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4 e 5 de Julho de 2010 (Domingo e Segunda-Feira) 

Saida do Aeroporto de New York 

 Semanas antes da minha viagem, eu ja estava enlouquecendo... 

Sempre muito ansiosa e preocupada com tudo, acho que enviei mil e-mails 

ao Gianni Sossai e tambem a Antonio Piccolli que com muita paciencia 

sempre me respondiam.  

 Deixei a minha casa por volta de 3 horas da tarde de domingo (5 de 

Julho de 2010), rumo ao aeroporto JFK de New York. Cheguei, despachei 

minhas malas e minha espera pelo voo foi angustiante. Parecia que a hora 

nunca passava! Na verdade, minha vontade de estar na Italia era tanta, que 

eu somente pensava em chegar o mais rapido possivel...  

 Com algum tempo de espera, decolamos. Um voo super tranquilo. 

Depois de aproximadamente 7 horas chegamos ao aeroporto de Londres e de 

la, esperei mais um pouco para o destino final – a cidade de Veneza! 

 Finalmente dentro do aviao saindo de Londres a Veneza, eu pensava 

sobre como seria minha chegada na Italia... Sera que Gianni ia mesmo estar 

me esperando no aeroporto? Como seria esse encontro depois de tantos e-

mails?! Sera que eu iria conseguir me comunicar em italiano apesar de todo 

meu nervosismo?! 
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 Bom, quando aterrisei em Veneza, peguei as minhas malas, passei 

pela porta de saida e me senti uma outra pessoa. Pra mim, foi emocionante 

pisar em solo italiano... Assim que atravessei a porta,  por volta de 1 hora da 

tarde do dia 6 de Julho, ouvi uma voz me chamando... Olhei e era o Gianni, 

com um sorriso no rosto, inexplicavel! Eu, fiquei muito feliz de poder 

finalmente conhecer essa grande pessoa com quem venho trocando e-mails a 

um tempo. Algumas vezes, a gente nao imagina que algo seja possivel... Pra 

mim, parecia uma realidade um pouco distante fazer essa viagem a 

Italia...mas, so sonho se realizou.  

 Bom, assim que encontrei com o Gianni parecia que eu o conhecia de 

anos... Senti como se a gente fosse bem proximos e que aquela nao era a 

primeira vez que nos encontravamos... No caminho ate o apartamento, 

Gianni ia explicando as cidades, as plantacoes e tudo mais... Aquilo para 

mim, parecia um filme... Nunca imaginei que seria possivel esse encontro 

com a familia Sossai. Na verdade, descrever o meu primeiro dia na Italia e 

muito dificil... No caminho ao apartamento, Gianni parou em um restaurante 

para almocarmos. Comi lasanha e ele pediu um Prosecco. Nossa, que 

privilegio, tomar esse vinho no meu primeiro dia na Italia e com uma pessoa 

que tinha acabado de conhecer mais que ja sentia um grande carinho, 

Gianni! Comemos nesse restaurante que infelizmente nao me lembro o 
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nome, mas me lembro bem que Gianni conhecia muito bem as pessoas que 

trabalhavam la e todas eram super simpaticos... Detalhe, o calor na Italia 

nesses primeiros dias era insuportavel! Percebi que as pessoas nao usam 

muito ventilador. De fato, na maioria dos lugares que a gente vai, seja 

restaurantes, igrejas , etc, nao e comum ventiladores... Sofri bastante nos 

primeiros dias, porque eu nao gosto muito do calor, mas isso nao me abalou 

nem um pouquinho! Minha maior emocao era estar na Italia e desfrutar cada 

momento.  

 Logo depois que almocamos, Gianni me levou ao apartamento. 

Conheci Lais, Flavio e Daniel , todos do Espirito Santo. Conversamos 

pouco, porque eu fui logo arrumar minhas malas...  

 Gianni, nos deixou no apartamento e retornou mais tarde para nos 

pegar. Ele nos levou a um supermercado grande, como um Wal Mart. Eu 

comprei toalha de banho e mais algumas coisas. Passamos um tempo no 

supermercado analisando os precos e comparando. Eu achei que alguns 

produtos sao mais caros do que nos EUAe outros sao praticamente a mesma 

coisa. Na verdade, acho que se eu estaria morando no Brasil, eu iria achar as 

coisas mais caras pelo fato de cada euro valer mais ou menos 2 reais e 20 

centavos, uma diferenca significativa. Saimos do supermercado e Gianni nos 

levou a “La Dispensa”, uma mercearia onde conhecemos a irma de Gianni, 
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Carla. Nossa, que pessoa maravilhosa, comunicativa, acho que seremos boas 

amigas durante minha estadia na Italia. Na mercearia pegamos algumas 

coisas para nosso cafe da manha. Voltamos ao apartamento, descansamos 

um pouco e as 7:30 da noite nos encontramos no parque de jogos, onde a 

irma do Gianni, Carla e sua familia toma conta. O parque fica vizinho ao Le 

Fronde, menos de 5 minutos de caminhada. No parque, conheci Adriano, 

esposo de Carla e os filhos Max e Francesca. Nos conversamos e brincamos 

com Francesca e Max. Tambem comemos lanches deliciosos e bebemos 

Prosecco, que delicia!!! Chegamos em casa por volta de meia noite... eu 

exausta, e claro!! Uma das coisas que me chamou a atencao na Italia e o fato 

das criancas ajudarem os pais no servico. Eu fiquei encantada que todos os 

filhos de Carla ajudam, seja na mercearia ou no parque. Eles estao sempre 

vestindo a camisa e ajudando os pais. Na minha opiniao, isso e muito 

importante. No Brasil, tambem se comeca cedo e eu acredito que essa e uma 

grande oportunidade de maturidade e responsabilidade. Infelizmente nos 

EUA a realidade e diferente. As criancas, na maioria das vezes nem tiram os 

pratos da mesa depois de comerem. Eu sou a favor de mostrar as regras 

desde cedo, assim serao independetes e prontos para enfrentar a vida desde 

cedo.  
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* Foto 1: Adriano, marido de Carla prepara as tacas com o Prosecco no 

Parque de Jogos... Daniel e Flavio estao felizes com a situacao. 

* Foto 2: Eu com Daniel, Lais e Gianni no Parque de Jogos.  

* Foto 3: Max, Flavio, Lais e Gianni, no Parque de Jogos em Refrontolo.  
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6 de Julho de 2010 (Terca-Feira) 

 Acordar na Italia parece um sonho. Hoje tivemos aulas com a 

professora Lia no restaurante Le Fronde. A professora e muito agradavel e 

de uma grande sabedoria. Alem de aulas de Italiano, eu gosto muito de 

aprender sobre a cultura e sobre a historia do pa‟is. Depois da aula, a 

professora nos levou ate a sorveteria onde uma brasileira trabalha. A 

preocupacao dos italianos era que nos estivessemos integrados perfeitamente 

na Italia. Eles faziam questao que a gente nos encontrasse com os brasileiros 

que moram na Italia para nos dar dicas. Infelizmente nao encontramos a 

brasileira no restaurante, mas fomos recebidos muito bem pela funcionaria 

que ligou para a Fabiana e marcou a nossa proxima visita ao local. Depois, a 

professora nos levou de volta ao apartamento e como o restaurante Le fronde 

e fechado, nos fizemos macarronada com atum no apartamento. Todos 

ajudaram e correu tudo bem.  Hoje parece que nos estamos mais integrados. 

Foi bom ter esse momento com Lais, Daniel e Flavio porque a gente pode se 

conhecer melhor.  

  Tivemos a tarde livre. Foi otimo para mim poder descansar porque 

estava exausta com a viagem e o fuso horario. Dormi bastante. A noite, por 

volta de 8:45 fomos ao Parque de Jogos onde comemos sanduiches e 

conhecemos Valentina, Vania e Enrico ( 3 dos 4 italianos que estiveram no 
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Brasil ano passado). Os italianos nos levaram a Piave de Soligo em uma 

festa que acontece. Foi bastante divertido. Varias lojas abrem durante a noite 

e as ruas sao fechadas e muitas pessoas caminhando e aproveitando o verao. 

Andamos pelas ruas da cidade em otima compania. 

 

 

* Primeira Foto – Eu me aventurando pela cidade de Refrontolo. 

*Segunda foto – Piave di Soligo... com essa foto posso dizer que a gente se 

divertiu... todos felizes. Muito bom estar com Vania, Valentina e Enrico... 

mas, faltou o Manuel! 

 

7 de Julho de 2010 (Quarta-Feira) 

 Hoje acordamos cedo para encontrarmos com Francesca as 8 no 

restaurante. De la fomos a escola, a qual Francesca trabalha como monitora 

no programa de ferias. Ficamos na escola de 8 ate meio dia. Gostei bastante 
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de participar desse programa. Primeiro motivo porque nos interagimos nao 

somente com as criancas, mas tambem com os adolescentes e adultos que 

mantem o programa. Nos nos apresentamos as criancas e eles eram curiosos 

para saber palavras em portugues e tambem interessados sobre a nossa vinda 

a Italia. Por experiencia propria, eu adoro estar com criancas para aprender 

uma lingua. Quando eu cheguei nos EUA, as criancas me ajudavam bastante 

e por ser uma linguagem simples, eles adicionam muito ao nosso 

vocabulario e alem do mais, ficam muito felizes quando a gente pergunta 

algo e eles podem responder, „e prazerosa essa experiencia. Depois que 

voltamos da escola, almocamos no Le Fronde. Voltamos ao apartamento, 

descansamos e assistimos um filme, n‟os 4, Lais, Daniel, Flavio e eu. As 6 

encontramos com Francesca e uma das suas amigas que nos levou ate um 

jogo de futebol. Assistimos um pouco, interagimos com os jovens e quando 

o jogo acabou, Carla, irma de Gianni veio nos buscar e nos levou ao Le 

Fronde. La encontramos Francesca e comemos pizza juntos. Foi minha 

primeira pizza na Italia, meu Deus, que delicia!! 
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* Primeira foto – programa de ferias na escola de Refrontolo. 

* Segunda foto – no jogo de futebol com os jovens. 

* Terceira foto – Comendo pizza no Le Fronde com Francesca.  
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8 de Julho de 2010 (Quinta-Feira) 

 As 8:30 da manha fomos a casa do Padre de Refrontolo com Gianni. 

Um senhor muito simpatico que nos serviu cha e bolacha e nos presentou 

com uma excelente conversa. De fato, uma delas vai ficar comigo na 

memoria... Ele nos contou uma historia de uma senhora brasileira que veio 

atras de seus antepassados na Italia, procurando por documentos de 

familiares. Como a igreja „e encarregada de grande parte desses documentos, 

ela o procurou... O padre, tentou de tudo para ajuda-la e quando as chances 

de encontrar seus parentes estavam quase todas perdidas, visto que haviam 

passado tanto tempo procurando em livros e mais livros e nada 

encontravam... De repente, o padre virou a folha e o nome da pessoa que 

essa senhora procurava, estava ali, na primeira linha da folha... O padre 

contou com uma emocao que me comoveu. De fato, a partir desse momento, 

eu percebi  que o padre entende bastante da luta de milhares de pessoas que 

veem a Italia a procura de seus antepassados na esperanca de encontrar 

alguma noticia. Alguns, tem sucesso enquanto outros, sao anos de luta sem 

nenhuma conquista.  

 Saimos da casa do padre e paramos na escola, para participarmos 

novamente do programa de ferias com os jovens. Hoje fizemos ponto cruz e 

interagimos mais com as criancas. Saimos da escola por volta do meio dia e 
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almocamos no Le Fronde. Gianni veio conversar conosco a respeito do 

calendario e por volta das 4 ele retornou para nos levar so Molinetto Della 

Croda. Realmente, nunca estive num lugar tao fascinante como aquele, que 

lindo! Dentro da casinha, ainda existe um moinho que produz farinha, fiquei 

fascinada. Imagino que se meu pai ou minha mae estivessem comigo, eles 

iriam amar aquilo. Sentamos um pouco para desfrutarmos a maravilhosa 

paisagem e a tranquilidade do lugar. Depois Gianni nos levou ao Tempietto 

Spada, outro lugar belissimo com uma paisagem maravilhosa. As 8:30 da 

noite fomos ate a Prefeitura de Refrontolo para um encontro com a prefeita e 

com o pessoal da Camara. Valentina, Vania, Manuel e Enrico (que chegou 

atrasado) tambem participaram desse evento. Fizemos nossa apresentacao e 

tiramos varias fotos. Confesso que fiquei um pouco nervosa por estar em um 

lugar importante, mas todos foram bem receptivos e foi facil esquecer do 

nervosismo. Depois das apresentacoes fomos ao parque de jogos jantar com 

todos. O clima estava delicioso e foi tudo extremamente agradavel. Fiquei 

feliz que todos sentaram na mesma mesa, autoridades e nao-autoridades e o 

clima era de festa. Bebemos vinho Prosecco, Marzemino, etc. Nessa noite, 

Enrico me ensinou varias coisas, varias dicas de italiano, foi super paciente 

com a gente. Chegamos em casa por volta de meia noite, depois de uma 

noite super animada! Que felicidade estar na Italia!  
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* Foto 1 – Daniel, Flavio, Lais e eu com o padre em sua casa. 

* Foto 2 – Lais, Flavio e eu no Molinetto della Croda. 

* Foto 3 – Eu com Gianni no Molinetto. 

* Foto 4 – Vista do Tempietto Spada. 

* Foto 5 – Todos nos com a prefeita de Refrontolo. 

* Foto 6 – No parque de Jogos com Carla, irma de Gianni. 

* Foto 7 – Com Enrico, nosso professor de italiano.  

 

9 de Julho de 2010 (Sexta-Feira) 

 Gianni e seu pai (Gervasio Sossai) vieram nos buscar as 8:30 da 

manha. Fomos de Van conhecer a estrada do Prosecco e fomos ate as 

montanhas. No caminho para as montanhas paramos em uma pequena 
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cidade, que nao me recordo o nome e entramos na igreja. La dentro, Gianni 

nos pediu para sentar e ele cantou Ave Maria. Foi lindissimo, sem palavras 

para descrever! Somente estando la para presenciar o momento. Que voz 

maravilhosa, realmente um presente de Deus. Na saida da igreja, outras 

pessoas que estavam la vieram elogia-lo.  

 Depois, continuamos nosso percurso ate as montanhas numa estrada 

estreita e sinuosa. Quando chegamos ao topo, nos deslumbramos com a 

beleza do lugar e com o ar fresco das montanhas, que delicia! Sentamos por 

algum tempo em um barzinho e desfrutamos a paisagem por algum tempo. 

Depois, descemos as montanhas e encontramos com Antonio Sossai, parente 

de Gianni. Todos nos, fomos a um lugar para almocar, embaixo de umas 

arvores onde fizemos um picnic. Comemos pao com presunto, salame e e 

claro, bebemos Prosecco. Depois do picnic fomos a Osteria Senza Oste, que 

e um restaurante sem garcon no meio do nada, muito lindo. E 

impressionante a organizacao. Tudo tem preco e ha uma caixinha para 

colocar o dinheiro. Voce entra pega vinho, tacas, poe o dinheiro na caixa e 

vai sentar embaixo das parreiras de uva e desfrutar a paisagem e a beleza do 

lugar. Passamos algo tempo por la e depois voltamos a Refrontolo. Gianni 

nos deixou no parque de jogos onde tomamos sorvete e agua. Voltamos para 

casa, tomamos banho e as 8 retornamos ao parque. Comemos rapidinho e as 
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9 fomos para Conegliano com Valentina, Vania, Enrico e Manuel. Linda 

cidade, gente bonita e cheia de pessoas na rua novamente, apreciando o 

verao. Experimentamos a bebida tipica entre os jovens italianos, o spritz e 

andamos pelas ruas. Chegamos mais ou menos por volta de meia noite. 

 

 

 



Tatiana Costa 17 

 

Foto 1 – Primeira parada para fotos no caminho as montanhas. 

Foto 2 – Gianni e seu pai preparando a mesa para o picnic. 

Foto 3 – Na Osteria Senza Oste, lugar unico. 

Fotos 4 e 5 – Conegliano com Vania, Valentina, Manuel and Enrico. Muita 

diversao!  

 

10 de Julho de 2010 (Sabado) 

 As 9:30 fomos no mercado de Conegliano com a Adriana. Ela nos 

deixou la e depois foi nos buscar. De inicio pensamos que fosse algo 

diferente, foi uma experiencia legal. Sao varias tendas pelas ruas, com varios 

produtos, desde comida ate coisas para casa, roupas e acessorios. Passamos 

algumas horas por la e depois Adriana foi nos buscar. Voltamos comemos 

no Le Fronde e descansamos durante a tarde. As 8:30 da noite fomos ao 

Parque de Jogos onde jantamos e assistimos ao jogo Uruguai X Alemanha. 
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No parque encontramos Sr. Gervasio Sossai e sua esposa. Tambem jogamos 

UNO com Francesca e Max. Apos o jogo voltamos para o apartamento, 

tomamos banho e descansamos.  

 

 

* Foto 1 – Feira de Conegliano. 

* Foto 2 – Parque de Jogos de Refrontolo. 

* Foto 3 – Encontro com Sr. Gervasio Sossai e esposa no Parque de jogos.  
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11 de Julho de 2010 (Domingo) 

 Fomos na missa da cidade de Refrontolo. Depois fomos ate o 

Tempietto para uma festa, mas como nao havia ninguem, retornamos ao 

apartamento. Almocamos no Le Fronde e ficamos por la durante a tarde. A 

noite comemos no Le Fronde e depois fomos ate o parque para assistirmos o 

jogo Espanha X Holanda. Voltamos para o apartamento por volta de 11 da 

noite.  

 

 

* Foto 1 – Igreja de Refrontolo. 

* Foto 2 – Parque de Jogos Durante o jogo Espanha X Holanda. Espanha 

campea da copa!! 
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12 de Julho de 2010 (Segunda-Feira) 

 Hoje pela manha a professora Lia nos levou a lavanderia e tambem 

para comprarmos os tickets de trem para Verona. Voltamos ao Le Fronde, 

tivemos um pouco de aula e depois almocamos no Le Fronde.  

 As 5, voltamos a lavanderia com a professora Lia e depois fomos ao 

parque onde fizemos guerra de Balao com Max, Francesca e seus amigos... 

estava um calor insuportavel e foi bem divertido. Voltamos para casa, 

tomamos banho e voltamos ao parque para jantar. Comemos no parque e 

ficamos por la um tempo. Nos encontramos com Gianni e conhecemos Enea 

Sossai. Voltamos para casa e descansamos. 

 

13 de Julho de 2010 (Terca-Feira) 

 Acordamos cedo e as 8:30 fomos com Adriana e a sua nora (2 carros) 

ate as montanhas (Cortina) que fica mais ou menos 2 horas de Refrontolo. 

Lugar maravilhoso, a estrada e deslumbrante, nos divertimos bastante. 

Adorei passar pelas Dolomites, maravilhoso cenario. Fiquei tambem 

impressionada com a altura da montanha que conhecemos 2.280 metros!! 

Estivemos a 12 km da Austria. Subimos ate as montanhas de bondinho e 

ficamos por la um tempo para tirarmos fotos e apreciar a belissima 

paisagem. No topo da montanha, o clima era delicioso, nao tao quente!! 
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Andamos pela montanha e depois paramos um pouco em um restaurante 

onde sentamos e conversamos um pouco.  Depois, descemos e comemos no 

estacionamento, lanches que foram preparados por Carla, irma de Gianni. 

Depois de comermos, seguimos nossa viagem e paramos no lago de 

Misurina para tirarmos foto. Adriana nos explicou que a cidade e bem 

conhecida e famosa por haver um centro onde muitas pessoas que tem 

bronquite ou asma sao curadas. Dizem que o lugar e excelente para isso. 

Chegamos em casa por volta de 7 da noite e fomos ao parque. Jantamos e 

depois de uma forte chuva, voltamos ao apartamento.  

 

 

* Foto 1 – no topo da montanha. 
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* Foto 2 – com Tia Adriana, descendo a montanha. 

* Foto 3 – no Lago de Misurina.  

 

14 de Julho de 2010 (Quarta-Feira) 

 Acordamos as 6 da manha e Gianni veio nos pegar as 6:45. Gianni nos 

levou ate a estacao de Conegliano para pegarmos o trem ate Verona. Na 

estacao encontramos com Max e Francesca. Pegamos 2 tipos de trem. O 

primeiro era mais simples, sem ar condicionado. O segundo era maior, com 

uma mesa entre as poltronas e com ar condicionado.  Chegamos em Verona 

por volta de 9:30 da manha. Compramos um mapa e andamos pela cidade. 

Francesca era nossa guia, sempre muito responsavel. Max tambem ajudou, 

visto que e muito esperto e inteligente. Primeiro visitamos o Castelvecchio, 

lindissimo castelo onde tambem pode-se encontrar esculturas e monumentos, 

alem de uma belissima arquitetura. Depois do castelo, andamos um pouco e 

seguimos ate a Arena. Compramos os tickets e entramos... lugar 

maravilhoso... sem palavras para descrever, apenas estando la!! Depois de 

visitarmos a Arena, almocamos e seguimos nosso tour. De la, fomos ate a 

casa de Julieta, lugar encantador. Logo na entrada do museu, milhares de 

recados de amor pregados pela parede. Mais a frente, a famosa estatua da 

Julieta e mais um aprendizado - segundo a lenda, as pessoas que tocarem o 
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seio direito de Julieta terao sorte no amor. Tambem tiramos fotos na sacada 

e compramos alguns souvenirs. Conhecemos tambem a Piazza d‟ erbe com 

inumeras tendinhas vendendo souvenirs. Depois disso, como ainda era cedo 

para irmos ate a estacao, andamos pela lojas e seguimos a estacao mais 

tarde. Chegamos em Conegliano as 8. Carla e Adriano estavam nos 

esperando.  

 Chegamos comemos pizza no Le Fronde, tomamos banho e fomos ate 

a casa da Vania comer tiramisu, preparado por sua mae. Francesca tambem 

nos acompanhou. Nos divertimos muito na casa da Vania, principalmente 

por ela compartilhar conosco, videos e recordacoes do Brasil. Valentina 

tambem estava la. Conhecemos tambem os pais da Vania. A mae ficou 

conversando conosco, muito simpatica. Esse dia foi especial porque eu gosto 

bastante de conversar com os brasileiros que estiveram no Brasil porque eles 

sempre falam muito bem do nosso pais. Vania e Valentina se divertiram 

bastante enquanto estiveram no Brasil e isso me deixa feliz. Chegamos em 

casa por volta de 11:30 da noite.  
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* Foto 1 – Castelvecchio - Verona 

* Foto 2 – Arena – Verona.  

* Foto 3 – No portao da casa de Julieta - Verona 

* Foto 4 – Tiramisu na casa da Vania.  

 

15 de Julho de 2010 (Quinta-Feira) 

 Hoje tivemos aula com a professora Lia das 10 ao meio dia. Hoje a 

aula foi bem interessante e emocionante. A professora falou sobre o livro de 

Refrontolo escrito pelo padre. Primeiro, a professora explicou o porque do 

nome Refrontolo e o porque da imigracao. Para mim, foi muito interessante 



Tatiana Costa 25 

o motivo da imigracao, tambem o aprendizado sobre o bicho-da-seda, eu nao 

sabia sobre isso. A professora Lia leu alguns trechos que o consul usou para 

descrever os italianos que chegavam ao Brasil. Tambem comentou sobre as 

poucas coisas que os mesmos traziam ao Brasil, a pouca roupa e o pouco 

dinheiro. Nesse momento eu fiquei com lagrima nos olhos. Para mim, viver 

essa experiencia, e conhecer o lugar que os meus ancestrais habitavam era 

algo longe de acontecer, no entanto, eu estava ali frente a frente a historia e 

ao lugar onde tudo se passou... Foi muito emocionante e me comovi com a 

historia que nao deixa de ser chocante.  

 Depois da aula, almocamos no Le Fronde. Depois do almoco fui ao 

correio colocar os cartoes postais e descansamos. A noite comemos no 

Parque.  

 

16 de Julho de 2010 (Sexta-Feira) 

 Hoje nao fizemos muita coisa. Almocamos no Le fronde e a tarde 

conhecemos o Sr. Sante que levara os meninos ate as montanhas para uma 

caminhada. A noite comemos no Le Fronde e fomos ao parque onde nos 

encontramos com Gianni e jogamos mini golf.  
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17 de Julho de 2010 (Sabado) 

 Hoje Lais, Daniel e Flavio foram andar nas montanhas com o Sr. 

Sante e seu grupo. Eu fiquei no apartamento. As 9:30 fui para a “La 

Dispensa” ajudar Carla, irma de Gianni com os preparativos para uma festa. 

Ajudei a preparar os paes e a fazer um drink. Depois, almocei na casa de 

Carla com a sua familia. Gostei de ter almocado um dia com uma familia 

italiana porque e realmente como fazemos no Brasil no almoco. Tentamos, 

na maioria das vezes, almocar todos juntos porque alem de ser um momento 

de refeicao „e tambem um momento de reuniao familiar. Depois do almoco, 

voltei ao apartamento, tomei banho e as 5 da tarde, Carla e eu fomos ao 

Molineto para prepararmos a festa. Ajudei Carla a servir os convidados. 

Carla me agradeceu milhares de vezes e fiquei feliz em poder ajuda-la. 

Como disse anteriormente, eu gosto do jeito com que os italianos criam os 

filhos, sempre voltados para ajudar os pais e isso e um grande valor. No 

Brasil as criancas aprendem da mesma forma e eu acho isso sensacional. 

Gostei bastante de ver a mesma tradicao na Italia. Bom, depois do trabalho 

no Molineto, seguimos ate o parque onde jantamos e eu retornei ao 

apartamento.  
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18 de Julho de 2010 (Domingo) 

 Hoje, como todos estavam cansados devido a caminhada nas 

montanhas, tivemos a manha livre. Almocamos no Le fronde. A tarde fui 

com Lais no parque. Ficamos no parque um pouco e depois subimos ao 

Tempieto para vermos o Refrontolo in Rock. Estava bem legal. Ficamos la 

por algumas horas curtindo as musicas.  

 

* Foto 1 – Lais e eu na festa no Tempieto.  

* Foto 2 – Uma das bandas de rock. 

 

19 de Julho de 2010 (Segunda-Feira) 

 Hoje tivemos a manha livre. Almocamos no Le Fronde. As 13 horas 

Gianni veio conversar conosco. As 3:30, Lorenzo Piol veio nos buscar para 

um passeio. Fomos visitar a Diga de Vajont, cenario de uma tragica historia. 

O rio que passa por la „e em meio a montanhas. A agua do rio, penetrou nas 
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montanhas e causou erosao. Parte do Mont Toc cai sobre esse rio e causa 

uma grande onda que ultrapassa a barragem invadindo o povoado vizinho – 

Longarone (matando mais de 2000 pessoas). Hoje a cidade e recosntruida, 

mas nao tem como esquecer a tragedia que tirou tantas vidas. Foi um 

desastre muito grande e o unico na historia envolvendo esse tipo de 

incidente. O lugar „e muito lindo, passamos por um tunel para tirarmos foto 

da Diga. Dentro do Tunel ha um memorial e algumas fotos e homenagens 

aos mortos na tragedia. Hoje em dia, a barragem esta desativada. Passamos 

tambem por uma cidadezinha chamada Ermo, que e conhecida como cidade 

fantasma, visto que depois da tragedia, moradores abandoram suas casas 

com medo. Tambem conhecemos o Lago Barci, belissimo... Voltamos e 

comemos pizza no Le Fronde na compania de Lorenzo Piol. Hoje eu gostei 

muito da compania de Lorenzo. Ele nos contou um pouco de sua historia, 

sua vida e das inumeras viagens que fez pelo mundo. Eu gosto muito de 

conversar com pessoas que viajaram, que tem a cabeca bem aberta. Na 

minha opiniao, depois que a gente viaja, a gente da valor as coisas simples 

da vida e foi isso realmente que ele nos mostrou. Muito extrovertido e com 

um papo muito bom, foi uma agradavel compania.  
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* Foto 1 – Diga de Vajont.  

* Foto 2 – Lorenzo, Flavio, Lais e eu na Diga. 

* Foto 3 – Lorenzo, Lais e eu no Lago Barci.  

* Foto 4 – Parada para foto.  

 

20 de Julho de 2010 (Terca-Feira) 

 Pela manha tivemos aula com a professora Lia. Depois fomos ate a 

papelaria para xerocarmos o capitulo sobre imigracao e comprar cafe da 

manha na Carla. Almocamos no Le Fronde. As 5:45 Gianni veio nos buscar 
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para irmos ate a Cantina Toffoli. La conhecemos o Sr. Sante Toffoli que nos 

explicou bastante sobre os vinhos. O Sr. Dino Marcon, o Sr. Celso Batistella 

tambem estavam presentes e mais tarde o Antonio Piccoli chegou. Muito 

agradavel a compania de Dino que „e super hospitaleiro e fala portugues 

perfeitamente. Antonio tambem „e uma grande compania. Foi otimo os 

passeios que fizemos com Antonio porque ele explicava toda a historia do 

lugar, super atencioso com os brasileiros.  Na Cantina Toffoli degustamos 

diversos tipos de vinho e aprendemos bastante sobre cada um. Depois fomos 

ao Le Fronde onde comemos pizza com o Sr. Celso Batistella e Antonio 

Piccoli. Depois subimos ao Tempieto Spada para assistirmos aos fogos de 

St. Margherita. Havia tambem uma banda composta por senhores, cantando 

diversas musicas conhecidas. Apos os fogos, voltamos para casa.  
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* Foto 1 – Dentro da Cantina Toffoli.  

* Foto 2 – Sr. Sante Toffoli e Dino Marcon. 

* Fotos 3 e 4 – Subindo para ver as plantacoes de uva e os containers onde 

sao armazenadas as uvas. 

* Foto 5 – Festa de Santa Margherita.  

 

21 de Julho de 2010 (Quarta - Feira) 

 Pela manha Lais e eu fomos ao cemiterio de Refrontolo a procura de 

parentes. Ficamos la por algumas horas, tirando fotos. A tarde fomos a 
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Jesolo com Lara e uma amiga e Graziano. Estava um dia muito quente! 

Gostei bastante de conhecer o Mar Adriatico. Na verdade, todos diziam que 

era um mar bastante escuro, mas nao achei tao escuro assim. Ficamos na 

praia ate tarde. Depois fomos a um restaurante em Jesolo e chegamos ao 

apartamento por volta de 11 da noite.  

 

 

 

* Foto 1 – Cemiterio de Refrontolo.   

* Foto 2, 3 e 4 – Jesolo. 
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22 de Julho de 2010 (Quinta - Feira) 

 As 8:30 da manha Gianni veio nos pegar para irmos ate o aeroporto 

para encontrarmos com os “Sossai” que chegariam do Brasil. No aeroporto 

nos encontramos com o pessoal do Comite e ficamos esperando com 

bandeiras. Duas de minhas tias tambem chegaram, juntamente com o pessoal 

de Santa Cruz das Palmeiras e Espirito Santo. Foi bem emocionante quando 

todos chegaram e sairam pelo portao de desembarque!! Gianni me pediu 

para acompanha-los ate os hoteis. Entao, fui de onibus com o pessoal para os 

Hoteis “Conegliano” e “Astoria” (Susegana). Ajudei os brasileiros a se 

acomodarem e pedimos pizza para eles. Gianni veio me buscar por volta de 

5:30. Chegamos no apartamento, tomamos banho e as 6:15 Gianni nos levou 

para o primeiro encontro dos Brasileiros. Foi maravilhoso... A organizacao 

trabalhou duro para preparar tudo e estava tudo devidamente preparado. 

Fomos recepcionados com uma faixa de boas-vindas e com bebidas logo na 

entrada. Dentro do salao as mesas estavam preparadas para nos receber. Para 

mim foi gratificante poder jantar ao lado dos meus parentes de Santa Cruz 

das Palmeiras e por ver todo aquele pessoal reunido. De fato, eu dou muito 

valor a familia e como moro nos Estados Unidos e somente visito uma vez 

por ano meus familiares no Brasil, aquele momento na Italia com todos 

reunidos foi bastante especial pra mim.  
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* Foto 1 – Recepcao do primeiro jantar com os brasileiros. 

* Foto 2 – Jantar com os Brasileiros. 

* Foto 3 – Pessoal de Santa Cruz das Palmeiras com Gianni, Sr. Gervasio e 

Adriana. 

* Foto 4 – Gianni, Sr. Gervasio e eu.  

 

23 de Julho de 2010 (Sexta - Feira) 

 Gianni nos pegou e nos levou ate o hotel Astoria para pegarmos o 

onibus. Hoje foi um dia muito cansativo por causa do intenso calor... 

Debaixo de um sol escaldante visitamos diversos lugares em um mesmo dia. 

Visitamos varias igrejas e monumentos dedicados a guerra em Nervesa. 
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Almocamos em um parque, comida preparada com muito amor pelos 

alpinos. Durante as visitas as igrejas e monumentos havia uma brasileira 

chamada Ana que ajudou na traducao. No final do dia houve uma 

apresentacao muito interessante sobre imigracao em uma igreja e depois o 

grupo Cantori da Filo se apresentou juntamente com Gianni Sossai. Adorei o 

grupo, foi bem emocionante!! Gostei da historia do soldado Evaristo. Da 

igreja, seguimos a um lugar onde jantamos. O clima ja estava mais fresco 

devido a chuva e tudo terminou em festa, como sempre!! Jantei novamente 

ao lado da familia e amigos. Foi mais uma noite inesquecivel e com certeza 

muito bem organizada pela associacao.  
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* Foto 1 – Valle Dei Morti 

* Foto 2 – Nas escadas do museu – todo o pessoal de Santa Cruz das 

Palmeiras. 

* Foto 3 – Cantori da Filo se apresentando na Igreja. 

* Foto 4 – Flavio, Daniel, Lais e eu em um brinde!! 

 

24 de Julho de 2010 (Sabado) 

 Hoje o dia foi mais relaxante porque os eventos ocorreram em 

Refrontolo. Pela manha fomos a praca, ao lado da prefeitura para a 

cerimonia de acordo entre Ibiracu e Refrontolo. Varias pessoas fizeram 

discurso entre elas, prefeitos, padre, grupo dos alpinos, etc. Depois da 

cerimonia houve uns refrescos e seguimos ao Molinetto della Croda. No 

Molinetto, conhecemos o processo para obter a farinha e depois andamos 

para conhecer um pouco os arredores e tirarmos um pouco de fotos. La, 

tambem nos foi oferecido um delicioso e gelado Prosecco. Voltamos do 

Molinetto, descansamos um pouco e fomos a missa que comecou as 7 da 

noite. Depois de terminada a missa, seguimos caminhando ao parque de 

Jogos, onde uma grande festa nos aguardava. Uma festa maravilhosa, com 

comidas deliciosa, preparadas por Carla, irma de Gianni. Na festa, tambem 

havia uma bebida tipica brasileira, caipirinha. Todos se divertiram bastante 

em um ambiente super agradavel. Alem do mais, era o aniversario do Sr. 
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Gervasio para completar essa grande festa. Cantamos parabens e nos 

divertimos bastante! 
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* Fotos 1, 2 , 3 e 4 – Praca de Refrontolo para o acordo entre Ibiracu e 

Refrontolo. 

* Fotos 5 e 6 – Molinetto della Croda – (Farinha e refresco) 

* Fotos 7,8,9,10, 11 e 12 – Parque de Jogos, uma bela festa! Aniversario do 

Sr. Gervasio Sossai tambem! 
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25 de Julho de 2010 (Domingo) 

 Lais e eu fomos com Gianni ate Conegliano para pegarmos o onibus 

la. De la, fomos a cidade de Orsago a uma exposicao de passaros e 

cachorros, mas primeiro fomos a missa. Uma coisa muita interessante foi ver 

na saida da missa, muitas senhoras pegarem suas bicicletas para retornarem 

a casa. Isso „e muito diferente do Brasil e tiramos fotos com essas senhoras. 

Depois fomos a exposicao, onde tambem almocamos. Chegamos ao 

apartamento por volta de 5 da tarde a jantamos no Le Fronde.  

 

Foto 1 – Saida da igreja, senhoras italianas em suas bicicletas. 

Foto 2 – Local onde almocamos.  

 

26 de Julho de 2010 (Segunda-Feira) 

 Hoje pela manha visitamos a Cantina Astoria, de vinhos. 

Primeiramente, explicaram os diversos processos para a fabricacao de 

vinhos e depois degustamos o vinho 9.5, uma delicia!! Adriano, esposo de 
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Carla Sossai, tambem estava la nos acompanhando. Compramos vinhos e 

depois seguimos a Treviso com a guia Lara para conhecermos um pouco do 

centro historico da cidade. Conhecemos uma igreja e tambem outros pontos 

turisticos. Adorei a cidade de Treviso e tive uma emocao muito grande de 

estar la porque a familia por parte do meu pai que tambem era Sossai, 

morava nessa cidade. Foi muito bom poder visitar e conhecer essa cidade tao 

bonita, que no passado foi cidade natal de minha familia. Fomos tambem a 

Provincia de Treviso onde aconteceu um evento politico. Depois da visita a 

Provincia, voltamos ao apartamento e mais tarde Gianni veio nos buscar 

para irmos ate a Cantina Calvendra. Amei o Lugar, visao magnifica... 

indescritivel. Logo que chegamos, ajudamos Carla Sossai a terminar os 

preparativos para o evento. Na cantina, degustamos diversos tipos de vinho 

com os respectivos petiscos. Hoje tambem foi outro dia especial que so 

poderia terminar em festa. Muita musica e emocao. Como esta sendo 

maravilhoso esse tempo na Italia!! 
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* Foto 1 – Cantina Astoria, Lais e eu tomamos um 9.5.  

* Foto 2 – Cidade de Treviso. 

* Foto 3, 4, 5 e 6 – Jantar e Diversao na Cantina Calvendra.  

 

27 de Julho de 2010 (Terca-Feira) 

 Hoje pela manha Gianni nos levou ao Astoria para irmos ate Padova 

de onibus. Antonio Piccoli veio conosco e nos explicava diferentes coisas 

ate chegarmos a Padova. Conhecemos a famosa Basilica de Santo Antonio e 

como faziamos parte desse grupo, o padre nos permitiu tirar fotos e fez uma 
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explicacao por toda a igreja para o nosso grupo. Vimos as reliquias de Santo 

Antonio, como a lingua, mandibula, etc. A noite jantamos uma deliciosa 

carne de porco com uma apresentacao especial de teatro.  

 

 
 

* Foto 1 – Igreja de Santo Antonio na cidade de Padova. 

* Foto 2 – Tumulo de Santo Antonio. 

* Foto 3 – Rua da cidade de Padova. 

* Foto 4 – Teatro. 

 

28 de Julho de 2010 (Quarta-Feira) 

 Antonio Sossai, parente de Gianni veio nos buscar para irmos a 

estacao de Conegliano pegar o trem para Veneza. Mais ou menos quarenta 

pessoas vieram conosco porque fizemos uma visita a Comune de Veneza. 
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Dentro da comune, visitamos salas importantes com mobilias memoraveis 

onde o governador se reune com seus acessores e outras pessoas 

importantes. Depois do nosso encontro na comune, fomos nos encontrar com 

o grupo que chegou na estacao. Da estacao, pegamos o vaporeto para irmos 

ate a Piazza San Marco. No caminho, nos divertimos bastante. Havia 

somente os brasileiros dentro do vaporeto e ficamos deslumbrados com as 

paisagens e com a beleza do lugar. Chegamos na praca San Marco e ficamos 

maravilhados com o lugar... vimos as primeiras gondolas!! Andamos por 

Veneza e as primeiras impressoes foram otimas, a beleza dos canais, suas 

ruas estreitas e unicas. A cidade parece um quebra-cabeca, um labirinto e 

isso tambem e um dos motivos que a torna especial. Por volta de 4:15 

comecamos a caminhar rumo a estacao de trem e as 5:18 pegamos o trem 

rumo a Conegliano. Quando chegamos na estacao em Conegliano, tivemos 

que esperar por Antonio Sossai que viria no trem mais tarde para poder nos 

levar a Refrontolo. Chegamos no apartamento, tomamos banho e jantamos 

no Le Fronde.  
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* Foto 1 – Eu e o canal de Veneza. 

* Foto 2 – Monumento dentro da Comune de Veneza. 

* Foto 3 – Foto tirada dentro do Vaporeto. 

* Foto 4 – Brasileiros na Piazza San Marco 
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* Foto 5 – Eu na piazza San Marco.  

 

 

29 de Julho de 2010 (Quinta-Feira) 

 Gianni veio nos buscar e fomos ao Hotel Astoria para pegarmos o 

onibus para irmos a Belluno. Foram 2 onibus de 2 andares. Na verdade, 

iamos visitar tambem a cidade de Feltre mas por causa da chuva, acabamos 

visitando somente a cidade de Belluno. Quando chegamos a Belluno 

pegamos uma escada rolante para chegarmos ate o lugar... como eram 

muitas pessoas, a escada rolante, travou... rsrs... Em Beluno visitamos a 

comune e depois andamos pela cidade. De la seguimos ao museu do 

imigrantes. Adorei esse museu, muito interessante. Muitas coisas antigas e 

muitas historias, foi muito emocionante. Adorei as historias, as cartas de 

italianos que haviam mudado para outro pais e os instrumentos, o modo de 

vida daquela epoca... tudo muito interessante. Assim que saimos do Museu 

fomos a Birreria Padavena, onde comemos e bebemos cerveja. Outra festa, 

dentro da birreria... quando junta a familia „e so alegria, nos divertimos 

bastante. Saimos da birreria e chegamos no apartamento por volta de 8 da 

manha. Jantamos no Le Fronde.  
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* Foto 1 e 2 – Comune de Belluno. 

* Foto 3 – Museu do Imigrante.  

 

30 de Julho de 2010 (Sexta-Feira) 

 Gianni veio nos buscar 8:15 e nos trouxe ao Astoria. De la, seguimos 

ao mercato de Conegliano de onibus. Andamos pelo mercato, gigante, onde 

vende-se diversas coisas, desde frutas, verduras, ate roupas e  acessorios. 

Depois da visita ao mercato de Conegliano, Francesco o motorista, nos 

deixou no SME, mas como era horario de almoco, tudo estava fechado. 

Outra coisa interessante e diferente na Italia „e que no horario do almoco o 
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comercio fecha e as pessoas vao descansar, o que para mim e muito 

estranho. Nos fomos no supermercado ao lado do SME e retornamos ao 

Astoria a pe. Flavio, Lais e eu esperamos no Astoria ate as 4:30 para irmos 

ao Castelo San Salvatore do Conde de Collalto. Fiquei impressionada com a 

historia e com a beleza do lugar, muito bonito. Alem do mais, a historia „e 

fascinante pois Isidoro Sossai, meu bisavo, trabalhava nessas terras de 

Collalto. Na minha opiniao a unica coisa triste e que o castelo possui um 

riquissimo acervo com anotacoes importantes de epocas passadas, mas o 

arquivo e privado e por isso nunca saberemos se existe alguma referencia a 

familia Sossai naquele livro. Amei a visita ao castelo, me deixou 

boquiaberta, fiquei encantada com o lugar.  

 Depois da visita ao castelo, seguimos a Sede dos Alpinos onde 

jantamos. Foi outra tarde maravilhosa.  
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* Fotos 1, 2, 3 e 4 – Castelo San Salvatori – Conde di Collalto. 

 

 

31 de Julho de 2010 (Sabado) 

 

 

 Gianni veio nos buscar pela manha para irmos a casa de Giancarlo 

para ajudarmos embrulhar os pratos e os CDs, presentes para os brasileiros.  

De la, fomos a fazenda de bufalos de Collalto. Fizemos um pequeno lanche 

no local e depois Gianni nos levou ao apartamento.  

 Por volta de 3:20 da tarde, Valentina veio nos pegar para irmos a 

Mareco. La, assistimos a uma peca teatral muito interessante, cantada. 

Tambem ganhamos um livro. De la, partimos a um clube onde jantamos, 

lugar maravilhoso. Uma outra grande festa...  
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Foto 1 – Fazenda de bufalos. 

Foto 2 – Local do nosso jantar.  

 

01 de Agosto de 2010 (Domingo) 

 Hoje pela manha nos encontramos na praca da Igreja de Santa Lucia. 

Houve uma missa celebrada por Dom Decio Sossai Zandonade. Quando a 

missa terminou, uma fanfarra e a associacao de Trevisanis no Mundo nos  

levou ate o local onde foi celebrado uma festa politica e o grande encontro 

da familia Sossai. Durante a nossa caminhada, haviam avioes no ceu fazendo 

manobras para comemorar o nosso grande evento. Chegamos ao local e 

escutamos aos discursos politicos por um tempo, depois seguimos ao galpao 

ao lado onde almocamos. Eu me diverti bastante durante o dia de hoje. Foi 

super escpecial o encontro da familia Sossai e dos descedentes de Veneto. 

Conheci pessoas maravilhosas e trarei comigo otimas recordacoes, que 

ficarao para a vida toda. Passamos a tarde nesse local e voltamos para o 
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jantar que o pessoal de Latina tinha preparado. Depois do jantar fomos tomar 

sorvete e aproveitar minha ultima noite na Italia.  
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* Foto 1 – Frente da igreja com a banda. 

* Foto 2 – Com Tia Silvia, Dani, Lais. 

* Foto 3 – Avioes fazendo manobras. 

* Foto 4 – Com a familia de Gianni Sossai. 
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* Foto 5 e 6 – Com Dino Marcon, Antonio Piccoli, Gervasio Sossai e seu 

irmao. 

* Foto 7 – Eu com Tia Silvia e Gianni. 

* Foto 8 – Pessoal de Santa Cruz das Palmeiras com os italianos. 

* Foto 9 – Com o brasao da Associacao Due Cuori per La Vita.  

 

02 de Agosto de 2010 (Segunda-Feira) 

 Acordei bem cedo para preparar as minhas malas e me despedir de 

algumas pessoas que nao havia encontrado no dia anterior. Fui ate a Cantina 

de Carla e me despedi deles... sai de la com lagrima nos olhos. Pessoas 

especias sao dificeis de esquecer e marcam bastante a vida da gente. Tenho a 

dizer que essa familia maravilhosa, esteve presente durante todos os nossos 

dias na Italia e se tornaram tambem parte da minha familia. O adeus „e 

dificil, mas espero um dia poder encontra-los. Voltando da cantina, me 

despedi do pessoal do Le Fronde que cuidou dos nossos pratos com tanto 

carinho, Luca e Silvio outras pessoas especiais de Refrontolo. Voltei ao 

apartamento, e logo Gianni Sossai chegou. Terminei de arrumar minhas 

coisas e e hora de ir ao aeroporto!! Malas prontas, carro lotado e junto com 

Lais, Flavio e Daniel e Gianni seguimos ao aeroporto. Na verdade, nao achei 

que fosse tao dificil, mas a despedida foi bem dificil. Abracei todos e com 
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muita lagrima nos olhos, os vi irem embora... Naquele instante, percebi 

como minha estadia na Italia tinha sido valiosa... percebi o quanto 

importante foi conhecer e encontrar pessoas diferentes. Eu aproveitei todo o 

tempo da minha viagem a Italia e se eu tivesse que mudar algo, nao mudaria 

exatamente NADA! Agradeco a Deus por essa oportunidade de conhecer a 

bela Italia. Um pais incrivel, com pessoas maravilhosa e uma historia tao 

rica. Alem do mais, pais dos meus antepassados. Sou muito orgulhosa de 

poder participar dessa historia. Tenho muita saudade das pessoas e dos 

lugares que conheci. Sinceramente e com certeza absoluta, Italia foi a 

melhor viagem da minha vida!!! 

 Muito obrigada a todos que participaram desse maravilhoso encontro 

e que trabalharam duro para que tudo corresse bem!  
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