceis percursos em lombos de mulas, as mulheres sofridas e provavelmente com muitas 
lágrimas escorrendo por seus rostos; as crianças assustadas sacolejando nos cestos, os homens andando a pé longas distâncias, corpos doídos 
e receosos do que iriam encontrar. Tantos esforços, riscos e sofrimentos para chegarem a um lugar desconhecido e iniciarem uma nova vida 
desde um marco zero, em termos materiais e emocionais. Tudo isso e mais, foi o que os apontamentos de Giuseppe Dall’Acqua registraram.

Do mesmo modo, os cadernos de escrita contábil e de relatos de Ângelo Dall’Acqua durante vários anos, sobre seu dia a dia, e seguindo a 
trilha das letras do seu pai, expondo informações preciosas de seu cotidiano e de sua família, fazem perceber com interesse e novamente com 
muita admiração a disciplina do escritor, seu senso racional e de administração e responsabilidade com os gastos, com as quantias a serem 
destinadas às necessidades dos integrantes da família, investimentos em terras e instrumentos de trabalho. Quanto demonstrou Ângelo para 
nós, que somos no presente, suas extensões de futuro: vida familiar e comunitária, fatos históricos, fatos políticos e suas repercussões nas 
pequenas e distantes comunidades do Rio Grande de Sul, registros sobre as características do clima de então. Curioso, que não registrava suas 
receitas financeiras, mas suas despesas lançadas nos dão uma noção do quanto recebia e guardava para investir em um modo de viver o mais 
confortável possível, embora muito discreto, para enfrentar as agruras do tempo e dos caminhos, a incerteza dos dias de então, contemplando 
as necessidades da família e cuidando também de aquisições para seus cuidados pessoais. Nota-se seu apreço pela elegância e o cuidado com 
a boa aparência pelos itens que comprava: de quando em quando seu texto menciona as vestimentas novas, meias e colarinhos adquiridos. 
Sente-se também na descrição das inclemências do clima o quanto o cavaleiro sofria por apanhar chuvas e umidades nas viagens, e ficar com 
pés molhados, sofrendo a conseqüência de resfriados persistentes. Os indícios e a preocupação com os primeiros problemas de visão de 
Ângelo, também afligem quem o lê. Por outro lado, um ou dois bons copos de vinho com freqüência eram seus curadores e seus conselheiros 
onde à mesa, em um recanto de alguma venda provavelmente contemplava sua vida, dela fazendo seu balancete enquanto planejava os 
próximos passos e atitudes. Esse modo de registrar a história de vida pela contabilidade permeada de notícias sobre pedidos de casamentos, 
encontros e almoços de familiares, visitas, viagens, saúde; nos causa um intenso filme mental de memórias onde podemos acompanhar a 
posteriori a vida de simplicidade junto a muita firmeza, entre lutas e vitórias, dos que nos precederam.

Assim é que os apontamentos de meu trisavô Giuseppe Dall’Acqua e as escritas do meu bisavô Ângelo muito me emocionam, por terem a 
força e o empenho mantidos em registrar em escritos suas vivências no mundo, demonstrar a realidade vivida e o custo de seus atos e desejos 
que incidem, desde então, como benefícios e heranças sobre nós, seus descendentes. Fico tomada de profundo respeito e admiração por 
esses nossos imigrantes sempre que releio seus relatos, também por ser escritora, e mais ainda me deleito ao pensar o quanto vem desses 
escreventes meu desejo fervoroso pela escrita. Tanto assim é, que como oficineira, condutora de uma oficina de escrita chamada Escrever 
e Dizer, sempre introduzo entre as aulas palavras sobre essa herança de letras que carrego da linhagem familiar Dall’Acqua e seus primeiros 
escritores. Da mesma forma apresento exemplares das revistas de família quando procuro falar aos oficinandos sobre a importância de que 
se escreva, se registre fatos da vida pessoal e histórias de família, que ficam batendo, batendo, muitas vezes sem que percebamos, à porta de 
nossa atenção pedindo por se dizerem, serem contadas, reconhecidas. Pessoas, famílias, são sua memória e os fatos se perdem para as outras 
gerações se não forem registrados em narrativas. Todos têm algo a contar e todas as informações e entendimentos sobre a história de cada 
família importam muito para cada um e para todos os integrantes. E sobre isso me esforço por transmitir nas oficinas.  

Creio que quase sempre sou bem sucedida, nesse intuito de despertar interesse por todas as histórias pessoais e a escuta de suas demandas 
de reconhecimento. Não raro, vejo surgirem narrativas e textos simbolicamente transformadores, sobre fatos impactantes que marcam 
histórias de vida dos participantes.

Os efeitos desse trabalho de acordar os outros para a escrita e para olhar desde sua própria história pode ter efeitos surpreendentes como 
o que presenciei, e mesmo vivi, recentemente, e que compartilho aqui nessa publicação com meus parentes próximos e distantes. No fato 
contado a seguir, estava eu, dessa vez, como aluna em uma oficina de escrita promovida em minha cidade atual, Vitória ES. Dentro dos cinco 
encontros de atividades, a oficineira, professora, certo dia, nos pedia para contarmos, para o dia seguinte, que importância tinha o ato de 
escrever para cada um de nós presentes, e de onde achávamos que vinha esse desejo pela escrita.  Não hesitei quanto ao saber disso e, no 
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encontro seguinte, levei um texto onde a causa situada estava justamente nesse histórico dos apontamentos e escritas de meu trisavô e de 
meu bisavô. Claro, expus também sobre a mesa algumas revistas de nossa família que circularam imediatamente entre as mãos dos presentes 
para breve leitura e apreciações que ocasionaram muitas perguntas. As oficinas transcorreram produtivas e tranqüilas até que logo adiante a 
lição de casa era preparar um texto final para ser apresentado e lido no último encontro. A essa altura, as amizades já corriam soltas entre os 
presentes, aspirantes a escritores, ou já escritores, cujo traço comum era o amor à letra e à palavra escrita. Naquele dia sentamos e iniciamos 
a leitura de nossos respectivos textos.  Todos eram tocantes, alguns suaves mais líricos, outros mais densos inquietantes, até que a última 
participante Cristiane Delecrode, também descendente de italianos, foi convocada a apresentar seu texto. Sem dar explicações prévias, essa 
colega escreveu um texto primoroso que diretamente me dizia respeito, porém, usando o recurso de nomear as iniciais apenas dos nomes 
das personagens, fazia por ocultar a minha identidade. Esse detalhe, de início, confundia a compreensão e me fazia ficar em dúvida sobre 
de quem se trataria, até o momento de, finalmente, compreender que sua história era inspirada nos textos de meus antepassados; seus 
personagens eram nada mais, nada menos, que eu e meu trisavô Giuseppe, aparecendo, porém, na narrativa da autora, em sua liberdade 
criativa, como sendo meu avô. Ou seja, meu avô e eu como participantes de uma travessia marítima. O mestre e a discípula na busca de 
encontrarem o caminho de um escrever aproximado o mais possível da perfeição através do oceano da escrita.  Seguem-se alguns trechos 
desses relatos:

O Avô de MS – uma viagem para colher estórias.
Por Cristiane Delecrode, homenagem ao avô de Maria Sandra

Em um entardecer iluminado de verão e diante do mar azul turquesa, MS e seu Avô esperam atracar um navio. Sopravam leves brisas que 
moviam os tecidos das roupas, silenciosamente balançando as emoções, dos que ali aguardavam ansiosamente pelo Mercúrio II, no cais do 
porto de Imaginópolis. Era uma paisagem industrialmente hostil de máquinas, guindastes, contêineres, veículos e caixas se dispersam no 
vasto céu. MS estava em pé, pequenina entre os volumes e formas das coisas ao seu redor.
................................

MS, parada, observava todas essas coisas. Mas, era mais importante ver o Avô evoluir seus gestos. Com olhos de esperança e admiração, 
enquanto o seu contador de histórias estava ali, acolhendo os elementos que nutrem a imaginação, ela queria apreender tudo o que fosse 
possível dessa arte. E ficava encantada com a possibilidade de unir as palavras  dando sentido e vida ao inanimado mundo fantástico criado 
nas escritas invisíveis que lhe ensinaram a ler. Sua vontade de seguir os passos do Avô tornaram-lhe aprendiz de feiticeiro e sua missão, nesta 
viagem, deveria ser cumprida com muita paciência, pois, ela sabia que a criatividade de contar era um labor exigente.
...............

O Avô ao seu lado vestia terno em linho branco, o recomendado para homens distintos de sua época, tinha um chapéu de palhinha que 
escondia seus olhares curiosos, como estratégia para observar melhor, como quem guarda segredos para revelar na hora certa.
................................

Com as experiências da infância ela já compreende os fenômenos, e MS tem em suas mãos as ferramentas que seu Avô lhe transmitiu como 
herança.
...............

Eles se tornaram cúmplices, e a peripécia da jornada era concluir os ensinamentos de MS, na intenção de realizar o rito de passagem final e 
reconhecimento dos talentos de sucessora de seu Avô.
................................

Todos os instrumentos estão dentro do olhar de MS preparado na constelação de poeiras cósmicas, emanadas na linguagem do verbo de seu 
Avô. E os dois estavam ali, juntos, na expectativa da prometida viagem de descobertas e aventuras, desejada e planejada desde o nascimento 
de MS por seu avô, respeitando essa embarcação, que parecia demorar uma eternidade.
...............

Cruzaram o Atlântico colhendo estórias e personagens ao longo da viagem de um mês, balançando como biscoito no pote. .....Ela sabe que 
seu Avô não lhe ensinou tudo e sente o vazio do que gostaria de explorar sobre seus truques. Mas, seu movimento de energia dinâmica lhe 
permite vivenciar sua presença no exercício da escrita. Então, é possível fazer o diário de bordo dessa viagem e colar em suas páginas recortes 
e provas de sua existência. Sim, às vezes é preciso provar que existimos, nem que seja para nós mesmos. E a condução carinhosa do Avô, de 
mãos dadas com sua neta, é um mergulho profundo no universo das palavras. 

Depois da surpresa e do prazer de escutar a criação tão bela da narrativa de Cristiane inspirada nos escritos de meus antepassados, e nos 
efeitos desses sobre minha pessoa – que ela, certamente, percebeu em mim –, não seria necessário mais dizer, a não ser deixarmo-nos levar 
pela corrente marítima e terrestre de todos esses escritos que transmitem a força do desejo humano, que a vida mesma escreve. 

Como ela disse: “Sim, às vezes é preciso provar que existimos, nem que seja para nós mesmos.” Pois quando se lê os relatos de nossos 
“muitos-nonnos” percebe-se exatamente isso: escrever sobre o que se vive na vida nos sustenta, reúne forças, prova que não se vive qualquer 
vida, prova que existimos, principalmente, para nós mesmos, e para todos os que semeamos no mundo. 
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35 ANOS DEPOIS

RETALHOS
Pois é ...

Passam os tempos
e temos a impressão, por vezes,
que estes retornam repetindo a 

história.

Ou será esta
que vem buscar

em suas memórias
retalhos e flashes

daquilo que uma vez
foi costurando

e combinando as lembranças,
tecendo uma estrada 

interminável
bem sob nossos pés?

Uma colcha de retalhos
recortados,
emendados,

um desenho mágico
nem tão aleatório e

descuidadamente premeditado.

Passamos nós
como os tempos,

mas breve nos encontraremos,
pintando retalhos,

formando memórias,
gravando nos tempos as nossas 

Histórias.

Márcio Astolfi Pedro (1984)

Em 1985, para festejar o aniversário de 
Itália Dall’Acqua Astolfi, promovemos o 
quarto encontro de familiares Astolfi–
Dall’Acqua. Na ocasião, a nonna Itália 
nos deu um presente: uma bela e alegre 
colcha de retalhos feita por ela com 
muito carinho, para ser sorteada no 
decorrer da festa. Organizamos então 
um concurso com os netos solteiros de 
qualquer idade. Os candidatos à colcha 
deveriam escrever um texto, ou simples 
frases ou uma poesia tendo por motivo 

as colchas de retalhos que Itália fazia com 
muito bom gosto e bom acabamento. 
Em meio a grande expectativa procedeu-
se o sorteio. Ao ser aberto o envelope 
sorteado vimos que havia sido enviado 
por Elsa Astolfi Braga em nome de seu 
neto que deveria vir ao mundo em 
poucos dias. Elsa levou para casa a colcha 
que agasalhou o bebê Vitor Augusto, 
filho de Rose e Gerson Braga. 

Passados 35 anos, remexendo em 

guardados referentes aos encontros de 
família, deparamos com as cartas com 
que os netos de nona Itália participaram 
do concurso. Além da poesia da carta 
sorteada, chamou-nos atenção a poesia 
escrita por Márcio Astolfi Pedro. E surgiu-
nos a ideia de solicitar a ele e a Vitor 
que nos contem como teceram eles a 
colcha de retalhos de suas vidas. É o 
que apresentamos a seguir: a poesia de 
cada um e o relato da tessitura de vida 
construída por Vitor e por Márcio.

Querida Tia Maria . “Que linda surpresa que 
tu me destes” (e isso, dito por um carioca que 
não perde seu sotaque, mesmo vivendo em 
SP há 18 anos).

Desejo antes de tudo dizer que me senti 
deveras honrado por guardares um texto de 
tanto tempo, feito por mim. Confesso que 
nem me lembrava, após ...35 anos!

Mais do que um belo convite para refletir 
sobre um caminho trilhado na minha vida, ou 
para falar solenemente sobre como cada um 
de nós compôs a colcha de retalhos da própria 
vida, recebo com prazer sua mensagem que 
me fala:

- “Olha aqui sobrinho!  “Que legal”, 
esse pedaço de um momento seu, que eu 
guardei, fiz isso porque eu te prezo, eu te 
considero com carinho! 

- Olha como eu me lembro de certas 
coisas de você, que nem ao menos você se 
recordava. 

- Só consigo essa proeza, porque 
te vejo, insubstituível, único. E te convido a 
olhar de fora, a sua vida. 

- Te convido para olhar aquela 
“colcha posta sobre a cama” em uma manhã 
de sábado de sol, e olhar sua combinação de 
cores e texturas, para aproximar sua lente e 
verificar naquele um e noutro retalho, algo 
que te lembrou algo mais sobre o que você é, 
com quem você esteve, como você se sentiu. 
E que tal essa experiência agora? Como você 
se sente?“ 

Só posso gostar! A primeira coisa que me veio 
à mente foi aquele emoji que dá um abraço 
com os braços curtinhos, o do “Cool”.  Aí 
sento pra dedilhar uma reposta à altura do 
desafio dado, mas só o que me veio na mente 
foi : 

- “Bem, em termos de colchas de 
retalho, ao 54 anos, às vezes me sinto como 
se fosse eu o próprio .....retalho!“

- Hahahahahaha! 

Ok... O que dizer da composição da minha 
(das nossas) colcha(s) de retalho? Nada 
demais. Cada um vai construindo sua colcha 
de retalhos, sempre na mesma cadência dada 
pelo passo imutável do tempo. 

Quando se é criança, a nossa colcha é uma 
toalhinha de rosto. Nem perdemos tempo 
pra pensar nas nossa memorias, identidade, 
raízes, mas que já estão lá desenhadas, na 
toalhinha, que vai se desenvolvendo ao longo 
da vida.

É recomendável escolher bem, na costura de 
nossa colcha, quais os retalhos que vamos 
querer colocar lado a lado, a qualidade 
dos mesmos, que tipo de linha adequada 
para manter as partes unidas, e para que 
tenhamos um conjunto estético agradável 
aos olhos, lembrando que tratando-se de 
simples retalhos, é o conjunto harmônico da 
composição o que nos interessa. 

Nem tudo é planejado. Às vezes as coisas 
vão acontecendo, contra ou a favor nossa 
vontade, nos cabendo apenas usar nosso 
melhor julgamento e atitudes, alegrando-nos 
nos momentos bons, aprendendo a viver sem 
culpa, quando algo dá errado, em um eterno 
aprendizado. Muitas vezes, também ocorre, 
ao que parece, “o andar da carroça ajeita as 
melancias”, nossos avós já diziam.

Assim é com os retalhos, que vivi. Nem todos 
são bonitos, mas todos eles são importantes e 
parte integrante de nossas vidas, e merecem 
nosso respeito e aceitação.

Às vezes tem ali, um retalho rasgado ou 
descosturado, na colcha. Nesse caso, é 
preciso ter a coragem e o empenho de 
emendar a costura, sem preguiça: não fica 
bem deixar buracos na colcha, não tem 
desculpa, então tem de ser costurada, e fica 
novamente perfeita!

Neste momento que escrevo sobre colchas 
de retalho, memórias, raízes e identidade, 

Oi, Márcio:

Aqui vai tua poesia para o concurso 
de 1984, no sorteio de uma colcha de 
retalhos feitas pela nonna  Itália.
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lembro que não podemos deixar de render as devidas homenagens a todos aqueles familiares queridos não estão mais hoje entre nós, dando-nos a alegria 
de podermos contar com as suas presenças.

Que em nosso reencontro para celebrar a família, as amizades, o carinho, a verdadeira amizade, saibamos nós mostrar o exemplo, de honrar pai e mãe, em respeito àqueles 
que nos deram a vida, o bem maior que se pode ter. E que honremos aos pais e mães deles, da mesma forma, retribuindo a imensa gentileza de terem nos permitido existir, 
felizes por estarmos aqui entre amigos e irmãos.

- “Puxa vida Marcio! Mas você tá enfeitando muito essa colcha!” ...(risos)....

Mas é assim mesmo... A colcha de retalhos está aí, para nos comprovar essa verdade. 

A gente vai vivendo e passando, as memórias vão ficando em nossas colchas. Belo álbum de retratos, traz os retalhos que foram o pedaço de uma calça, manga de um casaco 
velho, registrando nossas alegrias, nossas tristezas (que fazem parte da vida), os aprendizados,  as conquistas, os abraços amorosos, além de um ou outro xixi do neném na 
cama, é claro!

Meu nome é Vitor Augusto Braga, filho de Gérson e 
Anerose Braga, neto de Elza Astolfi Braga e Antônio Braga.

Nasci em dois Irmãos no Rio Grande do sul, morei em Novo 
Hamburgo até os dezoito anos, quando me mudei para 
Itapema SC, onde trabalhei na construtora dos meus tios. 
Tinha uma vida muito boa, morando no litoral, surfando 
quase todos os dias durante os seis anos que passei lá.

Problemas financeiros com a construtora me obrigaram a 
buscar outra oportunidade de trabalho.

Recebi então o convite de morar em Londres, com minha 
tia Tânia. Passei quase um ano lá. 

Voltei ao Brasil e, por sorte ou algo parecido, fui levar uma 
amiga que se inscreveu em uma entrevista para trabalhar 
em cruzeiros marítimos. Acabei fazendo a entrevista 
também, mesmo sem inscrição. Assim começou minha 
história viajando pelo mundo.

Em vinte e cinco dias eu deveria embarcar na Itália, 
mas antes eu teria que fazer um curso de sobrevivência 
marítima em Santos, com duração de uma semana, além 
de muitos exames para o embarque. No final deu tudo 
certo, embarquei em Bari na Itália. Me deparei com um 
monstro de quinze andares com capacidade para cinco mil 
pessoas que se chamava MSC Música. 

Trabalhei muito, eram quinze horas de trabalho pesado 
todo dia, alguns dias tínhamos que trabalhar 18 horas; não 
tínhamos nenhum dia de folga. Fui promovido a chefe de 
uma estação, depois de dois meses de trabalho.

Acabei o contrato na empresa MSC Cruciere e consegui 
trabalhar na Royal Caribbean, fiquei cinco anos nesta 

empresa, conheci sessenta e seis países e muitas cidades, conheci pessoas maravilhosas, obtive um grande desenvolvimento 
cultural, e o principal: a respeitar as diferenças entre nós humanos, que são muitas.

Neste tempo passamos por tempestades muito fortes, vi o quanto somos pequenos comparados à força da natureza. Passei por um 
incêndio no nosso navio na altura de Tenerife, Espanha, chegando ao ponto de quase ter de abandonar o navio; felizmente a equipe 
contra incêndio conseguiu controlar o fogo.

Outra situação muito perigosa que passei, foi no Rio da Prata, quando nosso navio quase colidiu de frente com um cargueiro, 
chegando a se encostar; tudo foi parar no chão do barco, eu estava dormindo, e quando acordei não estava na minha cama e sim na 
parede, de tão forte que foi a inclinação; quase emborcamos.

Agora já não vivo tantas aventuras, estou com trinta e quatro anos, feliz, fazendo o que gosto, gerenciando uma imobiliária em 
Florianópolis, onde tenho tempo para curtir minha família e amigos e aproveitar uma praia em dias quentes, além de surfar.

Viajar agora, só se for a passeio, nada de trabalho......

Retalhos de minha vida
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Nesta edição temos apenas um descendente na nossa coluna Sal da Terra. Na anterior predominaram 
as meninas. Agora temos um menino, muito jovem, mas que lá no Planalto, em meio a tudo que Brasília 
representa, vai se desenvolvendo de maneira completa e integrado ao seu tempo. Filho de um Astolfi, casado 
com uma missioneira que cresceu em Santo Ângelo, é mais uma semente a nos fazer olhar para trás com 
os olhos esperançosos no futuro da terra que os antepassados escolheram para construir nossa história de 
Família.

Cleidi Cristini de Souza,
esposa do Gerson Tadeu Astolfi Vivan,

Bento Gonçalves-RS 

Pedro Bandeira Vivan, tem 
14 anos, é filho de Gilneu 
Francisco Astolfi Vivan e de 
Sandra de Fátima Bandeira 
Vivan, irmão de João Bandeira 
Vivan e 9º neto de Lourdes 
Astolfi Vivan. Nasceu em 4 de 
março de 2005, em Brasília, 
DF, onde reside.

Assim como os jovens de sua idade tem uma 
agenda com muito mais compromissos do que nós 
costumávamos ter quando nesta época. São horas 
de escola, atividades extraclasse, aula de inglês, 
grupos de leitura, etc. Mas, também como os jovens 
de hoje, adora jogos de internet, computadores, 
celular e Nintendo Switch, e tantos outros. Quando 
ele e seu irmão começam a falar sobre os jogos e 
seus personagens é difícil de acompanhar.

Sempre demonstrou interesse por atividades 
extraclasse. Vale destacar a participação na 
simulação de debates internacionais em que os 
alunos assumem o papel de representantes de 
algum país envolvido no assunto; nas olimpíadas de 
conhecimento de matemática, química e física, e na 
F1 in school, em que os alunos formam uma equipe 
de Fórmula 1, e têm por missão construir um carro, 
desenvolver a marca, preparar a mídia de divulgação 

e levantar os recurso para poder participar da 
competição.

Outra atividade a que o Pedro 
se dedica é o Escotismo. 
Ingressou no Grupo de 
Escoteiros em 2013. 

Quando lobinho recebeu o 
“Cruzeiro do Sul” e como 
escoteiro a “Lis de Ouro”, 
maiores reconhecimentos que 
se pode conseguir em cada etapa. 

Em julho de 2019, participou do encontro mundial 
dos escoteiros que ocorreu nos Estados Unidos, no 
estado da Virginia Ocidental. Foram duas semanas 
acampando junto com mais de 45.000 jovens de 
todas as partes do mundo. 

Creio que ele gostou da aventura. Quando perguntei 
como foi, ele respondeu: “Era como um parque de 
diversões onde a gente acampa dentro!”.

Por Gilneu Francisco Vivan,
Pai de Pedro Bandeira Vivan,

Brasília-DF. 

Esta página se constrói a partir da colaboração espontânea dos parentes próximos aos jovens da família. 
Escreva sobre seus jovens de 14 a 30 anos , contando de que maneira estão vivendo, junte de 1 a 3 fotos, e envie 

para:  alexandre@astolfi.com.br.  Assim, formaremos um banco de histórias para as próximas edições.

VÓS SOIS O SAL DA TERRA
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   QUEM SOU

Eu Sou Lorenzo Sbroglio Maldaner, sou 
filho de Emerson Maldaner e Virna Sbroglio 
Maldaner, irmão de Ettore Sbroglio Maldaner 
e bisneto de Clara Astolfi Sbroglio. Tenho 11 
anos, moro em Dois Irmãos/RS, estou no 5º ano 
da Escola Imaculada Conceição e no fim do ano 
faço minha primeira comunhão. Adoro jogos 
eletrônicos, como Minecraft, Roblox e Free 
Fire, mas também gosto de esportes, como o 
Judô, pois já sou faixa azul  neste esporte! Nas 
minhas férias, adoro ir com minha família para 
a nossa fazenda, que fica no Mato Grosso, lá 
eu pesco na represa da fazenda, brinco com 
meus amigos, ando a cavalo e também de 
moto quadriciclo. Meu sonho é ser piloto de 
avião igual ao meu pai e pediatra como meu 
Vô Arthur José Sbroglio. 

Eu sou  Valentina Sbroglio, tenho sete anos e 
sou filha do Andrei e da Roberta e o meu mano 
se chama Pietro e tem dois anos.
O meu avô se chama Artur e a minha avó se 
chama Teka e a minha bisa é a Clara Astolfi 
Sbroglio.
Eu estudo na Escola Imaculada Conceição 
em Dois Irmãos e estou no 2.º ano, gosto de 
português, de matemática, de História e de 
Ciências e de trabalhos de artes manuais.
Minhas amigas são a Betina, a Marina e 
a Catarina. Brincamos na pracinha, nos 
brinquedos e de casinha. Quando não estou na 
escola, gosto de andar de bicicleta, ver vídeos 
na internet e de brincar de bonecas, tenho 
coleção da baby Alive.
Gosto de passear no shopping, nas praças e 
nos parques com meus pais e o mano Pietro. 
Também gosto de ir na casa das avós Teka, 
Gessi e da bisa Clara.

Elas não precisam de muito espaço para se apresentar. Sem retórica, espontâneas e simples, 
falam de si   .... e nos deixam o seu sorriso de esperança a brilhar em nosso coração.       

Elas são o nosso patrimônio mais precioso
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Nossa revista, preocupada em manter viva a história das famílias e os valores humanos por elas cultivados, 
vem apresentando em cada edição a história de uma família e a história de uma representante feminina As-
tolfi ou Dall’Acqua, com o título Uma mulher. Também os ´jovens e os pequenos conquistaram seus espaços, 
que levam os títulos Sal da terra e Eu sou. Todavia, percebemos que um segmento familiar ficou esquecido: 
os avós. São eles, os nonnos e as nonas, os que passaram e hoje vivem em nossa memória, e os que estão na 
ativa - e são muitos – que continuam a embelezar a vida de muitas famílias, marcando a infância e a juven-
tude de seus netos com motivações de amor, de carinho, de exemplos, aconselhamento e presença.  O  primeiro 
nonno, a ser lembrada nessas páginas e ter sua história de vida resgatada é um Dall’Acqua, lembrado por um 
de seus netos, Idemar Dall’Acqua que, recordando o velho avô, deu-se conta que teve um antepassado que, 
por sua ação na comunidade que ajudou a construir e principalmente na família, merece ter sua trajetória de 
vida divulgada e inaugurar a nova seção de nossa revista comemorativa aos encontros Astolfi – Dall’Acqua. 

Benvindo, José Dall’Acqua, às nossas páginas.

José Dall’Acqua – um homem com determinação 

José Dall’Acqua e sua esposa Maria 
Lucinda Casella

José Dall’Acqua, filho de Luiggi Dall’Acqua e de Regina Facin.

Neto de Giuseppe Dall’Acqua e Anna Bonfardin.

Casado com Maria Lucinda Casella, filha de Benedetto Antônio e Maia Garbuio.

Pretendo contar um pouco do que sei da trajetória da vida do nono José Dall’Acqua.
O que posso falar do meu nonno José, é que foi um homem determinado e destemido, sem medo de se lançar a empreendimentos 
novos, mesmo quando esses não eram muito bem entendidos por muitas pessoas conhecidas do lugar onde ele residia.
Pelo que sei, ele foi registrado no município de Bento Gonçalves-RS, pois nasceu na Linha Palmeiro, localidade que fica próxima e 
pertencente àquela cidade. Depois, com seus pais foi morar em Casca, no ano de 1903, quando o lugar começou a ser colonizado. 
Ainda muito jovem foi trabalhar numa oficina de ferraria e marcenaria em Marau-RS onde aprendeu essas profissões e se tornou 
muito competente em ambas.
Recebeu convite para trabalhar em Aratiba-RS, norte do Estado, também na atividade de marcenaria, ferraria e outras. Porém uma 
situação se apresentava: Como ainda era solteiro, e tinha em torno de 20 anos de idade, ele só aceitaria ir para aquelas estâncias 
distantes e desconhecidas, se obtivesse o consentimento do pai de casar-se com Maria Lucinda Casella, o que ocorreu em julho de 
1921.
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Lá foi o nobre casal iniciar nova façanha: trabalhar no manuseio e beneficiamento de madeiras, ferraria etc., construindo, ao mesmo 
tempo, uma família.
Nonno José era um exímio construtor de pontes e de instalações de serrarias. Da mesma forma, construía rodas d’água para 
movimentar moinhos, atafonas, etc.; construía moendas para obter o caldo da cana de açúcar, sempre movimentadas por bois 
ou muares (burros ou mulas) e também monjolos, para pilar a erva mate na etapa final, antes do chimarrão. Essas atividades de 
marcenaria e carpintaria tinham como matéria prima a madeira e que exigiam também peças de ferraria, sempre fabricadas por ele. 
Eram trabalhos esporádicos e por obra contratada.  Finda a empreitada, voltava para sua oficina em Aratiba.
Eu não sei bem quais os produtos que ele fabricava na sua oficina, mas imagino, pela época, que seriam, móveis para residências, 
carroças e as respectivas rodas, pois ele falava das bigornadas para fazer os aros das rodas das carroças, bem como aqueles miolos em 
que são fixados os raios das rodas. Provavelmente fabricava pás para arados, correntões e outros instrumentos necessários às muitas 
e diferentes atividades que o desenvolvimento e o progresso da época pediam.
Acredito que foi na década de 1940 que José teve de se afastar das lides de marcenaria, em função do pó da madeira que começava 
a lhe atingir os pulmões. Dessa forma, comprou uma área de campo no distrito de Quatro Irmãos (hoje município), para explorar 
essencialmente atividades pastoris e agrícolas. Lá foi ele com sua família para nova atividade. Criava porcos e algum gado para ajudar 
no trabalho da terra, como bois para o arado e carreta, e vacas para o leite da família.  Cultivava milho, trigo, feijão, batatas e outros, 
além de fornecer erva-mate para a indústria ervateira; se ocupava também com a venda de lenha em metro. A horta era uma floresta 
de verduras, legumes, ervas para chás, como eram geralmente as hortas das famílias italianas. Essa gleba adquirida naquela época 
ainda está em posse de descendentes Dall’Acqua (seus netos), que lá residem e se ocupam com as mesmas atividades agrícolas, 
leiteiras, suinocultura etc.
No porão da grande casa havia um permanente estoque de mel, banha, queijos, salames e carnes conservadas em latões. Abundância 
para nutrir a família, tudo vindo do trabalho árduo e constante.
As polentas que a nonna punha à mesa eram enormes, rodeadas sempre de quantidade e variedade de comidas. Enorme era também 
a mesa. Em torno dela, nós, esfomeados, antes de iniciar a comilança, participávamos de um rito de oração breve, de agradecimento, 
mas aleatório, não encarado como regra e, para nós, jovens, nem tão espontâneo.
No quesito pessoal, José Dall’Acqua era um homem de forte expressão na sociedade, sempre tomando a liderança, em especial na 
parte religiosa, pois organizava e comandava o coral da igreja junto à capela Nossa Senhora Medianeira, na Vila Siqueira Campos. Ele 
reunia filhos, noras, genros e outras pessoas da comunidade para abrilhantar os eventos da capela. Naquela época, as igrejas tinham 
um coreto, acima da porta de entrada, a cantoria, lugar onde o coro da capela entoava os cantos religiosos por ocasião das missas e 
outros ritos. O fato de as vozes do coro partirem de um plano mais elevado, produzia uma sonoridade especialmente maravilhosa, que 
deviam encantar o velho. O gosto pela música era parte dele, e, como era normal ouvi-lo cantarolar para si mesmo hinos religiosos a 
qualquer hora do dia, também era normal ouvi-lo brontolar, resmungar à toa, porque ele era brontolon mesmo.
Também era sagrado que os padres da paróquia, quando em visita àquela capela, se hospedassem em sua residência. Isso, para ele e 
para todos nós, constituía uma deferência, uma honra.
Nonno José era um homem caprichoso no tocante a apresentação pessoal, sempre bem vestido, sempre barbeado, nunca o vi com 
barba por fazer. Tinha por regra visitar parentes, mesmo que distantes ainda que a visita demandasse vários dias. Geralmente, fazia 
trajetos mais próximos a cavalo, e os mais distantes, de ônibus.
Muito zeloso, quanto a educação dos filhos e demais familiares, não era de brincadeiras, ou seja, de molezas. Austero e duro e muito 
correto com todos e tudo. Gostava dos filhos e zelava para que tivessem bom comportamento e que não abusassem de bebidas e 
não gostava de vê-los fumar. Quanto aos netos, especialmente com os mais velhos, eu fui um deles, o nonno era tão rigoroso como 
era com os filhos, mas cuidadoso e protetor, não era de brincar com eles, nem de contar histórias, mas acolhia-os em seu colo, com 
bondade. Ele foi, com certeza, um nonno dentro do mais rigoroso padrão Dall’Acqua, igual aos outros nonnos Dall’Acqua, primos dele, 
daquela época. 
Uma particularidade fazia o nonno José e a nonna Lucinda serem um pouco diferentes de outros nonnos e outras pessoas em geral: 
eles gostavam de dançar, principalmente valsas e marchinhas. A nonna dizia que o neto que não soubesse dançar uma valsa, não 
merecia arrumar namorada.
Voltando um pouco, no tocante à profissão: mesmo tendo abdicado de exercer as atividades de marcenaria e ferraria, o nono José 
mantinha um grande arsenal de ferramentas, além de balcões e armários, plainas, serrotes, lixadeiras, torqueses, trados, martelos 
fole e muitas outras, sempre em ordem e limpas, em plenas condições de uso.

Nota: Provavelmente, seus filhos, que são meus tios teriam coisas mais elucidativas para relatar, mas o que eu vi e vivi, foi isso.

Idemar Antônio Dall’Acqua
Itapema – SC

Julho de 2019
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THEREZA DEON nasceu em 21 de setembro de 1912, em Nova Pádua no Rio Grande do Sul, localidade vizinha 
aos municípios de Antônio Prado e Flores da Cunha. Era filha dos imigrantes Antonio Deon e Lucia Stangherlin, 
agricultores, que se mudaram para Casca, com sua família, quando Teresa era ainda criança, passando a residir na 
Comunidade da Saúde, próximo a Garganta dos Polacos.

Theresa, aos 18 anos, casou-se com Luís Dall Acqua em 31 de dezembro de 1930 e passou a chamar-se Tereza 
Dall Acqua. Passou a morar, com o marido, na casa de seus sogros, Luigi Dall Acqua e Regina Faccin, na Linha 18, 
Duque de Caxias, em Casca. O casamento a fez sofrer muito, pois, além da submissão ao marido, devia ser submissa 
aos sogros, muito rígidos e autoritários, numa época de poucas condições materiais, quando tudo era produzido 
braçalmente e com muito esforço e sacrifício.  A  despeito das privações e do trabalho excessivo, em pouco mais de 
20 anos de casamento, Teresa teve 11 filhos: Avelino Ludovico (falecido em 1986), Enilse Regina (falecida em 2017), 
José Valdir, Nadyr Pedro, Leonidio (falecido ainda criança com sete anos), Marino Vitório, Zelma Lucia, Leonildo 
Marcelo, Ordália Maria, Terezinha Anita, e Silvino Petrônio Dall Acqua. Os filhos deram-lhe 19 netos.

Thereza sempre trabalhou muito, administrava a casa, cuidava dos filhos e dava assistência aos sogros à medida que 
avançavam em idade. Acompanhava o marido na lavoura, no plantio, na capina e na colheita dos produtos agrícolas; 
cultivava a horta, cuidando para que sempre houvesse hortaliças e verduras para alimentação da família em qualquer época do ano; ocupava-se com o trato das 
vacas leiteiras, ordenhava-as e fazia queijos, poína e manteiga para consumo próprio, além de criar galinhas e patos para o sustento da família.

O trabalho nos parreirais exigia muitas horas de trabalho penoso; a colheita da uva e o fabrico do vinho envolvia todos os familiares. A criação de porcos era uma 
necessidade constante, que supunha dedicação e muito trabalho e que culminava com a matança dos animais para a obtenção de carne e banha, que deviam 
alimentar a família. O abate era um ritual obrigatório que, por sua complexidade, exigia a participação de outros, pessoas capacitadas para essa prática. Parte 
do produto obtido poderia ser trocado no comércio local por gêneros de primeira necessidade e vestuário; o mesmo acontecia com produtos da colheita, como 
milho, alfafa e outros. Todas essas atividades eram acompanhadas pelo trabalho e atenção de Teresa. 

Em 07 de abril de 1956, o chefe da família, Luís Dall’Acqua, faleceu. Viúva aos 43 anos, Theresa, além de mãe, passou a exercer a autoridade de pai que, os filhos 
já não tinham, sendo que o filho mais velho, Avelino, contava 24 anos e o mais novo, Silvino, apenas cinco anos. Foi um período muito difícil e trabalhoso, que 
ela gerenciou com muita fortaleza e determinação, pois a terra para plantar era sua única garantia de sobrevivência e havia ainda a educação e a orientação dos 
filhos, que formavam uma família numerosa, como a maioria das famílias da época, e era absolutamente necessário que esses filhos se tornassem pessoas de 
bem, afeitas ao trabalho e às boas causas. Era a sua forma de expressar a consideração e o amor que lhes tinha.

Por volta do ano 1974, o filho Valdir, que adquirira uma Volks Kombi, ofereceu uma viagem aos irmãos Silvino, Ordália e Terezinha e juntos acompanharam a mãe 
a uma visita à sua terra natal, Nova Pádua. Theresa ficou muito emocionada ao rever o lugar onde tinha nascido, especialmente ao reencontrar os locais onde 
convivera e brincara com seus irmãos e ao rever ainda aquelas grandes pedras, próxima ao precipício, onde costumavam ir quando crianças, abraçava-as, como 
quem abraça um ente amigo e repetia no dialeto de sua infância: I sass, i sass! (as pedras! As pedras!). Theresa faleceu em Casca, no Hospital Santa Lúcia em 
fevereiro de 1992, com oitenta anos de idade. 

Maura Deon & Silvino Dall´Acqua
Casca - RS

Julho/2019

UMA MULHER
THERESA DEON

Aqui registro uma breve lembrança de uma viagem. Foi no ano de 1973. O pai Marino Vitório Dall’Acqua, com seus três filhos pequenos, Jaqueline, 9 anos, Jair, 
7 e Jerson, 5 anos, realizou a viagem para fazê-los conhecer a nonna Thereza Deon Dall’Acqua, que morava em Casca, no Rio Grande do Sul.



39

VIAGEM PARA CONHECER A NONNA THERESA
Revendo fotografias de família e ouvindo as histórias sobre a infância dos nossos pais e de nossos nonos, relembramos vivências do passado. 

Estar longe dos nonos e tios, que viviam em um mundo diferente daquele em que nós vivíamos quando crianças, imaginar como era viver em uma época muito 
mais distante daquela  em que hoje vivemos, como a época em que vieram nossos antepassados da Itália, tudo isso nos deixa curiosos e procuramos respostas. 
Quando somos crianças essas trocas de informações são ainda mais valiosas, porque compreendemos que a nossa família é continuação de muitas outras 
famílias de outros tempos antigos e é parte de muitas famílias que chamamos hoje de parentes.
Contando as lembranças que guardamos desses parentes, trazemos de volta os sabores de infância e de uma viagem muito especial. Como nos sentimos felizes 
quando resgatamos brincadeiras e a recordação de passeios inesquecíveis, e não será passagem do tempo que irá mudar as nossas belas lembranças.
Morávamos em Santa Catarina, no município de Quilombo, na Linha Lajeado Santo Antônio, que pertencia ao distrito de Irati. Meus pais, que eram de Casca, 
foram de mudança para esse lugar, quando eu tinha apenas um mês de vida. 
Não lembro o dia da grande viagem, porque naquela época eu tinha apenas cinco anos. O pai e a mãe arrumaram as malas; sei que saímos de casa à tarde e 
passamos a noite na casa da tia da Angelina Faccio Bordin, pela proximidade da casa dela da parada (ponto de saída) do ônibus, facilitando, com isso, o embarque 
na madrugada, pois a casa ficava perto, na época, da vila de Irati. Lembro que o ônibus era da empresa Cattani e fazia a linha Irati–Chapecó; o motorista era o 
Valmor Pelisson. Quando chegamos ao rio Chapecó tivemos que desembarcar do ônibus para atravessá-lo à balsa. Não havia ponte nem asfalto nessa época. 
No local, havia muitos vendedores ambulantes de frutas e doces. Lembro que o pai comprou gomas para nós comermos. Chegamos à rodoviária de Chapecó e 
embarcamos em outro ônibus. Não lembro o nome dos lugares por onde passamos e chegamos ao rio Uruguai, que também tinha balsa para fazer a travessia. 
Desembarcamos do ônibus, eu tive medo ao ver toda aquela água; avistei que, ao longe, havia diversos pilares montados para fazer a construção da ponte; fiquei 
admirado ao ver tudo aquilo e perguntei ao  pai, que contou que lá iria sair uma ponte; ali também havia vendedores de doces e frutas; o pai comprou alguns 
doces e umas frutas para nos alimentarmos; a Jaqueline queria um grostoli que uma mulher estava comendo; ela, vendo que a menina  tinha muita vontade, 
deu-lhe um. A Jaqueline ficou muito contente. Até hoje ela lembra daquele momento de felicidade por ter ganho um grostoli para comer.
Subindo a serra do Rio Uruguai em direção a Nonoai, passando por um lugar mais plano, vimos uma picape Ford, verde oliva, capotada, com as rodas para cima, 
na beira da estrada, em uma lavoura. Eu fiquei impressionado.
Chegamos à casa da nona Thereza Deon Dall’Acqua, que nós não conhecíamos, e fomos bem recebidos. Eles, a nonna e os tios e tias faziam todos as nossas 
vontades e gostos para nos ver felizes, mas eu chorava todos os dias de saudade de casa e da mãe. Ficamos vários dias; o tio Silvino Dall’Acqua tinha  um 
macaquinho em uma gaiola pendurada num grande plátano, em frente à casa; ele era manso e ficava solto, subia na árvore e fazia micagens para nós.
Na casa da nona era uma beleza: tinha luz elétrica, geladeira e televisão; havia muita fartura: leitinho das vaquinhas, ovos de galinha caipira, porco no chiqueiro, 
muitas coisas que a gente admirava e nos distraíam. Mas foi lá, na casa da nonna, que eu deixei de tomar leite e nunca mais tomei, mesmo depois de retornarmos 
à nossa casa, no meio do mato.
O tio Silvino tinha um cachorro bem manso, quando o tio chamava, ele corria e abria a porta com as patinhas, e nós ficávamos contentes de ver aquela cena; 
era um cachorro bonito, peludo, de cor branca e vermelha.
O tio nos levava à cidade com o Corcel. Lembro que ao abrir a porta acendia uma luzinha bem bonita, era muito luxuoso e o tio tinha muito cuidado por ele. Eu 
ficava admirado de ver tantas luzes na cidade, pois nós éramos como bichos do mato. Em nossa casa, em Irati, tínhamos apenas um liquinho a gás e lampião 
a querosene. Em Casca, nas idas para a cidade, o tio comprava doces e bolachas. A Jaqueline lembra que eram bolachas em forma de desenho. Algumas eram 
com um furo no meio e outras, em forma de peixinho.
A nona Dall’Acqua tinha uma TV 12 polegadas em preto e branco; ela gostava de assistir, junto com o pai e os tios, as notícias; eu apenas chorava.
A nona fazia uns pastéis muito bons para comermos; ao lado da casa havia um parreiral; nós ajudávamos a capinar para passar o tempo.
A tia Nilse trabalhava em Caxias do Sul e trouxe de lá tecidos para fazer roupas para nós. Ela cortou e a tia Terezinha costurou um conjunto, calção e camisa, para 
o Jair; a Jaqueline ganhou uma blusa e saia, que gostava muito de usar. A tia Nilse também deu a ela um vestido roxinho, bordado na frente, que fez a felicidade 
de Jaqueline, e eu (Jerson) chorei muito, pois queria um também ganhar uma roupa. Vendo a minha tristeza por não ter ganho nada, a tia fez uma roupinha pra 
mim também.
Eu ia embaixo da mesa e gostava de beliscar as tias; a tia Ordália um dia quis me pegar, ela abaixou-se e eu puxei-lhe os cabelos; mal sabia eu que ela tinha peruca 
e fiquei com o cabelo dela nas mãos. Levei um baita susto, pensando por ter-lhe arrancado todo cabelo.
Onde a nonna morava não tinha asfalto; o terreno era plano, com estrada larga; mais tarde o terreno foi preenchido para fazer pavimentação asfáltica.

O pai ia com o tio Silvino na roça, eu ia junto, na carroça puxada pelos bois. Ele tinha uma 
gaita e tocava para nós; gostava muito de animar os sobrinhos, e nósJuntos, a Jaqueline, 
o Jair e eu, Jerson, relembramos essa viagem, a primeira e a única, feita por nós, junto 
com nosso pai, que realizou o desejo de levar os três filhos para conhecer nossa nonna 
Teresa, fazendo ao mesmo tampo um passeio que se tornou inesquecível para todos. 
Diferentemente daquele tempo, hoje com a popularização dos carros, as viagens são 
facilitadas. Naquela época, dependíamos de ônibus, quase sempre lotados, que rodavam 
muitas horas, por estradas poeirentas e estreitas e sem pressa para chegar.

Jeferson Dall’Acqua
Carlos Barbosa – RS

2019

Jair à esquerda; Marino, com Jerson no colo 
e Jaqueline (Chiquinha) à direita



40

Quarenta anos de convívio intenso

Maio de 2019, mais precisamente dia 16, ocorre 
a interrupção de uma relação, cujo período não 
estava previsto de findar tão precocemente, sob 
a ótica do ser humano, ou seja, de ocorrer o final 
na vida corpórea do casal  Idemar e Elisabeth.

Dias de angústia, dor e sofrimentos; de buscas 
do porquê ter assim ocorrido, quando muitos 
planos estavam se concretizando.

Foram vividas muitas alegrias, tristezas, 
conquistas, com muita luta e muita cumplicidade, 
sempre lutando juntos. A vida a dois tem sua 
forma especial de ser conduzida e levada adiante 
e, assim, nos compensar, um dia, com a serenidade 
e a paz que só o amor verdadeiro concede.

A festa “Encontro das famílias   Astolfi & 
Dall’Acqua” era sempre esperada, com muita 
euforia e vivenciada com muita participação, 
pois nos dava a consciência de pertencer a uma 
grande família.

Agora, me resta a alternativa de readequar-me 
à vida, sozinho, saldando assim o restante de 
tempo que Deus me destinou, para cumprir aqui, 
no plano terreno, como se fosse a travessia de um 
deserto, as etapas que virão. Com certeza, virão 
com novas lutas e novas dores, mas também com 
uma nova coragem que a misericórdia do amor 
divino me concederá. 

Assim, mesmo com o coração dolorido, não poderia 
eu deixar de comunicar aos caros parentes a perda 
que tão amargamente me atingiu e confirmar o 
quanto agradecido estou pelos 40 anos de vida 
a dois.

Idemar Antônio Dall’Acqua
Itapema-SC
Julho 2019
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Conforme já exposto por Maria Astolfi em texto escrito 
na 17ª edição da Revista de Família, comemorativa ao 20º 
Encontro, durante um curto período de sua vida - entre 
1897 e 1903, aproximadamente - Angelo Dall´Acqua foi 
membro da Igreja Metodista. Atendendo a um gentil 
convite da Maria, exponho aqui algumas informações 
complementares ao que foi apresentado naquele texto.

O metodismo surge na Inglaterra, no início do século XVIII, 
como um movimento de reforma dos costumes no seio da 
Igreja Anglicana, liderado por um clérigo chamado John 
Wesley, com ênfase na disciplina, no aperfeiçoamento 
do indivíduo e no estímulo para seu envolvimento com a 
comunidade onde está inserido. Ainda no mesmo século, 
o movimento migra para as colônias inglesas da América 
do Norte, onde com a independência americana, surge 
uma igreja independente, que, ao longo do século XIX, 
se torna a maior denominação evangélica dos Estados 
Unidos. 

A partir de 1866, o metodismo chega ao Brasil Central, 
pela imigração de americanos para o interior do Estado 
de São Paulo, e em 1885, é criada a primeira comunidade 
no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Em 1887, o 
pastor João da Costa Corrêa inicia a atividade na região 
colonial italiana, com o batismo de quatro crianças, e em 
1888 chega o pregador Carlos Lazzarè, italiano residente 
no Uruguai, para atender a igreja de Bento Gonçalves, 
fundada formalmente no ano seguinte. 

Através dos estudos que venho desenvolvendo nos 
últimos anos, pude constatar que boa parte das pessoas 
atraídas pela pregação metodista nesse período foram 
pessoas que tinham algum tipo de vinculação prévia entre 
si (familiar, profissional, de vizinhança ou compadrio) e 
que apresentavam algum grau de inconformidade com 
determinados aspectos do catolicismo colonial da época. 
Não era incomum, também, que essas pessoas fossem 
portadoras de cultura formal acima da média.

Todos esses aspectos convergiram em Angelo Dall´Acqua. 
Sua família residia na Linha Palmeiro, em localidade 
próxima de onde se estabeleceu a maior parte das famílias 
fundadoras da Igreja Metodista em Bento Gonçalves. 
Além disso, diversos desses fundadores, como Dionisio 
Baccin, Antonio Premaor e Michele Cabrillo, tinham sua 
atividade profissional ligada à empreitada de obras. Não 
menos importante é o fato de que Angelo Dall´Acqua, no 
mesmo ano de seu ingresso na comunidade metodista, 
também se torna membro da Loja Maçônica Concórdia, 

entidade que congregava diversos outros metodistas. Por 
fim, a leitura dos Cadernos de Ângelo comprova que ele 
tinha acesso e interesse a leituras muito variadas, o que 
o deixava, em tese, potencialmente mais aberto a outras 
abordagens ideológicas, e o fazia ter opiniões próprias, 
inclusive sobre a atuação dos clérigos que atuavam na 
região onde residia. Seguramente, todos esses fatores 
o levaram a se afastar da religião dos pais e familiares, 
e ingressar na Igreja Metodista em 05/09/1897, onde 
batizou alguns dos seus filhos. 

É interessante notar que, pelos livros de registro, vizinhos 
e compadres de Dall´Acqua se tornam metodistas na 
mesma época, sendo arrolados junto com ele, em 
especial a família De Zorzi, a família Dal Ri, e Antonio 
De Gasperi. Também Silvestre Benvegnú, a pessoa que 
posteriormente convida Angelo a ir trabalhar em Bagé, 
também era metodista e maçom. Igualmente, também é 
digno de nota que os célebres Appunti di Viaggio, relato 
da vinda da família Dall´Acqua ao Brasil, sejam transcritos 
em 1901, justamente no período de vinculação dele à 
Igreja Metodista. 

Conforme já referido no texto da Maria, após o retorno 
de Bagé, e o estabelecimento da família em Casca, 
Dall´Acqua se afasta do metodismo e de qualquer outra 
denominação religiosa, sendo aventada a hipótese de 
que seu desagrado teria sido motivado pela mesma razão 
que o teria afastado do catolicismo, o proceder pouco 
ético de um clérigo. Independentemente de ser essa a 
razão, o afastamento abrupto é curioso, e não se justifica 
somente pela mudança da família, uma vez que Ângelo 
continua indo a Bento Gonçalves com certa frequência. 
Além disso, em 1906 foi organizada uma igreja metodista 
em Guaporé, entre famílias reemigradas justamente de 
Bento Gonçalves, que subsistiu até 1920, havendo vários 
relatos de deslocamentos de pastores - especialmente 
o Rev. Mateus Donati - para a região de Casca, com o 
objetivo de visitar algumas famílias por lá estabelecidas. 
No entanto, não há indicativo de que Dall´Acqua tenha 
voltado a ter contato com o metodismo. Ao contrário, o 
que consta é que ele foi excluído do rol de membros em  
01/05/1904, por “Julgamento”, procedimento disciplinar 
que visa aplicar punições a membros que infrinjam as 
regras estabelecidas na Disciplina Metodista. Minha 
suspeita é que o próprio afastamento e a ausência 
de frequência aos cultos tenha desencadeado esse 
procedimento disciplinar, encerrando um vínculo que 
perdurou por cerca de seis anos. 

Ângelo Dall´Acqua e a 
Igreja Metodista

Vicente Dalla Chiesa 
Porto Alegre - RS



Eram os anos 30 na região serrana de imigrantes italianos no Rio Grande do Sul. Como era a vida das crianças 
de então? Como era o seu brincar? Elas trabalhavam? 

Sobre isso, as três irmãs, Zélia, Clara e Elsa, filhas de José Astolfi e Itália Dall’Acqua Astolfi um dia me contaram 
quando eu lhes perguntei:

- Eu já cozinhava desde criança, brincava, cuidava dos irmãos, arrumava os quartos e lia. Escondia em gavetas, 
sob travesseiros e dentro de armários, os livros e os folhetins do Correio do Povo que eram lidos até durante o 
serviço. Lavava roupa, ajudava a lavar louças e aí brincávamos respingando água uns nos outros.

- Eu areava o fogão, varria, ajudava no armazém do papai. Fazíamos flores com papel de seda e crepom 
para as coroas nos finados – eram lindas!  Levava, a cavalo, sacos de grãos para moer no moinho. Lembro 
especialmente de um trabalho: separar nozes por tamanhos; pequenas, médias e grandes, colocando em 
latas. A gente adorava fazer isto!

- Eu lembro da “stória de la lana” que ouvíamos contada pela nonna enquanto tínhamos que abrir, com os 
dedos, a lã tosquiada das ovelhas. Era um trabalho difícil, especialmente para uma criança. A lã era gordurosa, 
tinha muitos resíduos, mas todos precisavam ajudar e o relato da história também ajudava a realizar a tarefa. 
Todas nós, crianças, separávamos, abríamos a lã enquanto ouvíamos. A nonna contava, as ovelhas iam 
seguindo, seguindo pela estrada, até que começavam a ultrapassar uma ponte. Então, de repente, a nonna 
parava de contar e pouco depois dizia que o serviço estava pronto.

 A gente perguntava : – Mas e la stória? E as ovelhas? 

Ela respondia com um ar divertido: – As ovelhas? Ah... as ovelhas agora estão passando a ponte!

Depois dos risos, outra pergunta para as três irmãs: – Sentiam os trabalhos que faziam como uma sobrecarga?  

Zélia responde: – Que nada, nós brincávamos que não era brinquedo!

Risos, escuto e fico pensando, pois nessa frase engraçada estão embutidos sérios sentidos. As crianças 
brincavam que não era brinquedo: ao fazer aqueles trabalhos ajudando nas lides de casa, esse brincar era para 
elas como a realidade do fazer de gente grande. Brincavam, então, de serem adultas. Ao mesmo tempo dá 
para escutar na frase: brincávamos o que não era brinquedo, ou seja, brincavam o trabalho, transformando-o 
em um modo de brincar.

Trocas, novas elaborações sobre a resposta que fez pensar no que ali se produzia, o que se conjugava nesse 
misto de brinca-trabalha. Chamado à ordem: contribuir nas lides domésticas, ajudar. Emoção e descobertas: 
encobrir, ler as letras escondidas. Dureza: lavar, arear, abrir a lã difícil de manusear. Além disso, ouvir contar, 
pastorear, passar a ponte e procurar as ovelhas perdidas, tendo-as em parte nas mãos. 

Sábia nonna, que com esse conto ajudava a meninada a cumprir com mais leveza a travessia da infância, 
sabendo que na próxima tosquia as ovelhas estariam de volta.

Essas conversas com nossas mães e tias, bravas mulheres que ainda resistem com elegância, força, doçura e 
muito entusiasmo pela vida, rememorando situações da infância, podem nos dar a dimensão do que era o dia 
a dia dos pequenos, nesse caso, das meninas, que ao longo de seus já, muitos anos, puderam viver e trabalhar 
como quem brinca.

Maria Sandra Camerini

Essa história familiar integra o texto: “Criança em oficina da licença poética às cicatrizes do texto” de Maria Sandra Camerini  in “O valor 
simbólico do trabalho e o sujeito contemporâneo”, editora Artes Ofícios. APPOA,  Porto Alegre. 2000. Alfredo Jerusalinsky e outros autores
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O TRABALHO DA INFÂNCIA 
DE NOSSAS MÃES



Zilá Roveda Astolfi, esposa de Renato Astolfi.  Deixou os filhos Renato Jr.,Emerson, 
Graziela e seis netos. Em Santa Maria, RS, dia 13 de abril de 2019.

Carmen Maria Astolfi Pedro, viúva de Alexandre Pedro, mãe de quatro filhos: 
Alexandre, Márcio, Cláudia e Felipe e avó de seis netos. Carmen era filha de José 
e Itália Dall’Acqua Astolfi, contava 83 anos. Em 14 de maio de 2019 no Rio de 
Janeiro.

Elizabeth Kefer Vargas Dall’Acqua, esposa de Idemar Dall’Acqua, em 16 de maio 
de 2019 em Itapema, SC. Contava 70 anos.

FALECERAM

Gabrieli Brandalise, filha de Ronaldo Dall’Acqua Brandalise e Izonéia Granja, 
neta de Noezelva Dall’Acqua e trineta de José Dall’Acqua, em Estação, RS, 
festejou, com seus familiares e amigos a passagem de suas 15 primaveras.

Ornela Astolfi Roos comemorou seus 90 anos em Novo Hamburgo, em um 
significativo encontro, com seus filhos, suas irmãs e irmão, netos e muitos 
sobrinhos e amigos. Ornela reside em Guaporé, e preferiu festejar em Novo 
Hamburgo, mais perto de suas três irmãs que contam mais de 90 anos e de 
muitos familiares que lá residem.

23.º Encontro dos descendentes Astolfi Dall’Acqua na cidade de Casca, RS. 
Nos dias 19 e 20 de outubro de 2019.

Manuela Brandalise, filha de Roni Dall’acqua Brandalise e Taís 
Dalssasso, neta de Noezelva Dall’Acqua e Roni Brandalise, bisneta 
de Lidovino Dall’Acqua e trineta de José Dall’Acqua. Em Estação, RS, 
no dia 09 de novembro de 2017.

Arthur Dall’Acqua, filho de Anoar Dall’Acqua D’Alberto e Rose 
Lumertz, em Porto Alegre, dia 31 de dezembro de 2018. Arthur 
é tetraneto do imigrante Luigi Dall’Acqua e trineto do também 
imigrante Nicola Dall’Acqua, colonizadores de Linha Quadro no 
município de Encantado - RS.
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NASCERAM

Em janeiro de 2018, Maísa Bernardi Mafra, formou-se em 
Administração em Comércio Exterior  
Ela é filha de Anete Maria Bernardi Mafra e Salésio Mafra, 
neta de Edilze Estella Dall’Ácqua.

Carolina Dall Acqua, filha de Silvino Petronio Dall´Acqua  
e Maura Favero,  contraiu matrimônio com Tarcio Valente 
em 09 de fevereiro de 2019.

OUTRAS
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PIADAS DE ITALIANO

Nonno foi hospitalizado e os filhos, netos e 
bisnetos vieram de todos os cantos do mundo.

Os médicos deixaram que os parentes o 
levassem para sua casa, para cumprir seu 
último desejo: O de morrer em casa, ao lado 
de seus queridos. Foi para o quarto e as visitas 
foram se revezando para consolar e confortar 
o Nono em seu derradeiro momento.

De repente o Nonno sentiu um aroma 
maravilhoso que vinha da cozinha. Era a 
Nonna tirando do forno uma fornada de 
pastiére di grani italiani.

Os olhos do Nonno brilharam e ele se 
reanimou.

Então, o Nonno pediu ao bisneto que estava 
ao lado da cama:

-"Piccolo mio, vai na cojina e pede um pedaxo 
de pastiére pra Nonna."

O guri foi e voltou muito rápido.

-"E o pastiére?" - perguntou o Nonno.

-"A Nonna disse que no!"

-"Ma per que no, porca miséria, ma que 
vecchia disgraciata! Que qüesta putana falô?"

-"A Nonna disse que é pro velório!"

O código Italiano

O médico estava tendo um caso com a 
enfermeira.

Após um tempo, ela lhe disse que estava 
grávida.

Não querendo que sua mulher soubesse, ele 
deu dinheiro à enfermeira, e mandou que ela 
fosse para Itália e tivesse o bebê por lá.

Ela perguntou:

- Mas como vou avisar você quando o bebê 
nascer?

- Apenas mande um postal e escreva: 
"Espaguete".

Cuidarei de todas as despesas da criança.

Sem alternativa, ela pegou o dinheiro e voou 
para a Itália.

Alguns meses se passaram e uma noite, 
quando o médico chegou em casa, a esposa 
disse:

- Querido, você recebeu um cartão-postal da 
Europa pelo correio hoje, e eu não consigo 
entender o significado da mensagem.

O médico leu o cartão, caiu no chão com um 
violento ataque cardíaco, sendo transportado 
imediatamente à emergência do hospital.

O chefe do plantão perguntou à esposa:

- Aconteceu algo que possa ter causado o 
ataque cardíaco?

- Ele apenas leu este cartão-postal onde está 
escrito:

"Espaguete, espaguete, espaguete, 
espaguete e espaguete". Três com lingüiça e 
dois sem.

O Italiano e sua Ferrari
O italiano passeava tranquilo com sua Ferrari, 
pelas estradas de Portugal, rodando a mais ou 
menos 120 Km/h, embora as placas indicassem 
que o limite era 100. Um guarda rodoviário, a 
bordo de uma moto emparelha, faz sinal para 
que ele encoste.

Mas o italiano resolve se divertir e puxa uma 
2ª, pisa fundo e some, deixando o guarda para 
trás. Quilômetros à frente, o italiano encontra 
um enorme bloqueio policial e é obrigado a 
parar. Logo um guarda de arma em punho 
aparece e dá voz de prisão:

- O senhor está preso por ter matado um 
guarda lá atrás.

- Mas como? Eu apenas fugi de seu colega!!!!

- Sim, mas fugiu tão rápido que ele desceu da 
moto, pensando que ela tinha parado!!!!
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