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LA NOSTRA COPERTINA - Con 
la copertina di questa edizione 

rendiamo omaggio al grande 
maestro e compositore Ennio 

Morricone - sicuramente il 
più grande di tutti i tempi nel 

suono cinematografico - morto 
ad inizio luglio. (Foto rivista 
da Morricone nel Festival di 
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Voto e virus 
La pandemia del coronavirus 
ancora spaventa l’umanità ed 
il governo italiano convoca i 
cittadini a manifestarsi su un 
argomento rimandato quando 
la “peste” iniziava a malapena 
nella Penisola: vuole sapere se 
gli italiani confermano (o no) il 
prosciugamento del Parlamento. 
E anche gli italiani all’estero con 
diritto di voto sono chiamati a 
votare, seppur in paesi come 
il Brasile la pandemia ancora 
imperversi, con i consolati chiusi 
al servizio pubblico. Di sicuro 
questa realtà frustrerà ancor 
di più il già scarso afflusso 
alle urne (o meglio agli uffici 
postali, visto che il voto per 
noi è per corrispondenza). La 
cara operazione di spedizione e 
restituzione di buste non costa 
poco all’erario pubblico. In tempi 
di “home working” o “lavoro a 
casa”, sarebbe stata una buona 
opportunità per provare il voto 
elettronico, da molti rivendicato 
e persino annunciato in alcuni 
settori del governo. Solo non 
si sa perché (qualcuno ce lo 
spiega?) l’idea non sia andata 
avanti. Buona Lettura! ☑

Voto e vírus
A pandemia do coronavírus ainda 
assusta a humanidade e o governo 
italiano convoca os cidadãos a se 
manifestarem sobre um assunto 
adiado quando a peste mal 
começava na Península: quer saber 
se os italianos confirmam (ou não) 
o enxugamento do Parlamento. E 
os italianos no exterior com direito 
a voto também estão chamados 
a votar, embora em países como 
o Brasil a pandemia campeia 
ainda à solta, com os consulados 
fechados ao atendimento público. 
Com certeza, essa realidade 
haverá de frustrar ainda mais o já 
baixo comparecimento às urnas 
(isto é, aos correios, pois o voto 
entre nós é por correspondência). 
A cara operação de remessa e 
devolução de envelopes não custa 
pouco ao erário público. Em tempo 
de “home working” ou “lavoro 
a casa”, essa teria sido uma boa 
oportunidade para testar o voto 
eletrônico, por muitos reivindicado 
e até mesmo anunciado em alguns 
setores do governo. Só não se sabe 
o motivo (alguém explica?) que 
sepultou a ideia. Boa leitura! ☑

NOSSA CAPA - Homenageamos 
com a capa dessa edição o 
grande maestro e compositor 
Ennio Morricone - certamente 
o maior de todos os tempos na 
sonorização do cinema - que 
faleceu no início de julho. (Foto 
transformada de Morricone no 
Festival de Cannes de 2007, 
de autoria de Olivier Strecker / 
Wikipedia).☑
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SI TAGLIA...     ...O NON SI TAGLIA?REPETINDO A IDEIA DA EDIÇÃO 250

IL REFERENDUM DI CONFERMA CHE 
DOVEVA TENERSI A MARZO SI TERRÀ
A SETTEMBRE. GLI ITALIANI 
ALL'ESTERO VOTANO ANCHE 
PER CORRISPONDENZA. 
(SE IL VIRUS 
LO PERMETTE!) 

O referendo 
confirmatório 
que era para ocorrer
em março vai ser agora, 
em setembro. Italianos no 
exterior também 
votam por 
correspondência.
(Se o vírus
deixar!)

RIPETENDO L'IDEA DELL'EDIZIONE 250

A l chiudere la presente 
edizione non c’erano 
informazioni complete 
su come sarebbe anda-

to avanti il processo in Brasile ma è sicu-
ro che anche gli italiani all’estero potran-
no votare al referendum convocato per il 
20 e 21 settembre prossimi in tutto il terri-
torio italiano. All’estero, visto che il voto è 
per corrispondenza, si terrà prima, in tem-
po affinché il materiale arrivi nella Penisola 
utile per il suo conteggio. 

La consultazione popolare vuole sa-
pere se i cittadini italiani sono d’accor-
do o no con quello che il Parlamento ha 
già deciso, la riduzione degli scranni, 

 ■ SE CORTA, OU 
NÃO SE CORTA? - A 
o fecharmos a pre-
sente edição ainda 
não existiam infor-
mações completas 
sobre como será 
desenvolvido o pro-
cesso no Brasil, mas 
é certo que os ita-
lianos no exterior 
também poderão 
votar no referen-
do convocado para 
os dias 20 e 21 de 
setembro próximo 
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tanto del Senato (da 315 attuali a 200) 
come della Camera dei Deputati (da 630 
a 400). La diminuzione include anche la 
rappresentanza degli italiani all’Estero 
che, dai 18 scranni attuali in Parlamen-
to (12 deputati e 6 senatori), passerà a 
12 (otto deputati e quattro senatori). 

Benché l’argomento generale per la 
riduzione dei costi della politica sia sta-
to inizialmente forte, con il passare del 
tempo alcune tendenze di partito han-
no iniziato a difendere il mantenimen-
to dello “status quo”. Nella rappresen-
tanza degli italiani all’estero, secondo 
quanto espresso precedentemente, il 
voto per il “No” è quasi un consenso 

em todo o território italiano. No exterior, como o voto é por 
correspondência, isso deve acontecer antes, a tempo de o 
material chegar na Península em tempo para o processo de 
apuração.

A consulta popular quer saber se os cidadãos italianos 
concordam ou não com o que já decidiu o Parlamento sobre 
a redução das cadeiras, tanto do Senado (das 315 atuais para 
200), quanto da Câmara dos Deputados (de 630 para 400). O 
‘enxugamento’ atinge também a representação dos italianos 
no Exterior que, das 18 cadeiras atuais no Parlamento (12 
deputados e seis senadores), passará a 12 cadeiras (oito 
deputados e quatro senadores).

Embora o argumento geral pela diminuição dos custos 
com a política tenha sido inicialmente forte, com o correr do 
tempo algumas tendências partidárias passaram a  defender 
a manutenção do ‘status quo’. Na representação dos italianos 
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tra i più importanti leader, a partire dal senatore e sottose-
gretario Ricardo Merlo, presidente del Maie - ‘Movimento As-
sociativo Italiani all’Estero’. Il suo partito si è schierato con-
tro la riduzione di scranni parlamentari destinati agli italiani 
che vivono fuori dall’Italia, sostenendo che la rappresentan-
za di quasi sei milioni di cittadini già è più bassa della realtà 
trovata all’interno della Penisola. 

Argomento simile presenta l’ex-deputato Fabio Porta, oggi 
coordinatore generale del PD - Partito Democratico in tutta 
l’America del Sud. Seppur il suo partito che integra la base 
di appoggio dell’attuale governo si sia collocato, insieme al 
“Movimento 5Stelle”, a favore della riduzione degli scranni 
parlamentari nel corso delle votazioni, sostiene che manca, 
prima, una nuova legge elettorale e, anche, superare il co-
siddetto “bicameralismo perfetto” (si veda tra Senato e Ca-
mera), più o meno quello che aveva voluto, senza successo, 
il suo partito sotto il governo del premier Matteo Renzi. Oltre 
a ciò, secondo Porta, l’erroe ancor più grande è stata la ridu-
zione del numero dei parlamentari eletti all’estero, in con-
tro tendenza con l’aumento del numero di iscrizioni all’Aire 
(il registro degli elettori italiani all’estero), che è cresciuto 
in tutto il mondo grazie alla nuova immigrazione e alla cit-
tadinanza “ius sanguinis”. 

Nelle file dell’opposizione il pensiero non è molto differen-
te tra gli eletti all’estero. Luis Roberto Lorenzato, della Lega, 
torna a parlare di quello che diceva prima che il referendum 
fosse stato rimandato a causa dell’avvento della pandemia 
del Coronavirus: così come sta - sostiene - l’opera è incom-
pleta: “Credo sia importante tagliare le spese, ma il taglio 
dovrebbe essere non solo in Parlamento ma in tutta l’ammi-
nistrazione pubblica nazionale”. 

La posizione dei parlamentari eletti e di potenziali candi-
dati ad un posto in Parlamento è comprensibile in presenza 
delle difficoltà che la riduzione dei posti causerà ai preten-
denti. In tutta la Circoscrizione Elettorale Estero ci sarà un 
solo scranno di senatore per ognuna delle quattro divisioni 
e, in America del Sud, al massimo tre deputati. Con ciò l’Ar-
gentina, la metà degli italo discendenti del Brasile ma che 
ha il doppio degli elettori, ne riporterà ancor più vantaggi 
- sostengono gli esegeti della politica italiana “all’estero”. 
“Al punto che il Brasile corre il rischio di non eleggere nes-
suno”, dicono alcuni interessati, non sempre capaci di vede-
re l’America del Sud come un collegio unico. 

Difendendo il voto per il “No” in questo referendum, il de-

no exterior, segundo manifestação já 
expressa anteriormente, o voto pelo “Não” 
é quase consenso entre as principais 
lideranças, a começar pelo senador e 
subsecretário Ricardo Merlo, presidente 
do Maie - ‘Movimento Associativo Italiani 
all’Estero’. Seu partido posicionou-se contra 
a redução de cadeiras parlamentares 
destinadas aos italianos que vivem fora 
da Itália, alegando que a representação 
de quase seis milhões de cidadãos já é 
percentualmente menor que a realidade 
encontrada dentro da Península.

Argumento semelhante apresenta o ex-
deputado Fabio Porta, hoje coordenador 
geral do PD - Partido Democratico em toda 
a América do Sul. Embora seu partido 
que integra a base de apoio do governo 
atual tenha se posicionado, juntamente 
com o ‘Movimento 5Stelle’, a favor da 
redução das cadeiras parlamentares 
no curso  das votações, ele argumenta 
que falta, antes, uma nova lei eleitoral 
e, também, a superação do chamado 
‘bicameralismo perfeito' (iguais funções 
entre o Senado e a Câmara), - mais ou 
menos o que pretendeu, sem sucesso, seu 
partido sob o governo do premiê Matteo 
Renzi. Além disso, segundo Porta, o“erro 
ainda maior foi a redução do número 
dos parlamentares eleitos no exterior, 
na contramão do aumento do número de 
inscrições no Aire (cadastro dos eleitores 
italianos no exterior), que cresceu em 
todo o mundo graças à nova imigração 
e à cidadania ‘ius sanguinis’.

Nas fileiras da oposição, o pensamento 
não é muito diferente entre os eleitos 
no exterior. Luis Roberto Lorenzato, da 
Lega, já  volta a falar o que dizia antes 
de o referendo ter sido adiado devido 
o advento da pandemia do coronavírus: 
assim como está - argumenta ele - a 
obra é incompleta: “Acho importante 
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toda reforma cortar despesas, porém o corte deveria ser não 
apenas no Parlamento, mas em toda administração pública 
nacional”.

A posição dos parlamentares eleitos e de potenciais 
candidatos a uma vaga no Parlamento é compreensível 
diante das dificuldades que a redução das vagas haverá de 
causar aos pretendentes. Em toda a Circunscrição Eleitoral do 
Exterior haverá uma só cadeira de senador para cada uma das 
quatro divisões e, na América do Sul, no máximo serão três 
os deputados. Com isso a Argentina, que tem a metade dos 
ítalo descendentes do Brasil mas possui o dobro de eleitores, 
levará mais vantagem ainda - argumentam os exegetas da 
política italiana ‘all’estero’. “A ponto de o Brasil correr o 
risco de não eleger ninguém”, dizem alguns interessados, 
nem sempre capazes de olhar a América do Sul como um 
colégio único.

Ao defender a defesa do voto pelo “Não” neste referendo, 
o deputado Luiz Roberto Lorenzato postou, logo após o decreto 
presidencial que determinou a data da consulta, sua extremada 
preocupação no FaceBook: “Atenção, cidadãos italianos do 
Brasil. Precisamos mostrar nossa existência, força e importância 
nas próximas eleições (sic) de setembro sobre o referendo 
que pretende diminuir/cortar o número dos parlamentares. O 
Brasil perderá todas as vagas da Câmara e do Senado para a 
Argentina que, diferentemente do Brasil, foi bem tratada pelo 
Ministério do Exterior, Embaixada e Consulados”.

Apesar de a matéria ter sido aprovada com uma acachapante 
maioria no Parlamento italiano (inclusive com o voto de muitos 
dos que hoje se posicionam contra), tais palpites e argumentos 
- é evidente - têm a clara e única intenção de influenciar o 
voto de terceiros. E dentre esses “terceiros” estão internautas 
como Juliano Winta da Silva, a observar que “não faz diferença 
alguma ter nada ou ter Ricardo Merlo, Luis Loranzato, Fausto 
Longo...”; ou como Alessandra Bovini Sant’Anna, para quem “a 
única coisa ruim seria não termos representantes no exterior... 
Mas se hoje temos e já não faz diferença, né?”.

Em cada cabeça, como diz o velho ditado, uma sentença. E 
será das milhares de cabeças que sairá a sentença definitiva 
pelo enxugamento  (votar “Sim”) ou não enxugamento (votar 
“Não”) do número de parlamentares italianos. Sim, na Itália, 
assim como no Brasil e alhures, há quem pretende medir a 
força e a qualidade da democracia com o metro da quantidade 
numérica de representantes eleitos. Certo ou errado, agora 
quem decide também sobre isso é o cidadão eleitor. ☑

putato Luiz Roberto Lorenzato ha pub-
blicato, subito dopo il decreto presiden-
ziale che ha deciso la data della consul-
tazione, la sua estrema preoccupazio-
ne su Facebook: “Occhio, cittadini ita-
liani del Brasile. Dobbiamo dimostrare 
la nostra esistenza, forza e importanza 
nelle prossime elezioni di settembre sul 
referendum che vuole diminuire/taglia-
re il numero dei parlamentari. Il Brasile 
perderà tutti i posti della Camera e del 
Senato a favore dell’Argentina che, a 
differenza del Brasile, è stata ben trat-
tata dal Ministero degli Esteri, dall’Am-
basciata e dai Consolati”. 

Benché l’argomento sia stato ap-
provato con una forte maggioranza nel 
Parlamento italiano (tra cui il voto di 
molti di quelli che oggi si schierano 
contro), tali ipotesi ed opinioni - ov-
viamente - hanno l’evidente ed uni-
ca intenzione di influenzare il voto di 
terzi. E tra questi “terzi” ci sono in-
ternauti come Juliano Winta da Silva, 
che osserva “non fa nessuna differenza 
non avere niente o avere Ricardo Mer-
lo, Luis Loranzato, Fausto Longo...”; 
o come Alessandra Bovini Sant’Anna, 
per la quale “l’unica cosa negativa sa-
rebbe non avere rappresentanti all’e-
stero… Se oggi ce l’abbiamo e non fa 
nessuna differenza?”. 

In ogni testa, come dice il vecchio 
detto, una sentenza. E sarà dalle miglia-
ia di teste che uscirà la sentenza defini-
tiva dal prosciugamento (votare “Sì”) o 
non prosciugamento (votare “No”) del 
numero dei parlamentari italiani. Sì, in 
Italia, così come in Brasile e altrove, c’è 
chi vuole misurare la forza e la qualità 
della democrazia con il parametro del-
la quantità numerica dei rappresentanti 
eletti. Giusto o sbagliato, ora chi decide 
su ciò è il cittadino elettore.☑



| Agosto / Agosto 2020 | ınsıeme |8 

ınsıeme

Elettori 
temporaneamente 
all’estero

“G li elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o 
cure mediche si trovino temporaneamente all’este-
ro, per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ri-
cade la data di svolgimento del referendum popolare 

confermativo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero 
dei parlamentari (20-21 settembre 2020), nonché i familiari con loro con-
viventi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza (art. 4-bis, 
comma 1, legge 27 dicembre 2001 n. 459), ricevendo il plico elettorale con-
tenente la scheda per il voto all’indirizzo di temporanea dimora all’estero”, 
informa la Farnesina in “un comunicato stampa” del 23/07. 

“Per esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza, tali elettori 
dovranno far pervenire al comune d’iscrizione nelle liste elettorali un’appo-
sita opzione entro il 19 agosto 2020”.

L’opzione (esercitabile tramite il modulo qui allegato o in carta libera) 
può essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certifi-
cata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa 
dall’interessato.

“L’opzione, obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identi-
tà valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero 
completo cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consola-
re competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei 
requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (ovvero che ci si trova 
- per motivi di lavoro, studio o cure mediche - per un periodo di almeno tre 
mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni in un Paese 
estero in cui non si è anagraficamente residenti, oppure che si è familiare 
convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).

L’opzione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presiden-
te della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministra-
tiva), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichia-
razioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000)”.

“È possibile la revoca della medesima opzione entro lo stesso termine 
(19 agosto 2020)”. “Si ricorda infine - conclude il comunicato - che l’opzio-
ne è valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per le con-
sultazioni referendarie del 20-21 settembre 2020)”.

 ■  ELEITORES TEMPORARIAMENTE NO EXTE-
RIOR -  “Eleitores italianos que estejam tempo-
rariamente no exterior para trabalho, estudo ou 
tratamento médico, por um período de pelo me-
nos três meses, durante o qual recai a data do 
referendo popular confirmatório da lei constitu-
cional sobre a redução do número de parlamen-
tares (20-21 de setembro de 2020), assim como 
seus familiares e coabitantes, poderão exercer o 
direito de voto por correio (art. 4-bis, parágrafo 1, 
lei nº 459, de 27 de dezembro de 2001), receben-
do o envelope eleitoral que contém a cédula para 
votação no endereço de residência temporária no 
exterior”informa a Farnesina em 'comunicado à 
imprensa' datado de /07.

“Para exercer seu direito de voto por corres-
pondência, esses eleitores devem enviar uma op-
ção específica ao 'comune'  de inscriçao nas listas 
eleitorais até 19 de agosto de 2020.”

“A opção (que pode ser exercida usando o 
formulário anexado aqui ou em papel comum) 
pode ser enviada por correio, fax, e-mail, incluin-
do e-mail não certificado, ou enviada em mãos 
ao Município também por outra pessoa que não 
a pessoa em questão”.

“A opção, obrigatoriamente acompanhada de 
uma cópia de um documento de identidade válido 
do eleitor, deve, em qualquer caso, conter o ende-
reço postal completo para o qual o envelope elei-
toral deve ser enviado, a indicação da repartição 
consular responsável pelo território e uma decla-
ração que ateste posse dos requisitos de admissão 
ao voto por correspondência (ou seja, que você se 
encontra -  para fins de trabalho, estudo ou trata-
mento médico, por um período de pelo menos três 
meses durante o qual ocorre a data da consulta em 
um país estrangeiro no qual você não é residente, 
ou que é membro da família de um cidadão que está 
nas condições mencionadas)”.

“A opção deve ser feita nos termos dos ar-
tigos 46 e 47 do decreto do Presidente da Repú-
blica de 28 de dezembro de 2000, n. 445 (texto 
consolidado das disposições legislativas e regu-
lamentares sobre documentação administrativa), 
declarando-se ciente das conseqüências criminais 
em caso de falsas declarações (art. 76 do mencio-
nado Decreto Presidencial 445/2000)”.

“É possível revogar a mesma opção no mesmo 
prazo (19 de agosto de 2020)”. “Por fim - conclui 
o comunicado - , lembra-se que a opção é válida 
apenas para a votação a que se refere (ou, neste 
caso, para as consultas do referendo de 20 a 21 
de setembro de 2020).☑

https://conscuritiba.esteri.it/consolato_curitiba/resource/doc/2020/07/modelloopzionevoto_referendum_2020_corretto.pdf
https://conscuritiba.esteri.it/consolato_curitiba/resource/doc/2020/07/modelloopzionevoto_referendum_2020_corretto.pdf
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REFERENDUM

Qualificare o 
quantificare?

L’Italia fuori dall’Italia è chiamata, ancora una 
volta, a giudicare, via referendum, su un’im-
portante questione nazionale. Questa volta, 
il sì o il no di ogni elettore iscritto all’Aire ha 

a che vedere con la diminuzione del numero di scranni tan-
to alla Camera come al Senato. 

Il taglio raggiunge, ovviamente, le comunità italiane nei 
cinque continenti: dei 18 parlamentari eletti nella Circoscri-
zione Estero, nel caso in cui le urne confermino il sì, ne ri-

Brava Gente
Eduardo Fiora - SP
fiora@insieme.com.br
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REFERENDO - QUALIFICAR OU 
QUANTIFICAR? -  A Itália fora da Itália 
é chamada, mais uma vez a opinar, via 
referendo, sobre importante questão 
nacional. Desta vez, o sim ou o não de 
cada eleitor registrado no Aire diz respeito 
à diminuição do número cadeiras, tanto 
na Câmara quanto no Senado.

O corte, atinge, evidentemente, 



| Agosto / Agosto 2020 | ınsıeme |10 

ınsıeme

marranno 12 (otto deputati e 4 senatori). Una riforma giu-
sta e coerente? Le urne, a settembre, diranno quello che 
pensano gli elettori. 

Questa rubrica, nel contesto del referendum, propone 
una riflessione: dobbiamo o no superare la questione della 
quantità di rappresentanti delle comunità italiane in Parla-
mento e iniziare a pensare seriamente alla qualificazione 
dei candidati che, ad ogni elezione legislativa, ci chiedono 
un voto di fiducia? 

Se l’attuale legislatura terminerà naturalmente il suo ci-
clo, di cinque anni, il prossimo impegno elettorale delle co-
munità all’estero si terrà nel 2023, quando Camera e Senato 
saranno rinnovati. Quindi il tempo è la cosa che non ci man-
ca per discutere una questione che consideriamo centrale: 
chi si presenta come candidato nelle circoscrizioni all’estero 
è, di fatto, in grado di esercitare la pienezza di un mandato 
dove dovrà prendere decisioni che, nella maggior parte dei 
casi, hanno a che vedere con i cittadini che vivono in Italia? 

Non è la prima volta che questa rubrica affronta questo 
argomento. Abbiamo già avuto l’opportunità di dire che can-
didature di italiani all’estero esigono da chi aspira uno dei 
posti, non importa che siano 18 o 12 - una profonda cono-
scenza della storia, geografia e l’attualità dell’Italia ed an-
che della complessità della geopolitica dell’Unione Europea, 
a partire dalla piena conoscenza della lingua di Dante. È in-

as comunidades italianas nos cinco 
continentes: dos 18 parlamentares 
eleitos na Circunscrição Exterior, caso 
as urnas confirmem o sim, passaremos a 
contar com 12 (oito deputados e quatro 
senadores). 

Uma reforma justa e coerente? 
As urnas, em setembro, dirão o que 

pensam os eleitores.
Esta coluna,no contexto do referendo, 

propõe uma reflexão: precisamos ou não 
ultrapassar a questão da quantidade 
de representantes das comunidades 
italianas no Parlamento e começar a 
pensar seriamente na qualificação dos 
candidatos que, a cada eleição legislativa, 
nos pedem um voto de confiança? 

Se a atual Legislatura completar seu 
ciclo de cinco anos, o próximo compromisso 
eleitoral das comunidades no exterior 
acontecerá em 2023, quando Câmara e 
Senado serão renovados. Portanto, tempo 
é o que não nos falta para debatermos 
uma questão que consideramos central: 
quem se apresenta como candidato nas 
circunscrições no exterior tem, de fato, 
capacidade para exercer a plenitude um 
mandato onde terá de tomar decisões 
que, na maioria das vezes, dizem respeito 
exclusivamente aos cidadãos que moram 
na Itália?

Não é a primeira vez que essa coluna toca 
nesse assunto. Já tivemos a oportunidade 
de dizer candidaturas de italianos no 
exterior exigem do postulante uma 
das vagas, não importam que sejam 
18 ou 12- um profundo conhecimento da 
história, geografia e contemporaneidade 
da Itália e também da complexidade da 

Italianos no Brasil e América do Sul 
já indicaram ao Parlamento pessoas com 

plena noção do que sejam Itália e Europa. 
Mas também é notório que em seguidas 

oportunidades, tanto o Montecitorio quanto 
o Palazzo Madama, receberam “onorevoles” 

pouco capazes

““

““
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concepibile pensare ad un candidato alla Camera o Senato 
che si inceppa all’esprimersi in italiano, tanto a Montecito-
rio come a Palazzo Madama. Se la capacità di espressione 
orale è compromessa, cosa dire della mancanza di condi-
zioni per articolare un testo scritto al momento della pre-
sentazione di un documento ufficiale? 

Questa colonna ha grandi difficoltà ad accettare un mo-
dello di candidature all’estero che non tenga in considera-
zione proprio questo aspetto qualitativo della conoscenza 
dell’Italia ed dell’Europa da parte di quelli che vorrebbero 
essere chiamati “onorevole”. 

Prendiamo il tema dello sbarco degli immigranti sulla co-
sta siciliana. Per discutere e votare su questa questione il 
deputato o senatore italiano eletto all’estero dovrà tenere 
in considerazione i vari impatti e conseguenze di caratte-
re sociale, economico, culturale e geopolitico. In caso con-
trario, il voto non sarà qualificato ma bensì un’espressione 
individuale che, al massimo, seguirà la tendenza del parti-
to o la coalizione. 

Italiani in Brasile e America del Sud, come un tutt’uno, 
hanno già indicato al Parlamento molte persone con piena 
o addirittura ottima idea di cosa siano l’Italia e l’Europa. 
Ma è anche noto che in varie occasioni, tanto Montecitorio 
come Palazzo Madama, hanno ricevuto “onorevoli” poco 
capaci di esercitare ed onorare il loro mandato con un mi-
nimo di qualifica. ☑ 

geopolítica da União Europeia, começando 
pelo domínio pleno da língua de Dante. 
É inconcebível imaginar um candidato à 
Câmara ou Senado tropeçando feio ao 
se expressar em italiano seja no Palazzo 
Montecitorio ou no Palazzo Madama. 
Se a capacidade de expressão oral está 
comprometida, o que dizer da falta de 
condições de articulação da escrita na 
hora de redigir um texto de caráter oficial? 

Esta coluna tem enorme dificuldade 
em aceitar um modelo de candidaturas 
no exterior que não leve em conta 
justamente esse aspecto qualitativo 
do conhecimento de Itália e de Europa 
por parte daqueles que desejam ser 
chamados de “onorevole”. 

Peguemos o tema do desembarque 
de imigrantes nas costa siciliana. Para 
debater e votar matérias sobre essa 
questão o deputado ou senador italiano 
eleito no exterior terá levar em conta 
múltiplos impactos e desdobramentos 
de caráter social, econômico, cultural e 
geopolítico. Se assim não for, o voto não 
será qualificado e, sim,mera expressão 
individual que, quando muito, seguirá 
a tendência da bancada do partido ou 
coalização. 

Italianos no Brasil e América do Sul, 
como um todo, já indicaram ao Parlamento 
muitas pessoas com plena ou mesmo 
excelente noção do que sejam Itália 
e Europa. Mas também é notório que 
em seguidas oportunidades, tanto o 
Montecitorio quanto o Palazzo Madama, 
receberam “onorevoles” pouco capazes 
de exercerem e honrarem seus  mandatos 
com um mínimo de qualificação.☑

 Precisamos ou não ultrapassar 
a questão da quantidade de 

representantes das comunidades 
italianas no Parlamento e começar 
a pensar seriamente na qualificação 
dos candidatos que a cada eleição 
legislativa nos pedem um voto de 

confiança? 



 ●

| Agosto / Agosto 2020 | ınsıeme |12 

ınsıeme

★ ROMA 10/11/1928

+ ROMA 06/07/2020

Ennio MorriconeEnnio Morricone



| Agosto / Agosto 2020 | ınsıeme | 13 

ınsıeme

Vi piacevano i western spaghetti e nemmeno 
sapevate dell'autore di quella musica che 

elevava il clima di suspense ai massimi livelli 
prima che il protagonista riuscisse a risolvere il 

problema. Un fischio soffocato, una fisarmonica 
a bocca, un trotterellio di cavalli… Lì c'era 

Morricone. Musiche indimenticabili che ancora 
oggi invitano a rivedere molte delle quasi 500 

colonne sonore da lui fatte per il cinema di tutti 
i generi - senza dubbi il più grande di sempre. È 
passato dal classico al pop, componendo senza 
preconcetti, provando tutti i ritmi e suoni che la 

sua fertile immaginazione gli permetteva. Ma 
quello che pochi sanno è che c’è anche la sua 

mano ed il suo talento in molte di quelle musiche 
italiane degli anni '60 che più amate: Sapore 

di Sale (Gino Paoli), Il Mondo (Jimmy Fontana), 
La partita di pallone e Come te non c'è nessuno 

(Rita Pavone), In ginocchio da te, Se perdo 
anche te, C'era un ragazzo che come me amava 

i Beatles e i Rolling Stones (Gianni Morandi), 
quando finisce un amore (Riccardo Cocciante) 
e tante altre, incluse alcune di Sergio Endrigo. 

Timido, quasi impercettibile, così era Morricone, 
a volte così impetuoso e tonitruante nella 

musica, a volte tanto dolce e sottile come un 
sussurro nella melodia…ma sempre originale. 

All'improvviso, in mezzo alla pandemia e 
ancora producendo, ha preso commiato: Con un 
necrologio scritto di suo pugno, nel quale chiede 

una sepoltura semplice “per non disturbare 
nessuno”. Resta la sua musica. Pubblichiamo di 

seguito tre articoli di nostri invitati su un poco 
della vita ed il lavoro di un altro genio italiano 

che se ne è andato. 

Você curtiu cinema bang-bang e às 
vezes nem se ligou no autor daquela 
música que elevava o clima de suspense 
ao máximo antes que o 'mocinho' 
conseguisse resolver a questão. Um 
assobio rouco, uma gaitinha de boca, 
um tropel de cavalos... Ali estava 
Morricone. Melodias inesquecíveis 
ainda hoje convidam a rever muitas das 
perto de 500 colunas sonoras que ele 
fez para o cinema de todos os gêneros 
- sem dúvida o maior de todos até 
aqui. Foi do clássico ao pop, compondo 
sem preconceitos, provando todos os 
ritmos e sons que a fertilidade de sua 
imaginação proporcionou. Mas o que 
pouca gente sabe é que também tem 
seu dedo e talento em muitas daquelas 
músicas italianas dos anos 60 que você 
mais curte: Sapore di Sale (Gino Paoli), 
Il Mondo (Jimmy Fontana), La partita di 
palone e Come te non c'è nessuno (Rita 
Pavone), In ginocchio da te, Se perdo 
anche te, C'era un ragazzo che come me 
amava i Beatles e i Rolling Stones (Gianni 
Morandi), Quando finische un amore 
(Riccardo Cocciante) e tantas outras, 
incluindo algumas de Sérgio Endrigo. 
Tímido, quase imperceptível, assim era  
Morricone, às vezes tão impetuoso e 
tonitroante na música e às vezes tão doce 
e sutil como um sussurro na melodia... 
mas sempre original. De repente, em 
meio à pandemia e ainda produzindo, 
ele também se despediu: Com um 
necrológico escrito de próprio punho, 
onde pede enterro simples “para não 
incomodar ninguém”. Fica a sua música. 
Na sequência artigos de três convidados 
de Insieme, um pouco da vida e obra de 
mais um grande gênio italiano que se foi.



 ● 👁12👁👁👁👁👁
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di / por Paola Andri * - Curitiba PR

I l  6 luglio scorso, il 2020 ci ha nuovamente colpiti da 
una triste notizia che arrivava dall’Italia. Il cinema 
mondiale perdeva uno dei suoi nomi più importan-
ti, Ennio Morricone. Era ricoverato in una clinica di 

Roma, dopo una brutta caduta che gli aveva fratturato il femo-
re. A 91 anni, Morricone era ancora lucido e continuava a lavo-
rare nella sua casa, con vista su Piazza Venezia, nel centro sto-
rico della capitale italiana. 

Ennio Morricone non componeva colonne sonore per il cine-
ma, ma musica assoluta, come lui diceva, che rappresentava un 
elemento a sé stante, dando emozione al film. Paura, tristezza, 
euforia, mistero... Sentimenti trasformati in melodie dalla sen-
sibilità di un grande artista. 

Morricone era un motivo di orgoglio per gli italiani e molti 
personaggi famosi del paese hanno lamentato la sua scompar-
sa: la cantante Giorgia, su Twitter, ha scritto “Saper fare, con 
la musica, l’eternità. Buon viaggio, Maestro Ennio Morricone”. 
L’attore e regista Roberto Benigni, vincitore di Oscar con il film 
“La vita è bella, ha ricordato Morricone durante la premiazione 
del Nastro D’Argento, ricevuto per la sua interpretazione di Gep-
petto, nel film Pinocchio, “Dedico questo premio a Ennio Morri-
cone, che ha fatto vibrare l’Italia e il mondo con la sua musica, 
genio e regolarità allo stesso tempo”. 

Autore di circa 500 colonne sonore, tra le quali quelle che ri-
masero famose nei cosiddetti Spaghetti Western (nome dato ai 
film in stile western nord americano, ma all’italiana), diretti da 
Sergio Leone negli anni ‘60 e ‘70. Impossibile non sentire la co-
lonna di “Il Buono, Il Brutto e il Cattivo” (1968) e non ricordare 

 ■ “NÃO QUERO INCOMODAR NINGUÉM” 
- No dia 06 de julho, 2020 nos golpeou, mais 
uma vez, com uma triste notícia vinda da Itá-
lia. O cinema mundial perdeu um de seus 
maiores nomes, Ennio Morricone. Ele esta-
va internado em uma clínica de Roma, após 
sofrer uma queda e fraturar o fêmur. Aos 91 
anos, Morricone ainda estava lúcido e conti-
nuava trabalhando em sua casa, com vista 
para a Piazza Venezia, no centro histórico 
da capital italiana. 

Ennio Morricone não compunha trilhas, 
mas sim, músicas para cinema, a música 
absoluta, como ele dizia, que representava 
um elemento em si mesma, dando emoção 
ao filme. Medo, tristeza, euforia, mistério... 
Sentimentos transformados em melodias pela 
sensibilidade de um grande artista. 

Morricone era motivo de orgulho para 
os italianos e vários famosos do país se 
manifestaram sobre a perda: a cantora 
Giorgia, pelo Twitter, postou “Saber fazer, 
com a música, a eternidade. Boa viagem, 
Maestro Ennio Morricone”. O ator e diretor 
Roberto Benigni, ganhador do Oscar com o 
filme A vida é bela, relembrou Morricone 
durante premiação do Nastro D’Argento, que 
recebeu por sua interpretação de Geppetto, no 
filme Pinóquio, “Dedico este prêmio a Ennio 
Morricone, que tocou a Itália e o mundo com 
sua música, genialidade e regularidade ao 
mesmo tempo”.

Responsável por cerca de 500 trilhas, 
dentre elas as que ficaram famosas nos filmes 
Spaghetti Western (nome que se deu ao estilo 
bang-bang norte americano, só que à italiana), 
dirigidos por Sergio Leone nas décadas de 
60 e 70. Impossível não ouvir a trilha de Três 
Homens em Conflito (1968) e não lembrar 
dos cawboys mal encarados que chagavam 
com seus cavalos relinchantes para grandes 
duelos no deserto. Em 1971, também musicou 
a adaptação para as telonas do diretor Pier 
Paolo Pasolini do clássico Decameron, de 

“Non voglio 
disturbare 
nessuno”
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Giovanni Boccaccio. Sua versatilidade também 
apareceu com maestria no clássico Os Intocáveis 
(1987) de Brian de Palma. A sensibilidade de 
suas notas também contribuiu para o sucesso 
do premiadíssimo Cinema Paradiso (1989), 
de Giuseppe Tornatore. 

Oscar, Grammy Award, David di Donatello, 
Globo de Ouro, Nastro D’Argento, foram alguns 
dos prêmios deste gênio das trilhas, que 
surpreendeu seus fãs preparando seu próprio 
obituário, revelado à imprensa italiana pelo 
seu advogado e amigo, Giorgio Assuma. O 
maestro queria escrever sobre si e sua morte 
em primeira pessoa. Despede-se, no texto, 
de sua esposa, Maria Travia, a quem declara 
seu amor, de seus filhos, netos, amigos e 
do diretor de cinema Giuseppe Tornatore.

Leia, na íntegra, o obituário escrito por 
Morricone:

“Ennio Morricone está morto. Anuncio 
a todos os amigos que sempre estiveram 
próximos de mim e também aos que estão 
um pouco distantes e os saúdo com muito 
carinho.

Impossível nomear a todos. Mas uma 

quei ceffi di cawboy che arrivavano a cavallo per grandi duelli 
nel deserto. Nel 1971 ha composto le musiche per l’adattamen-
to cinematografico da parte del regista Pier Paolo Pasolini del 
classico Decameron, di Giovanni Boccaccio. La sua versatilità è 
presente con maestria nel classico Gli Intoccabili (1987) di Brian 
de Palma. La sensibilità delle sue note ha anche contribuito al 
successo del premiatissimo Nuovo Cinema Paradiso (1989), di 
Giuseppe Tornatore. 

Oscar, Grammy Award, David di Donatello, Globo de Ouro, Na-
stro D’Argento, sono stati alcuni dei premi di questo genio del-
le colonne sonore, che ha sorpreso i suoi fans preparando il suo 
necrologio, trasmesso alla stampa italiana dal suo avvocato e 
amico Giorgio Assuma. Il maestro voleva scrivere di lui e la sua 
morte in prima persona. Prende commiato, nel testo, da sua mo-
glie, Maria Travia, alla quale dichiara il suo amore, dai suoi figli, 
nipoti, amici e dal regista Giuseppe Tornatore. 

Leggete per intero il suo necrologio scritto da lui stesso:
“Io Ennio Morricone sono morto. Lo annuncio così a tut-

ti gli amici che mi sono stati sempre vicini ed anche a quelli 
un po’ lontani, che saluto con grande affetto. Impossibile 
nominarli tutti, ma un ricordo particolare è per Peppuccio 

Cliccate nell’immagine per vedere il video dell’annuncio 
della morte del maestro (giornale ‘La Repubblica”)  ♦ 
Clique na imagem para ver o vídeo do anúncio da morte do 
maestro. (jornal ‘A Repubblica”) 

⊲

https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/ennio-morricone--io-sono-morto-vado-via-senza-disturbare--il-necrologio-scritto-dal-maestro-in-persona/363492/364049
https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/ennio-morricone--io-sono-morto-vado-via-senza-disturbare--il-necrologio-scritto-dal-maestro-in-persona/363492/364049
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(il regista Giuseppe Tornatore, ndr) e Roberta, amici fraterni 
molto presenti in questi ultimi anni della mia vita. C’è solo 
una ragione che mi spinge a salutare tutti così e ad avere un 
funerale in forma privata: non voglio disturbare nessuno.

Saluto con tanto affetto Ines, Laura, Sara, Enzo e Nor-
bert per aver condiviso con me e la mia famiglia gran par-
te della mia vita.

Voglio ricordare con amore le mie sorelle Adriana, Ma-
ria e Franca e i loro cari e far sapere loro quanto gli ho vo-
luto bene.

Un saluto pieno, intenso e profondo ai miei figli Marco, 
Alessandra, Andrea e Giovanni, mia nuora Monica e ai miei 
nipoti Francesca, Valentina, Francesco e Luca. Spero che 
comprendano quanto li ho amati.

Per ultima Maria, ma non ultima. A lei rinnovo l’amore 
straordinario che ci ha tenuti insieme e che mi dispiace ab-
bandonare. A lei va il mio più doloroso addio.”

Morricone ha vissuto intensamente i suoi 91 anni ed ha 
reso eterna la sua genialità in innumerevoli opere che si ri-
trovano nelle collaborazioni con grandi registi del cinema; 
ma, in particolare, nei cuori di tutti gli amanti del cinema.

lembrança especial vai para Peppuccio e 
Roberta, amigos fraternos muito presentes 
nos últimos anos de nossa vida. Há apenas 
uma razão que me leva a cumprimentar todos 
assim e a ter um funeral privado: não quero 
incomodá-los.

Saúdo calorosamente Inês, Laura, Sara, 
Enzo e Norbert por terem compartilhado 
grande parte da minha vida comigo e com 
minha família. Quero lembrar com carinho 
as minhas irmãs Adriana, Maria, Franca e 
seus entes queridos e que elas saibam o 
quanto eu as amava.

Uma saudação completa, intensa e profunda 
aos meus filhos Marco, Alessandra, Andrea, 
Giovanni, minha nora Monica e aos meus 
netos Francesca, Valentina, Francesco e 
Luca. Espero que eles entendam o quanto 
eu os amava.

Por último, mas não menos importante 
(Maria). Renovo a você o extraordinário amor 
que nos uniu e que lamento abandonar. Para 
você, o adeus mais doloroso.” 

Morricone viveu intensamente seus 91 
anos e eternizou sua genialidade em inúmeras 
obras que estão eternizadas nas parcerias 
com grandes diretores de cinema; mas, 
principalmente, nos corações de todos os 
apaixonados por cinema.☑ 

 ● Paola Andri è 
giornalista, specialista 
in Comunicazione 
Audiovisiva e in 
Insegnamento di 
Lingua e Cultura 
Italiana. ♦ Paola Andri é 
jornalista, especialista em 
Comunicação Audiovisual 
e em Ensino de Língua e 
Cultura Italiana.
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Di /Por Paolo Meneghini - Italia

N ella notte fra il 5 e il 6 luglio si è spento a Roma 
il maestro Ennio Morricone, che era nato nella 
Capitale, rione Trastevere, il 10 novembre del 
1928. Il suo genio musicale si è espresso so-

prattutto nella musica da film, ambito nel quale è probabilmen-
te il più prolifico autore di tutti i tempi e certamente uno dei più 
importanti nella storia del cinema mondiale.

Nato, cresciuto e vissuto a Roma – suo padre suonava la trom-
ba al Teatro dell'Opera – Morricone era tuttavia un romano ati-
pico: pacato nei modi, parlava con un tono di voce sempre som-
messo, era molto riservato e restio a mettersi in mostra, forse 
per un'innata timidezza. È difficile trovare una foto che lo ritrag-
ga con un sorriso aperto. I “romani de Roma”, al contrario, sono 
generalmente molto espansivi, “caciaroni”: basti pensare al ro-

Addio, Maestro, lascerai 
un grande vuoto

 ■ ADEUS, MAESTRO, DEIXARÁS UM GRAN-
DE VAZIO -  Na noite entre 5 e 6 de julho, 
morreu o maestro Ennio Morricone, nascido 
na capital, distrito de Trastevere, em 10 de 
novembro de 1928. Seu gênio musical foi 
expresso, sobretudo, na música para cine-
ma, uma área em que ele é provavelmente 
o autor mais prolífico de todos os tempos 
e, certamente, um dos mais importantes 
da história do cinema mundial.

Nascido, criado e morando em Roma - 
seu pai tocava trompete n Teatro da Ópera - 
Morricone era no entanto um romano atípico: 
calmo em seus modos, falava com um tom de 
voz sempre moderado, era muito reservado 
e relutante em se exibir, talvez por uma 
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mano per antonomasia, il grande Alberto Sordi, del quale si com-
memorano proprio quest'anno i 100 anni dalla nascita.

Ripercorrendo la lunga e intensa carriera professionale di 
Morricone, potremmo suddividerla in tre filoni: quello di arran-
giatore di canzoni (che ha contrassegnato i primi anni), quello 
di autore di musica erudita e quello, più noto, di compositore di 
musica da film.

Morricone ha nobilitato il ruolo dell'arrangiatore, che in campo 
musicale è colui che “veste” e “confeziona” una melodia scritta 
da altri. Per farlo, l'arrangiatore deve possedere una profonda 
cultura musicale, padroneggiare la tecnica della composizione, 
conoscere a fondo i vari generi musicali e le capacità timbriche 
di ogni strumento. Morricone aveva tutte queste caratteristiche 
– dopo il diploma in tromba aveva studiato composizione con 
Goffredo Petrassi al Conservatorio di Roma – e non a caso egli è 
stato prima di tutto uno straordinario arrangiatore. Molte canzo-
ni di successo degli anni Sessanta, popolarissime anche in Brasi-
le, sono state “vestite” proprio da lui. Qualche esempio? Sapore 
di sale di Gino Paoli, Il mondo di Jimmy Fontana, Abbronzatissi-
ma di Edoardo Vianello, Se telefonando di Mina, Il barattolo di 
Gianni Meccia... e tante altre. Sono solo “canzonette”, è vero, 
ma hanno fatto il giro del mondo e chissà se avrebbero avuto lo 
stesso successo planetario senza il magico tocco del Maestro.

La musica classica è sempre stata il grande amore di Ennio 
Morricone, un amore “segreto” ma coltivato con costanza fin 
dal 1957, anno in cui scrisse un Concerto per orchestra e Quat-
tro pezzi per chitarra. Da allora il Maestro ha composto un cen-
tinaio di brani classici per orchestra e strumento solista, per va-
rie formazioni da camera e per sola voce, molti anche in tema 
religioso. Si tratta di una produzione preziosa, colta, per nulla 
minore e pertanto non si giustifica l'indifferenza che gran parte 
del serioso mondo della musica “classica” ha spesso riservato 
al Morricone autore di musica erudita, “assoluta”. Di questo il 
Maestro ne ha sempre sofferto.

Come compositore per il cinema, infine, il musicista romano 
ha accompagnato con le sue melodie circa 450 film: è un numero 
impressionante, se si considera che negli anni Settanta e Ottanta 
riusciva a produrre in media più di 20 colonne sonore all'anno. 
E poiché una colonna sonora solitamente non è fatta da un solo 
tema, si stima che nella sua lunga carriera di autore di musica 
da film iniziata ufficialmente nel 1961, Morricone abbia messo 
la sua firma su oltre 2500 brani.

Il Maestro ha collaborato con i più importanti registi italiani 
degli ultimi 60 anni e con alcuni grandi nomi internazionali, fra 

timidez inata. É difícil encontrar uma foto 
que o retrate com um sorriso aberto. Os 
“romanos de Roma”, pelo contrário, são 
geralmente muito expansivos, falastrões: 
pense no romano por excelência, o grande 
Alberto Sordi, cujo 100º aniversário de seu 
nascimento é comemorado este ano.

Percorrendo a longa e intensa carreira 
profissional de Morricone, poderíamos dividi-
la em três vertentes: a de arranjador de 
canções (que marcou os primeiros anos), a de 
autor da música erudita e, a mais conhecida 
do compositor, da música cinematográfica.

Morricone enobreceu o papel do arranjador, 
que na música é quem “veste” e “embala” 
uma melodia escrita por outros. Para fazer 
isso, o arranjador deve ter uma cultura 
musical profunda, dominar a técnica da 
composição, ter um conhecimento profundo 
dos vários gêneros musicais e das habilidades 
tonais de cada instrumento. Morricone tinha 
todas essas características - depois de se 
formar em trompete, estudou composição 
com Goffredo Petrassi no Conservatório de 
Roma - e não surpreendentemente, ele foi 
antes de tudo um arranjador extraordinário. 
Muitos hits dos anos sessenta, também muito 
populares no Brasil, foram “vestidos” por 
ele. Alguns exemplos? “Sapore di sale” de 
Gino Paoli, “Il Mondo” de Jimmy Fontana, 
“Abbronzatissima” de Edoardo Vianello, “Se 
telefonando” de Mina, “Il Baratolo”  de 
Gianni Meccia ... e muitos outros. São apenas 
“canções”, é verdade, mas elas viajaram 
pelo mundo e quem sabe se eles teriam 
o mesmo sucesso planetário sem o toque 
mágico do Maestro.

A música erudita sempre foi o grande 
amor de Ennio Morricone, um amor “secreto”, 
mas cultivado de maneira constante desde 
1957, ano em que ele escreveu um concerto 
para orquestra e quatro composições para 
violão. Desde então, o Maestro compôs uma 
centena de peças clássicas para orquestra 
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i quali possiamo ricordare Brian De Pal-
ma, Quentin Tarantino, Oliver Stone, Ro-
man Polanski e Pedro Almodóvar. Tutta-
via nella sua estrema umiltà e generosi-
tà egli si prestava a collaborare volentieri 
con registi minori o agli esordi. È il caso 
del Premio Oscar Giuseppe Tornatore che 
Morricone conobbe proprio in occasione 
del primo successo del regista siciliano 
– Nuovo Cinema Paradiso – e al quale 
lo legò un rapporto di profonda amicizia 
nonostante la notevole differenza d'età.

I suoi pezzi più famosi, che sono già 
considerati degli “evergreen”, sono legati 
a film importanti: quelli nati dalla colla-
borazione con il regista Sergio Leone (la 
cosiddetta “trilogia del dollaro” e sopra 
tutti C'era una volta in America) e poi Mis-
sion, Gli intoccabili, La leggenda del pia-
nista sull'oceano, Nuovo Cinema Paradi-
so, Bugsy... Tuttavia Morricone ha com-
posto musiche sublimi anche per pellicole 
che hanno avuto scarso successo e che in 
qualche modo sono sopravvissute all'oblio 
proprio grazie alle colonne sonore scritte 
dal Maestro romano. Per gli amanti della 
bella musica vale proprio la pena andare 
a scoprire le tante perle, spesso nascoste, 
che sono uscite dalla sua penna.

Parlando dei riconoscimenti interna-
zionali sarebbe impossibile fare un elen-
co dei premi che gli sono stati atribui-
ti in tutto il mondo: basta solo ricorda-
re le cinque ‘nominations’ e i due Oscar 
vinti (che conservava gelosamente sotto 
chiave, nella sua casa romana) e poi tre 
‘Golden Globe’, dieci David di Donatello, 
il Leone d'Oro della Mostra del Cinema di 
Venezia, varie ‘Lauree Honoris Causa’...

Insomma, Ennio Morricone è stato un 
personaggio che ha realmente dedicato 
tutta la sua vita alla musica: quanto fu me-
todica, semplice, quasi frugale la sua vita 
privata, tanto fu intensa e piena di suc-

e instrumento solo, para vários conjuntos de câmara e para voz 
unicamente, muitas também sobre tema religioso. Trata-se de uma 
produção preciosa, culta, de modo algum menor, e, portanto, a 
indiferença que grande parte do mundo sério da música “clássica” 
costuma reservar para Morricone, autor de música erudita, “absoluta”, 
não pode ser justificada. O Mestre sempre sofreu com isso.

Finalmente, como compositor de cinema, o músico romano 
acompanhou cerca de 450 filmes com suas melodias: um número 
impressionante, considerando que nas décadas de 70 e 80 ele 
conseguiu produzir, em média, mais de 20 trilhas sonoras por ano. 
E como a trilha sonora geralmente não é feita a partir de um único 
tema, estima-se que em sua longa carreira como autor de música 
para cinema, que começou oficialmente em 1961, Morricone tenha 
colocado sua assinatura em mais de 2500 músicas.

O Maestro colaborou com os mais importantes diretores italianos 
dos últimos 60 anos e com alguns grandes nomes internacionais, 

Morricone a 81 anni, fotografato al 66º Festival 
di Venezia. ♦ Morricone aos 81 anos de idade, 
fotografado no 66º Festival de Veneza. 
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entre os quais podemos lembrar Brian De Palma, Quentin Tarantino, 
Oliver Stone, Roman Polański e Pedro Almodóvar. No entanto, em 
sua extrema humildade e generosidade, prestou-se a colaborar 
voluntariamente com diretores menores ou no início de carreira. 
É o caso do vencedor do Oscar Giuseppe Tornatore que Morricone 
conheceu por ocasião do primeiro sucesso do diretor siciliano - Nuovo 
Cinema Paradiso - e com quem ele manteve um relacionamento 
de profunda amizade, apesar da considerável diferença de idade.

Suas peças mais famosas, que já são consideradas “evergreen”, 
estão ligadas a filmes importantes: os que nasceram da colaboração 
com o diretor Sergio Leone (a chamada “trilogia do dólar” e, 
acima de tudo, “Era uma vez na América”) e então “Missão”, 
“Os Intocáveis”, “A lenda do pianista no oceano”, “Nuovo Cinema 
Paradiso”, “Bugsy” ... No entanto, Morricone compôs música sublime 
também para filmes que tiveram pouco sucesso e que de alguma 
forma sobreviveram ao esquecimento graças às colunas sonoras 
escrito pelo maestro romano. Para os amantes de música bonita, 
vale a pena descobrir as muitas pérolas, muitas vezes escondidas, 
que saíram de sua caneta.

Falando em prêmios internacionais, seria impossível fazer uma 
lista dos prêmios que lhe foram concedidos em todo o mundo: lembre-
se das cinco 'indicações' e dos dois Oscars (que ele zelosamente 
mantinha trancados em sua casa romana) e depois os três 'Golden 
Globe', dez 'David di Donatello', o Leão de Ouro do Festival de 
Veneza, e vários  'Honoris Causa'...

Em resumo, Ennio Morricone foi um personagem que realmente 
dedicou toda a sua vida à música: assim como foi metódica, simples, 
quase frugal sua vida privada, assim também foi  intensa e bem-
sucedida a vida profissional. Ao lado dele, uma presença constante: 
sua esposa Maria, que lhe deu quatro filhos. Tendo se conhecido 
por acaso em um quarto de hospital em 1951, os dois se casaram 
em 1956 e viveram um para o outro desde então. O segredo do 
amor eterno? O próprio Maestro explicou isso em uma entrevista 
há algum tempo: “Não sei se há amor à primeira vista, mas sei 
que há tenacidade, consistência, seriedade, duração e - é claro 
- fidelidade”.

As últimas palavras do obituário que o mestre escreveu com 
suas próprias mãos alguns dias antes de morrer (págs. 15/16) são 
dedicadas a Maria.

Adeus, Maestro, você deixará um grande vazio - no panorama 
italiano ainda não se vê um compositor no horizonte que, nem de 
longe, possa ser considerado à sua altura - mas, em compensação, 
sua música permanecerá imortal. ☑

cessi quella professionale. Al suo fianco 
una presenza costante: la moglie Maria 
che gli ha dato quattro figli. Conosciu-
tisi casualmente nel 1951 in una stanza 
d'ospedale, i due si sposarono nel 1956 
e da allora hanno vissuto l'uno per l'al-
tra. Il segreto dell'amore eterno? Lo ha 
spiegato lo stesso Maestro in un'intervi-
sta di qualche tempo fa: “non so se esi-
sta il colpo di fulmine, so però che esi-
stono la tenuta, la coerenza, la serietà, 
la durata e – certo – la fedeltà”.

A Maria sono dedicate le ultime paro-
le del necrologio che il maestro ha volu-
to scrivere con le sue mani pochi giorni 
prima di morire (pag. 15/16).

Addio, Maestro, lascerai un grande 
vuoto – nel panorama italiano non si vede 
ancora all'orizzonte un compositore che 
possa essere lontanamente considerato 
alla tua altezza – ma in compenso la tua 
musica resterà immortale.

Imagine di Goffredo Petrassi, 
professore di composizione di 
Morricone.♦ Imagem de Goffredo 
Petrassi, professor de composição de 
Morricone.
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Di /Por Paolo Meneghini - Italia

A lla fine degli anni Ottanta ebbi il privilegio 
di passare una giornata assieme al Ma-
estro Morricone. Il compositore romano 
aveva accettato l'invito di venire – gra-

tuitamente – a Vicenza per partecipare ad una tavola ro-
tonda che per la prima volta in Italia metteva a confronto 
importanti critici musicali nazionali, due cantautori di suc-
cesso (Lucio Dalla e Paolo Conte), il compositore Salvato-
re Sciarrino (in rappresentanza dell'avanguardia musicale 
erudita) e, appunto, Ennio Morricone che sommava in sé sia 
il lato “leggero” e “commerciale”, sia quello “colto” della 
creazione musicale.

L'incontro era incentrato sulle barriere che spesso ven-
gono erette fra i vari generi musicali (e di conseguenza fra 
i musicisti che li rappresentano) discutendo se non fosse fi-
nalmente giunta l'ora di parlare semplicemente di Musica, 

Io, il Maestro e le 
nebbie della 
pianura padana

 ■ EU, O MAESTRO E A NEBLINA DA PLA-
NÍCIE PADANA - No final dos anos 80, tive o 
privilégio de passar um dia com o Maestro 
Morricone. O compositor romano aceitou o 
convite de vir gratuitamente a Vicenza para 
participar de uma mesa redonda que, pela 
primeira vez na Itália, colocou em confronto 
importantes críticos nacionais de música, 
dois cantautores de sucesso (Lucio Dalla e 
Paolo Conte), o compositor Salvatore Sciar-
rino (representando a vanguarda musical 
erudita) e, exatamente, Ennio Morricone, 
que representava o lado “leve” e “comer-
cial” e também o lado “culta” da criação 
musical.

O encontro se concentrou nas barreiras 
que muitas vezes são erguidas entre os vários 
gêneros musicais (e consequentemente entre 
os músicos que os representam) discutindo se 
não havia chegado o momento de simplesmente 
falar sobre música, evitando classificações 
dogmáticas e preconceitos.

O debate foi tão fascinante que somente 
em um determinado momento o Mestre pensou 
em ter que pegar um trem de Pádua que 
o levaria de volta a Roma durante a noite. 
Ele olhou para mim em busca de um meu 
consentimento, rapidamente cumprimentou 
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evitando classificazioni e preconcetti dogmatici.
Il dibattito fu così coinvolgente che solo ad un certo pun-

to al Maestro venne in mente di dover prendere un treno 
che da Padova lo avrebbe riportato a Roma durante la not-
te. Mi guardò per cercare un mio cenno d'intesa, salutò ra-
pidamente gli altri conferenzieri e corremmo in macchina: 
erano le 22,15 e il treno partiva alle 23.

Se normalmente il tempo di percorrenza dal centro di 
Vicenza alla stazione dei treni di Padova è di mezz'ora, con 
la fitta nebbia che imperversava in quegli anni sulla Pianu-
ra Padana nei mesi autunnali i tempi si facevano notevol-
mente più lunghi. Ma c'era un altro problema: appena sa-
limmo in macchina mi accorsi che Ennio Morricone non sa-
peva cosa fosse la nebbia – la nostra nebbia – e che ne era 
letteralmente terrorizzato.

Da parte mia ero tranquillo, perché conoscevo a me-
moria ogni curva e perché per noi del Nord Italia la nebbia 
era una consuetudine, ma man mano che passavano i chi-
lometri il Maestro era sempre più agitato e nervoso; il suo 
silenzio era interrotto solo da qualche imprecazione (o for-
se erano preghiere!), che gli usciva a stento dalla bocca. 
Ad un certo punto iniziò a strofinare compulsivamente con 
un fazzoletto il parabrezza dell'auto nell'inutile tentativo 
di vederci meglio!

Alla fine, per fortuna, andò tutto bene. Accompagnai di 
corsa il Maestro al suo treno e prima di salire – ancora vi-
sibilmente traumatizzato dall'avventura in mezzo alla neb-
bia padana – mi abbracciò forte come per dirmi “grazie per 
avermi salvato la vita”!

os outros palestrantes e rapidamente correu 
ao carro: eram 22h15, e o trem partia às 23h.

Se normalmente o tempo de viagem do 
centro de Vicenza até a estação de trem de 
Pádua é de meia hora, com a névoa espessa 
que se alastrava naqueles anos no vale do 
Pó, nos meses de outono, os tempos seriam 
consideravelmente mais longos. Mas havia 
outro problema: assim que entramos no carro, 
percebi que Ennio Morricone não sabia o 
que era a neblina - nossa neblina - e que 
ele estava literalmente aterrorizado.

De minha parte, eu estava calmo, porque 
conhecia cada curva de cor e porque para nós, 
no norte da Itália, o nevoeiro era habitual, 
mas, à medida que os quilômetros eram 
percorridos, o Maestro ficava cada vez mais 
agitado e nervoso; seu silêncio era interrompido 
apenas por alguma imprecação (ou talvez 
fossem orações!), que mal conseguia sair de 
sua boca. Em algum momento, ele começou 
a esfregar compulsivamente o para-brisa 
do carro com um lenço, na tentativa inútil 
de enxergar melhor!

No final, felizmente, tudo correu bem. 
Acompanhei o Maestro até seu trem e, antes 
de subir - ainda visivelmente traumatizado 
pela aventura em meio à neblina padana - 
ele me abraçou com força como que dizendo 
“obrigado por salvar minha vida”! ☑

 ● Antico collaboratore della Rivista Insieme, Paolo Meneghini 
è giornalista residente a Vicenza, da oltre 20 anni specializzato 
sul tema dell’immigrazione italiana nel mondo; tra le altre 
sue attività, lavora come consulente addetto stampa in 
due realtà culturali di Vicenza che operano nel campo della 
musica classica (“Società del Quartetto 1910” e “Orchestra 
del Teatro Olimpico”).♦ Antigo colaborador da Revista Insieme, 
Paolo Meneghini é jornalista residente em Vicenza, há mais de 20 
anos especializado na emigração italiana pelo mundo; entre outras 
atividades, atua na assessoria de imprensa de duas realidades 
culturais de Vicenza que atuam na área da música erudita (“Società 
del Quartetto 1910” e “Orchestra del Teatro Olimpico”)
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Di / Por Ricardo Trento*

Ennio Morricone era nato il 10 novembre 1928 a Roma, 
dopo la Prima Guerra Mondiale. Poco tempo dopo arrivò la 
Seconda con tutti i suoi orrori. Invito i lettori ad immerger-
si nell’universo di questo grande artista italiano. Confesso 
che ricevendo l’invito di Insieme di esprimere alcune paro-
le, o provare ad esprimerle, riordinarle, mi rendo conto che 
è molto difficile scrivere su Ennio Morricone senza essere 
ripetitivo. Seppur cosciente del peso della sfida, ho accet-
tato di scrivere su questo artista senza proporre le stesse 
informazioni che una navigazione su Google potrebbe pro-

Morricone aveva 
un’incredibile 
versatilità musicale

 ■ MORRICONE DETINHA UMA INCRÍVEL 
VERSATILIDADE MUSICAL - Ennio Morri-
cone nasceu em 10 de Novembro de 1928, 
Roma depois da Primeira Grande Guerra. 
Pouco tempo depois, veio a Segunda e to-
dos os seus horrores. Convido a você lei-
tor a mergulhar no universo deste grande 
artista italiano. 

Confesso que ao receber o convite da 
Insieme para por algumas palavras em 
ordem, ou tentar lavrar palavras, garimpá-las 
começo a perceber que é muito difícil escrever 
sobre Ennio Morricone sem ser repetitivo. 
Mesmo sentindo o desafio, aceitei escrever 
sobre esse artista sem propor as mesmas 
informações que um passeio pelo Google 
te daria. A minha intenção é instigar a sua 
curiosidade para acessar as ferramentas da 
Internet para que você possa ouvir e ver a 
genialidade deste mestre. 

Antes peço licença para emprestar 
palavras de São Mateus: Bem aventurados 
os limpos de Coração, porque verão a Deus. 

Riproduzione dello spartito 
del lavoro “Una Croce”, 
omaggio di Morricone al 
Papa Benedetto XVI per i 
Suoi 60 anni di sacerdozio. 
♦ Reprodução da partitura 
da obra “Una Croce”, com a 
qual Morricone presenteou o 
Papa Bento XVI em seus 60 
anos de sacerdócio. 
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porre. La mia intenzione è istigare la vostra curiosità per 
poter consultare gli strumenti di internet affinché si possa 
ascoltare e vedere il genio di questo maestro. 

Prima chiedo il permesso di poter usare le parole di San 
Matteo: Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Ora, quan-
do qualcuno scrive usando punti, tracce, chiavi, parentesi 
quadre e orna l’inizio della frase con una Chiave di violino, 
che riesce ad aprire le porte più profonde del nostro uni-
verso privato e ricordarci che siamo persone, può solo ve-
dere Dio in ognuno di noi. Ennio Morricone aveva iniziato a 
comporre musica a 6 anni, a studiare tromba a 10 anni ed 
ha avuto la fortuna di vivere con il suo grande amore Ma-
ria Travia per tutta la vita intera. Egli poteva solo essere un 
regalo, una grazia divina, per noi. 

La sua preparazione gli dava un’estensione artistica ca-
pace di dare suono al silenzio delle emozioni, la sensibilità 
di trovare le note musicali nelle sofferenze causate e vissu-
te nelle guerre. È un artista che ha avuto il privilegio di chi 
ha percorso la modernità e la post-modernità mantenendo 
la serenità e riunendo le influenze di entrambe. 

Il Divino non ci lascia mai. Siamo noi che abbiamo abban-
donato la scia del Divino. Ennio Morricone ha scelto di non 
farsi incantare dal mondo ma bensì comporre musica per 
riincantarlo. Ha rivoluzionato la musica del cinema. Iniziò 
a mischiare strani strumenti come la fisarmonica a bocca, 
fischi, chitarre, suoni ambientali della natura o delle sce-
ne, suoni ambientali che partono dalla scena e si mischia-
no con l’orchestra. Il Maestro costruiva una simbiosi del-
la musica o uno strumento musicale con alcuni personaggi 
come la sonorità tra l’armonica ed il personaggio di Char-

Ora, alguém que escreve pontos, traços, 
chavões, colchetes e orna o início da frase 
com uma Clave de Sol, que consegue abrir 
as portas mais profundas do nosso universo 
particular e lembrar que somos gente, só 
pode ver Deus em cada um de nós. 

Ennio Morricone começou a compôr música 
aos 6 anos de idade, a estudar trompete 
aos 10 anos, e teve a felicidade de viver 
com seu grande amor Maria Travia, por uma 
vida inteira. Ele só poderia ser um presente, 
uma graça divina para nós. Mantinha no 
seu arcabouço essa amplitude artística 
de dar som ao silêncio das emoções, da 
sensibilidade em encontrar as notas musicais 
nos sofrimentos causados e vividos pelas 
guerras. É um artista que teve o privilégio 
de quem caminhou pela modernidade e 
pós-modernidade mantendo a serenidade 
e costurando as influências de ambas. 

O Divino nunca nos abandona. Somos nós 
que abandonamos o rastro Divino.  Ennio 
Morricone escolheu não se desencantar 
pelo mundo e tratou de compor música 
para reencantá-lo. Revolucionou a música 
do cinema. Começou por misturar instrumentos 
esquisitos como gaita de boca, apitos, 
guitarras, sons ambientes da natureza ou 
das cenas, sons ambientes que partem da 
cena e se misturam com a orquestração. 

O maestro Ennio Morricone ricevendo 
l’Oscar onorário, nel 2007 – una delle 
oltre 100 onorificenze e riconoscimenti 
ricevuti, tra cui quello di “Cavaliere”, 
“Grande Ufficiale” e “Commendatore” 
della Repubblica Italiana.♦ O maestro 
Ennio Morricone recebendo o Oscar 
honorário, em 2007 - uma das mais de cem 
honorificenças e reconhecimentos recebidos, 
entre os quais os de “Cavaliere”, “Grande 
Ufficiale” e “Comendatore” da República 
Italiana. 
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les Bronson nel film C’era una Volta il 
West (1968).

Va anche detto che Morricone rom-
pe la forma sinfonica per i film western 
dell’epoca e dà una nuova dinamica 
alla scena. E porto la memoria dei tem-
pi di questo anno, visto che fuori dal 
mondo del cinema, il “1968” divenne 
famoso come l’Anno che non finì mai. 
Fu l’anno dei cambiamenti significati-
vi anche con intensi rotture e distacchi 
dei modi di pensare ed agire della so-
cietà. Subito di seguito, nel 1969, un 
altro grande movimento musicale fu il 
Festival di Woodstock. Non voglio dire 
che Morricone sia stato profetico, ma 
sottolineare che la vita è interconnes-
sa. Ed è l’artista che riesce a capire e 
concretizzare le tendenze del nuovo 
tempo. Per noi spettatori c’è il privi-
legio di degustare l’Opera dopo la sof-
ferenza dell’artista al trarre dall’om-
bra alla luce il frammento materializ-
zato del Divino. 

Come curiosità vale la pena ricor-
dare che nello stesso periodo di Mor-
ricone, in Brasile, nel 1930, nel Pa-
raíba, nasceva Sivuca che anche lui 
usava sonorità non convenzionali per 
comporre. 

Io ero piccolo, là a Medianeira, en-
troterra del Paraná e, negli anni ‘70, 
ogni tanto sentivo alla radio della città 
un suono di armonica inconfondibile 
che curiosamente attirava il mio inte-
resse, cos’era? Che musica era? Cer-
chiamo di capirlo. Oggi so che era tut-
ta una storia scritta da Dario Argento, 
Bernardo Bertolucci e lo stesso Sérgio 
Leone in: C‘era una volta il west, film 
impreziosito da Claudia Cardinale nel 
ruolo di Jill McBain, con un grande cast. 
L’innovazione di questo film fu che il 
regista filmava le scene seguendo, in 

O Mestre construía uma simbiose da música ou um instrumento 
musical com determinados personagens como a sonoridade entre 
a harmônica e personagem de Charles Bronson no filme Era Uma 
Vez no Oeste (1968). 

Ainda, vale dizer que Morricone faz uma disruptura da forma 
sinfônica para os filmes faroeste da época, e dá uma nova dinâmica 
para a cena. E trago memória do tempo deste ano, pois fora do 
cinema “1968” ficou conhecido como o Ano que Nunca Acabou. Foi 
o ano de mudanças significativas também com intensas disrupturas 
e desconexão dos modos de pensar e agir da sociedade. Logo, em 
1969 outro grande movimento musical foi Festival de Woodstock. 
Não quero dizer que Morricone é profético, mas ressaltar que a vida 
é interconectada. E é o artista que consegue captar e materializar as 
tendências do novo tempo. Para nós espectadores fica o privilégio 
de degustar da Obra depois do sofrimento do artista trazer da 
sombra para a luz o fragmento materializado do Divino. 

Como curiosidade vale lembrar que no mesmo período de Morricone, 
no Brasil, em 1930 na Paraíba, nasce Sivuca que também se utiliza 
da sonoridade não convencional para compor. 

Eu era pequeno, lá em Medianeira, interior do Paraná, e vez 
ou outra, na década de 70 escutava na rádio da cidade um som de 
harmônica inconfundível que curiosamente me instigava, o que é 
isso? Que música é essa? Hoje sei que era toda uma história escrita 
por Dário Argento, Bernardo Bertolucci e o próprio Sérgio Leone 
em: Era uma Vez no Oeste, filme estrelado por Claudia Cardinale no 
papel de Jill McBain, com grande elenco. A inovação desta produção 

⊲ ⊲

https://youtu.be/Y_DZirPWcKo
https://youtu.be/Y_DZirPWcKo
https://youtu.be/Y_DZirPWcKo
https://youtu.be/Y_DZirPWcKo
https://www.youtube.com/watch?v=wWtqkz6SH1Y
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un modo contrario al normale, il tem-
po della musica. Rompe con la linea-
rità, va controcorrente, cosa tipica di 
un movimento post-moderno. Resta 
il suggerimento di vedere la scena in 
cui Jill arriva nella città in costruzione. 

Con circa 500 film e tante altre com-
posizioni per orchestra, i film sono stati 
fatti affinché il mondo avesse la pos-
sibilità di vedere la musica, dato che 
non era più sufficiente solo ascoltar-
la. Forse il nostro modello conserva-
tore ha ancora bisogno di immagini 
per ascoltare meglio. Ennio Morrico-
ne aveva un’impressionante versati-
lità musicale che andava dal western 
spaghetti ai drammi e commedie del 
cinema europeo, dai kolossal di Hol-
lywood alle commedie e i film di ter-
rore, per arrivare anche ai cartoni ani-
mati come ad esempio Re Leone. 

Personalmente entro in contatto con 
questa storia tra il 2012-2013. Ho pro-
dotto il progetto ‘Mia Cara Curitiba’ - 
3° Edizione. Un momento in cui più mi 
sono avvicinato alla genialità di questo 
grande maestro. Ho prodotto il con-
certo “Dolce Vita” con l’esecuzione 
dell’Orchestra Sinfonica del Paraná. 
Un repertorio che includeva canzoni 
di Nino Rota, un altro grande compo-
sitore italiano e Ennio Morricone su 
colonne sonore di film. I nuovi arran-
giamenti erano stati fatti da Giuliano 
di Giuseppe, assoli di Patrizia Cigna, 
Pierluigi Rugiero e Danielle Longo. 

Sarebbe molto opportuno a que-
sto punto riflettere quanta mancanza 
faccia l’insegnamento della musica a 
scuola, ma credo non sia ora il mo-
mento per ciò. Nel link potete rivive-
re il concerto “Dolce Vita”. 

Infine, sottolineo la sacralità che 
è sempre stata presente nella vita di 

foi que o diretor filmava as cenas seguindo, de maneira inversa 
do normal, o tempo da música. Ele quebra com a linearidade, vai 
na contracorrente típico de um movimento pós-moderno. Fica o 
convite para ver a cena de Jill chegando na cidade em construção. 

Com cerca de 500 filmes e outras tantas composições para 
orquestras, os filmes foram feitos para que o mundo tivesse a 
oportunidade de ver a música, pois ouvir já não bastava. Talvez 
nosso modelo conservador ainda precise de retratos para melhor 
escutar. Ennio Morricone detinha uma incrível versatilidade musical 
que ia dos faroestes italianos aos dramas e comédias do cinema 
europeu, dos épicos hollywoodianos as comédias e filmes de terror 
e ainda os desenhos animados como o Rei Leão. 

Eu entro por um momento em contato com essa história entre 
2012-2013. Produzi o projeto Mia Cara Curitiba – 3° Edição. Momento 
que cheguei mais perto da genialidade deste grande mestre. Produzi 
o concerto Dolce Vita com a execução da Orquestra Sinfônica do 
Paraná. No repertório que incluiu músicas de Nino Rota, outro grande 
compositor italiano, e Ennio Morricone sobre trilhas de cinema. Os 
novos arranjos ficaram a cargo de Giuliano de Giuseppe, solos de 
Patrizia Cigna, Pierluigi Rugiero e Danielle Longo. 

É oportuno refletir agora sobre a ausência que o ensino da 
música faz na escola, mas entendo que é um assunto para outro 
momento. No link você pode reviver o concerto Dolce Vita

Para finalizar, destaco aqui a sacralidade que sempre esteve 
presente na vida deste nosso grande ícone contemporâneo, tanto que 
compôs a trilha sonora sobre a saga jesuítica nas Américas. É sobre 
a Missão de homens desconhecidos que se embrenhavam na mata, 
implantaram a música, as bibliotecas, organizaram os cacicados 
e a economia das aldeias. Tudo isso emocionou o compositor que 
também escreveu um concerto para comemorar os 200 anos da 

⊲

https://youtu.be/T-GwPvExZCE
https://youtu.be/T-GwPvExZCE
https://www.youtube.com/watch?v=T-GwPvExZCE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=T-GwPvExZCE&feature=youtu.be
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 ● Ricardo Trento, di Curitiba-PR è 
amministratore, laureando in filosofia, 
direttore dell’Unicultura, consulente e 
produttore culturale da 20 anni, portando 
avanti ed eseguendo progetti nelle varie aree 
dell’Arte e Cultura. ♦ Ricardo Trento, de Curitiba-
PR é administrador, graduando em filosofia,  
diretor da Unicultura, consultor e produtor cultural 
com 20 anos atuação desenvolvendo e executando 
projetos nas mais diversas áreas da Arte e Cultura.

Restituição da Companhia de Jesus. Também para celebrar os 60 
anos de sacerdócio de Bento XVI, o presenteia com a obra “Uma 
Cruz”. Digam-me, isso não são os olhos que veem a Deus?

Julho, 06, de 2020. Aos 91 anos, Ennio Morricone nos deixa 
uma obra vasta. Como disse, só alguém que compreende a vida na 
amplitude e plenitude é que consegue impactar os nossos sentidos. 
É um verdadeiro compromisso com a sacralidade da vida nas mais 
diversas manifestações. 

Espero ter em você caro leitor, despertado a curiosidade para 
rever os filmes e se reencantar. ☑

questa grande icone contemporanea, 
tanto che compose anche la colon-
na sonora della saga sui Gesuiti nelle 
Americhe. Si tratta della missione di 
uomini sconosciuti che affrontavano 
con coraggio la foresta, impiantando 
la musica, le biblioteche, organizzando 
le comunità (rette dai Cacique, ndt) e 
l’economia dei villaggi. Tutto ciò ave-
va emozionato il compositore al pun-
to che scrisse un concerto per festeg-
giare i 200 anni della fondazione della 
Compagnia di Gesù. Per la celebrazione 
dei 60 anni di sacerdozio di Benedet-
to XVI, Gli rese omaggio componendo 
“Una Croce”. Quindi ditemi, non sono 
gli occhi che vedono Dio? 

Luglio, giorno 6, 2020. A 91 anni, 
Ennio Morricone ci lascia una vasta 
produzione. Come aveva detto, solo 
chi riesce a capire la vita nella sua 
pienezza può smuovere i nostri sen-
timenti. È un vero impegno per la sa-
cralità della vita nelle sue varie ma-
nifestazioni. 

Spero di avervi trasmesso, cari let-
tori, la curiosità di rivedere i suoi film 
e rinascere.  ☑

Morricone ricevendo la medaglia “Per Artem ad Deum” 
dal cardinale Gianfranco Ravasi, nel 2012. (Wikipedia). 
♦ Morricone recebendo a medalha “Per Artem ad Deum” do 
cardeal Gianfranco Ravasi, em 2012. (Wikipedia)
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Leoni e 
ancora leoni
NEL RIO GRANDE DO SUL LA MODA È “PIANTARE” 
LEONI ALATI PER COMMEMORARE L’IMMIGRAZIONE

LEÕES E MAIS LEÕES - NO RIO GRANDE 
DO SUL, A ONDA É ‘PLANTAR’ LEÕES ALADOS 
DE SÃO MARCOS PARA COMEMORAR A 
IMIGRAÇÃO - Para marcar a passagem 
dos 150 anos da imigração italiana no Rio 
Grande do Sul, neste ano, outro projeto 
envolvendo a mítica figura do Leão Alado 
de São Marcos está em andamento. Sob 
a coordenação do Comvers - Comitê das 
Associações Vênetas do RS, depois do “Leoni 
nelle Piazze”, temos agora os “25 Leoni 

Monumento al Leone di San Marco nel comune di 
Arvorezinha-RS. ♦ Monumento ao Leão de São Marcos no 
município de Arvorezinha-RS.

Fo
to

 C
Ed

id
a



| Agosto / Agosto 2020 | ınsıeme | 29 

ınsıeme

P er contrassegnare i 150 anni dell’inizio dell’im-
migrazione italiana nel Rio Grande do Sul, 
questo anno, un altro progetto che coinvol-
ge la mitica figura del Leone Alato di San 

Marco è in corso. Sotto il coordinamento del Comvers - Co-
mitato delle Associazioni Venete del RS, dopo il “Leoni nel-
le Piazze”, abbiamo ora i “25 Leoni di San Marco nell’otta-
va Provincia Veneta”. Il progetto, lanciato ufficialmente il 
28 ottobre scorso nella Vale Vêneto (distretto del comune di 
São João do Polesine), ha visto la sua seconda fase interrot-
ta dall’isolamento imposto a causa della pandemia del Co-
ronavirus, dopo aver installato leoni a Monte Belo do Sul, 
Jaguari, Nova Prata e Arvorezinha. 

Con il contributo finanziario del Veneto, il progetto è del 
Comvers, in collaborazione con l’”Associazione Veneti nel 
Mondo” - AVNM ed è stato inizialmente presentato nel Par-
lamento del Rio Grande do Sul e nel Palazzo Piratini, sede 
del governo gaúcho. Il presidente del Comvers, Luciano Ven-
cato Gastaldo, spiega che in ogni monumento la figura più 
importante è l’immagine del Leone alato di San Marco, fat-
ta in altorilievo partendo da uno stampo in silicone svilup-
pato in Italia dagli architetti Mario Amadeo e Alberto Tassa-
ni. Nel progetto precedente, il Leone, posto su un monolito, 
si trova ad Antônio Prado, Flores da Cunha, Ilópolis, Santa 
Tereza e Sobradinho.  

Leggete di seguito l’intervista:
Il Rio Grande do Sul continua “piantando” leoni in tut-

te le direzioni. Quali leoni sono questi e cosa significano? 
Il Rio Grande do Sul porta i Leoni Alati di San Marco dove 

sono presenti i discendenti di immigranti e veneti e in par-
ticolare dove si trovano sepolti molti immigranti che hanno 
lasciato radici culturali profonde e forti. In questi 150 anni 
dell’immigrazione italiana nel Rio Grande do Sul radicare Le-
oni Alati è nostro dovere per riconoscere e rendere omaggio 
al coraggio degli immigranti italiani, in particolare i veneti 
che sono arrivati qui e continuano, con rispetto, a mischiarsi 
con le altre etnie ed i luoghi. Con il passare del tempo que-
sti veneti hanno prodotto un lascito culturale, gastronomi-
co, economico, religioso in un modo particolare di vivere e 
le nostre associazioni venete quotidianamente rivivono que-
ste abitudini e tradizioni al fine di conservarle per le future 
generazioni. 

Il Leone Alato di San Marco è la simbolica rappresentazio-
ne dell’Evangelista San Marco e nel Rio Grande do Sul come 

di San Marco nell’8 Provincia Veneta”. 
O projeto, lançado oficialmente ainda 
em 28 de outubro do ano passado no 
Vale Vêneto (distrito do município de São 
João do Polesine), teve sua segunda fase 
interrompida pelo isolamento imposto em 
decorrência da pandemia do coronavírus, 
depois de plantar leões em Monte Belo do 
Sul, Jaguari, Nova Prata e Arvorezinha.

Com  contribuição financeira do Governo 
do Vêneto, o projeto é do Comvers, em 
parceria com a ‘Associazione Veneti 
nel Mondo’ - AVNM, e foi inicialmente 
apresentado na Assembléia Legislativa 
do Rio Grande do Sul e no Palácio Piratini, 
sede do governo gaúcho. O presidente 
do Comvers, Luciano Vencato Gastaldo, 
explica que em cada monumento a figura 
principal é a imagem do Leão alado de 
São Marcos, confeccionada em alto 
relevo a partir de uma forma em silicone 
desenvolvida na Itália pelos arquitetos 
Mario Amadeo e Alberto Tassani. No projeto 
anterior, o Leão, que era colocado sobre 
um monolito, está em Antônio Prado, 
Flores da Cunha, Ilópolis, Santa Tereza 
e Sobradinho. Leia a seguir a entrevista 
concedida pelo presidente do Comvers:  

O Rio Grande do Sul continua 
“plantando” leões em todas as 
direções. Que leões são esses e qual 
o significado deles?

O Rio Grande do Sul eleva Leões Alados 
de São Marcos onde estão presentes os 
descendentes de imigrantes e vênetos e 
principalmente onde estão sepultados 
muitos imigrantes e que deixaram raízes 
culturais profundas e fortes. Nestes 
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in Veneto, oltre ad essere un simbolo della storia, nel luogo o 
comune dove è inserito diviene anche luogo di momenti pub-
blici e riconoscimenti. Il vigoroso Leone Alato di San Marco è 
rappresentato in tutta la sua maestosità da un animale alato, 
in piedi, simbolo del dominio del territorio intorno al Medi-
terraneo e dei mari, le sue ali, l’ascesa spirituale, la spada, 
la giustizia e la gloria, rappresentata in forma di luminosità 
intorno al corpo del leone alato che appare nel colore bianco, 
dorato o rosso e mentre osserva gli spettatori tiene un libro 
aperto, il Vangelo di San Marco, sotto una zampa anteriore 
contenente la tradizionale iscrizione in latino, che tradotto 
in portoghese significa “Pace a te, Marco, mio evangelista”. 
San Marco è divenuto protettore ed il più importante simbo-
lo della Repubblica Veneta, simbolo di Venezia e dei Veneti 
e per i comuni gaúchi in cui saranno eretti questi monumen-
ti, è anche motivo di grande orgoglio e soddisfazione, visto 
che riconosce i sacrifici e venera le vittorie e la distanza fisi-

150 anos de imigração italiana no Rio 
Grande do Sul enraizar leões alados é 
nossa obrigação por reconhecermos e 
homenagearmos a coragem e bravura dos 
imigrantes italianos, especialmente os 
vênetos que aqui chegaram e continuam, 
respeitosamente, se miscigenando a outras 
etnias e lugares. Ao longo do tempo estes 
vênetos deixaram o legado cultural, 
gastronômico, econômico, religioso 
num modo singular de viver e nossas 
associações cotidianamente revivem estes 
costumes e tradições afim de preservá-
los para as futuras gerações. 

O Leão Alado de São Marcos é a 
representação simbólica do Evangelista 
São Marcos e no Rio Grande do Sul como 

Aspetto del lancio del progetto “25 Leoni di San Marco nell’ottava 
Provincia Veneta” la Vale Vêneto, verso la fine dell’anno scorso.  ♦ 
Aspecto do lançamento do projeto “25 Leoni di San Marco nell’8ª Provincia 
Veneta” em Vale Vêneto, no final do ano passado.
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ca così grande tra il Brasile e la terra madre Italia ma che ci 
rende così vicini spiritualmente e nell’immaginario. 

Abbiamo avuto il progetto “Leone nelle Piazze”, ora 
abbiamo il progetto “25 Leoni di San Marco nel’8ª Pro-
vincia Veneta”. Quale la differenza tra i due progetti? 

La costruzione di un monumento del Leone Alato di San 
Marco richiede l’impegno di molte entità, autorità pubbliche 
e iniziativa privata. Con una collaborazione tra Comvers, Re-
gione Veneto, Amministrazioni Comunali di: Antônio Prado, 
Flores da Cunha, Ilópolis, Santa Tereza, Sobradinho, imprese 
private e famiglie di discendenti veneti è stato possibile dal 

na Região do Vêneto, além de serem um 
marco, da história, no local ou município 
onde está inserido, é também local de 
atos cívicos e de homenagens.

O vigoroso Leão Alado de São Marcos é 
representado em toda sua majestosidade 
por um animal alado, em pé, simbolizando 
o domínio do território em volta do 
Mediterrâneo e dos mares, suas asas, 
a elevação espiritual, a espada, a justiça 
e a glória, representada na forma de 
luminosidade à volta do corpo do leão 
alado que aparece na cor branco, dourado 
ou vermelho e enquanto observa os 
espectadores segura um livro aberto, o 
Evangelho de São Marcos, debaixo de uma 
das patas dianteira contendo a tradicional 
inscrição em latim, que traduzido para 
o português significa “Paz para contigo, 
ó Marcos, meu evangelista”.

São Marcos transformou-se em protetor 
e o principal símbolo da República Vêneta, 
símbolo de Veneza e dos Vênetos, e para 
os Municípios gaúchos em que serão 
erguidos esses monumentos, também 
é motivo de muito orgulho e satisfação, 
pois reconhece os sacrifícios e venera as 
vitórias e a distância física  tão grande 
entre o Brasil e a terra mãe Itália, mas que 
nos torna tão próximos espiritualmente 
e imaginariamente.

Tivemos o projeto “Leone nelle 
Piazze”, agora temos o projeto “25 
Leoni di San Marco nell'8ª Provincia 
Veneta”. Qual a diferença entre os 
dois projetos?

A construção de um monumento do Leão 
Alado de San Marcos requer o empenho 
de muitas entidades, poderes públicos e 
iniciativa privada. Numa parceria entre 
Comvers, Região do Vêneto, Administrações 
Municipais de: Antônio Prado, Flores da 
Cunha, Ilópolis, Santa Tereza, Sobradinho, 
empresas privadas e famílias de descendentes 

Il Leone di San Marco nella piazza centrale di Antonio Prado-RS, 
inaugurato nell’ottobre 2013. ♦ O Leão de São Marcos na praça 
central de Antonio Prado-RS, inaugurado em outubro de 2013.
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2013 al 2017 portare avanti il progetto 
“Leone nelle Piazze” che ha permesso 
la costruzione di cinque monumenti in 
piazze pubbliche composti da un piedi-
stallo ed la scultura di un leone alato in 
marmo bianco. 

Il Rio Grande do Sul è quasi ricono-
sciuto come una provincia veneta. Il Com-
vers insieme all’Associazione Veneti nel 
Mondo ha presentato al governo del Ve-
neto il progetto “25 Leoni di San Marco 
nell’”8ª Provincia Veneta”, ideato dal 
Professor Cesar Augusto Prezzi quan-
do era Consulente della Regione Vene-
to per il Comvers, dall’Artista e Sculto-
re Mario Amaddeo e da Albano Tassani. 

vênetos foi possível de 2013 a 2017 desenvolver o projeto 
“Leone nelle Piazze” que viabilizou a construção de cinco 
monumentos em praças públicas constituído por um pedestal 
e a escultura de um leão alado em mármore branco.

O Rio Grande do Sul é reconhecidamente uma província 
vêneta. E o Comvers junto com Associazione Veneti nel Mondo 
apresentaram para o governo da Região do Vêneto o projeto “25 
Leoni di San Marco nell”8ª Provincia Veneta”, idealizado pelo 
Professor Cesar Augusto Prezzi quando Consultor da Região do 
Veneto para o Comvers, pelo Artista e Escultor Mario Amaddeo 
e por Albano Tassani.

Assinalando a importância de homenagear os 150 anos da 
imigração italiana no Rio Grande do Sul, com a criação das 
primeiras colônias que receberam os imigrantes, o Governo 
da Região do Vêneto viabilizou a construção de cinco dos 25 
monumentos históricos que sinalam a data de 25 de março, 

Il Leone di Santa Tereza, nella zona della Vale dos Vinhedos, 
inaugurato il 15/11/2016 dal governatore del Veneto, Luca Zaia.  
♦ O Leão de Santa Tereza, na região do Vale dos Vinhedos, inaugurado 
em  15/11/2016 pelo governador do Vêneto, Luca Zaia. 
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https://youtu.be/-E_3V1frYHs
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quando se festeja a fundação de cidade de Veneza e 25 de 
abril, a Festa de São Marcos.

As representações das obras de arte serão destinadas às 
cidades que possuem Pactos de Amizade ou “Gemellaggio” e 
serão fixadas nas prefeituras, nas praças, nos espaços públicos, 
museus, bibliotecas e nas fachadas de edifícios históricos ou 
de importância para essas comunidades. 

As inaugurações contam sempre com a forte presença de 
líderes de associações vênetas, autoridades locais e regionais, 
docentes e discentes, líderes religiosos, corais e imprensa e 
ampliarão significativamente a demonstração de nossa presença 
em solo gaúcho.

Por qual motivo foi abandonada a ideia das esculturas 
monumentais? 

Cada projeto desenvolvido tem o seu mérito, finalidade 
e interesse de apoio humano e financeiro. Propor a fixação 
e exposição da representação do Leão Alado de São Marcos 
em fachadas e murais é uma propositura não cabível sobre 
pedestais.

Consta que ambos os projetos têm a colaboração do 
Governo da Região do Vêneto. Que valores estão em jogo 
tanto num quanto noutro projeto? O que e quem o Governo 
da Região do Vêneto financia?

Sottolineando l’importanza di rende-
re omaggio ai 150 anni dell’immigrazio-
ne italiana nel Rio Grande do Sul, con 
la formazione delle prime colonie che 
ricevettero gli immigranti, il Governo 
del Veneto ha permesso la costruzione 
di cinque dei 25 monumenti storici che 
segnalano la data del 25 marzo, quan-
do si festeggia la fondazione di Vene-
zia e 25 aprile, la Festa di San Marco. 

Le rappresentazioni delle opere d’ar-
te saranno destinate alle città che han-
no patti di Amicizia o “Gemellaggio” e 
saranno fissate nei comuni, nelle piaz-
ze, negli spazi pubblici, nei musei, nel-
le biblioteche e nelle facciate di edifici 
storici o di importanza per queste co-
munità.

Le inaugurazioni contano sempre con 
la forte presenza di leader di associa-
zioni venete, autorità locali e regiona-
li, docenti e discenti, leader religiosi, 
cori e stampa e dimostreranno signifi-

Il progetto è presentato presso il 
Parlamento e nel Palazzo Piratini, 
a Porto Alegre-RS . ♦ O projeto é 
apresentado na Assembleia Legislativa e 
no Parlácio Piratini, em Porto Alegre-RS .
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cativamente la nostra presenza in terra gaúcha. 
Per quale motivo è stata abbandonata l’idea delle 

sculture monumentali? 
Ogni progetto portato avanti ha il suo merito, finalità e 

interesse di appoggio umano e finanziario. Proporre la col-
locazione e l’esposizione della presentazione del Leone Ala-
to di San Marco su facciate e murales è una proposta non 
possibile su piedistallo. 

Consta che entrambi i progetti abbiano la collabora-
zione del Governo della Regione Veneto. Quali sono i va-
lori in gioco, tanto in uno come nell’altro progetto? Cosa 
e chi finanzia il Governo della Regione Veneto? 

Il Governo del Veneto appoggia progetti presentati dai Co-
mitati e federazioni di tutto il mondo, ma richiede anni di la-
voro, dedizione, obiettività e rispetto delle procedure legali 
da parte di queste Entità riconosciute da suddetto governo. 

In funzione della qualità del progetto e la disponibilità di 
risorse finanziarie, il governo del Veneto approva ed orienta 
verso la sua realizzazione e partecipa con somme che pos-

O Governo da Região do Vêneto apoia 
projetos apresentados pelos comitatos e 
federações de todo o mundo, porém requer 
anos de trabalho, dedicação, objetividade 
e cumprimentos de procedimentos legais 
por parte destas Entidades que são 
reconhecidas por aquele governo.

De acordo com a qualidade do projeto 
e a disponibilidade de recursos financeiros 
o Governo da Região do Vêneto aprova 
e orienta para realização do mesmo e 
participa com valores que podem variam 
de 60% a 80% do valor total do projeto. 

Dentre as federações e comitatos, fora 
da Região do Vêneto, o Comvers no Rio 
Grande do Sul foi o único contemplado 
pelo projeto que visa a implantação e 
consolidação, de monumentos históricos, 
com o símbolo do Leão Alado de São Marcos. 

Inaugurazione di uno dei monumenti 
di Monte Belo do Sul, nella Vale dos 
Vinhedos, e Jaguari, area di Santa 
Maria.♦ Inauguração dos monumentos 
de Monte Belo do Sul, no Vale dos 
Vinhedos, e Jaguari, na região de Santa 
Maria.
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sono variare tra il 60 e l’80 per cento del valore totale del 
progetto. 

Tra le federazioni e Comitati, fuori del Veneto, il Comvers 
nel Rio Grande do Sul è stato l’unico contemplato dal pro-
getto che vuole l’installazione e il consolidamento, di monu-
menti storici, con il simbolo del Leone Alato di San Marco. 
Tra gli altri grandi ed importanti nuclei veneti per il mondo, 
come quelli di Argentina, Uruguay, Venezuela, Canada, Afri-
ca del Sud, Australia, Svizzera e stati brasiliani di San Paolo, 
Paraná e Santa Catarina, chi si pone in una posizione di pri-
vilegio è il Rio Grande do Sul. 

C’è una contropartita locale delle entità associative 
o dei comuni? Di quali somme stiamo parlando? 

Tutti i progetti culturali portati avanti dal Comvers insieme 
al Veneto ed altri partner hanno differenti incentivi e, visto 
che il Comvers è un’entità senza fini di lucro, può contare sul 
contributo e l’appoggio degli associati per creare e porre in 
pratica i più svariati progetti. Nel progetto “25 Leoni di San 
Marco nell’ottava Provincia Veneta. Fase 1:5 Leoni” la con-
tropartita del Comitato Veneto dello Stato del Rio Grande do 
Sul è stata del 40% del valore totale, tramite contributi fi-
nanziari e umani delle Entità Associate operanti nei comuni 
interessati. La partecipazione e l’impegno degli organi pub-
blici ed entità locali garantiscono il successo dei progetti del 
Comvers, visto che abbiamo coinvolto a livello regionale al-
tri comuni, scuole, cori e giornali locali, in particolare i pro-
grammi italiani alla radio e social network. 

Quali criteri sono utilizzati per la scelta dei luoghi 
dove installare i leoni? Su richiesta, da una decisione 
di qualche comitato o è decisivo il fatto delle risorse? 

I progetti portati avanti dal Comvers, nel corso degli ul-
timi anni, nascono e crescono collettivamente, scritti a più 
mani e difesi con determinazione. In occasione dell’incon-
tro internazionale, annuale, dei Comitati e federazioni vene-
te nel mondo, tenutosi nel luglio 2019 a Belluno, durante la 
Consulta dei Veneti nel Mondo, il Consulente della Regione 
Veneto del Comvers, Architetto Ismael Rosset, ha presenta-
to le prime cinque città gaúche che sarebbero contemplate, 
per aver presentato interesse e risorse finanziarie per la co-
struzione dei monumenti chiamati “25 Leoni di San Marco 
nell’8ª Provincia Veneta. Fase 1:5 Leoni”. Il progetto preve-
de tutto il territorio in cui i discendenti di veneti sono inseri-
ti, dalle valli alle montagne, dal centro ai confini dello Stato, 
visto che il Comvers si trova in tutto il territorio del Rio Gran-

Dentre outros grandes e importantes 
núcleos vênetos pelo mundo, como 
a da Argentina, Uruguai, Venezuela, 
Canadá, África do Sul, Austrália, Suíça, 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina, 
quem se destaca neste segmento é o 
Rio Grande do Sul.

Há alguma contrapartida local, isto 
é, das entidades associativas ou dos 
municípios? Quais os valores? 

Todos os projetos culturais desenvolvidos 
pelo Comvers em conjunto da Região 
do Vêneto e demais parceiros possuem 
diferentes incentivos e como o Comvers 
é uma entidade sem fins lucrativos conta 
com a contribuição e apoio dos associados 
para criar e executar os mais diferentes 
projetos. No projeto “ 25 Leoni di San Marco 
nell’8ª Provincia Veneta. Fase 1:5 Leoni” 
a contrapartida do Comitato Veneto do 
Estado do Rio Grande do Sul foi de 40% do 
valor total, através de aporte financeiro 
e humano das Entidades Associadas 
atuantes nos municípios contemplados. 
A participação e empenho dos poderes 
públicos e entidades locais garantem 
o sucesso dos projetos do Comvers, 
porque envolvemos regionalmente outros 
municípios, escolas, corais e imprensa 
local, principalmente os programas 
italianos em rádios e redes sociais.

Que critérios são usados para a 
escolha dos locais onde instalar os 
leões? A pedido, por decisão de algum 
comitê ou a questão dos recursos é 
decisiva?

Os projetos desenvolvidos pelo Comvers, 
ao longo dos últimos anos, nascem e crescem 
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de do Sul. Durante le assemblee generali del Comvers sono 
presentate e approvate le procedure legali per l’esecuzione 
delle attività, che hanno tempi brevi e tecnici da rispettare 
ed anche firmate le collaborazioni che garantiscono la con-
clusione di tutti i progetti. 

Nella fase attuale del progetto, quali comuni o loca-
li hanno già ricevuto i leoni e quali altri li riceveranno? 

Il progetto “25 Leoni di San Marco nell’ottava Provincia 
Veneta. Fase 1:5 Leoni” è diviso in fasi e nella prima fase 
che ha visto l’impegno di molti collaboratori e in particola-
re delle Entità Associate nel Comvers, sono stati inaugurati 
cinque monumenti con leoni alati di colore bianco: nel mu-
seo a Vale Vêneto a São João do Polêsine il 09/11/19, nella 
piazza a Monte Belo do Sul il 15/11/19, nella piazza a Jagua-

de maneira coletiva, escritos por muitas 
mãos e defendido com determinação. 

Por ocasião do encontro internacional, 
anual, dos comitatos e federações vênetas 
no mundo, realizado em julho de 2019, 
na cidade de Belluno, durante a Consulta 
dei Veneti nel Mondo, o Consultor da 
Região do Veneto do Comvers, Arquiteto 
Ismael Rosset apresentou as primeiras 
cinco cidades gaúchas que seriam 
contempladas, por terem apresentado 
interesse e recursos financeiros, para a 
construção dos monumentos denominados 
“25 Leoni di San Marco nell’8ª Provincia 

Membri dell’Associazione Veneta di Vale 
Veneto con il presidente della ‘Trevisani 
nel Mondo’ di Valdobbiadene; Il Leone di  
Nova Prata .♦ Membros da Associação Vêneta 
de Vale Vêneto com o presidente da ‘Trevisani 
nel Mondo’ de Valdobbiadene; o Leão de Nova 
Prata.
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Veneta. Fase 1:5 Leoni”.
O projeto contempla todo o território em que os descentes 

de vênetos estão inseridos, dos vales  a serra, do centro as 
fronteiras do estado, pois o Comvers está em todo o solo rio-
grandense.

Durante as Assembleias Gerais do Comvers são apresentados 
e aprovados os procedimentos legais para a execução das 
atividades, que possuem prazos exíguos e técnicos a serem 
cumpridos, bem como, firmadas as parcerias que garantem 
a conclusão de todos os projetos.

Na fase do atual projeto, que municípios ou locais já 
receberam os leões, e quais outros vão recebê-los?

O projeto “25 Leoni di San Marco nell’8ª Provincia Veneta. 
Fase 1:5 Leoni” é dividido em fases, e na primeira fase que 
contou com o empenho de vários colaboradores e principalmente 
das Entidades Associadas no Comvers,   inaugurou-se cinco 
monumentos e com leões alados na cor branco: no museu em 
Vale Vêneto em São João do Polêsine em 09/11/19, na praça 
em Monte Belo do Sul em 15/11/19, na praça em Jaguari em 
02/12/19, no museu em Nova Prata 10/12/19 e na capela São 
Marcos em Arvorezinha 11/12/19.

A próxima fase contemplará outros cinco municípios, que 
executarão os monumentos com leões alados na cor dourada, e 
inaugurados durante as festividades dos 150 anos da imigração 
italiana no Rio Grande do Sul.

Outras considerações que queira fazer.
O lançamento oficial do Projeto ocorreu no dia 28 de outubro 

de 2019 em Vale Veneto, distrito turístico do município de São 
João do Polêsine na região central do Rio Grande do Sul e 
contou com a presença do presidente da 'Associazione Veneti nel 
Mondo' - AVNM, Sr. Aldo Rozzi Marin, do presidente honorário da 
''Associazione Veneti nel Mondo', escritor e cidadão honorário 
de Serafina Corrêa, Ettore Beggiato, e do deputado da Região 
do Vêneto, Luciano Sandonà representando o Governo da Região 
do Vêneto.  

O projeto, também, foi apresentado na Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio Grande do Sul e no Palácio Piratini ao Chefe 
da Casa Civil, Otomar Vivian. 

Ao final do projeto foi realizado um livreto, contendo: o 
prefácio do Governador da Região do Vêneto, Luca Zaia, do 
Presidente da Associazione Veneti nel Mondo, Aldo Rozzi Marin, 
da história do Leão Alado de São Marcos e a síntese da história 
dos Municípios e Entidades participantes.

A fase 2 será lançada na próxima assembleia do Comvers.☑

ri il 02/12/19, nel museo di Nova Prata 
10/12/19 e nella cappella San Marcos ad 
Arvorezinha 11/12/19. 

La prossima fase includerà altri cin-
que comuni che installeranno i monu-
menti con leoni alati di colore d’oro ed 
inaugurati durante i festeggiamenti dei 
150 anni dell’immigrazione italiana nel 
Rio Grande do Sul. 

Altre considerazioni che vorreb-
be fare. 

Il lancio ufficiale del Progetto si è te-
nuto il 28 ottobre 2019 a Vale Veneto, di-
stretto turistico del comune di São João 
do Polêsine, nella zona centrale del Rio 
Grande do Sul ed ha visto la presenza 
del presidente dell’Associazione Veneti 
nel Mondo - AVNM, Sig. Aldo Rozzi Ma-
rin, del presidente onorario dell’Asso-
ciazione Veneti nel Mondo, scrittore e 
cittadino onorario di Serafina Corrêa, 
Ettore Beggiato e del deputato del Ve-
neto, Luciano Sandonà in rappresentan-
za del Governo della Regione Veneto. 

Il progetto è anche stato presentato 
presso il Parlamento Statale dello Sta-
to del Rio Grande do Sul e nel Palazzo 
Piratini al Capo della Casa Civile, Oto-
mar Prezzi. 

Al termine del progetto è stato realiz-
zato un libro, contenente: la prefazione 
del governatore del Veneto, Luca Zaia, 
del presidente dell’Associazione Veneti 
nel Mondo, Aldo Rozzi Marin, della storia 
del Leone Alato di San Marco e la sinte-
si della storia dei Comuni ed Entità par-
tecipanti. La fase 2 verrà lanciata nel-
la prossima assemblea del Comvers.☑
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 ● FINE OTTOBRE - Il nuovo console d’Italia a Curitiba, 
Salvatore Di Venezia (foto), assumerà le sue funzioni solo il 
prossimo 30 ottobre. Nel frattempo, responsabile dell’ufficio 
diplomatico è, di nuovo, Maria Salamandra. L’attuale 
console è in ferie ma tornerà a Curitiba per “svuotare 
i cassetti”. A causa della pandemia del Coronavirus, 
il consolato a Curitiba è ancora chiuso al pubblico, 
funziona solo per richieste di emergenza e con i 
funzionari lavorando a turno.  ♦ FIM DE OUTUBRO - O novo 
cônsul da Itália em Curitiba, Salvatore Di Venezia (foto), assumirá suas 
funções somente no dia 30 de outubro próximo. Enquanto isso,  quem 
responde pelo escritório diplomático na condição de regente é, outra 
vez, Maria Salamandra. O cônsul  atual está de férias mas 
voltaá a Curitiba para ‘esvaziar as gavetas’. Devido à 
pandemia do coronavírus, o consulado em Curitiba 
continua fechado para atendimento ao público, 
só encaminhando assuntos de urgência e com 
os funcionários trabalhando em regime de 
revezamento de turno.  

 ● DOPPIO TITOLO - La Univali - Università della 
Vale do Itajaí sta annunciando che ha confermato, 
con l’Università degli Studi di Perugia’, in Italia 
(foto), l’offerta di programmi di riconoscimento 
del titolo Amministrazione, Educazione Fisica, 
Ingegneria Ambientale e Sanitaria, Farmacia, 
Fisioterapia e Logoterapia. Alunni che rispondono 
ai requisiti avranno i diplomi riconosciuti in Brasile 
ed in Italia. Il bando di selezione è previsto per 
aprile del prossimo anno. ♦ DUPLA TITULAÇÃO - A 
Univali - Universidade do Vale do Itajaí está anunciando 
que confirmou, com a Úniversità degli Studi di Perugia’, 
Itália (foto), a oferta de programas de dupla titulação 
em Administração, Educação Física, Engenharia 
Ambiental e Sanitária, Farmácia, Fisioterapia e 
Fonoaudiologia. Alunos que preencherem os requisitos 
terão diplomas no Brasil e na Itália. O edital de seleção 
está previsto para abril do próximo ano. 
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 ● UNICREDIT ABBANDONA IL BRASILE - UniCredit 
- una delle più grandi banche italiane, la cui sede 

centrale si trova a Milano (foto), ha chiuso l’ufficio 
di rappresentanza che aveva in Brasile (Avenida 
Paulista, a San Paolo). La chiusura, come detto 

sul sito di Insieme all’inizio di luglio, non ha nulla 
a che vedere con la pandemia del coronavirus. 

L’ufficio, che rispondeva direttamente alla 
struttura della corporazione con sede a New York, 

era anche l’unico della banca in tutta l’America del 
Sud.  ♦ UNICREDIT ABANDONA BRASIL - O Unicredit - um 
dos maiores bancos italianos, cuja sede central fica em 

Milão (foto), fechou o escritório da representação que 
mantinha no Brasil (Avenida Paulista, em São Pauloi). 

O fechamento, conforme noticiou o site de Insieme 
no início de julho, nada tem a ver com a pandemia do 

coronavírus. O escritório, que respondia diretamente à 
estrutura da corporação sediada em Nova Iorque, era 
também o único do banco em toda a América do Sul.

 ● COMITES: ELEZIONI NEL 2021 - Dopo il 
referendum già in corso, arriveranno le elezioni 

per il rinnovo dei Comites - ‘Comitati degli 
italiani all’Estero’. Tutto lascia presagire che 

ciò già acadrà nel primo trimestre del prossimo 
anno, secondo un recente pronunciamento del 
sottosegretario della Farnesina per gli italiani 

all’estero, senatore Ricardo Merlo. 

 ● COMITES: ELEIÇÃO EM 2021 - Depois do 
referendo já em curso, virão as eleições para a 
renovação dos Comites - ‘Comitati degli italiani 
all’Estero’. Está tudo se encaminhando para que 
aconteçam ainda no primeiro trimestre do ano 
que vem, segundo recente pronunciamento do  
subsecretário da Farnesina para os italianos no 
exterior, senador Ricardo Merlo.
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ISTITUZIONALE
informe institucional

Centro Cultural Ítalo Brasileiro Dante Alighieri - Curitiba-PR

SEZIONE NOSTALGIA / SESSÃO NOSTALGIA

Il Centro Culturale 
e la sua storia

O Centro Cultural 
e sua história
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70 ANNI
Non c’è anniversario 

che non evochi 
ricordi del passato. 

Ed il Centro Culturale 
Italo-Brasiliano 
Dante Alighieri 

di Curitiba ha un 
passato ricco di 

storie. Continuiamo 
con la “sessione 

nostalgia” che 
fa riferimento al 

12 maggio 1950, 
data in cui l’entità 

fu fondata con 
l’odierno focus, 
dando inizio ad 

una nuova fase. È il 
nostro omaggio per 

tutti quelli che fanno 
parte della nostra 

storia.■
70 ANOS - Não há 

aniversário que não 
evoque lembranças 

do passado. E o 
Centro Cultural 
Ítalo-Brasileiro 

Dante Alighieri de 
Curitiba tem um 

passado  cheio de 
histórias. Assim, 

prosseguimos com  a 
“sessão nostalgia” 

em alusão à data de 
12 de maio de 1950, 
quando a entidade, 

fundada nos moldes 
atuais, iniciava uma 
nova fase. É a nossa 
homenagem a todos 
que fazem parte da 

nossa história.☑
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Mio padre

Gianfranco Bertoni
Uno dei fondatori e, per circa 30 anni, 

presidente del Centro Culturale Italo-Brasiliano 
Dante Alighieri, di Curitiba, il commendatore 
Gianfranco Bertoni è una delle più importanti 

personalità italiane che sono passate a 
Curitiba. Morì il 13/05/1994. Qui lui è ricordato 

da suo figlio Mario Bertoni 

Um dos fundadores e, durante cerca de trinta anos, 
presidente do Centro Cultural 
Ítalo-Brasileiro Dante Alighieri, de Curitiba, o co-
mendador Gianfranco Bertoni é uma das 
principais personalidades italianas  que passaram 
por Curitiba. Morreu em 13/05/1994. Aqui ele é 
lembrado por seu filho Mario Bertoni

di / por Mario Bertoni*

U no dei fondatori e, per circa 30 anni, presidente 
del Centro Culturale Italo-Brasiliano Dante Ali-
ghieri, di Curitiba, il commendatore Gianfranco 
Bertoni è una delle più importanti personalità 

italiane che sono passate a Curitiba. Morì il 13/05/1994. Qui lui è 
ricordato da suo figlio Mario Bertoni 

Mio padre, Gianfranco Bertoni - Parlare di mio padre Gianfranco 
Bertoni è definire la parola “nostalgia nel suo senso più ampio. Tra-
scorsi 26 anni dalla sua morte, sento ancora la forte presenza di colui 
che mi ha cresciuto e mi ha trasmesso i migliori valori affinché fossi 
degno della sua memoria e come essere umano. 

Oggi, a 71 anni, ho ancora nitido il ricordo di alcuni momenti come 
la prima cena in famiglia nella casa che era riuscito a prendere in af-
fitto (1950) e che aveva contrassegnato l’inizio della sua indipenden-
za in Brasile. Io ero molto piccolo e mi ricordo di una serata fredda, 
il fuoco a legna schioppettando e sulla piastra “brustolavano” fette 
di polenta consumate con pezzi di formaggio. Il tavolo era una cassa 
vuota di mele argentine, presa non so dove. 

Tempi difficili in cui non mancava l’amore, il calore umano e l’indi-
struttibile concetto di “famiglia” a cui mio padre tenne per tutta la vita. 

Erano tempi di un nuovo inizio, in un nuovo paese e con una nuova 
lingua non ancora dominata, seppur non così difficili rispetto a quel-
li descritti nelle lunghe conversazioni che sentivo della vita durante e 
dopo la II Guerra Mondiale e tutte le privazioni per le quali era passa-
to, come per esempio l’indispensabile polenta (piatto unico) che veniva 
consumata strofinandola in pochi pezzetti di salame solo per “dare gu-

 ■ MEU PAI, GIANFRANCO BERTONI - Falar 
sobre meu pai Gianfranco Bertoni é definir 
a palavra “saudades” em toda sua plenitu-
de. Passados 26 anos de seu falecimento, 
ainda sinto a presença marcante daquele 
que me educou e me transmitiu os melho-
res valores para que me tornasse digno de 
sua memória e digno como ser humano.

Hoje, com 71 anos de idade, ainda 
tenho presentes certos momentos como 
o primeiro jantar em família na casa que 
ele conseguiu alugar (1950) e que marcou o 
início de sua independência no Brasil. Eu era 
muito pequeno e lembro de uma noite fria, 
o fogão a lenha crepitando e sobre a chapa 
“brustolavam” fatias de polenta que eram 
consumidas com nacos de queijo. A mesa 
era uma caixa vazia de maçãs argentinas, 
conseguida não sei aonde.

Tempos difíceis nos quais não faltava 
amor, calor humano e o indestrutível conceito 
de “famiglia” que meu pai foi curador por 
toda a vida.

Eram tempos de recomeço em um 
novo país e com uma nova língua ainda 
não dominada, porém não tão difíceis 
como  os retratados nas longas conversas  
que ouvia sobre a vida durante e após a 
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sto”; ovviamente era proibito mangiare il salame che era appeso come 
una sentinella in attesa del prossimo pasto e della prossima polenta. 

Ricordo anche le storie che raccontava sui suoi permessi nella ma-
rina italiana, occasioni in cui andava a Roma a visitare la sua fidanza-
ta Bianca (la mia cara mamma) e portava una tavoletta di cioccolato 
ottenuta chissà a quale costo e che era divisa con tutti i fratelli di mia 
madre. Un banchetto senza precedenti rappresentato da un pezzet-
to di cioccolato. 

Tutto ciò mi ha insegnato a non sprecare, a mangiare quello che 
era servito sul tavolo, a mangiare tutto quello che avevo messo nel 

segunda grande guerra, e todas as privações 
pelas quais passou , como, por exemplo, 
a indispensável polenta (prato único) que 
era consumida esfregando-a em parcos 
pedaços de salame apenas para “dar 
gosto”; obviamente era proibido comer o 
salame que lá ficava pendurado como uma 
sentinela à espera da próxima refeição e 
da próxima polenta.

Lembro-me também das histórias que 
contava sobre suas folgas na marinha italiana, 
ocasiões em que ia a Roma para visitar 
sua noiva Bianca (minha querida mãe) e 
levava uma barra de chocolates conseguida 
sabe-se lá a que custo, e que era dividida 
com todos os irmãos de minha mãe. Um 
banquete sem precedentes representado 
por um pedacinho de chocolate.

Isto tudo me ensinou a não esbanjar, a 
comer o que era servido na mesa, a comer 
tudo o que eu punha no prato pois não 
se aceitava ter “gli occhi più grandi dello 
stomaco” (os olhos maiores que o estômago).

E assim o tempo foi passando e meu pai 
cada vez mais integrando-se na sociedade 
curitibana, mesmo com o sotaque que jamais 
perdeu e que nunca foi obstáculo para ser 
bem quisto e admirado por quem teve o 
privilégio de conviver com ele. Simpatia e 
carisma nunca lhe faltaram!

Desde pequeno frequentei e praticamente 
cresci no Centro Cultural Dante Alighieri, que 
era uma paixão desenfreada de Gianfranco 
Bertoni, porque era ali que ele via o caminho 
para preservar e divulgar a cultura e a língua 
italianas num país distante do seu berço 
natal. Cumpriu sua missão com louvor nos 
quase trinta anos em que presidiu aquele 
centro de Cultura.

Em casa, aquela cuja primeira mesa 
de jantar era uma caixa vazia de maçãs, 
rezávamos o terço uma vez por mês quando da 
chegada da “capelinha” que ficava conosco 
por dois dias e depois seguia para outra 

Il giovane marinaio Gianfranco Bertoni: cliccate nell’immagine 
per vedere il suo curriculum completo, al suono della sua 
canzone preferita: “Romagna mia” (Casadei e la sua 
orchestra). ♦ O jovem marinheiro Gianfranco Bertoni: clique na 
imagem para ver o currículo completo dele, ao som de sua música 
preferida: “Romagna mia” (Casadei e sua orquestra). 
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piatto perché non era accettabile di avere “gli occhi più grandi del-
lo stomaco”. 

E così il tempo è passato e mio padre si è sempre più inserito nel-
la società curitibana, seppur con quell’accento che non ha mai perso 
e che non è mai stato ostacolo per farsi voler bene ed essere ammira-
to da chi aveva avuto il privilegio di convivere con lui. Simpatia e ca-
risma non gli sono mai mancati! 

Fin da piccolo sono cresciuto nel Centro Culturale Dante Alighie-
ri, che era una passione sfrenata di Gianfranco Bertoni, visto che era 
lì che vedeva la strada per preservare e diffondere la cultura e la lin-
gua italiana in un paese lontano dalla sua culla natale. Ha compiu-
to la sua missione con onore negli ultimi 30 anni in cui ha presieduto 
quel centro di Cultura. 

A casa, quella la cui prima tavola per i pasti era una cassa vuota di 
mele, dicevamo il rosario una volta al mese quando arrivava la “cap-
pellina” che rimaneva con noi per due giorni e poi andava in un’altra 
casa. Tutto in latino, con inconfutabili “Padre Nostro” e “Ave Maria” 
intercalati nel rosario come un marca-tempo di musicisti che da il ritmo 
alle preghiere. Voleva che fossimo educati come cristiani, praticanti 
del bene e della carità, anche se avessimo poco da condividere. Non 
vi era solo la presenza dei miei genitori visto che c’erano i miei nonni 
paterni (Dante e Rita - che anch’essi influenzarono profondamente il 
mio carattere) e la mia amata sorella Maria Ileana che, molto piccola 
e anche se non sembrava capire molto quello che stesse succedendo, 
era molto tranquilla e rispettosa dimostrando di assorbire fin da pic-
cola quei concetti che non si sarebbero mai più cancellati dalle nostre 
vite. Fede, rispetto, famiglia, tradizioni. 

Le scarse risorse che possedevamo non ci hanno mai fatto man-
care nulla. Gli inconfondibili cappotti di lana che erano scuciti da mia 
mamma e nonna sotto l’occhio tranquillo di mio padre e trasformati 
in gomitoli per nuove giacche; le sgridate al gatto chiamato Piron che 
sempre giocava con i gomitoli per cercare di distruggerli, sono indi-
menticabili. Era una vita semplice ma totalmente felice. Eravamo una 
“famiglia”! 

Un’altra importante eredità è stata la lingua italiana; in casa si par-
lava solo italiano e la lingua portoghese l’ho imparata più avanti con 
gli amici e a scuola. C’erano sempre alcuni spiccioli affinché compras-
se “il Corriere di Piccoli” che, seppur piccino, lo divoravo più volte. 

Il tempo, come sempre, accelerava il suo ritmo e mi sono ritrova-
to adulto, laureato in ingegneria e mia sorella in Lettere. Gli occhi di 
mio padre rispecchiavano un’imponente orgoglio e trasmettevano la 
sensazione inarrestabile di “c’è l’ho fatta!” 

Ho sempre avuto il sogno di conoscere Ferrara (terra natale di mio 
padre), visto che tra molte storie che mi raccontava ce n’era una su un 

casa. Tudo em latim, com incontáveis “pai 
nosso” e “ave maria” intercalando-se entre 
as contas do rosário como um marca-tempo 
de músicos ditando o ritmo das orações. 

Ele fazia questão de que fossemos 
educados como cristãos, praticantes do 
bem e da caridade mesmo que tivéssemos 
pouco a compartilhar. Os personagens não 
se limitavam a meus pais já que estavam 
presentes meus avós paternos (Dante e Rita 
- que também influenciaram fortemente meu 
caráter) e minha querida irmã Maria Ileana 
que, muito pequena e mesmo parecendo 
não entender muito o que ali se passava, 
permanecia comportada e respeitosa 
demonstrando absorver desde cedo conceitos 
que jamais se apagariam em nossas vidas. 
Fé, respeito, família, tradições.

Os parcos recursos que possuíam nunca 
nos fizeram faltar nada. Os incontáveis 
casacos de lã que eram desmanchados 
pela minha mãe e avó sob olhar tranquilo 
de meu pai, e transformados em novelos 
para novos casacos; as broncas no gato 
chamado Piron que sempre jogava contra o 
processo na tentativa de destruir o novelo, 
são inesquecíveis. Era uma vida simples 
ao extremo, mas feliz ao extremo. Éramos 
uma “famiglia”!

Outro legado importante foi a língua 
italiana; só se falava italiano em casa e a 
língua portuguesa aprendi bem mais tarde 
com os amigos e na escola. Sempre havia 
alguns trocados para que ele comprasse “ 
il corriere de piccoli” que, apesar da pouca 
idade, eu devorava em leituras infindáveis 
por repetidas vezes. 

O tempo, como de costume, seguia 
acelerado em seu ritmo, e me vi adulto 
formado em Engenharia e minha irmã em 
Letras. Os olhos de meu pai espelhavam um 
orgulho impar e transmitiam a sensação 
impagável de “c'è l'ho fatta” (consegui)! 

Acalentei sempre o sonho de conhecer 
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ristorante chiamato “La Providenza” , che apparteneva ai miei nonni 
paterni e forse ancora esistente. Ne ero attratto come una calamita e 
quando ho avuto la possibilità di conoscerla, subito ho cercato quel ri-
storante e - incredibile! - l’ho trovato con lo stesso nome e nello stesso 
indirizzo detto da mio padre (via Ercole D’este 92). Ci siamo andati (io 
e mia moglie) a cena e, preso da una forte emozione, ho potuto vede-
re mio padre (ancora piccolo) correndo tra quei tavoli. Indimenticabi-
le quella notte, come indimenticabili i “tortlin” che ci hanno servito. 

Ho sviluppato con lui il sapore del mare, per le acque ma non sono 
mai riuscito ad eguagliare le sue performance come nuotatore e cam-
pione italiano per alcune volte.  Mi raccontava che si allenava nelle 
acque gelate del Po’ con il corpo ricoperto di olio di balena per non 
congelare! 

Ho sviluppato con lui il piacere della musica, della cultura e le arti 
partecipando, fin da piccolo, a recital e mostre che si tenevano pres-

Ferrara (terra natal de meu pai), pois entre 
várias histórias que me contava havia 
uma sobre um restaurante chamado “La 
Providenza” , que pertencera a meus avós 
paternos e que, talvez, ainda existisse. Isto 
me atraia como um imã e quando tive a 
chance de conhecer Ferrara, imediatamente 
procurei o tal restaurante e - pasmen!!! 
- encontrei-o com o mesmo nome e no 
mesmo endereço informado por meu pai 
(via Ercole D´este 92). Fomos (eu e minha 
esposa) jantar naquele local e, tomado por 
uma forte emoção, fantasiei ver meu pai 
(ainda pequeno) correndo entre aquelas 
mesas. Inesquecível aquela noite, como 
inesquecíveis os “tortlin” que nos serviram.

Desenvolvi com ele o gosto pelo mar, 
pelas águas e nunca cheguei nem perto de 
suas performances como nadador e campeão 
italiano por algumas vezes. Contava-me 
treinar nas águas geladas do rio Pò com 
o corpo coberto de óleo de baleia para 
não congelar!

Desenvolvi com ele o gosto pela música, 
pela cultura e pelas artes participando, desde 
muito pequeno, dos recitais e exposições 
que aconteciam na Dante Alighieri.

Aprendi com ele que um olhar de reprovação 
dói mais que uma chinelada, mesmo sem 
nunca ter levado uma.

E, mais uma vez, o tempo insaciável 
e impaciente em sua pressa lhe trouxe os 
netos que tanto amou: Mario, Fabio, Monica 
(meus filhos) e Raffaela e leandro (filhos 
de minha irmã).

Lamentavelmente não pode conhecer seus 
bisnetos Gianfranco, Bianca, Francesco, Melissa 
e Daniel pois foi chamado precocemente para 
cumprir nova missão em outra dimensão.

Pois é pai, graças ao teu amigo Desiderio 
Peron , estou aqui escrevendo freneticamente 
algumas memórias tuas, sem preocupação 
cronológica, e na medida que escrevo sinto 
que ainda falta tudo para contar, falta tudo 

Mario Bertoni, a 4 anni, leggendo il ‘Corriere dei 
Piccoli. ♦ Mário Bertoni, aos 4 anos de idade, lendo o 
‘Corriere dei Piccoli. 
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para reviver e, mais do que tudo, falta você!
Sabendo que não vou esgotar o assunto, 

só me resta declarar o orgulho de ser seu 
filho; de amar o Brasil como você amou e 
de amar tua Itália natal como você amou 
e promoveu.

Onde quer que você esteja, receba meu 
eterno carinho e admiração finalizando 
com o que você sempre dizia em teus 
pronunciamentos: “Viva o Brasil, viva a 
Itália. ☑

so la Dante Alighieri. Da lui ho imparato che uno sguardo di disappro-
vazione fa più male di una ciabattata, benché non ne abbia mai pre-
sa una. E, ancora una volta, il tempo insaziabile ed impaziente nella 
sua fretta gli portò i nipoti che tanto amò: Mario, Fabio, Monica (mio 
figlio) e Raffaela e Leandro (figli di mia sorella). 

Purtroppo non potè conoscere i suoi pronipoti Gianfranco, Bianca, 
Francesco, Melissa e Daniel visto che è stato preventivamente chiama-
to a svolgere una nuova missione in un’altra dimensione. 

Ecco papà, grazie al tuo amico Desiderio Peron, sono qui per scri-
vere freneticamente alcuni ricordi, senza preoccuparmi della crono-
logia e mano a mano che scrivo mi rendo conto che c’è ancora tut-
to da raccontare, manca tutto da rivivere e, soprattutto, manchi tu! 

Sapendo che non riuscirei a narrare tutto, mi rimane solo dichiara-
re l’orgoglio di essere tuo figlio; amare il Brasile come tu lo hai amato 
e amare la tua Italia natale come tu l’hai amata e promossa. 

Ovunque tu sia, ricevi il mio eterno amore e ammirazione terminando con 
quello che sempre dicevi nei tuoi discorsi: “Viva il Brasile, viva l’Italia.☑

 ● Laureato in ingegneria Elettrica presso l’Università Federale del Paraná nel 
1972, Mario Bertoni è tenente della riserva dell’Esercito Brasiliano nell’arma 
di ingegneria; per 30 anni è stato funzionario dalla Copel, occupando incarichi 
differenti, incluso Direttore di Distribuzione, Ingegneria e Partecipazioni. Oltre 
al portoghese, parla fluentemente inglese, spagnolo e italiano. Sposato con Lis 
Iwersen Bertoni, ha i figli Mario, Fabio e Monica ed i nipoti Gianfranco, Bianca, 
Francesco e Melissa.♦ Formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do 
Paraná em 1972,  Mario Bertoni é tenente da reserva do Exército Brasileiro na arma de 
Engenharia; por 30 anos foi funcionario da Copel, ocupando cargos diversos, inclusive o 
de Diretor de Distribuição, de Engenharia e de Participações. Além do português, domina 
o Inglês, espanhol e italiano. Casado com Lis Iwersen Bertoni, tem os filhos Mario, Fabio 
e Mônica, com os netos Gianfranco, Bianca, Francesco e Melissa.

Gianfranco con sua moglie Bianca ed il 
suo nipotino Fabio; nella foto a sinistra in 
una riunione familiare.♦ Gianfranco com 
a esposa Bianca e o netinho Fabio; na foto à 
esquerda, numa reunião familiar.
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Di / Por Salete Maria Facchini

L a prima volta che vidi un campo di girasoli mi 
sono sentita molto piccola davanti a tanta for-
za e bellezza. Sembrava di essere dentro un di-
pinto di Van Gogh. Era l’estate del 2007 ed ero 

appena arrivata in Italia scegliendo la residenza in una piccola 
città dell’entroterra delle Marche, Castelraimondo, nella provin-
cia di Macerata. 

Sono passati 14 anni e continuo a meravigliarmi dell’esplosio-

Girasoli di 
Castelraimondo
“IO AMO I GIRASOLI! LORO SANNO SEMPRE DOVE ANDARE.” 

(ANONIMO).

 ■ GIRASSÓIS DE CASTELRAIMONDO - 
“EU AMO GIRASÓIS! ELES SEMPRE SABEM 
PARA ONDE IR.” (ANÔNIMO) - A primeira 
vez que vi um campo de girassóis me 
senti muito pequena diante de tanta 
força e beleza. Parecia estar dentro de 
uma pintura de Van Gogh. Era verão de 
2007 e eu havia recém-chegado à Itá-
lia e tinha fixado residência numa pe-
quena cidade do interior delle Marche, 
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Salete Maria Facchini e il paesaggio 
di Castelraimondo in tempi di girasoli.  
♦ Salete Maria Facchini e a paisagem de 
Castelraimondo em tempo de girassóis. 
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ne di colori tra i quali, il giallo oro che si distingue dagli altri, for-
mando immensi mari dorati. 

Sono grandi estensioni di campi coltivati di questo splendido 
fiore, considerato il simbolo dell’estate, del calore. 

Il girasole comune, il cui nome scientifico è (Helianthus annuus), 
è una pianta annuale e ha come caratteristica principale girare 
il fiore verso il sole, come specifica il nome stesso. (Wikipedia) 

La regione Marche raccoglie annualmente una quantità su-
periore a 948.000 tonnellate di girasoli in circa 43.000 ettari di 
piantagioni ed ha il record di produzione nazionale di semi di alto 
contenuto oleico. La produzione è aumentata di oltre il 50% negli 
ultimi 10 anni. (Cronache Maceratesi del 01/06/2020). 

Il girasole, simbolo di felicità, brillio e vivacità. 
Così come lui “insegue” la luce del sole, cercando di saziare 

la sua sete tramite l’energia della grande stella, noi, in questi ul-
timi mesi, pur con tutte le difficoltà, cerchiamo di intravedere l’i-
dea di un nuovo periodo di cura e unione tramite il nostro lemma 
quotidiano “andrà tutto bene” , divenuto come una bandiera in 
giro per l’Italia e simbolo di un nuovo inizio. 

Comunque, guardare tutti i giorni questi bellissimi campi di 
girasoli mi ha insegnato a capire al di là di tutte le avversità che 
abbiamo affrontato, riconoscere che dobbiamo cercare giorni mi-
gliori, vedere oltre i limiti quotidiani e comprendere che la vita è 
molto più di quanto possiamo vedere. ☑

chamada Castelraimondo na província 
de Macerata. 

Passaram-se 14 anos desde então, 
e eu continuo a maravilhar-me com a 
explosão de cores dentre as quais, o 
amarelo ouro que se destaca das demais, 
formando imensos mares dourados.

São grandes extensões de campos 
cultivados desta esplendida flor, considerada 
o símbolo do verão, do calor. 

O girassol comum, cujo nome científico 
é (Helianthus annuus), é uma planta anual 
e tem como característica principal girar 
a flor na direção do sol, como especifica 
o próprio nome. (Wikepedia)

A região Marche recolhe anualmente 
uma quantidade superior a 948 mil 
toneladas de girassóis em cerca de 43 
mil hectares de plantações, e detém 
o recorde de produção nacional de 
sementes de alto conteúdo oleico. A 
produção aumentou mais de 50% nos 
últimos 10 anos. (Cronache Maceratesi 
del 01/06/2020).

O girassol, simboliza felicidade, brilho 
e vivacidade. 

Assim como ele “persegue” a luz do sol, 
buscando saciar sua sede através da energia 
da grande estrela, nós, nestes últimos 
meses, apesar de todas as dificuldades, 
buscamos também vislumbrar a ideia de 
um novo tempo de cura e união através 
do nosso lema cotidiano “Andrà tutto 
bene” , “tudo vai dar certo”, erguido 
como uma bandeira por toda Itália, e 
que se tornou o símbolo do recomeço. 

Enfim, olhar todos os dias para 
estes lindos campos de girassóis tem 
me ensinado a perceber além de todas 
as adversidades que temos enfrentado, 
reconhecer que devemos perseguir dias 
melhores, ver além das limitações cotidianas 
e entender que a vida é bem mais do 
que conseguimos enxergar. 

Una vista di Castelraimondo (Wikipedia). ♦ Uma vista 
da cidade de Castelraimondo (Wikipedia).
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Un’altra vista di Castelraimondo e, in provincia: 
Urbisaglia, Montecosaro, Montecassiano e una 
vista del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 
♦ Outra vista de Castelraimondo e, na província: 
Urbisaglia, Montecosaro, Montecassiano e uma vista 
do Parque Nacional das Montanhas Sibilinas.
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Di / Por Giancarlo Parlmesi - MG

I n questi ultimi tempi si parla molto della crisi in corso, 
anche economica, e di eventuali possibilità che posso-
no sorgere da questo scenario. Anche l’innovazione è 
un argomento al centro dell’attenzione ormai da tempo 

e il webinar "Innovazione con risorse brasiliane: finanziamento, 
incentivi fiscali e credito fiscale" è stato un’occasione per presen-
tare alle aziende gli  incentivi offerti dalla legislazione brasiliana, 
per promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione tecnologica.

Destinato a tutti i settori di attività, l'evento ha proposto una 
visione della Ricerca e Sviluppo come un’alternativa che, a par-
tire dagli effetti negativi della pandemia, possa diventare un im-
portante differenziale competitivo nella fase di ripresa economica.

Nella videoconferenza sono intervenuti due esperti di FI Group, 

Innovazione 
con risorse brasiliane
FINANZIAMENTO, INCENTIVI FISCALI E CREDITO D'IMPOSTA

 ■ INOVAÇÃO COM RECURSOS BRA-
SILEIROS - FINANCIAMENTO, INCENTI-
VOS FISCAIS E CRÉDITO TRIBUTÁRIO - Nos 
últimos tempos, fala-se muito sobre a 
crise em curso, inclusive a econômica, 
e sobre todas as possibilidades que pos-
sam surgir nesse cenário. A inovação 
também tem sido tema de atenção há 
algum tempo, e o webinar “Inovação 
com recursos brasileiros: financiamento, 
incentivos fiscais e crédito tributário” 
foi uma oportunidade para apresentar 
às empresas os incentivos oferecidos 
pela legislação brasileira, para promo-
ver pesquisa, desenvolvimento e inova-
ção tecnológica.

Destinado a todos os setores de 
atividade, o evento propôs uma visão 
sobre a Pesquisa e Desenvolvimento 
como alternativa que, a partir dos 
efeitos negativos da pandemia, poderia 
se tornar um importante diferencial 
competitivo na fase de recuperação 
econômica.

Da videoconferência prticiparam 
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leader nella consulenza alle aziende nella gestione dei finanzia-
menti per progetti di ricerca e sviluppo. 

Dopo l’introduzione di Leonardo Freitas, Segretario Generale 
della Camera di Minas, ed il saluto di Valentino Rizzioli e Felipe 
Anselmo Olinto, rispettivamente presidenti della Camera di Minas 
e del Rio Grande del Sud, ha preso la parola Anderson Rodrigues, 
direttore commerciale della Fi Groups, che ha cominciato la con-
ferenza "Legge del bene, tecnologia, innovazione e industria 4.0” 
illustrando le attività della FI Group in Brasile, in Italia e nel mondo.

Ha poi affermato che l’innovazione è ormai in tutti i settori eco-
nomici, e sta alla base della industria 4.0 o della IV Rivoluzione In-
dustriale quella della intelligenza delle cose, e dell’IT.

Ci siamo già adattati a molte tecnologie come robotica e au-
tomazione, ad esempio già esiste la possibilità di istallare sen-
sori che percepiscono l’arrivo delle cavallette nelle grandi esten-
sioni agricole e provocano automaticamente irrorazione di anti-
parassitari adatti.

Il relatore ha poi dato altri esempi dell’applicazione delle nuo-
ve tecnologie nel lavoro di ingegneri e avvocati ed anche nell’a-
rea della salute, non solo negli ospedali ma anche in casa; oggi 
é possibile installare uno scanner in camera da letto che faccia 
la scansione del nostro corpo mentre dormiamo, ci mantenga ag-
giornati sul nostro stato di salute mentre prepara un rapporto da 
sottoporre al nostro medico.

Le imprese devono aprirsi alle innovazioni per non diventa-
re obsolete. Per stimolare le innovazioni ci sono finanziamenti e 
agevolazioni sulle tariffe di importazione di attrezzature e mac-
chinari, le facilitazioni della Lei do Bem per la riduzione del cari-
co tributario, quelle della Legge di Informatica per le imprese di 
hardware e automazione, e il finanziamento a tassi agevolati del 
programma Finame del BNDS.

Marcelo Muller, consulente per le aree tariffarie e di finanzia-

dois especialistas do Grupo FI, líder 
em assessorar empresas na gestão de 
financiamento para projetos de pesquisa 
e desenvolvimento.

Após a introdução de Leonardo Freitas, 
secretário geral da Câmara [italiana] de 
Minas, e a saudação de Valentino Rizzioli 
e Felipe Anselmo Olinto, respectivamente, 
presidentes das Câmaras [italianas] de 
Minas e Rio Grande do Sul, falou Anderson 
Rodrigues, diretor comercial da FI Grupos, 
que iniciaram a conferência “Lei do Bem, 
Tecnologia, Inovação e Indústria 4.0”, 
ilustrando as atividades do Grupo FI no 
Brasil, Itália e no mundo.

Ele disse que a inovação está agora 
em todos os setores econômicos, e a 
base da indústria 4.0 ou a IV Revolução 
Industrial é a da inteligência das coisas 
e da TI.

Já nos adaptamos a muitas tecnologias, 
como robótica e automação, por exemplo, 
já existe a possibilidade de instalar 
sensores que percebam a chegada de 
gafanhotos em grandes áreas agrícolas e 
provocam automaticamente a pulverização 
de pesticidas adequados.

O palestrante deu outros exemplos 
da aplicação de novas tecnologias no 
trabalho de engenheiros e advogados e 
também na área da saúde, não apenas 
em hospitais, mas também em casa; 

I relatori Anderson Rodrigues 
e Marcelo Muller.♦ Os 
palestrantes Anderson Rodrigues 
e Marcelo Muller.  
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mento di FI Group, ha spiegato le condizioni per accedere ai finan-
ziamenti agevolati e alle facilitazioni tariffarie. Si è soffermato sul-
le analisi della convenienza di vari tipi di finanziamento pubblico e 
privato rimborsabile e agevolato su modernizzazione, espansione 
di opere civili; acquisti di macchine e attrezzature; spese con sa-
lari e contributi; ricerche, studi, e tirocini; acquisti di materie pri-
me e software; test di mercato e presentazione di prodotti. Solo 
col BNDS, ci sono più di 140 linee di finanziamento rimborsabili al 
tasso del 6% all’anno.

La videoconferenza, disponibile nella pagina Youtube della Ca-
mera di Commercio Italiana di Minas Gerais, è stata un'iniziativa 
della Camera di commercio italiana di Minas Gerais e della Came-
ra di commercio italiana del Rio Grande do Sul, in collaborazione 
con la Fundação Mineira de Software, con Sindicato das Empre-
sas de Informática do Rio Grande do Sul e con i consolati italiani 
a Belo Horizonte e Porto Alegre.☑

hoje é possível instalar um scanner no 
quarto, que examina nosso corpo enquanto 
dormimos, nos mantém atualizados 
sobre nosso estado de saúde enquanto 
prepara um relatório a ser enviado ao 
nosso médico.

As empresas devem se abrir para 
inovações para não se tornarem 
obsoletas. Para estimular inovações, 
existem empréstimos e subsídios sobre as 
tarifas de importação de equipamentos e 
máquinas, as facilidades da Lei do Bem 
para redução da carga tributária, as da 
Lei de TI para empresas de hardware e 
automação e o financiamento, a taxas 
subsidiadas, do programa Finame do 
BNDS.

Marcelo Muller, consultor das áreas de 
tarifas e financiamento do Grupo FI, explicou 
as condições para acessar empréstimos 
subsidiados e facilitações tarifárias. Ele 
concentrou-se na análise da conveniência 
de vários tipos de financiamento público e 
privado reembolsáveis   e facilitações para 
a modernização, expansão de obras civis; 
compras de máquinas e equipamentos; 
despesas com salários e contribuições; 
pesquisas, estudos e estágios; compras 
de matérias-primas e software; testes de 
mercado e apresentação de produtos. 
Somente junto ao BNDS existem mais de 
140 linhas de empréstimo reembolsáveis   
a uma taxa de 6% ao ano.

A videoconferência, disponível 
na página do Youtube da Câmara de 
Comércio Italiana de Minas Gerais, foi 
uma iniciativa da Câmara de Comércio 
Italiana de Minas Gerais e da Câmara 
de Comércio Italiana do Rio Grande do 
Sul, em colaboração com a Fundação 
Mineira de Software, com o Sindicato das 
Empresas de Informática do Rio Grande 
do Sul e com os consulados italianos em 
Belo Horizonte e Porto Alegre.☑
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innocente@insieme.com.br
ROBERTO INNOCENTE

italscene

Roberto Innocente è attore, regista, scenogra-
fo e drammaturgo italiano. È in Brasile dal 2005. È 
fondatore del Gruppo Arte della Commedia. / Rober-
to Innocente é ator, diretor, cenógrafo e dramaturgo 
italiano. Está no Brasil desde 2005. É fundador do 
Grupo Arte da Comédia.
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Il ritornoIl ritorno
TUTTO QUESTO ERA USATO TUTTO QUESTO ERA USATO 
(...) E APPREZZATO COME (...) E APPREZZATO COME 
SPETTACOLO SOLAMENTE SPETTACOLO SOLAMENTE 
DA UN LIMITATO GRUPPO DA UN LIMITATO GRUPPO 
DI PERSONE. ADESSO NO. DI PERSONE. ADESSO NO. 
ADESSO TUTTO E TUTTI ADESSO TUTTO E TUTTI 
SIAMO ‘ON-LINE’. SIAMO ‘ON-LINE’. 
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M i arrivano in questi giorni dall’Italia, dagli ami-
ci Artisti italiani, tante belle informazioni che 
parlano di un ritorno del Teatro e della Mu-
sica dal vivo. Tante belle manifestazioni, Fe-

stival che tornano a popolare le notti estive italiane, come anche 
la nostra rivista ci mostra. 

Sono molto felice per gli amici e colleghi italiani che, anche se 
con restrizioni e qualche limite, possono tornare a una normalità 
di cui ogni espressione artistica, e principalmente lo spettacolo, 
ha assolutamente bisogno.

 ■ A VOLTA - Chegam para mim nestes 
dias vindo da Itália, por parte de amigos 
artistas italianos, muitas informações boas 
que falam de um retorno do teatro e da 
música ao vivo. Muitos eventos bonitos, 
festivais que voltam para preencher as 
noites de verão italianas, bem como nos-
sa revista nos mostra.

Estou muito feliz por os amigos e 
colegas italianos que, mesmo com 
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Noi qui in Brasile, al contrario, siamo forse nel momento peg-
giore di questa pandemia. Chiusi in casa senza poter recitare, can-
tare, suonare davanti a un pubblico vero, senza poter avere quel-
lo scambio umano che fa, e sempre ha fatto, dello spettacolo dal 
vivo, qualcosa di unico, diverso da qualsiasi altra manifestazione 
artistica. 

Senza voler entrare in nessuna polemica sulla gestione brasi-
liana della pandemia che non mi compete e che solo, tristemente, 
mi può vedere come spettatore in attesa di notizie migliori, voglio 
invece concentrare la mia riflessione sulla vita “on-line”.

Certo, la dimensione on-line non è un’invenzione di adesso, già 
esiste da tempo, professioni come ‘Youtuber’, ‘Influencer’, già sono 
entrate nel nostro quotidiano. L’informazione e la comunicazione 
attraverso reti sociali è cosa che già fa parte del nostro quotidia-
no. Ma, fino ad ora, tutto questo era usato dalla grande parte di 
noi, principalmente per la comunicazione (o curiosità) e apprezza-
to come spettacolo solamente da un limitato gruppo di persone.

Adesso no. 
Adesso tutto e tutti siamo ‘on-line’. Adesso il mezzo virtuale è 

l’unico mezzo (reale) possibile, ancor di più per chi si muove nel 
campo dello spettacolo. 

Ma come fare spettacolo ‘on-line’?
In questo ultimo mese, dopo che il mondo artistico e dello spet-

tacolo è rimasto abbandonato fin dall’inizio dell’isolamento so-
ciale, dimenticandosi che sarebbe uno dei più colpiti, proliferano 
“editais” per spettacoli, opere, concerti ‘on-line’ e, per fortuna, 
anche il defunto ministero della Cultura ha messo in piedi una leg-
ge per sostenere il mondo artistico (promulgata dopo una lunga 
battaglia nazionale).

Teatro ‘on-line’, come si fa? 
Con la musica è già più facile pensare soluzioni; si registra un 

musicista suonando, un cantante cantando, e anche se la relazio-
ne con la musica dal vivo è differente, la perdita non è così gran-
de, quasi come sentire un buon CD o vedere un concerto in TV. Ma 
il Teatro è un’altra cosa. Mettere attori in tanti quadratini ‘Zoom’ 
ciascuno che parla all’altro, ma senza che l’altro sia là, davanti. 
Che cosa strana. 

Con i miei 63 anni non avevo mai visto niente di simile, ne pen-
sato potessimo arrivare a questo. Ma ci siamo arrivati e in questo 
mare dobbiamo navigare se vogliamo arrivare a una riva. 

E, come sempre, se da un lato è tutto molto strano e lascia una 
grande nostalgia del nostro “vero” fare teatro, d’altra parte è uno 
stimolo creativo molto grande. Registrazioni, live, composizione di 
suoni, immagini, testi, tutto stà prendendo una dimensione nuo-

restrições e alguns limites, podem voltar 
à normalidade de que toda expressão 
artística e, principalmente, o espetáculo, 
precisam.

Nós aqui no Brasil, pelo contrário, 
estamos talvez no pior momento dessa 
pandemia. Fechados em casa sem poder 
atuar, cantar, tocar na frente de um público 
real, sem poder ter aquela troca humana 
que faz, e sempre fez, do entretenimento 
ao vivo, algo único, diferente de qualquer 
outro evento artístico.

Sem querer entrar em controvérsia sobre 
a gestão brasileira da pandemia que não 
me pertence e que apenas, infelizmente, 
pode me ver como um espectador à espera 
de notícias melhores, em vez disso, quero 
concentrar minha reflexão na vida "online".

Obviamente, a dimensão on-line não é 
uma invenção do momento, ela já existe há 
algum tempo, profissões como Youtuber, 
Influencer, já entraram em nossas vidas 
diárias. Informação e comunicação através 
das redes sociais é algo que já faz parte 
do nosso dia a dia. Mas, até agora, tudo 
isso foi usado por grande parte de nós, 
principalmente para comunicação (ou 
curiosidade) e apreciado como um show 
apenas por um grupo limitado de pessoas.

Agora não. Agora tudo e todos estão 
online. Agora, o meio virtual é o único 
meio (real) possível, ainda mais para quem 
se move no campo do entretenimento. 
Mas como fazer show online ??

Neste último mês, depois que o 
mundo artístico e do entretenimento foi 
abandonado desde o início do isolamento 
social, esquecendo que seria um dos mais 
afetados, os editais proliferam para shows, 
obras, shows on-line e, felizmente, , até o 
falecido Ministério da Cultura estabeleceu 
uma lei para apoiar o mundo artístico 
(promulgado após uma longa batalha 
nacional).
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va, diversa alla quale dovremo abituarci, non c’è altra soluzione. 
Ma credo che non ci si debba preoccupare, e i miei amici arti-

sti italiani me lo stanno confermando, mostrando l’affluenza del 
pubblico. Come tutto questo passerà, torneremo a vedere platee, 
a vedere artisti su un palcoscenico, torneremo a vivere lo spetta-
colo come celebrazione di un convivio sociale necessario.

Per adesso, e per fortuna, il mondo che viviamo tecnologica-
mente già stà nella condizione di farci sentire vicini anche stan-
do lontani. 

Immaginate se non avessimo internet? Se non avessimo Zoom, 
skype, facebook, Meat, whatsApp?

Ma anche così, con la fortuna di avere questa bella tecnologia 
che ci permette di stare vivi, artisticamente parlando, anche così, 
la nostalgia di un palco, di una piazza, di una platea, di un applau-
so è grande.☑

Teatro online, como você faz isso? 
Como a música já é mais fácil pensar 
em soluções; você grava um músico 
tocando, um cantor cantando e, mesmo 
que o relacionamento com a música ao 
vivo seja diferente, a perda não é tão 
grande, quase como ouvir um bom CD 
ou assistir a um show na TV. Mas o teatro 
é outra coisa. Colocar atores em muitos 
quadradinhos do ZOOM, cada um falando 
com o outro, mas sem o outro estar na 
frente dele. Que coisa estranha. Com 
meus 63 anos nunca tinha visto nada 
assim, e nunca pensei que poderíamos 
chegar a isso. Mas chegamos lá e neste 
mar temos que navegar se quisermos 
chegar a uma costa.

E, como sempre, se, por um lado, tudo é 
muito estranho e deixa uma grande nostalgia 
pelo nosso teatro "verdadeiro", por outro, 
é um estímulo criativo muito grande. 
Gravações, ao vivo, composição de sons, 
imagens, textos, tudo está assumindo uma 
dimensão nova e diferente à qual teremos 
que nos acostumar, não há outra solução.

Mas acho não seja preciso se preocupar, 
e meus amigos artistas italianos estão 
confirmando isso mostrando a participação 
do público. Como tudo isso vai passar, 
voltaremos a ver o público, ver artistas 
em um palco, voltaremos a viver o show 
como uma celebração de uma reunião 
social necessária.

Por enquanto, e felizmente, o mundo 
em que vivemos tecnologicamente já está 
em posição de nos fazer sentir perto, 
mesmo estando longe. Imagine se não 
tivéssemos internet? Se não tivéssemos 
ZOOM, skype, facebook, Meat, whatsApp?

Mas mesmo assim, com a sorte de ter 
essa bela tecnologia que nos permite viver, 
artisticamente falando, mesmo assim, a 
nostalgia de um palco, uma praça, uma 
audiência, um aplauso é grande.☑
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Tutto distrutto
CICLONE “BOMBA” ABBATTE COMPLESSO DI 
TRASFORMAZIONE AGROECOLOGICA NELLA CULLA 
DELL’IMMIGRAZIONE TRENTINA DEL PR

I 152 associati della “Vila do colono”, nell’entroterra di 
Piraquara, Grande Curitiba, si stanno riprendendo dal-
lo spavento (e i danni) che hanno subito nella mattinata 
del primo luglio, quando il furore di un “ciclone bomba” 

ha distrutto praticamente tutte le unità di produzione che compon-
gono il complesso agroindustriale, con danni che possono supe-
rare i 180.000 Reais, come detto dalla presidentessa Simone Bre-

 ■ TUDO NO CHÃO - CICLONE ‘BOMBA’ DER-
RUBA COMPLEXO DE TRANSFORMAÇÃO AGR4O-
ECOLÓGICA NO BERÇO DA IMIGRAÇÃO TREN-
TINA DO PR - O s 152 associados da “Vila do 
Colono”, no interior de Piraquara, Grande 
Curitiba, estão aos pouco se refazendo do 
susto (e dos prejuízos) que passaram na ma-
drugada do último primeiro de julho, quando 
o furor do 'ciclone bomba' destruiu pratica-
mente todas as unidades de produção que 
compõem o complexo agroindustrial, com 
prejuízos que podem ultrapassar os 180 mil 
reais, no dizer da presidente Simone Bres-
cansin, que lidera campanha para a recons-
trução dos estragos.

A vila fica próximo à Colônia Imperial 
de Santa Maria do Novo Tirol da Boca da 
Serra, local de chegada das primeiras famílias 
imigrantes de origem trentina ao Paraná, área 
das nascentes do Rio Iguaçu que, cerca de 
700 quilômetros adiante, contribuem para 
a formação das Cataratas do mesmo nome, 
já na divisa com a Argentina.

O complexo instalado após longas negociações 
com a Sanepar - Companhia de Saneamento 

Cliccate sopra il simbolo del libro per 
vedere una sequenza fotografica di 
come era e come è oggi il complesso 
“Trento Trasforma”.♦ Clicar sobre o ícone 
do livro para ver uma sequência de fotos de 
como era e como ficou o complexo “Trento 
Transforma”.
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http://www.arquivo.insieme.com.br/diversos/vila do colono/Vila do Colono.html
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scansin, che coordina la campagna per la ricostruzione dei danni. 
Il paesino è vicino alla Colonia Imperiale di Santa Ma-

ria do Novo Tirol di Boca da Serra, luogo di arrivo delle pri-
me famiglie immigranti di origine trentina nel Paraná, area 
delle sorgenti del fiume Iguaçu che, circa 700 chilometri 
dopo, contribuiscono alla formazione delle Cascate omo-
nime, già sul confine con l’Argentina. 

Il complesso, installato dopo lunghe negoziazioni con la 
Sanepar - Compagnia de Saneamento do Paraná, ha avuto 
l’aiuto finanziario e tecnico del governo di Trento, in Ita-
lia, tramite il Circolo Trentino di Curitiba ed ha avuto come 
obiettivo il mantenimento del loro “habitat” delle poche 
famiglie che ancora rimangono nello storico locale. Le sue 
attività seguono rigide regole di controllo dell’inquinamen-
to ambientale, visto che tutte l’area è di raccolta idrica per 
rifornire, in particolare, Curitiba. 

L’inaugurazione del complesso che produce formaggio 
ed altri latticini, salame, marmellate, ortaggi e frutta, ol-
tre che vino (sono in vendita, ad esempio, vini con i nomi 
dei tre italiani morti nel fatidico volo AF 447 dell’Air Fran-
ce, giugno 2009: Rino Zandonai, Luigi Zortea e Giovanni 
Battista Lorenzi), si è tenuta nel marzo 2010. Nel settem-
bre 2011, Piraquara firmava il gemellaggio con i comuni 
del Valle del Primiero, dopo che una delegazione brasilia-
na già si era recata nelle montagne trentine, dove aveva-
no portato, per il restauro, l’immagine della Santa portata 
dai primi immigranti. Sempre nel 2011 l’immagine era sta-
ta restituita e rimessa nella chiesetta locale. 

Con il ciclone, quasi tutte le otto costruzioni dell’unità 
(è amministrata dalla Cooperativa di Processamento di Ali-
menti e Agricoltura Solidale di Aquara, con l’approvazio-
ne dell’Associazione Agroecologica e Turistica di Piraqua-
ra - “Trento Trasforma”) sono state scaraventate al suo-
lo, quasi interamente distrutte, in particolare i tetti. Sono 
state tutte danneggiate, paralizzando temporaneamente 
la produzione che, oltre alla vendita diretta al consumato-
re, segue i programmi delle merende scolastiche e del si-
stema penitenziario. 

Secondo Fernanda Cemin, attuale presidente del Cir-
colo Trentino di Curitiba, oggi l’associazione dei produt-
tori, per la maggior parte trentina, non ha più legami con 
il Circolo. Cliccare sull’icona del libro per vedere una se-
quenza di foto di com’era e come è ora il complesso “Tren-
to Trasforma”. 

do Paraná, teve a ajuda financeira e técnica 
do governo do Trento, na Itália, através do 
Círculo Trentino de Curitiba, e teve como objetivo 
a manutenção em seu ‘habitat’ das poucas 
famílias que ainda restam no histórico local. 
Suas atividades seguem a rígidas normas de 
controle da poluição ambiental, pois todo o 
entorno integra a área de captação de água 
para abastecimento, principalmente, de Curitiba.

A inauguração do complexo que produz 
queijo e outros laticínios, salame, geléias, 
hortaliças e frutas, além de vinho (estão à 
venda, por exemplo, vinhos com os nomes 
dos três italianos mortos no fatídico vôo AF 
447 da Air France, em junho de 2009: Rino 
Zandonai, Luigi Zortea e Giovanni Battista 
Lorenzi), aconteceu em março de 2010. 
Em setembro de 2011, Piraquara selava o 
tratado de irmandade (‘gemellaggio’) com 
os municípios do Vele del Primiero, depois de 
uma delegação brasileira já ter estado nas 
montanhas trentinas, para onde levaram, 
para restauro, a imagem da santa trazida 
pelos primeiros imigrantes. A imagem foi 
devolvida também em 2011 e recolocada na 
igrejinha local.

Com o vendaval, quase todas as oito 
construções da unidade (ela é administrada pela 
Cooperativa de Processamento de Alimentos 
e Agricultura Solidária de Piraquara, com a 
anuência da   Associação Agroecológica e 
Turística de Piraquara - “Trento Transforma”) 
foram atiradas ao chão, quase nada sobrando, 
principalmente dos telhados. Todas as 
unidades sofreram algum tipo de avaria, 
paralisando temporariamente a produção 
que, além da venda direta ao consumidor, 
atende a programas de merenda escolar e 
do sistema penitenciário.

Segundo Fernanda Cemin, presidente 
atual do Círculo Trentino de Curitiba, hoje 
a associação dos produtores, maioria de 
origem trentina, não mantém mais vínculo 
com o Círculo.
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Sogno che diventa realtà
LA PRIMA PIATTAFORMA DI VETRO DELL’AMERICA LATINA È IN COSTRUZIONE IN UN PARCO, 

NELL’ENTROTERRA DI CANELA-RS. IL PROGETTO CHE È NATO DA UN VECCHIO SOGNO 
DELL’IMPRENDITORE CATARINENSE MOACIR BOGO COSTERÀ CIRCA 30 MILIONI DI REAIS 

ED HA CARATTERISTICHE INEDITE IN TUTTO IL MONDO 

“Sognare non costa nulla!”, esclama l’imprendi-
tore Moacir Luiz Bogo, fondatore e varie volte 
presidente del ‘Circolo Italiano di Joinville’, ini-
zialmente installato in “Piazza Garibaldi”, an-

ch’essa una sua iniziativa. Ma il suo sogno era, inizialmente, re-
alizzarlo sull’orlo delle decantate curve e cinematografici pae-
saggi della Serra do Rio do Rastro, a Bom Jardim da Serra, nella 
“Santa e Bela Catarina” - il suo Stato. Ma non ce l’ha fatta. Non 
per colpa sua. 

“Dato che ho aspettato la risposta dello Stato catarinense 
per oltre un decennio - spiega brevemente - ho trovato dei soci 
e abbiamo optato per Canela, dove il flusso di turisti, insieme 
a quello di Gramado, supera i 5 milioni all’anno”.

“È un investimento - aggiunge - di 30 milioni e con carat-
teristiche inedite a livello mondiale, se si considera che sot-
to la piattaforma di acciaio e vetro vi sarà un piccolo carrello 

SONHO QUE VIRA REALIDADE - A PRIMEIRA 
PONTE DE VIDRO DA AMÉRICA LATINA ESTÁ EM 
CONSTRUÇÃO NUM PARQUE, NO INTERIOR DE 
CANELA-RS. O PROJETO QUE NASCEU DE UM 
ANTIGO SONHO DO EMPRESÁRIO CATARINENSE 
MOACIR BOGO VAI CUSTAR CERCA DE 30 MILHÕES 
DE REAIS E TEM CARACTERÍSTICAS INÉDITAS 
EM TODO O MUNDO  -“Sonhar é de graça!”, 
exclama o empresário Moacir Luiz Bogo, 
fundador e diversas vezes presidente do 
‘Circolo Italiano di Joinville’, primeiramente 
montado na “Piazza Garibaldi”, também sua 
iniciativa. Mas seu sonho era, a princípio, 
para ser realizado à beira das decantadas 
curvas e cinematográficas paisagens da Serra 
do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra, 
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360 metri sotto 
la piattaforma di 
vetro e metallo c’è 
il letto del fiume 
Caí nella pienezza 
dell’imponente 
paesaggio del “curva 
del ferro di cavallo”.♦ 
360 metros abaixo da 
plataforma da ponte 
de vidro está o leito do 
Rio Caí na plenitude da 
imponente paisagem da 
‘curva da ferradura’.

chiamato “azzardo”, mentre sopra, persone, cammineranno 
sul pavimento di vetro”. 

Entrambi, quelli di sopra e quelli di sotto avranno davanti 
e sotto - a 360 metri in basso - il monumentale paesaggio a 
ferro di cavallo del fiume Caí. La piattaforma, che avanza 35 
metri di suspense e adrenalina sul vuoto della valle, offren-
do varie forme di contemplazione della natura, oggi possibile 
solo da un quasi improvvisato belvedere. 

Il complesso è stato battezzato ‘Skyglass Ferradura’. 
Nel materiale preparato per la diffusione del progetto in 

fase di attuazione si legge: “Oltre all’imponente lunghezza del-
la piattaforma, che fa della Skyglass Ferradura la più grande 
del mondo, l’impresa innova presentando due forme di con-
templazione della natura. Il visitatore può apprezzare tutta la 
sensazione di libertà camminando sopra il vetro o andare sot-
to la piattaforma su un monorotaia. Il gioco inedito, che ha ri-
cevuto il nome di “Azzardo”, offrirà 10 seggiolini sospesi. Tut-
to con accesso totale ai visitatori”. 

Seppur in presenza di incertezze a causa della pandemia, il 
cronogramma dei lavori sta andando avanti come da progetto 
e segue il “rigoroso protocollo sanitario”. La prima parte del 
montaggio della struttura in acciaio è terminata e “entro la 
fine dell’anno apriremo la più grande piattaforma di vetro, con 
la doppia contemplazione a Canela”, afferma il direttore della 

na “Santa e Bela Catarina” - seu Estado. 
Não deu certo. Não por culpa dele.

“Como esperei a definição do Estado 
catarinense por mais de uma década - explica 
sucintamente -, arranjei sócios e optamos por 
Canela, onde o fluxo de turistas, juntando 
com o de Gramado, ultrapassa os 5 milhões 
por ano”.

“É um investimento - explica mais - de 
30 milhões e com características inéditas 
a nível mundial, se considerarmos que por 
baixo da plataforma de aço e vidro circulará 
um pequeno comboio chamado ‘abusado’, 
ao mesmo tempo em que pessoas estarão 
caminhando por cima, no piso de vidro”.

Ambos, os de cima e os de baixo terão 
pela frente e por baixo - 360 metros abaixo 
- a monumental paisagem formada pela 
ferradura do rio Caí. A plataforma, que avança 
35 metros de suspense e adrenalina sobre o 
vazio do vale, oferecendo formas diversas de 
contemplação da natureza, hoje possível a 
partir de um quase improvisado belvedere. O 
complexo foi batizado de ‘Skyglass Ferradura’.  
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Skyglass Ferradura, Fabrício Medeiros. 
Secondo quanto spiega Medeiros, tut-

ta l’impresa “lavora per la preservazio-
ne dell’ambiente e avrà una stazione di 
trattamento fognario modello, con il 98 
per cento di purezza dell’acqua all’usci-
ta dal processo per l’uso in sistemi di ir-
rigazione. Tutte le pietre e terre scavate 
sono state lasciate nel locale e riutiliz-
zate nell’opera stessa. La base del nuo-
vo panoramico è stata eretta con il mi-
nimo impatto ambientale possibile sul-
la vegetazione”. 

Progettato per ricevere 3.000 perso-
ne al giorno, il complesso offrirà - secon-
do quanto gli imprenditori garantiscono 
- “completa infrastruttura per il visitato-
re affinché possa contemplare la natura 
in una maniera sostenibile”. Ci sarà uno 

No material preparado para a divulgação do projeto 
em execução,lê-se: “Além do comprimento imponente da 
plataforma, que faz da Skyglass Ferradura a maior do mundo, o 
empreendimento inova ao apresentar duas formas de contemplação 
da natureza. O visitante pode apreciar toda a sensação de 
liberdade caminhando por cima do vidro ou andar por baixo da 
plataforma num monotrilho. O brinquedo inédito, que recebeu 
o nome de ‘Abusado’, vai oferecer 10 cadeiras suspensas. Tudo 
com acessibilidade total aos visitantes”.

Apesar do período de incertezas por conta da pandemia, o 
cronograma de obras está transcorrendo dentro do previsto e seguindo 
“rigorosos protocolos de saúde”. A primeira parte da montagem da 
estrutura em aço está concluída e “até o final do ano nós vamos 
inaugurar a maior plataforma de vidro, com contemplação dupla, 
na cidade de Canela”, afirma o gerente da Skyglass Ferradura, 
Fabrício Medeiros. 

Segundo explica ainda Medeiros, todo o  empreendimento 
“preza pela preservação do meio ambiente e possuirá estação 
de tratamento de esgoto modelo, com 98% de pureza da água 
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https://www.youtube.com/watch?v=wWtqkz6SH1Y
https://www.youtube.com/watch?v=Z5PDyARNuNk
https://www.youtube.com/watch?v=G_MYMx1Qg-Y
https://www.youtube.com/watch?v=Z5PDyARNuNk
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spazio gastronomico, negozi, parcheggio 
e il “inedito Memorial del Ferro da Stiro, 
che riunirà una raccolta di circa 300 pez-
zi”. Questa raccolta, anche questa una 
“capricciosa” iniziativa di Moacir Bogo, 
per alcuni anni era stata posta nell’an-
tica “Piazza Italia”. 

Un’altra promessa degli imprendi-
tori: “Per valorizzare la fauna silvestre 
esistente nel luogo, la direzione lancerà 
un’esclusiva applicazione di educazione 
ambientale. A realtà aumentata, l’app 
fornirà informazioni sugli animali che vi-

na saída do processo para utilização nos sistemas de irrigação. 
Todas as pedras e terras escavadas também permaneceram 
no local, sendo reaproveitadas na própria obra. O alicerce do 
novo mirante foi erguido com o mínimo de impacto possível na 
vegetação”.

Dimensionado para receber três mil pessoas por dia, o complexo 
vai oferecer - segundo garantem os empreendedores - “completa 
infraestrutura para o visitante contemplar a natureza de forma 
responsável”. Haverá praça de alimentação, lojas, estacionamento 
e o “também inédito Memorial do Ferro de Passar, que vai reunir 
um acervo aproximado de 300 peças”. Esse acervo, também uma 
iniciativa caprichosa de Moacir Bogo, durante alguns anos esteve 
instalado na antiga “Piazza Itália”.

I lavori di costruzione del complesso turistico vanno 
avanti e la previsione per l’entrata in funzione dello 
“Skyglass Ferradura” è per il prossimo novembre.  ♦ 
As obras de construção do complexo turístico avançam e 
a previsão para entrada em funcionamento do ‘Skyglass 
Ferradura’  é novembro próximo.
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Come è nata l’idea
UM DIA DE 2018, PASSEANDO EM ABU DHABI...

“L’idea ha quasi 15 anni… Ma nel 2018, passan-
do ad Abu Dhabi, è nata la nuova versione di 
piattaforma due in uno. Era nel Parco Ferrari. 
Mentre i miei compagni sono andati sulla mon-

tagna russa, sono rimasto al bar... Campari e la testa “volando”… 
Avevo l’idea di una piattaforma di acciaio e vetro. Ma da alcuni 
giorni stavo pensando a qualcos’altro, per costruire un qualcosa 
di diverso da qualsiasi altra piattaforma nel mondo. Guardando i 
carrelli delle montagne russe mi è venuta l’idea di metterli sotto, 
così come sono ora progettati”. 

Così Moacir Bogo spiega la nascita dell’opera che sta ve-
nendo installata a Canela-RS. L’imprenditore, che già aveva 
sognato l’attuale funivia di Camboriú, ha altri tre progetti 
dello stesso tipo, in via di brevetto. 

“Già brevettata - spiega Bogo - ho una “seggiovia che 
gira”, il cui brevetto ci ha messo nove anni per essere appro-
vato. Gli altri due progetti sono in fase di registrazione”.☑

 ■ COMO SURGIU A IDEIA - “A  ideia tem qua-
se quinze anos... Mas em 2018, passeando 
em Abu Dhabi, surgiu uma nova versão de 
plataforma dois em um. Estava no Parque 
Ferrari. Enquanto meus colegas foram na 
montanha russa, fiquei no bar... Campari 
e a cabeça ‘voando’... Eu tinha a ideia de 
uma plataforma de aço e vidro. Mas estava 
há dias pensando em algo mais, para ser 
diferente de qualquer outra plataforma no 
mundo. Olhando para aqueles carrinhos da 
montanha russa, surgiu-me a ideia de de 
colocá-los por baixo, tal como estão proje-
tados agora”. Assim Moacir Bogo explica o 
nascimento do empreendimento que está 
sendo implantado em Canela-RS. O empre-
sário, que já sonhou o atual teleférico de 
Camboriú, tem outros três projetos do mes-
mo tipo, em base de patenteamento. 

“Patenteada mesmo - explica Bogo -, 
tenho uma “Tirolesa que faz curva”, cuja 
patente levou nove anos para sair. Os outros 
dois projetos estão em fase de protocolo”.☑
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vono nell’area”. 
Mentre i lavori continuano, lo Sky-

glass Ferradura incuriosisce non solo i 
futuri visitanti, ma anche le agenzie di 
turismo coinvolte in un’area di forte at-
trazione turistica, come la Serra Gaúcha. 
Sono soci di Moacir Bogo nell’impresa 
altri tre catarinensi: Carlinho Bogo, Luiz 
Antônio Bogo e Silvio Prim, della Proaço 
Indústria Metalúrgica S.A., con sede a 
Ituporanga-SC.☑

Outra promessa dos empreendedores: “Para valorizar a fauna 
silvestre existente no local, a direção vai lançar um exclusivo aplicativo 
de educação ambiental. Em realidade aumentada, o app vai trazer 
informações sobre os animais que vivem na área”.

Enquanto as obras avançam, o Skyglass Ferradura desperta a 
curiosidade não apenas dos hipotéticos visitantes, mas também as 
agências de turismo envolvidas numa das áreas de forte atração 
turística, como a Serra Gaúcha.

São sócios de Moacir Bogo na empreitada outros três catarinenses: 
Carlinho Bogo, Luiz Antônio Bogo e Silvio Prim, da Proaço Indústria 
Metalúrgica S.A., com sede em Ituporanga-SC.☑

Due immagini del progetto 
che danno un’idea del 
complesso turistico in 
costruzione nell’entroterra 
di Canela-RS. ♦ Duas 
imagens do projeto que dão 
ideia do complexo turístico 
em instalação no interior de 
Canela-RS
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Di / Por Arno Dal Ri Jr. * - SC

L’argomento che tratta di eventuali limiti all’as-
segnazione della cittadinanza con il criterio 
“ius sanguinis” è antico, trito e ritrito, ma con 
un potenziale di ritorno continuo nel panora-

ma politico italiano, generando sempre infinite polemiche 
su entrambi i lati dell’Atlantico. 

La rivista Insieme, che da quasi 30 anni segue la comu-

 ■ DIREITO DE SANGUE: UM SISTEMA 
INSUSTENTÁVEL - “O ATUAL “O ATUAL 
SISTEMA TEM SERVIDO MUITO PARA INÚME-
ROS OPORTUNISMOS POLÍTICOS E CLIEN-
TELISMOS NO MUNDO DA ‘EMIGRAZIONE’ 
E PARA INDIVÍDUOS INTERESSADOS EM 
VIAJAR PARA OS ESTADOS UNIDOS” - O 
assunto que versa sobre eventuais limi-
tações à atribuição da cidadania pelo 

DIREITO DE SANGUE

“Un sistema insostenibile”
“L'ATTUALE SISTEMA HA MOLTO FACILITATO OPPORTUNISMI POLITICI 

E CLIENTELISMO NEL MONDO DELL'EMIGRAZIONE 
E PER GLI INDIVIDUI INTERESSATI A RECARSI NEGLI STATI UNITI” 

DEBATEDEBATEDIBATTITODIBATTITO
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nità italo-brasiliana, ha già dedicato molte sue pagine al 
tema, sempre in modo critico, suscitando dibattiti significa-
tivi, mi ha chiesto di esprimere la mia opinione sul tema che 
dò non solo come portatore di doppia cittadinanza ma an-
che come docente di diritto internazionale che ha avuto una 
formazione - master e dottorato - in università italiane, tut-
tora insegnando attivamente in corsi di dottorato in Diritto 
a Milano, Firenze e Macerata e avendo pubblicato libri e ar-
ticoli sull’argomento. 

Parto dal principio che l’attuale sistema di concessione 
illimitata dello “ius sanguinis” nel corso degli anni si è di-
mostrato insostenibile, creando vari problemi per lo Stato 
italiano, per il contribuente italiano - in parte annullati dalla 
tassa consolare imposta a questo scopo - e per i discendenti 
che realmente vogliono ottenere tale riconoscimento come 
parte di un processo di riscatto storico dell’identità stessa, 
grazie ad un processo di reinserimento culturale nella civil-
tà dei loro avi. 

L’attuale sistema, al contrario, ha prodotto molti opportu-
nismi politici e clientelari nel mondo dell’emigrazione e per 
individui interessati a recarsi negli Stati Uniti, a scapito dei 
discendenti che realmente si preoccupano dell’Italia e della 
cultura italiana. Per questo motivo il fenomeno deve essere 

rivisto, con regole chiare che lo limitino, impedendo le de-
viazioni sopra menzionate. 

Bisogna anche ricordare, in questo ambito, che solo la 
Repubblica Italiana ha nel suo ordinamento giuridico norme 
così generose in materia, che ogni giorno, nella misura in cui 
migliaia di pronipoti e oltre si allontanano dalla loro civiltà, 
perdono la stessa ragione di essere. 

Non vedo, comunque, la proposta di un taglio generazio-
nale come valida. 

critério “ius sanguinis” é antigo e desgas-
tado, mas com um potencial de retorno 
contínuo no panorama político italiano, 
gerando sempre infinitas polêmicas do 
lado de lá e de cá do Atlântico. 

A revista Insieme, que há quase trinta 
anos acompanha a comunidade ítalo-
brasileira, já ocupou inúmeras de suas 
páginas sobre o tema, sempre de modo 
crítico levantando debates significativos, me 
pediu uma manifestação acerca do tema, 
a qual faço não só enquanto portador de 
dupla cidadania, mas também enquanto 
docente de direito internacional que teve 
formação – mestrado e doutorado – 
em universidades italianas, lecionando 
ativamente até hoje em cursos de Doutorado 
em Direito em Milão, Florença e Macerata, 
e tendo publicado livros e artigos sobre 
o tema. 

Parto do princípio que o sistema atual de 
concessão ilimitada do “ius sanguinis” ao 
longo dos anos se demonstrou insustentável, 
criando infindáveis problemas para a 
o Estado italiano, para o contribuinte 
italiano – em parte atenuados com a 
taxa consular imposta a este fim – e para 
os descendentes que verdadeiramente 
querem obter tal reconhecimento como 
parte de um processo de resgate histórico 
da própria identidade, através de um 
processo de reinserção cultural na 
civilização dos seus antepassados. 

O atual sistema, ao contrário, tem 
servido muito para inúmeros oportunismos 
políticos e clientelismos no mundo da 
‘emigrazione’ e para indivíduos interessados 
em viajar para os Estados Unidos, em 
detrimento aos descendentes que realmente 

DEBATEDEBATEDIBATTITODIBATTITO

A República Italiana possui 
em seu ordenamento jurídico normas tão 
generosas em matéria, que a cada dia, a 

medida que milhares de bisnetos e trinetos se 
distanciam da sua civilização, vão perdendo 

a sua razão de ser.

““ ““
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Mi sembra molto più valido l’uso di strategie che condi-
zionino il criterio dello “ius sanguinis” alla dimostrazione di 
un effettivo mantenimento dei valori culturali da parte del 
richiedente. Altri paesi usano con successo questa formula 
anche per confermare l’acquisizione della cittadinanza tra-
mite il criterio “ius soli”, l’acquisizione per matrimonio o per-
sino per naturalizzazione. 

Nel caso della Repubblica Italiana sembra già presente 
in vari ambienti un consenso, in via teorica, che il riconosci-
mento “ius sanguinis” dovrebbe essere condizionato a que-
sta dimostrazione di “inserimento culturale” o di riscatto 
dell’identità storica. 

Da un punto di vista pratico, questo inserimento potrebbe 
divenire più concreto grazie all’uso ampliato di uno strumen-
to che si è dimostrato un’esperienza positiva, ossia quello 

già previsto (D.P.R. n. 394/99 Prezzi, art. 11, inciso 1, “c”) ed 
in vigore “permesso di soggiorno per attesa di cittadinan-
za”, facendo sì che la possibilità esclusiva di riconoscimento 
della cittadinanza dopo la terza generazione nata all’estero 
sia fatta solo ai portatori di questo documento direttamen-
te nelle anagrafi dei Comuni della penisola. 

Rispettando il diritto acquisito di chi ha già dato il via al 
processo nei dipartimenti consolari e aspetta l’analisi dei 
documenti, la sottomissione delle nuove richieste solo nelle 
anagrafi italiane toglierebbe gran parte del lavoro di ricono-
scimento della cittadinanza dei consolati (mantenendo que-
sta pratica solo per la prima e la seconda generazione nata 
all’estero), oggi stracolmi di pratiche di questo tipo senza ri-
uscire, giustamente per questo motivo, a fornire un servizio 
adeguato negli altri campi dell’attività consolare. 

A tal fine, il richiedente doveva necessariamente sotto-

se importam com a Itália e com a cultura 
italiana. Por isso, o fenômeno precisa ser 
revisto, sendo atribuídas normas claras 
que o limitem, impedindo os desvios 
acima citados. 

Deve ser relembrado, ainda, neste 
âmbito, que somente a República Italiana 
possui em seu ordenamento jurídico normas 
tão generosas em matéria, que a cada 
dia, a medida que milhares de bisnetos e 
trinetos se distanciam da sua civilização, 
vão perdendo a sua razão de ser. 

Não vejo, contudo, a proposta de 
corte generacional como válida. 

Parece-me muito mais válido o uso de 
estratégias que condicionem o critério 
do “ius sanguinis” à demonstração de 
manutenção efetiva de valores culturais 
por parte do requerente. Outros Países 
utilizam com sucesso essa fórmula também 
para a confirmação da aquisição da 
cidadania através do critério “ius soli”, 
da aquisição por casamento ou mesmo 
para a naturalização. 

No caso da República Italiana parece que 
existe já em vários ambientes um consenso 
em abstrato de que o reconhecimento “ius 
sanguinis” deveria ser condicionado a 
essa demonstração de “inserção cultural” 
ou de resgate da identidade histórica. 

Do ponto de vista prático, essa inserção 
poderia ganhar concretude através do 
uso ampliado de um instrumento que 
se demonstrou experiência positiva, ou 
seja, o já previsto (D.P.R. n. 394/99, art. 
11, inciso 1, “c”) e vigente “permesso di 
soggiorno per attesa di cittadinanza”, 
fazendo com que a possibilidade exclusiva 
de reconhecimento da cidadania após 

O requerente deveria necessariamente
se submeter a um processo de “reinserção 

cultural”, cumprindo um período de 
residência no território italiano (4 a 6 meses) 

com direito a ocupar posto de trabalho, 
a se matricular em escolas estatais 

ou em cursos superiores.

““ ““
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a terceira geração nascida no exterior seja feita somente 
aos portadores desse documento diretamente nos ofícios 
de registro civil das Comunas da península. 

Respeitando o direito adquirido de quem já deu entrada ao 
processo nas repartições consulares e aguarda a análise da 
documentação, a submissão de novos pedidos exclusivamente 
nos registros civis italianos retiraria grande parte do trabalho 
de reconhecimento de cidadania dos consulados (mantendo 
esta prática somente para a primeira e a segunda geração 
nascidas no exterior), hoje abarrotados de práticas do gênero 
sem conseguir muitas vezes, justamente por tal motivo, prestar 
um serviço adequado nos demais campos da atividade consular. 

Para tanto, o requerente deveria necessariamente se 

submeter a um processo de “reinserção cultural”, cumprindo 
um período de residência no território italiano (4 a 6 meses) 
com direito a ocupar posto de trabalho, a se matricular em 
escolas estatais ou em cursos superiores e, após esse período 
mínimo, se submeter a uma prova na qual deveria atingir um 
determinado nível do ponto de vista linguístico, que poderia 
ser o intermediário (B1). Caso o requerente não o alcance 
na primeira tentativa, a cada 60 dias poderia novamente se 
submeter à ela, até superá-la. 

Deste modo, somente os descendentes realmente apegados 
à civilização italiana ou com o desejo de retornar à península 
obteriam o reconhecimento “ius sanguinis”. 

Na conversa* que mantive com o editor da Insieme, o caro 
amigo Peron me questionou sobre a situação de descendentes 
que em suas famílias ainda hoje vivem os costumes e falam 
outras línguas neolatinas presentes no território italiano – o 
vêneto, o lombardo, o friulano, o reto-romanche –, ou, ainda, 
como acontece no Brasil com a koiné “Talian”. 

O questionamento é válido, legítimo e deve ser levado 
em consideração. O que se passa, porém, é que o número de 

stare ad un processo di “reinserimento 
culturale”, seguito da un periodo di re-
sidenza in territorio italiano (4-6 mesi) 
con il diritto di avere un posto di lavoro, 
iscriversi nelle scuole statali o in corsi 
superiori e, dopo questo periodo mini-
mo, essere sottoposto ad una prova nel-
la quale dovrebbe raggiungere un certo 
livello dal punto di vista linguistico, che 
potrebbe essere l’intercambio (B1). Se 
il richiedente non ci riuscisse al primo 
tentativo, ogni 60 giorni potrebbe es-
sere sottoposto alla stessa fino a quan-
do non la superasse. 

In questo modo solo i discendenti 
realmente legati alla civiltà italiana o 
con il desiderio di tornare alla peniso-
la otterrebbero il riconoscimento dello 
“ius sanguinis”. 

Nella conversazione* che ho avu-
to con l’editore di Insieme, il mio caro 
amico Peron mi ha chiesto sulla situa-
zione dei discendenti che nelle loro fa-
miglie ancora oggi vivono i costumi e 
parlano altre lingue neolatina presen-
ti nel territorio italiano - veneto, lom-
bardo, friulano, il rétho-romanche - o, 
ancora, come succede in Brasile con il 
koinè “Talian”. 

La domanda è valida, legittima e deve 
essere presa in considerazione. Ma quel-
lo che succede è che il numero di per-
sone che realmente dominano alcune 
di queste lingue o il “Talian” diminui-
sce giorno dopo giorno, con la maggior 
parte di questi individui di età superio-
re ai 60 anni. In 20 anni questo nume-
ro dovrebbe diminuire drasticamente. 

Il numero di discendenti che studiano 

Deste modo, somente os descendentes 
realmente apegados à civilização 

italiana ou com o desejo de 
retornar à península obteriam o 

reconhecimento “ius sanguinis” .

““ ““
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la lingua italiana, al contrario, è cresciu-
to in modo vertiginosamente negli ultimi 
decenni. In ogni caso, ci sono varie istitu-
zioni nella vecchia penisola riconosciute 
dallo Stato che potrebbero attestare la 
conoscenza nelle varie lingue italiche a 
livello intermedio o avanzato e, in que-
sto caso, un’ipotesi di una previsione di 
legge di certificazione da parte di esse 
potrebbe essere presa in considerazione 
per la conclusione del processo. 

Le sopracitate riflessioni, che pos-
sono generare molte polemiche, parto-
no da un’evidente anomalia e, a quanto 
mi pare, indiscutibile - che causa per-
plessità a chi dal 1993 segue da vicino 
il tema - e che non vi trova nessuna le-
gittimità se non l’opportunismo politico 
della penisola che qui trova eco, ossia, 
l’attuale quantità di strutture consolari 
con richieste di riconoscimento di na-
zionalità di persone che, appartenen-
ti alla terza generazione in avanti, non 
conoscono e non hanno alcun interes-
se ad approfondire i vincoli con la cul-
tura e la civiltà dei loro avi, ma cerca-
no di usare questo vincolo ufficiale - 
a questo punto molto indebolito - solo 
come elemento di riconoscimento so-
ciale nell’immaginario collettivo o per 
facilitare viaggi ad outlet di Miami, Or-
lando e New York. 

Ciò ha come effetto sinistro ed imme-
diato un intasamento della struttura con-
solare che sempre meno ogni giorno si tro-
va in condizioni di fornire i suoi servizi in 
un modo adeguato alla comunità italia-
na in regioni di grande emigrazione. ☑

pessoas verdadeiramente fluentes em algumas dessas línguas 
ou no “Talian” diminui dia após dia, estando a grande maioria 
desses indivíduos atualmente em faixas etárias superiores 
aos 60 anos de idade. Em vinte anos esse número deve cair 
drasticamente. 

O número de descendentes estudantes da língua italiana, 
ao contrário, tem crescido vertiginosamente nas últimas 
décadas. De qualquer modo, existem diversas instituições 
na velha península reconhecidas pelo Estado que poderiam 
atestar o conhecimento nas demais línguas itálicas em nível 
intermediário ou avançado, sendo nesse caso contemplável 
a hipótese de previsão por lei de certificação delas como 
válidas para a conclusão do processo. 

As reflexões acima, suscetíveis de gerar inúmeras 
polêmicas, partem de um pressuposto evidente, anômalo 
e, ao que me parece, indiscutível – que causa perplexidade 
a quem desde 1993 acompanha de perto o tema – e que não 
encontra legitimidade em nenhum espaço digno de reflexão 
além daqueles provocados pelos oportunismos políticos da 
península que aqui encontram eco, ou seja, a atual sobrecarga 
das estruturas consulares com pedidos de reconhecimento 
de nacionalidade de pessoas que, pertencentes à terceira 
geração em diante, não conhecem e não têm interesse em 
aprofundar os vínculos com a cultura e a civilização dos seus 
antepassados, mas tentam utilizar deste vínculo oficial – 
a esta altura bastante frágil – somente como elemento de 
distinção social no imaginário coletivo ou para facilitar viagens 
a outlets de Miami, de Orlando e de Nova York. 

Com isso, tem-se como efeito sinistro e imediato o 
comprometimento da estrutura consular que a cada dia 
se vê com menores condições de prestar seus serviços de 
forma adequada à comunidade italiana em regiões de grande 
emigração.

DEBATEDEBATEDIBATTITODIBATTITO

 ● Arno Dal Ri Jr. è dottore in Diritto 
Internazionale presso l’Università Luigi 
Bocconi di Milano, e professore di Teoria 
e Storia del Diritto Internazionale presso 
l’Università Federale di Santa Catarina 
(UFSC) . ♦ Arno Dal Ri Jr. é doutor em Direito 
Internacional pela Universidade Luigi Bocconi 
de Milão, e professor de Teoria e História do 
Direito Internacional na Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC)
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DEBATEDEBATEDIBATTITODIBATTITO

ARNO - “Caro Peron, ho letto l’intervista di Renzo su Insieme, come 
dicevi. Su molti punti che lui afferma ha ragione. A partire dalla necessità 
di limitare le regole di concessione della cittadinanza. Io, però, non la farei 
dal punto di vista generazionale, ma userei un’altra strategia, già usata da 
altri paesi, ossia l’idea del riconoscimento condizionato al “reinserimento 
culturale”. In altri termini, toglierei gran parte del lavoro di riconoscimen-
to della cittadinanza dai consolati (mantenendo questa pratica solo per la 
prima generazione nata all’estero) e lo darei ai comuni, usando il permesso 
di soggiorno in attesa di cittadinanza, obbligando il richiedente a rispettare 
6 mesi di residenza in Italia con il diritto di poter lavorare e, dopo questi 6 
mesi, sottoporsi ad una prova nella quale dovrebbe raggiungere un certo 
livello dal punto di vista linguistico, che potrebbe essere l’intermediario 
(B1). Se il richiedente non raggiunge nella prima prova il livello B1 ogni 90 
giorni deve essere sottoposto di nuovo alla stessa fino al superarla posi-
tivamente. Ciò farebbe sì che solo i discendenti realmente interessati alla 
civiltà italiana o con il desiderio di tornare nella penisola ottengano il rico-
noscimento. La cosa totalmente anomala, e lo sappiamo bene, è sovrac-
caricare di lavoro le strutture consolari con richieste di riconoscimento di 
nazionalità di persone che non conoscono e che non hanno alcun interes-
se ad approfondire i legami con la cultura e la civiltà dei loro avi, ma solo 
utilizzare questo vincolo ufficiale - a questo punto fragile - come elemento 
di differenziazione sociale o per viaggi negli Stati Uniti”

PERON - È un dibattito un po’ antico, alla cui radice riposa anche lo 
storico ostruzionismo consolare italiano in Brasile (al contrario di quello 
che accade, per esempio, in America). Tale ostruzionismo non sempre ri-
esce a nascondere quello che vi è ai limiti, che si è deciso di definire pre-
concetto o, addirittura, una forma di xenofobia. Ricorrere ai parametri di 
un esame B1 di lingua può essere molto più strumentale (e meno culturale 
ma sicuramente più per una elite) che ammettere persone e famiglie che 
ancora oggi vivono i costumi e parlano la lingua “italiana” non studiata o 
il Talian. Senza finire nel ‘vittimismo’, c’è da chiedersi cosa siamo se non il 
risultato di un’immigrazione senza destinazione e senza assistenza, spes-
so forzata da condizioni di povertà estrema? Nel bel mezzo di questo mare 
di discendenti - in fin dei conti vittoriosi - chi è generalmente corteggiato 
oggi per aiutare il discorso politico di molti? A chi l’ambasciatore porterà, 
e a casa, il “certificato di cittadinanza”, saltando la fila dei poveri morta-
li? A un governatore italo-brasiliano, alla moglie di un ex-Presidente del-
la Repubblica? Al contrario un “rude” colono che parla il veneto antico o il 
trentino arcaico con tutti gli accenti propri di allora è, sicuramente, ghet-
tizzato in palazzi romani dove si discutono cose di questo tipo… Ma, ben-
ché siano fatti (non solo opinioni), la tua tesi è rispettabile e a nome del 
dibattito ti invito a scrivere un buon ed esclusivo articolo per la rivista In-
sieme sul tuo punto di vista. Come ho detto, l’argomento merita un ap-
profondimento del dibattito! 

 ■ ARNO - “Caro Peron, li a entrevista do Renzo na In-
sieme, como indicasses. Em muitas coisas que ele afir-
ma, tem razão. A começar pela necessidade de limitação 
nas normas de concessão de cidadania. Eu, contudo, não 
a faria do ponto de vista generacional, mas usaria uma 
outra estratégia, já utilizada por outros países, que é 
justamente a ideia de reconhecimento condicionada a 
"re-inserção cultural". Em outros termos, retiraria gran-
de parte do trabalho de reconhecimento de cidadania 
dos consulados (mantendo esta prática somente para 
a primeira geração nascida no exterior) e daria às co-
munas e, usando o permesso di soggiorno in attesa di 
cittadinanza, obrigaria o requerente a cumprir 6 meses 
de residência na Itália com direito a ocupar posto de 
trabalho e, após esses 6 meses, a se submeter a uma 
prova na qual deveria atingir um determinado nível do 
ponto de vista linguístico, que poderia ser o intermedi-
ário (B1). Se o requerente não atingir na primeira prova 
o nível B1 deve a cada 90 dias se submeter novamente 
à prova, até atingi-la. Isso faria que somente os des-
cendentes realmente apegados à civilização italiana ou 
com o desejo de retornar à península obtivessem o re-
conhecimento. O que é totalmente anômalo, e nós bem 
sabemos disso, é sobrecarregar as estruturas consula-
res com pedidos de reconhecimento de nacionalidade 
de pessoas que não conhecem e não têm interesse em 
aprofundar os vínculos com a cultura e a civilização dos 
seus antepassados, mas somente utilizar deste vínculo 
oficial - a esta altura frágil - como elemento de distinção 
social ou para viagens aos Estados Unidos.”

 ■ PERON - É um debate um pouco antigo, em cuja raiz 
repousa inclusive o histórico obstrucionismo consular ita-
liano no Brasil (diversamente do que ocorre, por exemplo, 
“in America”). Tal obstrucionismo nem sempre consegue 
disfarçar algo que vive na beirada do que se convencio-
nou chamar de preconceito ou, mesmo, algum tipo de 
xenofobia. Recorrer aos parâmetros de um exame B1 
de língua pode ser muito mais instrumental (e menos 
cultural, mas seguramente mais elitista) que admitir 
pessoas e famílias que ainda hoje vivem os costumes 
e falam a língua “italiana” não estudada, ou o Talian. 
Sem apelar ao ‘vitimalismo’, ocorre perguntar o que so-
mos nós senão fruto de uma emigração sem destino e 
sem assistência, geralmente forçada pelas circunstân-
cias da pobreza extrema? No meio desse mar de des-
cendentes - apesar de tudo, vitoriosos -, quem geral-
mente é cortejado hoje em socorro do discurso político 
de muitos? A quem o embaixador vai levar, e em domi-
cílio, o “certificato di cittadinanza”, furando a fila dos 
vis mortais? A um governador italo-brasileiro, à expo-
sa de um ex-presidente? Mas um “grosso” colono que 
fala o vêneto antigo ou o trentino arcaico com todos os 
sotaques próprios de então é, seguramente segregado 
em palácios romanos onde se discutem coisas do gê-
nero... Mas, embora sejam fatos (não mera opinião), a 
sua tese é respeitável e em nome do debate te convido 
a escrever um bom e exclusivo artigo para a Insieme 
sobre o teu ponto de vista. Como disse, o assunto me-
rece o aprofundamento do debate!

* LA CONVERSAZIONE DI CUI ALL’ART. ARNO
* A CONVERSA REFERIDA NO ARTIGO

https://www.insieme.com.br/pb/cidadania-gosselli-autor-de-vincere-o-morire-e-a-favor-do-limite-geracional-depois-de-uma-duas-geracoes-voce-tem-uma-outra-realidade-vive-numa-outra-patria-diz-ele/
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O Studio Legale STOLF é um escritório de 
advocacia que tem por objetivo atender à 
crescente demanda nas relações jurídicas 
entre o Brasil e a Itália. Prestamos serviços 
de referência em advocacia internacional, 
imigração e nacionalidade italiana em via 
judicial.

● Advocacia internacional;

● Imigração;

● Nacionalidade italiana;

● Equipe especializada no Brasil e na Itália.

Endereço:
Rua Eugênio Moreira, 932
Bairro Anita Garibaldi
89202-100 - Joinville/SC

Contatos
Tel.: +55 47 3029-2307
Cel.: +55 47 9 9995-2307

Mídia digital: 
facebook.com/studiolegalestolf
Instagram.com/advocacia.stolf

Site:
studiolegale.adv.br
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■ CAMPAGNANO

Sobrenome raro, tem 
discreta presença 
autóctone no Lácio 
e na Campânia. Sua 
origem etimológica é 
claramente de motivação 
toponímica. No caso do 
Lácio, é uma referência 
a Campagnano di Roma, 
e no caso campano, a 
Castel Campagnano. 
É um sobrenome de 
várias personalidades 
da comunidade judaica 
italiana, cuja origem 
familiar remonta à 
tradicional comunidade 
hebraica de Campagnano 
di Roma. No Brasil, 
destacou-se a historiadora 
Anna Rosa Campagnano 
Bigazzi (1937-2017), 
autora de inúmeros livros 
sobre os judeus italianos 
no Brasil e também 
co-autora do Dicionário 
Sefaradi de Sobrenomes.

■ FINZI

Sobrenome ligado à 
comunidade judaica, 
tem presenças esparsas 
pelo território peninsular, 
com destaque para 
Trieste, Milão, Mântua, 
Roma, Bolonha e Foligno 
(Úmbria). Seu registro 
histórico remonta ao 
século XIV, contudo sua 
origem etimológica 
não é totalmente 
clara. Algumas fontes 
apontam que seja uma 
corruptela de Finks (Finx), 
sobrenome de origem 
germânica, enquanto 
outras optam por uma 
origem toponímica 
derivada do nome da 
cidade de romanhola 
de Faenza. No mundo 
da cultura destaca-se 
o famoso romance “Il 
giardino dei Finzi-Contini” 
do escritor Giorgio 
Bassani.

■ PEDROTTI

Sobrenome do norte da 
Itália, é especialmente 
frequente na província 
de Trento, onde é o 
quarto nome de família 
mais comum. Tem 
ocorrências também nas 
províncias de Bolzano e 
Verona, bem como na 
região da Lombardia. 
Sua etimologia é 
bastante clara, sendo 
derivado do prenome 
latino Petrus (Pietro, 
Pedro) identificado 
pelo sufixo “Pedr-” 
presente em vários 
outros sobrenomes 
italianos, tais como 
Pedron, Pedroni, Pedrin 
ou Pedruzzi. No Brasil 
está presente em 
comunidades trentinas, 
como Caxias do Sul 
(RS), Nova Trento (SC), 
Piracicaba (SP) ou Serra 
Negra (SP).

A publicação do significado 
dos sobrenomes atende a ordem de 

chegada da solicitação de nossos 
leitores através do e-mail 

<cognomi@insieme.com.br>.

COGCOGNOMENOME  
ITALIANO

ORIGINE DEL

di/por Daniel Taddone
www.taddone.it

■ COSER

Sobrenome trentino, 
está presente 
sobrenome em Trento 
e arredores imediatos, 
com presença relevante 
em alguns municípios 
da província de Bolzano 
ao norte. Assim como 
Cosaro, sobrenome 
vêneto das províncias 
de Vicenza e Verona, 
a etimologia de Coser 
está ligada a presença 
da minoria de língua 
cimbra (dialeto austro-
bávaro da língua alemã). 
De fato, Coser seria uma 
forma cimbra de Kaiser, 
por sua vez forma 
germânica de César, 
ou seja, “imperador”. 
Seria um sobrenome 
proveniente de uma 
alcunha dada àquelas 
pessoas especialmente 
devotas ao imperador 
austríaco.

www.taddone.it
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D opo la seconda guerra mondiale l’Italia iniziò con fatica 
ma con altrettanta determinazione un cammino di rico-
struzione morale, sociale ed economica che nel giro di 
poco più di un decennio la rese una delle principali po-

tenze economiche europee e mondiali. Una ripresa economica favorita in un 
primo tempo dal “Piano Marshall” (il consistente aiuto economico degli USA 
all’Europa) e in un secondo tempo dalla ripresa del consumo interno.   

Determinanti furono le cosiddette “rimesse” degli emigrati, milioni di 
italiani che avevano dovuto lasciare il Paese per cercare lavoro e fortuna al-
trove.  Senza quel trasferimento di valuta pregiata da tutto il mondo sareb-
be stata sicuramente più lenta e difficile l’uscita dalla profonda crisi econo-
mica, soprattutto nei piccoli centri di un’Italia ancora colpita dalle ferite del 
grande conflitto.   

Oggi in Italia si lavora già per la ricostruzione dopo la guerra del “Co-
vid19”, che oltre a mietere migliaia di vittime ha messo in ginocchio nuova-
mente una delle più grandi economie del pianeta. E ancora una volta potrà 
essere determinante l’apporto dei milioni di italiani e dei loro discendenti 
sparsi in tutti i continenti, in primo luogo in Brasile. No, questa volta non si 
tratterà di “rimesse”, ossia di trasferimenti in denaro alle famiglie di origine; 
adesso si punta soprattutto al “turismo delle radici”, un’opportunità straor-
dinaria per riportare nel Belpaese un potenziale di oltre cento milioni di tu-
risti da tutto il mondo.   

Un turismo basato sul legame emotivo e indissolubile che gli italiani nel 
mondo continuano ad avere verso la terra dei loro padri, nonni, bisnonni.   Un 
turismo sicuro e responsabile, come si addice alle nuove regole imposte dal 
Post-Covid.   Non il tradizionale turismo di massa, quindi, ma al contrario un 
flusso di persone organizzate che si dirigeranno non soltanto verso le gran-
di città d’arte ma in particolare verso i piccoli borghi dai quali partirono tan-
ti anni fa i primi emigrati.   

Se i politici italiani avranno la saggezza e la lungimiranza di investire in 
questo settore con progetti innovativi e – più in generale – se sapranno vedere 
le collettività italiane all’estero con rispetto, attenzione e intelligenza, i frutti 
non tarderanno ad arrivare.   In caso contrario a perdere saremo tutti, l’Italia 
in primo luogo. .(<www.fabioporta.com / segreteria@fabioporta.com >).☑

PA N O R A M A
A cura di Fabio Porta

 ■ PANORAMA - Após a Segunda Guerra Mun-
dial, a Itália começou com dificuldade, mas 
com igual determinação, um caminho de re-
construção moral, social e econômica que, em 
pouco mais de uma década, fez dela uma das 
principais potências econômicas europeias e 
mundiais. Foi uma recuperação econômica fa-
vorecida inicialmente pelo “Plano Marshall” 
(ajuda econômica substancial dos EUA à Eu-
ropa) e, posteriormente, pela recuperação do 
consumo interno.

Foram determinantes as chamadas “remes-
sas” feitas pelos emigrantes, milhões de ita-
lianos que tiveram que deixar o país em busca 
de trabalho e melhor sorte em outros lugares. 
Sem essa transferência de moeda preciosa de 
todo o mundo, teria sido seguramente mais 
lenta e difícil a saída da profunda crise eco-
nômica, especialmente nas pequenas cidades 
de uma Itália ainda atingida pelas feridas do 
grande conflito.

Hoje, na Itália, já se trabalha para a recons-
trução após a guerra do “Covid19” que, além 
de ceifar milhares de vítimas, colocou nova-
mente de joelhos uma das maiores economias 
do planeta. E, mais uma vez, a contribuição de 
milhares de italianos e seus descendentes es-
palhados por todos os continentes, o Brasil em 
primeiro lugar, poderá ser decisiva. Não, desta 
vez, não serão “remessas”, isto é, transferências 
de dinheiro para as famílias de origem; ago-
ra o foco está principalmente no “turismo das 
raízes”, uma oportunidade extraordinária para 
recolocar no 'Bel Paese' um potencial de mais 
de cem milhões de turistas de todo o mundo.

Um turismo baseado no vínculo emocional 
e indissolúvel que os italianos no mundo con-
tinuam a ter em relação à terra de seus pais, 
avós e bisavós. Um turismo seguro e respon-
sável, conforme convém às novas regras im-
postas pelo Post-Covid. Portanto, não o tradi-
cional turismo de massa, mas, pelo contrário, 
um fluxo de pessoas organizadas que visitarão 
não apenas as grandes cidades da arte, mas, 
especialmente, as pequenas vilas de onde os 
primeiros emigrantes partiram há muitos anos.

Se os políticos italianos tiverem a sabe-
doria e a previsão de investir nesse setor com 
projetos inovadores e - mais no geral - se sou-
berem ver as comunidades italianas no exte-
rior com respeito, atenção e inteligência, os 
frutos não tardarão a chegar. Caso contrário, 
todos nós sairemos perdendo, a Itália em pri-
meiro lugar ☑
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ISTITUZIONALE
informe institucional

Venti anni fa nasceva, 
grazie alla UILP, il sindacato 
brasiliano dei pensionati

Esattamente venti anni fa, a Praia Grande (SP), nasceva il “Sin-
dicato Nacional dos Aposentados”: una iniziativa della centrale 
brasiliana Força Sindical ispirata e sostenuta dalla Unione Italia-
na del Lavoro attraverso la UILP, la sua organizzazione di anzia-
ni e pensionati. 

Ancora una volta il legame storico tra Italia e Brasile andava al 
di là delle parole e si trasformava in fatti concreti. Noi della ITAL-
UIL e della UIM (Unione Italiani nel Mondo) siamo orgogliosamen-
te parte di questa storia, legati anche noi alla UIL italiana e di con-
seguenza a tutti i suoi passi in Brasile, il Paese nel mondo dove 
con maggiore intensità e continuità questa presenza si è tradotta 
in iniziative e progetti.   

Oggi, il Sindinap è la maggiore organizzazione di anziani e pen-
sionati di tutta l’America Latina, attiva su diversi piani e presente 
su tutte le reti sociali con le sue piattaforme digitali e pagine web.   

Una società può definirsi giusta e moderna nella misura in cui 
difende e valorizza i più deboli, i bambini e gli anziani, ed è per 
questo che la UIL ha sempre considerato il proprio impegno in 
questi settori come prioritario; non è un caso che i frutti più belli 
della nostra cooperazione con il Brasile in questi anni siano sta-
ti lo “Spazio dei Sogni” (il progetto di assistenza ai bambini delle 
favelas di San Paolo) e, appunto, il sindacato dei pensionati.  ☑

 ■ UIM COM VOCÊS  - HÁ VINTE ANOS NAS-
CIA, GRAÇAS À UILP, O SINDICATO BRASI-
LEIRO DOS APOSENTADOS -  Exatamente 
há vinte anos, nascia, em Praia Grande-SP, 
o Sindicato Nacional dos Aposentados: uma 
iniciativa da central brasileira Força Sindical, 
inspirada e apoiada pelo União Italiana do 
Trabalho , através da UILP, a sua organiza-
ção de idosos e aposentados. 

Mais uma vez, o vínculo histórico entre 
a Itália e o Brasil foi além das palavras e 
foi transformado em fatos concretos. Nós, 
da ITAL-UIL e da UIM (União dos Italianos 
no Mundo), orgulhosamente fazemos parte 
dessa história, também ligada à UIL italiana 
e, consequentemente, a todos os seus passos 
no Brasil, o país no mundo onde, com maior 
intensidade e continuidade, essa presença 
se traduziu em iniciativas e projetos.

Hoje, o Sindinap é a maior organização 
de idosos e aposentados de toda a América 
Latina, ativa em diferentes níveis e presente em 
todas as redes sociais com suas plataformas 
digitais e páginas da web. 

Uma sociedade pode ser definida como 
justa e moderna na medida em que defende 
e valoriza os mais fracos, crianças e idosos, 
e é por isso que a UIL sempre considerou 
seu compromisso nesses setores como uma 
prioridade; não é por acaso que os mais belos 
frutos de nossa cooperação com o Brasil, nos 
últimos anos, foram o “Espaço dos Sonhos” 
(o projeto de atendimento a crianças nas 
favelas de São Paulo) e, precisamente, o 
sindicato dos aposentados. ☑

CON VOI

Plinio Sarti, presidente Uim Brasile e vice 
presidente Sindinap.♦  Plinio Sarti, presidente da 
Uim do Brasil e vice-presidente do Sininap.

http://www.sindicatodosaposentados.org.br
http://www.pontebrasilitalia.org.br/
http://www.sindicatodosaposentados.org.br
http://www.pontebrasilitalia.org.br/
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Le nuove tecnologie a 
servizio dei cittadini, anche 
nell’emergenza Covid

L’emergenza imposta prima all’Italia e dopo al Brasile dal Co-
vid19 ha comportato, anche per il Patronato ITAL-UIL del Brasile, 
un supplemento di responsabilità nei confronti del nostro lavoro 
(e quindi dei tanti fruitori dei nostri servizi).   

In un primo tempo abbiamo chiuso i nostri uffici, mantenendo 
però un contatto con il pubblico attraverso le reti sociali, la posta 
elettronica e un numero di telefono dedicato su whatsapp.   

In un secondo tempo abbiamo aperto con gradualità e in for-
ma sperimentale i nostri uffici, mantenendo però (insieme a tutte 
le altre precauzioni e all’utilizzo degli appositi dispositivi) il divie-
to di presenza degli assistiti presso le nostre sedi.   

In attesa di una prossima ma non prevedibile riapertura in occa-
sione del tanto atteso ritorno alla normalità, tutti i nostri operatori 
sono impegnati a individuare insieme alle sedi centrali in Brasile 
e in Italia la maniera migliore per rispondere a tutte le sollecita-
zioni in materia di assistenza, previdenza e cittadinanza. In questi 
giorni abbiamo organizzato video-riunioni tra i nostri operatori e 
tra tutti i patronati del Brasile.   

Utilizzando le nuove tecnologie per assistervi meglio ! Sempre.☑

ISTITUZIONALE
informe institucional

 ■ ITAL COM VOCÊS - AS NOVAS TEC-
NOLOGIAS A SERVIÇO DOS CIDADÃOS, 
TAMBÉM DURANTE A EMERGÊNCIA CO-
VID - A emergência imposta, primeiro à 
Itália e depois ao Brasil, pelo Covid19, 
implicou, também para o Patronato ITAL-
-UIL, um suplemento de responsabili-
dade em relação ao nosso trabalho (e, 
portanto, aos muitos usuários de nos-
sos serviços).

Inicialmente, fechamos nossos escritórios, 
mantendo porém contato com o público 
por meio de redes sociais, e-mail e um 
número de telefone dedicado no whatsapp.

Em um segundo passo, abrimos 
nossos escritórios de forma gradual e 
experimentalmente, mantendo (juntamente 
com todas as outras precauções e com 
o uso dos dispositivos apropriados) a 
proibição da presença dos assistidos 
em nossos escritórios.

Na esperança de uma próxima mas não 
previsível reabertura futura, por ocasião do 
tão esperado retorno ao normal, todos os 
nossos operadores estão empenhados em 
identificar, junto aos escritórios centrais 
no Brasil e na Itália, a melhor maneira 
de responder a todas as solicitações de 
assistência, previdência social e cidadania. 

Atualmente temos organizado videocon-
ferências entre nossos operadores e entre 
todos os patronatos do Brasil.

Estamos usando as novas tecnologias 
para melhor ajudá-los! Sempre.☑

CON VOI

Videoconferenza (L’Ital-Uil Brasile in 
video-riunione). ■ Videoconferência (A 
Ital-Uil do Brasil em vídeo-reunião).
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P rofessoressa Elda Maria Franciscatto di Pau-
la, Santa Maria-RS: “Sono della 4ª genera-
zione degli immigranti Miguel Santini e Cata-
rina Baldo, trisnonno materni e di Luiz Fran-

ciscatto e Antonia Santinon, trisnonni paterni. 
Luiz Franciscatto si stabilì a Santa Maria, per 7 anni sacre-

stano di Padre Bitencourt, nella Cattedrale. Prima di tornare 
in Italia a prendere la moglie ed i figli, costruì una cappella 
nella sua proprietà, inaugurata nel 1885, con l’immagine di 
San Giuseppe, Santo di sua devozione, portata dall’Italia. E 
la località ha iniziato a denominarsi São José, dove ancora 
abitano i miei genitori, che hanno collaborato alla costru-
zione del campanile, del centro comunitario e delle sale di 
catechismo. I Santini risiedono a Santa Maria, sono devoti 

L’ITALIANOL’ITALIANO
 Di / Por Frei Rovílio Costa (in memoriam)
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 ■  O ITALIANO QUE É (ESTÁ) EM VOCÊ  
- Professora Elda Maria Franciscatto de 
Paula, Santa Maria-RS: “Sou da 4ª ge-
ração dos imigrantes Miguel Santini e 
Catarina Baldo, trisavôs maternos, e de 
Luiz Franciscatto e Antonia Santinon, tri-
savôs paternos.

Luiz Franciscatto fixou-se em Santa 
Maria, foi por 7 anos sacristão do Pe. 
Bitencourt, na Catedral. Antes de retornar 
à Itália para buscar a esposa e filhos, 
construiu uma capela em sua propriedade, 
inaugurada em 1885, com a imagem 
de São José, santo de sua devoção, 



| Agosto / Agosto 2020 | ınsıeme |76 

ınsıeme

della Madonna Medianeira e fanno parte di gruppi volontari 
per le bancarelle e la preparazione della grigliata nei pelle-
grinaggi della Medianeira. 

Discendente di italiani, ho ereditato religiosità, allegria e 
amore al lavoro. Mi piace la confusione organizzata con can-
zoni, fisarmoniche, canti, aneddoti, serate festive, spari di 
cannone e fuochi d’artificio in feste religiose. 

Ho imparato dai miei genitori ad alzarsi presto, mungere 
le mucche e bere il caffè con pane, “schemier” (marmellata), 
formaggio, salame, ‘fortaia’ (tipo di omelette)... A cena, po-
lenta tagliata con filo numero 16, radicchio con lardo e aceto 
e la carne lessa (cotta e condita) con panna da cucina conti-
nuano nella memoria del mio stomaco. 

Dopo la cena, intorno al forno della cucina, papà ci met-
teva, uno ad uno, in braccio e cantavamo canzoni religiose. 
Poi, inginocchiati sul balcone, recitavamo il rosario. Quan-
do la mamma, stanca, dormiva mentre lo diceva e scandiva 
l’Ave Maria, non contenevo le risate. 

I vicini aiutavano a macellare il maiale ed io, per pietà, 
mi tappavo le orecchie per non sentire il suo ultimo grido. 

La nonna era vanitosa, sempre con un grembiule, i capelli 
raccolti avvolti in un fazzoletto scuro. Faceva trecce di paglia 
per borse e cappelli. Mi ha fatto piacere quando ho imparato 
a farle anche io, a fare marmellate e composte. 

È viva in me la vendemmia, con parenti e amici nella vi-
gna, riempendo ceste di uva e il nonno con papà a fare vino. 

A sette anni io e mia sorella andammo nella cantina, to-
gliemmo il tappo dalla botte ed il vino ci lavò. Chiamammo 
papà che si stava riposando dopo il pranzo, per sistemare il 
nostro guaio. 

Após a janta, ao redor do 
fogão a lenha, papai nos 

colocava, um a um, no colo, e 
cantávamos músicas religiosas. 
Depois, ajoelhados na varanda, 

rezávamos o terço. 

““ ““

trazida da Itália. E a localidade passou 
a denominar-se São José, onde ainda 
moram meus pais, que  colaboraram na 
construção  do campanário, do centro 
comunitário e das salas de catequese. 
Os Santini residem em Santa Maria, são 
devotos de Nossa Senhora Medianeira 
e integram as equipes voluntárias das 
tendas e preparo do churrasco nas 
romarias da Medianeira.

Descendente de italianos, herdei 
religiosidade,  alegria e amor ao trabalho. 
Gosto de barulho organizado, com 
músicas, gaita, cantorias, anedotas, 
serões, tiros de canhão e foguetes em 
festas religiosas.

Aprendi com meus pais a levantar 
cedo, ordenhar as vacas e tomar café 
com pão, 'schemier' (chimia, ou geleia), 
queijo, salame, 'fortaia'(tipo de omelete)... 
No janta, polenta cortada com linha 16, 
'radite' (tipo de chicória) com banha 
e vinagre e a carne 'lessa' (cozida e 
temperada) com 'crem' (creme, geralmente 
de leite) continuam na memória do meu 
estômago.

Após a janta, ao redor do fogão a lenha, 
papai nos colocava, um a um, no colo, e 
cantávamos músicas religiosas. Depois, 
ajoelhados na varanda, rezávamos o 
terço. Quando mamãe, cansada, dormia 
ao puxar o terço e soletrava a ave-maria, 
eu não continha o riso.

A vizinhança ajudava a carnear o porco, 
e eu, com pena, tampava os ouvidos 
para não ouvir seu último grito.

A nona era vaidosa, sempre de 
avental, penteado em coque, envolto 
por lenço escuro. Fazia trança de palha 
de trigo para sportas e chapéus. Fiquei 
feliz quando aprendi a trançar palhas 
de trigo e a fazer geléias e compotas.

Está viva em mim a vindima, com 
parentes e amigos debaixo do parreiral, 
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enchendo cestos de uva, e o 'nono' e o 
pai fazendo vinho. 

Aos sete anos, eu e minha irmã, fomos 
na cantina, tiramos o batoque da pipa, 
e o vinho nos lavou. Chamamos o pai, 
que estava 'sesteando' (dormindo ao 
meio dia, após o almoço), para reparar 
a arte que fizéramos.

Trabalhar toda a semana, ir à missa 
aos domingos, acompanhar o 'nono' a 
badalar os sinos, tarefa sagrada que 
pratiquei por sete anos. À tarde, brinquedos 
com os irmãos e primos, casávamos as 
bonecas, e a mãe nos servia batida de 
banana e merengues(doce à base de 
claras de ovo batidas com açúcar).

Nas férias, passeava no sobrado dos 
'nonos' Santini. Ia com a 'nona' colher 
verduras, moranguinhos, butiás e flores 
para vender na feira. 

Deliciava-me com fatias de pão caseiro 
mergulhadas em melado, com bolachas, 
cucas, roscas de polvilho assadas em 
forno de barro, com o típico perfume,  
misturado com carinho!

Sou professora há anos na Escola Estadual 
Naura Teixeira Pinheiro, onde estudei e 
estagiei. Marcou-me um trabalho que 
realizei com os alunos da 4ª série sobre 
Imigração Italiana, que apresentaram à 
comunidade escolar, em trajes típicos, 
as músicas 'La Bela Polenta' e 'Mérica, 
Mérica', e uma exposição de objetos 
do tio Arcanjo Santini – tamancos de 
madeira, 'caliera' (caldeirão, panela) 
da polenta, 'mêscola' (instrumento de 
pau para mexer a polenta), lampiões ... 
Convidei para assistir a apresentação 
a 'nona' dos meus filhos, que doou a 
polenta para a Mostra de Culinária.

Todos os dias agradeço a Deus o 
sangue italiano de minhas veias e o 
legado de luta, fé e trabalho que herdei 
dos antepassados”. ☑

Lavorare tutta la settimana, andare alla messa della do-
menica, seguire il nonno a suonare le campane, un sacro la-
voro fatto per sette anni. Nel pomeriggio giochi con i fratel-
li e cugini sposavamo le bambole e la mamma ci preparava 
frullati di banana e meringhe. 

Durante le ferie curiosavo nel sottotetto dei nonni San-
tini. Andavo con la nonna a raccogliere verdure, fragoline, 
butias (un frutto giallino, ndt) e fiori da vendere alla fiera. 

Mi viziava dandomi da mangiare fette di pane fatto in casa 
con sciroppo di canna da zucchero, biscotti, frappe, ciambel-
le di tapioca cotte nel forno a legna, con il tipico profumo, 
preparato con amore! 

Sono da anni professoressa presso la Scuola Statale Nau-
ra Teixeira Prezzi, dove ho studiato e ho fatto uno stage. Mi 
ha molto marcato un lavoro ho fatto con gli alunni della 4ª 
elementare sull’Immigrazione Italiana, presentando alla co-
munità scolastica, in costumi tipici, le canzoni “La Bela Po-
lenta” e ‘Merica, Mérica’ e una mostra di oggetti dello zio 
Arcanjo Santini - zoccoli di legno, pentole per la polenta, me-
stoli, lanterne… Ho invitato alla presentazione la nonna dei 
miei figli, che ha donato la polenta alla Mostra di Culinaria. 

Tutti i giorni ringrazio Dio per il sangue italiano delle mie 
vene e per il lascito di lotta, fede e lavoro che ho ereditato 
dai miei avi”.☑
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P er essere una canzone di protesta, inizialmente 
non ebbe molto successo tra il pubblico italia-
no. Gianni Morandi (11 dicembre 1944), nemme-
no aveva prestato il servizio militare. Era l’anno 

1966 quando lui la cantò e la registrò per la prima volta. Ma con 
il passare del tempo divenne una delle sue canzoni più note al 
mondo, insieme a “Non son degno di te”, “In ginocchio da te”, 
“Se non avessi più te”, e tante altre. Scritta da Franco Migliacci 
con musica di Mauro Lusini, la canzone ebbe gli arrangi di En-
nio Morricone, come abbiamo detto nell’articolo di copertina di 
questa edizione. 

In Brasile, la canzone è stata registrata da vari grup-
pi e cantanti, tutti seguendone una traduzione non sem-
pre fedele al contenuto originale della canzone, come si 
può vedere: 

C’era un ragazzo che come me 
amava i  Beatles e I Rolling Stones

C’era un ragazzo
Che come me
Amava I Beatles e I Rolling Stones

 ■ “ERA UM GAROTO...”  Por ser uma 
música de protesto, inicialmente, não 
teve muito sucesso entre o público ita-
liano. Gianni Morandi (11 de dezembro 
de 1944), sequer tinha prestado o ser-
viço militar. Era o ano de 1966 quan-
do ele a cantou e gravou pela primei-
ra vez. Mas com o passar do tempo 
tornou-se uma de suas canções mais 
conhecidas no mundo inteiro, ao lado 
de “Non son degno di te”, “In ginoc-
chio da te”, “Se non avessi più te”, e 
tantas outras. Escrita por Franco Mi-
gliacci com música de Mauro Lusini, a 
canção teve o arranjo de Ennio Morri-
coni, conforme referimos na matéria 
de capa desta edição. 

No Brasil, a música foi gravada por 
diversos grupos e cantores, todos eles 
acompanhando uma tradução nem sempre 
fiel ao conteúdo original da canção, 
conforme se pode verificar:   

Era um garoto que como eu
amava os Beatles e os Rolling Stones 

Era um garoto que como eu
Amava os Beatles e os Rolling Stones
Girava o mundo sempre a cantar
As coisas lindas da América

Não era belo, mas mesmo assim
Havia mil garotas a fim
Cantava Help and Ticket To Ride
Oh Lady Jane e Yesterday

Cantava viva à liberdade
Mas uma carta, sem esperar
Da sua guitarra o separou
Fora chamado na América

Stop! Com Rolling Stones
Stop! Com Beatles songs
Mandado foi ao Vietnã
Lutar com Vietcongs

GALLERIA DEL TEMPO

CANZONI 
del secolo scorso

“C’era un 
ragazzo...”

MÚSICAS DO SÉCULO PASSADOMÚSICAS DO SÉCULO PASSADO

https://www.youtube.com/watch?v=qHp8tObcI_U
https://www.youtube.com/watch?v=qHp8tObcI_U
https://www.youtube.com/watch?v=qHp8tObcI_U
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Ratá-tá tá tá, tatá-rá tá tá
Ratá-tá tá tá, tatá-rá tá tá
Ratá-tá tá tá, tatá-rá tá tá
Ratá-tá tá tá

Era um garoto que como eu
Amava os Beatles e os Rolling Stones
Girava o mundo, mas acabou
Fazendo a guerra no Vietnã

Cabelos longos não usa mais
Não toca a sua guitarra, e sim
Um instrumento que sempre dá
A mesma nota, ra-tá-tá-tá

Não tem amigos, não vê garotas
Só gente morta caindo ao chão
Ao seu país não voltará
Pois está morto no Vietnã

Stop! Com Rolling Stones
Stop! Com Beatles songs
No peito, um coração não há
Mas duas medalhas sim

Ratá-tá tá tá, tatá-rá tá tá
Ratá-tá tá tá, tatá-rá tá tá
Ratá-tá tá tá, tatá-rá tá tá
Ratá-tá tá tá  ☑

(clicar para ouvir)

• Engenheiros do Hawaii
• Os Incríveis (Jovem Guarda)
• KLB
• Engenheiros do Hawaii
• Os Incríveis

Girava il mondo
Veniva da gli Stati Uniti d’America
Non era bello
Ma accanto a sé
Aveva mille donne se
Cantava Help, Ticket to Ride
O Lady Jane ou Yesterday
Cantava viva la libertà
Ma ricevette una lettera
La sua chitarra mi regalò
Fu richiamato in america
Stop! Coi Rolling Stones!
Stop! Coi Beatles songs!
M’han detto va nel Viet-nam
E spara ai Viet-cong
Tatatatatatatatata

C’era un ragazzo
Che come me
Amava I beatles e I rolling stones
Girava il mondo ma poi finì
A far la guerra nel Viet-nam
Capelli lunghi
Non porta più
Non suona la chitarra ma
Uno strumento
Che sempre dà
La stessa nota ra.ta.ta.ta
Non ha più amici
Non ha più fans
Vede la gente cadere giù
Nel suo paese non tornerà
Adesso è morto nel viet-nam
Stop! Con Rolling Stones!
Stop! Con Beatles songs!
Nel petto un cuore più non ha
Ma due medaglie o tre
Tatatatatatatatatata☑

(cliccate per ascoltarla)
• Gianni Morandi & Claudio Baglioni
• Gianni Morandi (live)
• Claudio Baglioni
• Tazenda

https://www.youtube.com/watch?v=mmkw5VW3II8
https://www.youtube.com/watch?v=oOZh9DDpb2U
https://www.youtube.com/watch?v=pIG1dlvQ-zk
https://www.youtube.com/watch?v=LFnlnKknipA
https://www.youtube.com/watch?v=LbS4pvjGx3k
https://www.youtube.com/watch?v=Jr0b3UPysjM&list=RDXH21QzlxV6g&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=XH21QzlxV6g&list=RDXH21QzlxV6g&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=IH1P2_b_DX8
https://www.youtube.com/watch?v=wYe7FyvGFYU
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Cari
ascoltatori

Programas de rádio em Italiano ou Talian

LOGO PROGRAMA RADIO DIA / HORÁRIO FREQUÊNCIA RESPONSÁVEL
/ CONDUTOR

Variado Radio Talian Brasil
Lageado - RS Permanente Radio Web Luiz Agostinho 

Radaelli

Pranzo a italiana Amiga SP
Salto-SP

Sábados 
das 13 às 14hs FM 105,9 Pedro Peron

Variado Radio Amici del Talian Permanente Radio Web Jaciano Eccher

Talian Contento Radio Catanduvas
Catanduvas - SC

Sábados, das 13 às 
14hs FM Darci Guindani

Nostro Talian Radio Efapi
Chapecó-SC

Domingos das 6 às 
7h30min FM 105,1 Talian Bressan

De volta às 
origens

Rádio Interativa
Nova Erechim-SC Domingos das 7 às 8hs FM 98,7 Airton Dacriro

Taliani contenti Rádio Aliança
Concórdia-SC

Domingos das 8 às 
9hs FM 750 KHz

Jordão Zanela, 
Nêne Magro e Nêne 
Piola

La pura veritã Rádio Capinzal
Capinzal-SC

Domingos das 
12h30min às 
13h30min

Sidnei Facin

Variado Site Brasil Talian Permanente Radio Web Jaciano Eccher

■ Esta é uma lista incompleta - aguarda atualização pelo e-mail insieme@insieme.com.br ■

http://www.radiobrasiltalian.com.br/
https://www.amigasp.com.br/webapp/
http://www.brasiltalian.com/2018/02/radio-amici-del-talian-no-ar-24-horas.html
http://www.catanduvasfm.fm.br/playeronline.html
https://www.radioefapi.com.br/radioonline.php
https://www.interativa98.com.br/
https://www.interativa98.com.br/
https://radioalianca.com.br/radio
https://www.radiocapinzal.am.br/aovivo
mailto:www.brasiltalian.com?subject=
mailto:insieme%40insieme.com.br?subject=


| Agosto / Agosto 2020 | ınsıeme | 81 

ınsıeme

Cari
ascoltatori

LOGO PROGRAMA RADIO DIA / HORÁRIO FREQUÊNCIA RESPONSÁVEL / 
CONDUTOR  

Italiani in Brasile Rádio São Luiz
São Luiz Gonzaga-RS

Sábados, das 10 às 
11h24min AM 1060 Adelino Augusti

Domingo Italiano Rádio Trianon
São Paulo - SP

Domingos, a partir 
das 12 hs AM 740 Wanderley D'Amico

La domenica 
italiana

Radio Guaíba
Porto Alegre-RS

Domingos, a partir 
das 8hs FM 101,3 Acirs

La voce taliana Rádio Magia
Não-Me-Toque-RS

Sábados, das 
8h30min às 9h30min FM 90.9 Lair Zanatta e 

Maria H. Três

Variado Web Radio Brasitalia 
Comites RJ/ES Todos os dias, 24 hs Radio Web Comites RJ

Caffè Italia Radio Udesc
Joinville-SC

Sábados, das 12 às 
13 hs FM 91,9 Circolo Italiano

Bella Italia Rádio Tropical
Água Doce-SC

Domingos, das 8 às 
9hs FM 99,1 Clemir e Gaúcho

Da Itália ao Rio 
Grande

Rádio Seara
Casca-RS

Sábados, 1h30min às 
13hs FM 103,9 Huki e Barilli

Itália sempre 
Itália

TVI - Radio TV
S. José dos Campos-SP

Domingos, das 10 às 
12hs Oswaldo Consiglio

Viva Italia di Oggi Rádio Canaã
Santa Tereza ES

Sábados, das 11 às 
12hs FM 98,5 Thiago Roldi e 

Diovan Salviato

Benvenuti - 
Cultura Italiana

Rádio e TV Educativa 
Curitiba-PR

Quartas-Feiras, às 
15h55min Podcast Claudia Vicentin

Ricordo dei nostri 
nonni

Rádio Estação Cocal
Cocal do Sul-SC

Domingos, das 8 às 
11hs FM 87,9 José Aldo Furlan

La voce della 
Benedetta

Radio Marconi
Urussanga-SC

Domingos, das 
11h30min às 13hs FM 99,9 Jaime De Brida

Italiani tutti 
buona gente

Rádio Tubá
Tubarão-SC

Sábados, das 8 às 
9h45min AM 730 Pepi Mezzari

http://webartscomunicacao.com.br/radiosaoluiz/
http://www.domingoitaliano.com.br/
https://guaiba.com.br/ao-vivo/
https://guaiba.com.br/ao-vivo/
mailto:https://rd90fm.com/?subject=
https://brasitaliawebradio.com/?fbclid=IwAR16uh2tSzRzOy3FySnpKgKjTQWTxKl86GXQtFjWsWLTliAizglBJWD7ALA
https://www.udesc.br/radio/oucaonline
http://centova13.ciclanohost.com.br:2199/start/radiotro/
http://searafm.com.br/
http://searafm.com.br/
https://radioimprensa.tv/
https://radioimprensa.tv/
https://www.canaafm.com.br/
http://www.paranaeducativa.pr.gov.br/modules/debaser2/index.php?audiovideo=1&genreid=130&start=0
http://www.paranaeducativa.pr.gov.br/modules/debaser2/index.php?audiovideo=1&genreid=130&start=0
https://87news.com.br/radio/1/radio-cocal-fm
https://87news.com.br/radio/1/radio-cocal-fm
https://www.facebook.com/lavocedellabenedetta/
https://www.facebook.com/lavocedellabenedetta/
http://www.radiotuba.com.br/#
http://www.radiotuba.com.br/#
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Cari
ascoltatori

LOGO PROGRAMA RADIO DIA / HORÁRIO FREQUÊNCIA RESPONSÁVEL 
/ CONDJUTOR

Avanti ancora 
talian

Radio Amizade
David Canabarro - RS

Domingos, das 20 às 
22 horas FM 107,3

Nilso Balbinot, 
Cloviro Vicenzi e 
Nelson Mezzomo

Taliani bona 
gente

Radio Sananduva
Sananduva-RS

Sábados das 19 às 20 
horas FM 97,7

Ademir Dalla Santa, 
Vilmar Guzzo e 
Carlos Dalmoro

Radise taliane/ 
Raizes italianas

Radio Nova Onda
Aratiba-RS Sábados das 9 às 10hs FM 105,9

Jacir L Grando, 
José Zabot e 
Placheto

Girotondo Radio Imperial
Nova Petrópolis-RS

Sábados,,, das 12 as 
14hs FM 104,5MHz Tóni Grostoli e 

outrtos

Taliani per taliani 
altri

Rádio Tapejara
Tapejara-RS

Domingos, das 7 às 
8hs FM 101,5 

Vilmar Coronetti, 
Rosalino Giacomin 
e Maristela Rech

Su col talian Radio Cultura
Ajuricaba-RS

Domingos, das 8 às 
10hs FM

Hilario Stefannello, 
Deoclenio Bertollo 
e Olimpio Bandeira

La Voce del 
Veneto

Radio Odisseia
Serrafina Corrêa-RS

Domingos, das 9 às 
12hs FM 104,9

Paulo Massolini, 
Edgar Marostica, 
Vilmar Stefenon

La montanara Radio Solaris
Antonio Prado-RS

Sábados, das 8 às 
9h30min FM 97.3

Virginio Bortolotto, 
Luiz Bellan, Darci 
Anziliero

Va pensiero Rádio Luz e Vida
Nova Orleans-SC

Sábados, 11h30min às 
12h30min FM 106,3 Sueli Mazzuranna

Ricordi dei nonni
Rádio Hawai
Cap.Leônicas 
Marques-PR

Sábados, das 8 às 9hs FM 100,9 Nono Bepi, Moacir 
Lucietto

Nostra terra 
nostra gente

Rádio Constantina
Constantina-RS

Domingos, das 12 às 
13hs FM 104,9 Justino Volpi

Ricordi della 
Italia

Rádio Atlântica
Constantina-RS

Domingos, das 12 às 
13hs FM 98,5 Volmir Marcon e Iês 

Marcon

La voce d'oro Radio Radise
Ana Rech/Caxias do Sul

Domingos, das 9 àas 
12hs Radio Web Walter Francisco 

Buffon

http://site2.amizadefm.com.br/
http://site2.amizadefm.com.br/
https://www.sananduvafm.com.br/pg.php?area=ARADIO
https://www.sananduvafm.com.br/pg.php?area=ARADIO
http://www.novaondafmaratiba.com.br/programacao
http://www.imperial.fm.br/?fbclid=IwAR03ZE9hkz5QNZ86_6r_hD_wMiwphFWcIJI-mReJxPO5zQnc8LYycvzcHS4
http://www.radiotapejara.com.br/programacao
http://www.culturafmajuricaba.com/
https://odisseia.fm.br/
https://odisseia.fm.br/
https://radiosolaris.com.br/programacao-solaris-97-3-fm/
https://www.luzevidafm.com.br/
http://www.radiohawai.com.br/programacao.php
mailto:http://constantinafm.com.br/?subject=
mailto:http://constantinafm.com.br/?subject=
https://radioatlantica.net.br/
https://radioatlantica.net.br/
http://www.radioradise.com/home


| Agosto / Agosto 2020 | ınsıeme | 83 

ınsıeme

Cari
ascoltatori

LOGO PROGRAMA RADIO DIA / HORÁRIO FREQUÊNCIA RESPONSÁVEL 
/ CONDJUTOR

Da Itália ao Rio 
Grande

Rádio Seara
Casca-RS

Domingos, das 10 à 
12hs FM 103,9 Valdecir Tonial

La ora del talian/A 
hora do italiano

Rádio Coração
Colombo-SC

Domingos, das 6 às 
8hs FM 93,9 Carlos Valiatti

Ricordi d'Italia Rádio Vicente Pallotti
Coronel Vivida-PR

Domingos, das 7 às 
8h30min FM 88,7 Moacir Mior

Tornando a le 
radise

Rádio Interativa
Nova Erechim-SC

Domingos, das 
6h30min às 8hs FM 98,7 Airton Darci Deon, 

João Soleti

Come noantri no 
ghenè altri

Radio Miriam
Farroupilha-RS

Domingos, das 
9h30min às 11hs AM 106,5 Ricardo Ló

Ricordi d'Italia Rádio Poatã
São José do Ouro-RS

Domingos, das 10 àas 
11hs FM 106,5 Valentin Gelain e 

Sérgio Menegat

Parla talian Rádio Solaris
Flores da Cunha-RS

Domingos, das 
8h30min às 10s FM 99,1 Felipe Bogliato e 

Ivo Gasoarin

dfd
Assine 
Insieme 
digital. 
Continua 
bilingue
e custa 
menos.

para o ano 
inteiro!

clique aqui

Apenas 
R$ 60,00

http://searafm.com.br/
http://searafm.com.br/
https://www.radiocoracao.com.br/
https://www.radiocoracao.com.br/
https://www.portalrvp.com.br/home
https://www.interativa98.com.br/
https://www.interativa98.com.br/
mailto:http://miriamcaravaggio.com.br/?subject=
mailto:http://miriamcaravaggio.com.br/?subject=
http://www.radiopoata.com.br/
https://radiosolaris.com.br/programacao-solaris-99-1-fm/#1562154917382-f50a6a16-e535
https://www.insieme.com.br/pb/
https://www.insieme.com.br/pb/
https://www.insieme.com.br/pb/
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MEMORIA

15 ANNI FA...
IL 03/06/2005: ARRIVAVA A CURITIBA, PARTE DI UN PROGRAMMA DI 

VISITA UFFICIALE IN BRASILE, IL MINISTRO MIRKO TREMAGLIA, STORICO 
COMBATTENTE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO 

Quando esisteva Quando esisteva 
il Ministro degli il Ministro degli 

Italiani nel MondoItaliani nel Mondo
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N on è stato l’unico ma l’ultimo ministro degli 
Italiani nel Mondo, dopo Margherita Boni-
ver (1991/92, durante il governo di Giulio 
Andreotti) e Sergio Berlinguer (1994/95, 

primo governo di Silvio Berlusconi). È anche stato il più 
longevo di tutti (2001/2006, durante tutto il secondo go-
verno di Silvio Berlusconi) ed è l’autore dell’iniziativa che 
istituiva il diritto di voto per gli italiani all’estero. Pieran-
tonio Mirko Tremaglia visitò il Brasile nel 2005 (dal 29 
maggio al 6 giugno), passando da Rio de Janeiro, Brasi-
lia, San Paolo, Curitiba e Porto Alegre, in incontri ufficia-
li, rese di omaggio, ricevimenti ufficiali, contatti con lea-
der ed esponenti della grande comunità italo-brasiliana. 

Quasi come un mantra, ha ripetuto il suo ringraziamen-
to alle migliaia di discendenti di immigranti che, lasciando 
l’Italia per varie ragioni, includendo la fame e la miseria, 
“italianizzarono il mondo”. Nella sua visita agitatò e mo-
bilitò tutti i settori della comunità italo-brasiliana. “Dove 
è passato - scriveva Insieme nella sua edizione numero 
78, il cui archivio abbiamo allegato per poterlo consulta-
re - Tremaglia ha lasciato una serie di appoggi, incentivi 
e buoni propositi”. Furono momenti di grande emozione 
per molti, esternazione di progetti e propositi, per altri. 

 ■ MEMÓRIA - HÁ 15 ANOS...DIA 03/06/2005: 
CHEGAVA EM CURITIBA, DENTRO DE UM PROGRAMA 
DE VISITA OFICIAL AO BRASIL, O MINISTRO MIRKO 
TREMAGLIA, HISTÓRICO BATALHADOR PELA VALO-
RIZAÇÃO DOS ITALIANOS NO EXTERIOR - QUANDO 
EXISTIA O MINISTRO PARA OS ITALIANOS NO 
MUNDO -  Ele não foi o único, mas o último Mi-
nistro para os Italianos no Mundo, depois de Mar-
gherita Boniver (1991/92, durante o governo de 
Giulio Andreotti), e de Sergio Berlinguer (1994/95, 
primeiro governo de Silvio Berlusconi). Foi, tam-
bém, o mais longevo de todos (2001/2006, du-
rante todo o segundo governo de Silvio Berlus-
coni) e é de sua autoria a proposta que instituiu 
o direito de voto para os italianos no exterior. 
Pierantonio Mirko Tremaglia visitou o Brasil em 
2005 (de 29 de maio a 06 de junho), passando 
pelo Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Curiti-
ba e Porto Alegre, em audiências protocolares, 
homenagens e recepções oficiais, contatos com 
lideranças e expoentes da grande comunidade 
ítalo-brasileira.  Quase como um mantra, repetiu 
agradecimentos aos milhares de descendentes 

L’allora Ministro degli Italiani 
nel Mondo, Mirko Tremaglia 

e sua moglie; nella foto 
della pagina precedente, il 

ministro e l’ambasciatore 
d’Italia in Brasile all’epoca, 
Michele Valensise e l’allora 

console a Curitiba, Mario 
Trampetti (già deceduto). 
■  O então Ministro para os 

Italianos no Mundo, Mirko 
Tremaglia e a esposa; na foto 

da página anterior, o ministro e 
o embaixador da Itália no Brasil 

à época, MicheleValensise e o  
então cônsul em Curitiba, Mario 

Trampetti (já falecido).
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Alcune iniziative prese durante la sua 
visita non ebbero vita facile. A Diade-
ma-SP, per esempio, vide la creazione 
della Confederazione degli Imprendito-
ri Italiani nel Mondo, della quale poco 
o nulla si è poi sentito parlare. Anche 
i reclami sulle “file della cittadinan-
za” presentate a Curitiba non sortirono 
nessun effetto. Però, seppur coinvol-
te fino ad oggi in serie critiche, sono 
rimaste le elezioni per corrisponden-
za per gli italiani all’estero - il motivo 
principale di tutta la sua battaglia po-
litica. Tremaglia morì sei anni dopo a 
86 anni, il 30 dicembre 2011. ☑

de imigrantes que, deixando a Itália por diversos motivos, incluindo a fome 
e a miséria, “italianizaram o mundo”. Em sua visita, ele movimentou e 
mobilizou todos os setores da comunidade ítalo-brasileira. “Por onde pas-
sou - escrevia Insieme em sua edição número 78, cujo arquivo anexamos 
para consulta - Tremaglia deixou um rastro de apoios, incentivos e boas 
energias”. Foram momentos de muita emoção para muitos, externação de 
projetos e propósitos, para outros. Algumas iniciativas tomadas durante 
sua visita tiveram vida efêmera. Em Diadema-SP, por exemplo, assistiu à 
criação da Confederação dos Empresários  Italianos no Mundo, da qual 
pouco ou nada se ouviu falar depois. As reclamações sobre as “filas da 
cidadania” que lhe foram apresentadas em Curitiba também pouco efei-
to surtiram.  Mas, embora até hoje envoltas em sérias críticas, ficaram as 
eleições por correspondência para os italianos no exterior - motivo prin-
cipal de toda sua luta política.Tremaglia faleceu seis anos depois com 86 
anos de idade, em 30 de dezembro de 2011.☑
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Tremaglia volle visitare Santa Felicidade, 
a Curirtiba. Nella foto si trova nella 
scuola di Vinhedos. Per vedere altre foto 
fatte dall’editore della rivista Insieme, 
giornalista Desiderio Peron, come 
fotografo ufficiale dell’evento, basta 
cliccare sull’icona del libro. ■  O Tremaglia 
fez questão de visitar a comunidade de Santa 
Felicidade, em Curirtiba. Na foto, ele está na 
escola de Vinhedos. Para ver mais fotos tiradas 
pelo editor da revista Insieme, jornalista 
Desiderio Peron, na condição de fotógrafo 
oficial do evento, é só clicar no ícone do livro 
acima.

Facendo un clic sull’icona del libro sopra, 
si può vedere il materiale pubblicato 
nell’edizione 78 sulla visita di Tremaglia 
in Brasile.  ■  Clicando sobre sobre o ícone 
do livro acima, é possível ver o material que 
foi publicado na edicão 78 sobre a visita de 
Tremaglia ao Brasil. 

INSIEMEINSIEME

E
X

E
M

P
LA

R
 D

E
 A

S
S

IN
A

N
TE

 V
E

N
D

A
 P

R
O

IB
ID

A
 •

 A
ss

in
at

ur
as

 o
n-

lin
e:

 w
w

w.
in

si
em

e.
co

m
.b

r

w
w

w.
in

sie
m

e.
co

m
.b

r

MR

A REVISTA ITALIANA DAQUINº 78 • JUNHO • GIUGNO 2005Nº 78 • JUNHO • GIUGNO 2005

TREMAGLIA IN BRASILE:

“AVETE “AVETE 
ITALIANIZZATO ITALIANIZZATO 
IL MONDO”IL MONDO”
TREMAGLIA NO BRASIL: “VOCÊS 
ITALIANIZARAM O MUNDO”
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I CANNELLONI
CANELONES – Os canelones são 

um tipo de massa de forma cilíndrica, 
recheada com carne e outros ingredientes 
e, finalmente, cozida no forno. Eles são 
excepcionalmente bons, e juntamente 
com lasanha conbstituem o prato 
italiano que eu mais prefiro. Muitos 
acreditam que não possuem uma área 

I cannelloni sono un formato di pasta di forma 
cilindrica, imbottiti con carne e altri ingredien-
ti e infine cotti al forno. Sono eccezionalmen-
te buoni, insieme alle lasagne rappresentano 

il piatto italiano che più preferisco. Molti ritengono che 
non abbiano una zona geografica di origine ben deter-
minata, in quanto vengono preparati ormai dappertutto, 
in Italia. Ma in verità non è cosi, in quanto ci sono diver-
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LA CUCINA ITALIANA
 Cozinha italianaSANDRO INCURVATI - SC

www.cozinha-italiana.net

Sandro Incurvati assaggia i ‘Cannelloni di 
Donna Ilde’. ■ Sandro Incurvati saboreia os 
canelones de dona Ilde.  
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se regioni italiane che ne contendono l’origine, prima 
fra tutte la Campania. In questo articolo approfondire-
mo la ricca ricetta, non riconducibile a nessuna zona di 
Italia, di donna Ilde, romana trapiantata a Milano, che 
abbiamo già conosciuto per la preparazione dell’osso-
buco (articolo di ottobre 2017). È sposata con Marco, 
pensionato milanese e milanista, una delle persone più 
brontolone che abbia mai conosciuto, perennemente in-
soddisfatto dell’ottima cucina della moglie. 

ORIGINE DEI CANNELLONI

Chi rivendica la paternità di questo piatto sono i cuochi 
napoletani, che riconducono allo chef Salvatore Coletta la 
creazione dei cannelloni nel 1924, ad Amalfi. Oltre la regio-
ne Campania, anche le regioni dell’Italia centrale delle Mar-
che, Umbria, Romagna e Toscana ne reclamano le origini. I 
ripieni sono in genere a base di carne di manzo e ricotta, ai 
quali può essere aggiunta anche carne di maiale. In Toscana 
possono essere riempiti con fegatini di pollo. In alternativa 
esiste la versione vegetariana a base di ricotta e spinaci. 

I CANNELLONI DI DONNA ILDE

Quella di donna Ilde è una ricetta atipica, particolarmen-
te ricca di ingredienti, che fanno di questo piatto una au-
tentica delizia. Ilde è perseguitata dal fantasma della suo-
cera, con il quale si deve continuamente confrontare per la 
preparazione dei piatti per il marito Marco, sempre pron-
to a criticare le sue ricette e a ricordare con saudade la cu-
cina della mamma. Non so come faccia lei a sopportarlo, 
considerando anche il fatto che la sua cucina è ottima. Dia-
mo merito a questa “santa” donna, approfondendo i det-
tagli della sua ricetta dei cannelloni, dosata per 4 persone.

Ingredienti per il ripieno e per il sugo: 150 g di carne ma-
cinata di manzo, 150 g di carne macinata di maiale, 150 g 
di ricotta, 50 g di parmigiano, 100 g di mozzarella, 3 cuc-
chiai di estratto di pomodoro, 1 cipolla, 2 uova, 50 g di fun-
ghi champignon freschi, salsa besciamella, pepe nero, noce 
moscata, sale, olio di oliva.

Ingredienti per la pasta: 300 g di farina bianca tipo 
1, 3 uova.

Preparazione del ripieno e del sugo: cuocete un uovo 
con il guscio in un pentolino d’acqua. Se avete un macina car-

geográfica de origem bem definida, 
uma vez que são preparados em 
toda a Itália. Mas, na verdade, não 
é assim, pois existem várias regiões 
italianas que disputam sua origem, 
em primeiro lugar a Campânia. Neste 
artigo, aprofundaremos a rica receita, 
não atribuível a nenhuma região da 
Itália, de Donna Ilde, uma romana 
transplantada para Milão, que já 
conhecemos na preparação do ossobuco 
(artigo de outubro de 2017). Ela é casada 
com Marco, um aposentado milanês e 
“milanista”(torcedor do Milan), uma 
das pessoas mais ranzinzas que eu já 
conheci, perpetuamente insatisfeito com 
a excelente culinária de sua esposa.

ORIGEM DOS CANELONES
Quem reivindica a autoria deste prato 

são os cozinheiros napolitanos, que 
endereçam a invenção dos canelones, 
em 1924, ao chef Salvatore Coletta, em 
Amalfi. Além da região da Campânia,  
outras regiões da Itália central, como 
Marche, Úmbria, Romagna e Toscana 
também reivindicam suas origens. Os 
recheios são geralmente baseados 
em carne bovina e ricota, aos quais 
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ne, macinate insieme la carne, la ricotta, la cipolla e l’uovo 
sodo sgusciato; in alternativa comprate carne già macina-
ta e mescolatela con gli altri ingredienti, tagliati fini. Tem-
perate con pepe, noce moscata e sale. Amalgamate bene 
e versate il composto in una padella con dell’olio di oliva, 
dove avrete preventivamente fritto i funghi tagliati in pic-
coli pezzi. Fate cuocere a fuoco basso fino a che la carne 
sarà cotta, aggiungendo, se necessario, un mestolo di ac-
qua. Spegnete il fuoco quando il composto sarà rappreso. 

também se pode adicionar carne de 
porco. Na Toscana, eles podem ser 
preenchidos com miúdos de frango. 
Como alternativa, existe uma versão 
vegetariana à base de ricota e espinafre.

CANELONES DE DONA ILDE
A de Ilde é uma receita atípica, 

particularmente rica em ingredientes, 
que tornam este prato uma delícia 
autêntica. Ilde é perseguida pelo 
fantasma da sogra, com quem ela 
deve se confrontar continuamente no 
preparo de pratos para o marido Marco, 
sempre pronto a criticar suas receitas 
e a lembrar com saudades da culinária 
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In questa e nella pagina seguente, le 
principali fasi della preparazione dei 
Cannelloni di Donna Ilde. ■  Nesta e na 
página seguinte, as principais fases do 
preparo dos canelones de Dona Ilde.  

1
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da mãe. Não sei como ela aguenta, 
considerando também o fato de sua 
cozinha ser excelente. Damos crédito a 
essa mulher “santa”, aprofundando os 
detalhes de sua receita de canelones, 
calculada para 4 pessoas.

Ingredientes para o recheio e o 
molho: 150 g de carne de boi moída, 
150 g de carne de porco moída, 150 
g de ricota, 50 g de parmesão, 100 g 
de mussarela, 3 colheres de sopa de 
extrato de tomate, 1 cebola, 2 ovos, 50 
g de cogumelos frescos champignon, 
molho branco, pimenta do reino, noz-
moscada, sal e azeite.

Ingredientes da massa: 300 g 
de farinha branca tipo 1, 3 ovos.

Preparo do recheio e do molho: 
cozinhe um ovo com a casca em uma 
panela de água. Se você tiver um 
moedor de carne, pique a carne, a 
ricota, a cebola e o ovo cozido juntos; 
alternativamente, compre carne 
já moída e misture com os outros 
ingredientes picados. Tempere com 
pimenta do reino, noz-moscada e sal. 
Misture bem e despeje a mistura em 
uma frigideira com azeite, onde você 
já fritou os cogumelos cortados em 
pedaços pequenos. Cozinhe em fogo 
baixo até que a carne esteja cozida, 
adicionando, se necessário, uma concha 
de água. Desligue o fogo quando o 
molho estiver denso. Separe ¾ para 
o recheio, deixando o restante na 
frigideira; adicione 3 colheres de sopa 
de extrato de tomate com um pouco 
de água, cozinhe por alguns minutos. 
Como alternativa, você também pode 
deixar toda a carne para o recheio e 
fazer um molho separado apenas com 
extrato de tomate e cebola. Misture a 
carne para o recheio com um ovo batido, 
metade da mussarela cortada bem 

Prelevatene ¾ per il ripieno, lasciate nella padella il resto, 
aggiungendo 3 cucchiai di estratto di pomodoro con un po’ 
d’acqua, facendo cuocere per pochi minuti. In alternativa 
potete anche lasciare tutta la carne per il ripieno e fare un 
sugo a parte solo con estratto di pomodoro e cipolla. La 
carne per il ripieno mescolatela con un uovo battuto, metà 
della mozzarella tagliata fina e il parmigiano grattugiato. 
Amalgamate il composto e compattatelo bene.

Preparazione della pasta: se avete l’abitudine di fare 
la pasta fresca in casa, ottimo. Altrimenti potete comprarla 
al mercato già pronta, tipo quella quadrata per le lasagne. 
In entrambi i casi, tagliamo dei rettangoli, di dimensione 
10x12 cm. Normalmente la pasta viene pre-cotta in acqua 
bollente per 2 o 3 minuti, ma il rischio di romperla durante 
la cottura è alto, quindi facciamo come donna Ilde che evi-
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ta questa fase producendo dei cannelloni più croccanti e, 
a mio avviso, più buoni. Ponete il ripieno in un lato dei ret-
tangoli e arrotolateli, facendo attenzione a non fare uscire 
il ripieno dai lati.

Cottura finale: spalmate un cucchiaio del sugo di pomo-
doro nella teglia, disponete i cannelloni facendo attenzione 
a lasciare un po’ di spazio fra di loro. Versate il sugo copren-
do tutta la pasta, e infine la besciamella. Se avete compra-
to la mozzarella tipo italiana, quella morbida e succulenta, 
la potete mettere sulla pasta prima di andare in forno; al-
trimenti, se state usando la classica “mussarela” brasilia-
na, più secca e che corre il rischio di bruciare, mettetela a 
metà cottura. Lasciate in forno a 200 gradi per 25 minuti, 
poi accendete il grill fino a che la mozzarella formi una leg-
gera crosta. Fate raffreddare per pochi minuti, poi servite 
nei piatti. Marco brontola per tutto il tempo della cottura, 
ricordando quanto erano buoni quelli preparati dalla mam-
ma, ma alla fine, quando Ilde serve in tavola, lui ne man-
gia 3 porzioni facendo finta di nulla, con grande soddisfa-
zione della moglie.☑

fina e o parmesão ralado. Amalgame 
a mistura compactando-a bem.

Preparo da massa: se você tem 
o hábito de fazer massa fresca em 
casa, excelente. Caso contrário, você 
pode comprá-la no mercado já pronta, 
como ocorre com aquela que se usa 
para fazer lasanha. Nos dois casos, 
cortamos retângulos de 10 x 12 cm. 
Normalmente, a massa é pré-cozida 
em água fervente por 2 ou 3 minutos, 
mas o risco de quebrá-lo durante o 
cozimento é alto, por isso fazemos 
como dona Ilde que evita essa fase 
produzindo canelones mais crocantes 
e, na minha opinião, melhores. Coloque 
o recheio em um lado dos retângulos 
e enrolá-los, tomando cuidado para 
não deixar o recheio sair pelos lados.

Cozimento final: espalhe uma colher 
de molho de tomate na travessa, arrume 
os canelones cuidando para deixar algum 
espaço entre eles. Despeje o molho 
cobrindo toda a massa e, finalmente, 
o molho bechamel. Se você comprou 
mussarela do tipo italiano, macio e 
suculento, pode colocá-lo sobre a 
massa antes de levar ao forno; caso 
contrário, se você estiver usando 
o clássico “mussarela” brasileiro, 
que é mais seco e corre o risco de 
queimar, coloque os canelones a meio 
cozimento. Deixe no forno a 200 graus 
por 25 minutos e ligue o grill até que 
o queijo mussarela forme uma leve 
crosta. Deixe esfriar por alguns minutos 
e sirva nos pratos. Marco resmunga o 
tempo todo do cozimento, lembrando-
se de como eram bons os que sua mãe 
preparava, mas, no final, quando Ilde 
serve à mesa, ele come 3 porções, 
fazendo de conta que tudo estivesse 
normal, para grande satisfação de 
sua esposa.☑
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PER CAPIRCI: 

RADICCI per iotti

Voi ci eravate? Cliccate nell'ico-
na del libro per vedere tutte 

le foto dello storico evento.♦ 
Você esteve lá? Clique no ícone 

do livro para ver todas as fotos do 
histórico evento.

MEMORIA: Discendenti di immigranti trentini prestano “giuramento” a Rio 
do Sul, nel 2004. ♦ MEMÓRIA: Descendentes de imigrantes trentinos prestam 
“juramento” em Rio do Sul, em 2004.

- Un tale scava un tunnel dalla sua 
casa al bar e ci andava tutte le notti 
quando la moglie dormiva.

- Radicci hai visto questa notiz...ia...
- Estamos pesquisando!
- Graspa (grappa) gel!

- Stiamo facendo una ricerca!
- Graspa gel!

https://online.fliphtml5.com/edxq/xsqs/
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