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RESUMO 
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Universidade Federal de Santa Maria 
 

PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL RELIGIOSO 
DE VALE VENETO 

AUTORA: JACINTA MARIA PIVETTA VIZZOTTO 
ORIENTADORA: Eneida Izabel Schirmer Richter 

Data e Local da Defesa: São João do Polêsine, 14 de novembro de 2009. 

 

A temática central desta pesquisa é a investigação do Patrimônio Histórico 

Cultural Religioso de Vale Vêneto. Destaca-se a Arquivologia como sendo a área do 

conhecimento que trata da informação que tem por objetivo se tornar evidente, fator 

de prova de que algum evento ocorreu.  Para realizar este trabalho, foi feita uma 

pesquisa bibliográfica e documental de embasamento para o tema a ser abordado. 

Como principal objetivo da pesquisa é identificar quais são os marcos religiosos 

construídos no séc. XIX e XX, pelos imigrantes italianos como testemunho de fé e 

devoção trazidas do país de origem. Do ponto de vista de seus objetivos a pesquisa 

caracteriza-se como descritiva e tem abordagem qualitativa que melhor atende a 

proposta deste estudo.  Os instrumentos de coleta de dados da pesquisa foram: a 

entrevista narrativa semi-estruturada individual, ficha de identificação do bem cultural 

e fotografias dos marcos religiosos identificados como: igreja, capelas, capitéis, 

monumentos, ermidas, santuário, calvário e o museu. Os colaboradores da presente 

pesquisa são quatro moradores, descendentes de italianos os quais se orgulham de 

fazer parte desta história. Constatou-se por meio desta investigação que para 

manter viva a espiritualidade, era necessário a presença dos marcos religiosos. Para 

uma melhor visibilidade e conclusão do trabalho foi elaborado um  folder destacando 

fotos, localização e a história de cada marco religioso que compõe o patrimônio 

histórico cultural de Vale Vêneto.   

 

Palavras-chave: Patrimônio histórico cultural religioso; Arquivologia; Imigração 

Italiana, Vale Vêneto.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Specialization Monograph 
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RELIGIOUS CULTURAL HISTORIC PATRIMONY 
OF VALE VENETO 

AUTHOR: JACINTA MARIA PIVETTA VIZZOTTO 
ORIENTATION:  Eneida Izabel Schirmer Richter 

Data e Place of Defence: São João do Polêsine, November 14, 2009. 
 

The principle subject of this research was the investigation of the religious 

cultural historic patrimony of Vale Vêneto. Archivology is the area of knowledge with 

handle the data that point out the proofs that some event had occurred. To carry out 

this work, it was made a bibliographic and documental research as a base for the 

topic to be studied. The main objective of the research is the identification of religious 

landmarks built in the XIX and XX centuries by Italian immigrants as their testimony 

of faith and devotion brought from their homeland. This research is characterized as 

descriptive and it has a qualitative view, that better attend the purpose of this work. 

The tools used in the research were: individual narrative semi-structured interview 

and the observation, where it was used a register card to identify the religious 

landmarks. The study done identified that the religious landmarks build by Italian 

immigrants which are part of the religious cultural historical patrimony of Vale Vêneto 

are: churches, chapels, monuments, chapels of ease, sanctuaries, crucifix pedestals 

(or mounts) and the museum. The collaborators of this research  were four residents 

of Vale Venêto who are Italian descendents proud to be part of this history. This 

research showed that to maintain spirituality alive, religious landmarks are needed. 

For a better visibility and conclusion of this work a folder was made, showing 

pictures, localization and history of each religious landmark that compose the cultural 

historic patrimony of Vale Vêneto.  

 

Key words: Religious cultural historic patrimony; Archivology; Italian immigration, 

Vale Vêneto. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O conjunto organizado de conhecimentos relativos a determinados bens 

materiais e imateriais, valores, tradições e costumes herdados do passado e 

reapropriados no presente, buscados do levantamento de informações em fontes 

documentais arquivísticas e bibliográficas, faz com que a Arquivologia se torne um 

campo de estudo científico. A Arquivologia como todas as áreas do conhecimento, 

possui suas próprias representações e produzem seus próprios registros.  

Todo o documento arquivístico, independentemente de seu suporte, surge 

administrativamente para que seus registros sirvam de prova, testemunho, 

possibilitando também aliança com outras áreas do conhecimento. O arquivo é 

detentor de memória, e à medida que ele é ativado possibilita a busca da história 

mantida nos acervos documentais de valor permanente e assim abrem novas 

possibilidades de recriação e de invenção do mundo. 

Assim, considerando, a busca cada vez maior pela informação possibilita a 

evolução, crescimento e desenvolvimento da profissão. O papel do Arquivista é 

buscar em fontes escritas, livros de registros, dados secundários e orais as 

informações organizando-as de forma a contribuir para a preservação e investigação 

de aspectos relevantes da história e, neste contexto, situa-se o patrimônio cultural 

religioso. 

Entende-se que o patrimônio histórico cultural agrega elementos do ambiente, 

bens culturais produzidos pelo homem, bem como, também é representado pelo 

acúmulo do conhecimento e do saber construído ao longo da vida. A noção de 

história, cultura e religiosidade expressam a constituição de um povo e, sendo 

assim, representam e orientam sua identidade.  

Ao buscar o entrelaçamento da Arquivologia com os aspectos de vida e 

profissão da autora, buscou-se investigar sobre a história do Patrimônio Cultural 

religioso de Vale Vêneto, uma vez que a pesquisadora integra a comunidade que foi 

o universo da pesquisa. 

Cientificamente o trabalho se justifica, pois se pretende contribuir com 

estudos culturais, relacionados com a história dos imigrantes italianos e sua 

religiosidade. Socialmente, o mesmo possibilitará uma maior divulgação de Vale 
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Vêneto, que tem no código religioso “marcos religiosos” significativos que devem ser 

explorados, visto que essa temática fornecerá subsídios para o turismo. 

Conhecido por Pólo Cultural, Berço dos Padres Palotinos, Capital Espiritual 

da 4ª Colônia, Vale Vêneto é uma pequena comunidade localizada no Município de 

São João do Polêsine, colonizada por imigrantes italianos em meados de 1800. O 

Vale, carinhosamente chamado pelos moradores e visitantes, possui bens edificados 

com grande representatividade cultural e religiosa para a história e a identidade da 

comunidade.   

Visitar a arquitetura existente em Vale Vêneto e observar as paisagens é 

penetrar no coração da história disseminada por traços marcantes da cultura italiana 

trazidas pelos imigrantes. Este povo que aqui se entregou a execução de vários 

ofícios trouxe do velho continente a beleza e o arranjo das construções romanas e 

influências da arte grega. A história e a cultura local carregam ao longo do tempo, a 

religiosidade como um marco da constituição da comunidade e formação das 

pessoas.  

A fé e o ardor missionário dos primeiros imigrantes que, depois de muitos 

sacrifícios, trabalho e vontade de vencer, conseguiram trazer para o núcleo colonial 

de Vale Vêneto Padres e Irmãs. Aqui implantaram muitos marcos religiosos, 

simbolizados por Igreja, capelas, capitéis, santuários, ermidas, calvário, gruta e 

também pelos estabelecimentos de ensino religiosos. A história desses monumentos 

construídos pelos imigrantes ecoa a religiosidade e a união de um povo. 

Tais monumentos são bens patrimoniais construídos nos Séculos XIX e XX e 

que hoje deixam lembranças de objetos que tiveram grande significado para a 

formação da cultura, religiosidade e memória histórica da localidade. São elementos 

formadores da memória cultural e que servem de elo entre o passado e o presente. 

Dando um sentido de continuidade, através da cultura histórica, pode surgir o 

turismo com a idéia de preservar a cultura do lugar atraído pelo patrimônio histórico 

cultural religioso da localidade. 

A religiosidade popular do local pode ser comprovada no costume de construir 

marcos religiosos, caráter próprio da cultura italiana, erguidos como manifestações 

de fé de vida e religiosidade. A beleza da história e da cultura aqui evidenciada 

mobiliza um número expressivo de pessoas, nas diversas peregrinações religiosas e 

festivas, buscando reverenciar o objeto de sua fé, de renovação espiritual e ainda 

desfrutar dos requisitos básicos de lazer, bem-estar e conforto nos locais 
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acolhedores como pousada, restaurante e outros espaços da localidade. Assim, 

essa peregrinação de pessoas em busca de renovação da fé pode ser denominada 

de Turismo religioso.  

A história e a cultura local carregam ao longo do tempo, a religiosidade como 

um marco da constituição da comunidade e formação das pessoas em termos 

histórico cultural e religioso. Sendo assim, desenvolver a pesquisa com a finalidade 

de identificar e analisar os marcos religiosos que constituem o patrimônio histórico 

cultural religioso de Vale Vêneto torna-se relevante visto que estes representam a 

identidade  e a constituição de sua história. 

Como objetivo geral esta pesquisa visa identificar quais os marcos religiosos 

construídos pelos imigrantes desde a sua chegada até os dias atuais, que  

constituem como sólido patrimônio histórico da comunidade. Pretende-se também 

investigar a história cultural religiosa contribuindo para a conscientização da 

preservação dos rituais e festas que marcaram a vivência coletiva do trabalho, da 

religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida dos imigrantes. Busca-

se difundir a importância da valorização, preservação e conservação da cultura e 

religiosidade considerada como a principal vertente na construção de uma cultura 

imigrante. Dentro deste propósito, pretende-se buscar informações com moradores 

descendentes de italianos, conhecedores da história da imigração italiana e 

fotografar os marcos religiosos salientando sua localização geográfica. 

O patrimônio arquivístico a ser investigado para a realização da presente 

pesquisa consiste em um referencial teórico fundamentados sobre o tema 

pesquisado, documentos dos mais variados suportes e formatos, sendo os mais 

comuns os documentos textuais, fotografias e livros de registros. A real importância 

desses documentos vem do fato que eles permitem conhecer a cultura e a 

realização da construção da história do patrimônio investigado.  

Neste propósito e, a partir da qualidade do patrimônio disponível, pode-se 

recorrer a um processo de desenvolvimento sustentável impulsionado através de 

projetos, e transformar a localidade num espaço onde surjam oportunidades as 

quais poderão vir a se constituir em fonte de renda, promovendo a população e a 

cultura local. Deste modo, este trabalho possibilitou compreender a cultura não só 

da  pesquisadora como também a vivência religiosa, juntamente com os aspectos e 

hábitos religiosos importantes da comunidade, que tem na religião um dos códigos 

que os identificam culturalmente, perante a quarta colônia de imigração italiana. 



 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 Patrimônio, memória e cultura. 

 

 

Patrimônio cultural compreende três categorias de elementos significativos da 

memória social de um povo ou de uma nação. A primeira categoria é formada pelos 

elementos da natureza e do meio ambiente. A segunda engloba os bens culturais 

enquanto produto concreto do homem resultante da sua capacidade de 

sobrevivência ao meio ambiente. A terceira representa a acumulação do 

conhecimento, do saber, pelo homem no passar da sua vida. 

Dentro destes princípios, ao realizar o levantamento do patrimônio histórico 

dos antepassados, pode-se delimitar elementos identificadores de um povo, da sua 

cultura e de sua história, procurando as gerações que a precederam, com a 

utilização de elementos da cultura material e imaterial. Portanto, patrimônio, cultura, 

memória e identidade são termos ligados e amplamente discutidos. O importante é 

definir o significado de cada um e associá-los à idéia de arquivo como registro, 

visando á história dos bens materiais religiosos de Vale Vêneto. 

De acordo com a noção de patrimônio cultural, os arquivos encontram-se em 

um nível como estão os monumentos históricos, porque preservam informações 

textuais, iconográficas ou em terceira dimensão. Provam o que aconteceu por meio 

de registros escritos, construídos ou esculpidos. Tanto arquivos como monumentos 

históricos levam uma mensagem religiosa para o futuro, justificando os atos do 

passado. O presente é o momento de ver e absorver os sentidos das provas 

culturais que a comunidade deixou como fruto  de suas relações com o querer e o 

fazer nas artes e numa arte menor que é a escrita - o desenho manuscrito de letras 

do alfabeto latino.  

Arquivo é prova e informação necessitando ser preservado para o presente e 

para as gerações vindouras. O monumento cultural é prova de informação de uma 

comunidade de italianos que colocou a religiosidade na mesma dimensão da família. 

Este patrimônio precisa ser preservado para divulgar um lugar de beleza natural 

impar. 
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Historicamente patrimônio é ligado à noção de sagrado ou à noção de 

herança, seja ela memorial ou de bens. É algo que define a identidade de um 

indivíduo ou de uma comunidade. Patrimônio cultural, enfim, remete a idéias de 

valores que são transmitidos de geração a geração. Pode ser definido como 

herança, conjunto de bens culturais tangíveis e intangíveis, expressos em palavras, 

imagens, monumentos, objetos, ritos, celebrações, costumes, fruto de um processo 

de construção de determinados grupos sociais.  Esses grupos devem estar cientes 

de sua história e é isto que faz com que determine o que é ou não patrimônio.  

Para Santin (1986), as realizações do passado, de qualquer gênero, fazem 

parte obrigatoriamente da vida e do indivíduo, de uma comunidade ou de um povo. 

Através do passado que resgatamos nossa identidade, seja ela individual ou grupal. 

O momento presente de cada pessoa ou de cada sociedade somente torna-se 

concretizável graças à herança cultural que os acompanha. O autor complementa 

que negar o próprio passado histórico-cultural significa negar a si mesmo. O 

passado cultural representa a história de um povo suas raízes e identidade cultural.  

O patrimônio histórico engloba todo objeto ou ação que possua 

representatividade para a história e a identidade de uma comunidade, ou seja, 

conhecimento do que passou e toda a consciência do passado. “Cada povo constrói 

sua história, seus valores, sua memória e através das lembranças, recuperam-se os 

acontecimentos anteriores”. (RICTHER e BLAYA PEREZ, 2006, p.29)  

É necessário que o povo se ocupe em definir o que é parte de seu patrimônio 

cultural, neste sentido Canani (2005) complementa essa questão quando diz: 

 

Na investigação dos significados e das representações sociais 
compartilhadas e no reconhecimento dos bens pelos indivíduos como 
constituindo uma herança cultural sua para as futuras gerações, levando em 
conta as diferentes categorias em que um patrimônio é concebido, é que se 
pode chegar mais perto daquilo que de fato seja representativo de um 
determinado grupo social, 

 

De acordo com Santin (1990), há certo esquecimento dos valores vividos 

pelos imigrantes italianos que hoje estão se perdendo e também certa inquietação  

das pessoas com a situação vigente. Preocupadas em recuperar e preservar esses 

valores em todas as áreas de ação humana, suas histórias documentadas ou 

vividas, as pessoas mostram com maior intensidade o desejo de reencontrar o 

verdadeiro passado. Esses valores culturais consistem em sua capacidade de 
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estimular a memória das pessoas historicamente vinculadas à comunidade 

contribuindo para garantir sua identidade cultural e melhorar sua qualidade de vida.  

A cultura está nas ruas, nos prédios, nas praças, nos monumentos, nas obras 

arquitetônicas nas formas de ser e fazer das pessoas. Ela está em cada produto 

material e imaterial fruto da nossa ação. A cultura é uma herança renovada a cada 

dia e a nós cabe o papel de entendê-la, protegê-la e qualificá-la como um patrimônio 

individual e coletivo. 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil (1988) estabelece que o 
Poder Público, com a cooperação da comunidade, deve promover e 
proteger o patrimônio cultural brasileiro. Este patrimônio é constituído pelos 
bens materiais e imateriais que se referem à identidade, à ação e à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, tais 
como: as formas de expressão; os modos de fazer, criar e viver; as criações 
artísticas, científicas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, 
edificações e demais espaços destinados a manifestações artístico-
culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico, científico. Estão incluídos 
os bens imóveis, como igrejas, conjuntos urbanos, casas e praças. (BLAYA 
PEREZ, 2006, p. 16). 

 

O patrimônio histórico deve ser um meio de ligar o homem atual aos seus 

ancestrais; seus elementos patrimoniais servem como um elo entre o passado e 

presente, cuja aproximação deve conferir certa significação ao cotidiano, dando 

conhecimento de sua história e um sentido de continuidade cultural. 

 

 

2.2 Arquivos como bens patrimoniais 

 

 

A UNESCO, em 1978, identificou onze categorias de atividades culturais, e 

entre elas o Patrimônio Cultural. Integram esta categoria: os monumentos históricos, 

os sítios arqueológicos, os museus e os arquivos. O patrimônio é constituído por um 

conjunto de elementos materiais e imaterias, de ordem cultural, encarregado de 

significações múltiplas com dimensão coletiva e transmitido de geração a geração.  

O Programa de Ação da UNESCO denominado Decênio Mundial do 

Desenvolvimento Cultura define a cultura como uma parte fundamental da vida de 

cada indivíduo e de cada comunidade.  Nem só de cidades e monumentos é 

formado o patrimônio histórico; quadros, livros ou mesmo fotografias que 
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documentem a memória e os costumes de uma época também fazem parte do 

acervo cultural e devem ser preservados. Não importa a forma como será feito, o 

importante é preservar. No caso dos arquivos a documentação registra a história de 

um povo disseminada ao longo dos tempos. 

De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, “arquivo é 

o conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, 

publica ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades 

independentemente da natureza do suporte sobre o qual as informações são 

registradas”. (2005) 

Segundo RICTHER (2008), a língua, o folclore e os costumes são alguns dos 

itens identificadores de valores sociais e culturais e são denominados elementos 

patrimoniais. Neste patamar, se colocam os arquivos como detentores de 

conhecimento e, consequentemente, como patrimônio. O tesouro documental 

aparece entre os primeiros bens de caráter histórico e é considerada uma das 

maiores riquezas de um país. Representa o legado do que aconteceu, a base de sua 

atividade presente e a informação para os dias futuros.  

Arquivo é memória, monumento é memória, livro é memória, escultura é 

memória, igreja é memória. Em um ponto, arquivo, livro, peça de museu tem em 

comum o aspecto que representa um momento importante da história da sociedade, 

a diferença são as técnicas de arranjo empregadas. O enfoque do valor é o mesmo, 

tanto um quanto outro são produtos da atividade humana, tanto prática como 

artística; devem ser preservadas e mostradas, provam atividades do passado e 

merecem legislação especial. 

A UNESCO promove tanto arquivos como monumentos; cada setor com sua 

importância específica.  Os arquivos também são considerados patrimônio cultural. 

Diante disso, a Arquivologia tem um caráter interdisciplinar e sua atuação está ligada 

na preservação de registros e suportes produzidos em diferentes épocas da 

sociedade e que subsidiarão informações para a recuperação e provas históricas do 

patrimônio em geral. 

Na opinião de RICTHER (2008), cada área do conhecimento produz seus 

próprios registros. Neste sentido, existem elos através da informação, do documento 

e dos arquivos, que possibilitam a união com outras áreas do conhecimento 

humano. Cada área contempla o seu objeto de estudo de forma que interajam e se 

completem num processo de aperfeiçoamento constante e evolutivo. Diante destas 
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menções, é preciso recorrer à questão patrimônio-cultural incluindo o arquivo, visto 

que ele é um detentor de história. Entretanto, é preciso entender o arquivo como um 

órgão informativo, tanto na busca de direitos como no conhecimento dos deveres. 

Neste sentido, o arquivo é muito mais que um simples depositório, ele permite o 

conhecimento da própria história.  Sua principal função  é preservar os documentos 

disponibilizando aos usuários as informações  seja este usuário um administrador, 

um historiador ou um cidadão comum.  

Como afirma Bellotto (2005, p. 116) “o arquivo é de vital importância para a 

administração, deve ser visto como o “arsenal da administração” e, ao mesmo 

tempo, como “o celeiro da história“. Nessa dualidade de valores administrativo e 

histórico, que se deve considerar a documentação estática ou inativa. Todo o papel 

administrativo do arquivo desde a sua criação, tem um valor histórico. 

“Conforme Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística” (2005), define 

que o arquivo permanente ou histórico é formado pelo “Conjunto de documentos 

preservados pelo seu valor probatório, informativo, histórico e de investigação não 

podem ser destruídos, sendo pois de conservação permanente ou definitiva em 

função de seu valor”. Sendo assim, a documentação ora investigada, apresenta 

fontes documentais relevantes, preserva a memória do patrimônio histórico cultural 

religioso para a realização da presente pesquisa. 

Torna-se evidente, a compreensão e a abrangência do que seja um 

documento:  

 

“Qualquer elemento gráfico, iconográfico, plástico ou fônico pelo qual o   
homem se expressa. É o livro, o artigo de revista ou jornal, o relatório, o 
processo, o dossiê, a carta, a legislação, a estampa, a tela, a escultura, a 
fotografia, o filme, o disco, a fita magnética, o objeto utilitário, etc. enfim tudo 
o que seja produzido, por motivos funcionais, jurídicos, científicos, técnicos, 
culturais ou artísticos, pela vida humana”. (BELLOTTO, 2005, p.35) 

 

Todo o documento surge para que seus registros sirvam como fins de prova, 

testemunha de uma situação, disposto de maneira que se possa utilizá-lo para 

consulta e estudo. Não importa qualquer que seja a data do documento, a forma em 

que ele se encontra o seu suporte material, elaborado ou recebido, o arquivo 

preserva todos esses documentos que foram produzidos durante as atividades no 

decorrer da história. 
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“Documento é qualquer informação registrada, independente da forma ou 

suporte, produzido ou recebido e mantido por uma instituição ou pessoa no decurso 

de suas atividades públicas ou privadas” ISAD-G (2000, p.15). Os documentos 

produzidos registram as atividades do cidadão desde o seu nascimento, sua 

formação educacional, suas responsabilidades civis e sua produção profissional. 

São informações constituídas em um suporte do qual pode ser utilizado para 

consulta ou prova. Por tal razão confere-se a eles de grande valor independente de 

suas formas eles auxiliarão para a construção das pesquisas e favorecendo a 

difusão de suas informações. Seus elementos de uso primário serão comprobatório 

ou testemunhal segundo as razões da sua criação e como elementos de uso 

secundários são informativos de valor histórico para as diferentes pesquisas. 

O documento, independentemente do suporte, é preservado como prova ou 

evidência de uma ação. O fato de o documento de arquivo apresentar essas 

características e ser em grande parte escrito torna sua investigação ainda mais 

interessante para atividades da pesquisa histórica. Ele possui um valor cultural, 

científico e memoralístico, matéria prima na aquisição de conhecimento por parte 

dos pesquisadores. 

Dessa forma, muitos autores se dedicam para esclarecer as idades dos 

documentos. Belotto (2004, p. 31) define a documentação corrente, intermediária ou 

permanente, como sendo a de valor primário chamada idade corrente do 

documento, isto é, quando o mesmo ainda está em uso. Quando a documentação é 

retida temporariamente, para analisá-la e após uma possível destinação, ela é 

chamada intermediária. Após a documentação passa para a guarda permanente e 

ou chamado também de arquivo histórico, este custodia a documentação de cunho 

sócio-cultural ou com valor probatório, servindo a pesquisa. Segundo a autora está é 

a chamada teoria das três idades, nada mais é que a sistematização da passagem 

das massas documentais, da condição de objeto funcional da administração à esfera 

de informação cultural. 

A preservação da documentação de valor permanente é uma das funções 

dentro da arquivística. Ela encontra-se no mesmo patamar das outras funções, 

sendo que as atividades de classificação, avaliação e descrição são atividades 

resultantes da preocupação com a informação contida no documento.  Nesse 

sentido, a gestão documental visa não só a produção, o uso ou tramitação dos 

documentos administrativos, mas sim, objetiva a avaliação e a seleção desses 
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documentos como fonte de informações culturais primárias ou secundárias em 

benefício às pesquisas históricas. 

As características e elementos substanciais encontrados nos documentos de 

valor permanente nos arquivos, são fontes fidedignas, únicas e que serviram de 

celeiro para a pesquisa e desenvolvimento do conhecimento. Tais elementos e 

características visam procedimentos através da arquivística, que correspondem aos 

princípios, métodos e técnicas de organização, preservação e conservação de todos 

os documentos com valor histórico. 

O Patrimônio Cultural divide-se em Bens Materiais e Bens Imateriais. Os Bens 

Materiais dividem-se em: Bens Móveis e Bens Imóveis. Os arquivos são bens 

móveis. Os Bens imóveis não se restringem apenas ao edifício, mas compreendem 

o profundo senso de lugar e continuidade histórica. Os Bens Imateriais: é a cultura 

de um povo, através de sua memória oral, da linguagem, do folclore.  

O conjunto histórico revela-se não apenas pelo conjunto arquitetônico e 

urbanístico, mas também, e com igual valor, pela conjugação de elementos 

identitários da população, a área que habitam, compondo assim seu patrimônio 

material e imaterial. Dessa forma, arquitetura, população, cultura, identidade, arquivo 

acabam por relacionar-se intimamente dentro do que se denomina conjunto 

patrimonial histórico cultural. 

Os Arquivos históricos estatais ou privados, capelas, capitéis, igreja, 

monumentos, etc... Integram o mesmo nicho do patrimônio cultural, tem a missão de 

instruir, conceder a identidade de um lugar e educar. Fazem parte da herança 

passada e são relevantes para a cultura e por isso são salvaguardados. O 

Patrimônio cultural também representa a acumulação do conhecimento, do saber 

pelo homem, através dos documentos, portanto preservar o patrimônio documental é 

preservar a memória. 

 

 

2.3 Colonização Italiana do Rio Grande do Sul 

 

 

A partir de 1824, houve uma crescente imigração européia de alemães, 

suíços, poloneses, russos, portugueses, espanhóis e, sobretudo, italianos para o 

Brasil Imperial. Em 1824, chegaram  muitos imigrantes alemães e também suíços e, 
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a partir de 1875, houve uma crescente imigração italiana, sobretudo para os estados 

do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Espírito Santo.  

Afetados pelas condições de extrema pobreza que assolava a Itália na 

metade do séc. XIX, milhares de famílias viam na vinda para o Brasil a chance de 

melhoria de vida. Porém, a propaganda sedutora elaborada por empresas de 

imigração não refletia a realidade encontrada pelas levas de imigrantes que 

aportaram principalmente no Rio Grande do Sul a partir de 1875. 

Segundo Bonfada, 1991, no Rio Grande do Sul os imigrantes, a partir do porto 

de Rio Grande seguiram viagem a Porto Alegre, levando, em média, dois dias, e 

eram conduzidos a um velho casarão na Praça da Harmonia. O prédio da 

hospedaria era mal construído, de pequenas acomodações sem as devidas 

condições de permanência. Era impossível acomodar parte dos imigrantes, e alguns 

tinham que ficar espalhados nas ruas e praças. De Porto Alegre, eles eram 

encaminhados às diversas Colônias da Província: uns para a Colônia de Duque de 

Caxias, também chamada Campo dos Bugres (hoje Caxias do Sul), outros à Colônia 

Conde d’Eu e Dona Isabel (hoje Garibaldi e Bento Gonçalves) e para a Colônia de 

Silveira Martins, cujo nome original foi Cittá Nuova, hoje o núcleo da quarta Colônia 

de Imigração Italiana. 

 

 

 

FIGURA 1 – Mapa da localização da área de estudo - Vale Vêneto/RS 
Fonte: Folder Casa de Retiros N. S. de Lourdes 

 

 

De acordo com Torri (2001, p.57-58), os imigrantes direcionados à Colônia de 

Silveira Martins vinham através do Rio Jacuí e, posteriormente, eram conduzidos por 

carretas puxadas a boi e guiados por um cavaleiro. Cada carreta era destinada para 
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uma família e suas bagagens e as mesmas eram cobertas de capins. Os idosos, as 

mulheres e as crianças eram acomodados nos carretões e os mais jovens iam 

acompanhando os demais a pé, rumo ao “Barracão de Val de Buia”. Era o início da 

nova colônia italiana.  

De acordo com o mesmo autor (2001, p.57-58), enquanto aguardavam no 

Barracão a distribuição dos lotes para os seus assentamentos e posse das terras 

prometidas pelo Imperador do Brasil, Dom Pedro II, uma epidemia, em 1877, 

dizimou mais de 200 imigrantes, sendo o maior número de crianças. Com esta 

tragédia, o governo mandou acelerar a demarcação das terras. 

 

Transcorridos os dias de permanência no barracão, partia-se para o Lote 

escolhido.  

 

No Lote, abria-se uma clareira o mais rápido possível e construía-se uma 
cabana de pau-a-pique, coberta com ramos de árvores. Era o primeiro 
abrigo da família e onde, à noite, ardia sempre o fogo para afugentar os 
animais ferozes e, no inverno, para aquecer os corpos. (BONFADA, 1991, 
p.19)  

 

As famílias instalavam-se sem o mínimo de condições de vida, suas camas  

armadas em cima de paus, tábuas, ervas secas e sem as necessárias condições de 

higiene e de saúde. Juntamente com o lote, as famílias recebiam, do chefe de 

governo do Estado do Rio Grande do Sul, um machado, uma foice, um facão e uma 

enxada, como também sementes de feijão, milho e batatas, instrumentos 

necessários para iniciar a nova vida. De acordo com Bonfada (1991, p.19-20), o 

sonho de todo imigrante era adquirir uma pequena porção de terra para construir 

sua casa, desenvolver as atividades agrícolas e possuir estabilidade econômica. A 

preocupação inicial era de estabilizar-se no lote recebido, possibilitando uma melhor 

organização das plantações e evitando, com isso, os desgastes das grandes 

caminhadas que iam do Barracão até sua futura propriedade. 

Também uma das grandes preocupações dos imigrantes era construir a 

moradia perto de um córrego ou de uma fonte para que não faltasse água e se 

desfrutasse de boa saúde, já que não havia recursos médicos. Os lotes eram 

repartidos de tal modo que limitavam com um riacho, desta forma todos podiam ter 

água. Os imigrantes, quando da sua chegada, estavam perdidos, pois jamais 

imaginavam que a terra fosse tão cheia de mato.  
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Para Bonfada (1991, p.16) “diante de tantas dificuldades e angústias desde o 

desembarque até a instalação no Barracão era doloroso ver as famílias perderem 

seus familiares sem contar com nenhum recurso médico. Alguns chegavam e logo 

adoeciam, morrendo pouco tempo depois e privados do conforto da religião”. 

Este sofrimento dos imigrantes serviu para uni-los na busca por um conforto 

espiritual, a de ter um sacerdote que os assistisse e os confortasse. Os imigrantes 

italianos, em sua terra natal, eram protegidos pelos religiosos e seu profundo 

sentimento era de estar no Brasil desconfortável e carente dessa assistência, fonte 

de segurança nos momentos de incertezas ou dúvidas, sentindo-se desprotegidos. 

A maioria dos imigrantes eram agricultores, pacíficos e religiosos e os que 

aqui chegaram trouxeram consigo a cultura e seus conhecimentos de como lidar 

com a terra, seus hábitos de produção agrícola, sua fé, seu amor e temor a Deus e o 

seu alto espírito de religiosidade. Antes de deixarem a pátria em busca da América, 

eles receberam a benção do vigário local, benção esta que jamais seria esquecida. 

Para eles a vida não fazia sentido sem a assistência religiosa. Diante deste 

sentimento, os imigrantes sentiram a necessidade de buscar a religiosidade vivida 

na Itália e unir forças para a construção de lugares para cumprirem com os seus 

preceitos religiosos. 

 

 

2.3.1 Histórico de Vale Vêneto 

 

 

Foi dura a vida dos primeiros imigrantes italianos, os quais enfrentaram 

muitas dificuldades para chegar até o Brasil. As famílias italianas amontoavam-se 

em navios, desafiavam doenças e os perigos do mar cruzando o Oceano Atlântico 

até chegarem ao destino final. Depois de aproximadamente dois meses de viagem 

por mar e por terra chegavam ao barracão de Val de Buia os primeiros imigrantes 

italianos na maioria provenientes do norte da Itália e todos católicos fervorosos. 

(BONFADA, 1991). Em sua chegada, ainda no final do século XIX, relata o mesmo 

autor que, além dos seus pertences, traziam muita saudade dos que permaneceram 

no velho continente e portavam um espírito arrojado e muita fé para construir uma 

nova vida. 
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Segundo S. Bortoluzzi, os colonos profundamente religiosos, tiveram a sua 

primeira assistência religiosa no Barracão no dia 19 de maio de 1878, pelo Padre 

Marcelino de Souza Bitencourt, então pároco de Santa Maria. Na oportunidade 

celebrou a missa no centro da Sede da Nova Colônia, debaixo de uma barraca 

coberta de lençóis e ramos de árvores.  

A partir da Sede da Nova Colônia Silveira Martins, surgiram e cresceram 

muitos núcleos novos. Em 1878 se originou o núcleo de “Vale Veneta”, constituído 

por imigrantes italianos, todos cristãos vindos da região de veneta, norte da Itália 

(QUAINI, 2006). Muitos sofrimentos físicos e também espirituais marcaram a 

chegada e sua fixação neste vale.  

 

Os engenheiros do Império vinham com suas medições percorrendo essa 
região de Oeste para Leste, quando se depararam com uma crista de 
monte, tendo aos pés um plano vale. Visto de cima, apresentava-se como 
um grande buraco, ladeado de paredões rochosos por três lados, com uma 
estreita saída para o nascente e outra para o Sul.  Ali é que nasceu o 
primeiro nome do lugar: “Buraco”. Por vários anos a região identificava-se 
por este nome. Bonfada (1991, p. 21) 

 

Pensar que a chegada na colônia representava ao fim do sofrimento e 

peripécia é puro engano. Os colonos permaneceram no barracão mais alguns 

meses até que fosse demarcado o desejado lote de terra prometida pelo Governo. 

O senhor S. Bortouzzi relata que, “a travessia no mar para muitos imigrantes 

foi o começo e o fim da aventura os quais estavam fugindo da pobreza e da 

incerteza quanto ao seu futuro.   Aqui em Vale Vêneto, nestas terras os imigrantes 

vieram buscar, o desenvolvimento do trabalho e realizar o sonho de ter a terra para 

viver e criar seus filhos. 

Vale Vêneto está situado na região central da Quarta Colônia Imperial, 

considerado um dos primeiros núcleos dessa colônia a receber imigrantes italianos. 

 

 

2.3.1.1 Os Fundadores de Vale Vêneto 

 

 

Paulo Bortoluzzi nasceu em Franzenigo na Itália, no dia 01/12/1845 e casou-

se com Stella Santa Furlan, nascida em Oderzo, também na Itália, no dia 

01/05/1848. Tiveram 24 filhos, dos quais sobreviveram sete. Paulo Bortoluzzi faleceu 
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no dia 20/10/1926 em Vale Vêneto e sua esposa Stella Santa Furlan faleceu no dia 

10/11/1929, ambos sepultados em Vale Vêneto. Os dois são considerados 

beneméritos fundadores de Vale Vêneto e grandes benfeitores da vinda para Vale 

Vêneto dos Padres Palotinos e das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. Paulo 

lutou por uma comunidade de religiosidade, educação e cultura para seus liderados. 

Era por alguns chamado de “O Patriarca”. (Documentos do Museu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Fundadores de Vale Vêneto. 
Fonte: Acervo do Museu do Imigrante de Vale Vêneto 

 

 

Diante de depoimentos dos moradores, ao chegar a Vale Vêneto, teve 

destaque na formação e na localização do povoado. Empenhou-se na construção de 

um moinho, de uma bodega e pequenas cooperativas, sempre visando ao progresso 

da comunidade. Fundou a primeira casa comercial, ramificando seu comércio em 

outros núcleos próximos. Foi responsável pela preservação da religiosidade de seus 

conterrâneos, pois se preocupou em trazer padres e irmãs para atender às 

necessidades religiosas dos moradores. Doou os terrenos e liderou a construção do 

Seminário Rainha dos Apóstolos, do Colégio Nossa Senhora de Lourdes e da Igreja 

Matriz de Corpus Christi, o que favoreceu o crescimento do povoado próximo a 

estas construções.  Dedicou-se muito para com o desenvolvimento da localidade, 

não medindo esforços, e por ter exercido liderança frente aos demais, foi 

considerado o fundador de Vale Vêneto.  
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Fotografia 1– Túmulo dos fundadores de Vale Vêneto.  

Fonte: VIZZOTTO, J. M. P. 
 

 

“O Senhor Paulo Bortoluzzi, filho da bela culta Itália, trouxe para o Brasil 
algo de precioso. Sua personalidade, sua bondade seu espírito de cidadão 
italiano e seu interesse pelo bem estar dos imigrantes italianos. Foi, para os 
imigrantes, um pai dedicado, um conselheiro seguro, um amigo fiel na 
alegria e no sofrimento” (IRMÃ MARIA JACINTA SUSIN). 

 

 

 
Fotografia 2 – Monumento em homenagem ao Fundador Paulo Bortoluzzi. 

Fonte: VIZZOTTO, J. M. P. 
 

 

Segundo Bonfada (1991), no decorrer do ano de 1878, mais precisamente em 

maio, davam entrada às onze primeiras famílias, vindas de Treviso, norte da Itália. 

Essas famílias vindas da região Veneta, província de Treviso, colocaram-se em 
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terras mais planas e iniciaram o desbravamento. Como marco desta data, encontra-

se erguido um monumento no local onde se instalaram estas famílias com os 

seguintes dizeres ”QUESTE TERRE SONO HABITATE DAÍ DOTTI”1, dal 1878. Em 

outubro do mesmo ano, chegaram mais 36 famílias, também da região veneta, 

província de Treviso das quais foram Bortoluzzi, Brondani, Bevilacqua, Bisognin, 

Creazzo, Carlotto, Druzian, Bolzan, Iop, Pivetta, Parzianello, Pellizaro, Pozzobon, 

Tronco, Vernier, Marcuzzo, Meneghel, Melotto, Mario, Nogara, Dal Santo, Rosso, 

Righi, Venturini, Vizzotto, Varaschin, Forzin, Forgerini, Londero, Lovato, Moro, Zaggo 

e Ruggine, que se espalharam por todo o Vale (CESCA, 1973). 

 

 

 
Fotografia 3 – Vista panorâmica de Vale Vêneto  

Fonte: VIZZOTTO, J. M. P. 
 

 

As famílias dos imigrantes eram todas numerosas, inclusive a de Paulo 

Bortoluzzi, composta de três irmãos e três sobrinhos, todos casados. Segundo Torri 

(2001, p.89), relata que as famílias trouxeram consigo seus bens que eram em 

comum a todos os membros da família, conforme costume italiano.  

Devido à mão-de-obra necessária para o trabalho braçal, quanto maior o 

número de filhos, maior era o rendimento dos trabalhos na roça. A média de filhos 

para cada família era de 10 a 12 indivíduos. Como a família de Paulo Bortoluzzi era 

                                            

1 Tradução livre da autora: “Essas terras são habitadas pelos Dotto”. 
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a mais numerosa, o lugar passou-se a chamar “Vale dos Bortoluzzi”, devido à 

grande quantidade de membros da mesma. 

Os imigrantes italianos da região de Vêneto, aos poucos foram se inserindo 

na nova sociedade, reencontrando valores, comportamentos que serviram de fatores 

para o processo de integração de sua nova pátria. Bonfada (1991, p.22) traduz como 

iniciou a vida social nos primeiros tempos: 

 

As famílias não se conheciam, mas aos poucos foram se conhecendo, bem 
timidamente, através do trabalho, quando emprestavam as ferramentas 
para abrirem os caminhos. Foi ali que passaram a descobrir as aflições em 
comum, mas também percebendo que, com a ajuda mútua, poderiam 
superar mais facilmente as dificuldades. Nas horas de trabalho árduo, o 
pensamento das famílias era voltado para a religião e para formar uma vila 
na localidade e ali concentrar sua vida social e religiosa. Considerados os 
líderes pelas famílias, Luis Rosso e Paulo Bortoluzzi, tomaram a iniciativa 
de então realizar esta idéia. Tendo em vista as necessidades comuns entre 
as famílias, fizeram com que as mesmas se unissem cada vez mais. 
Pessoas de costumes, hábitos e dialetos diferentes, mas oriundas da 
mesma pátria, a Itália, passaram a conviver juntas e com os mesmos 
objetivos.  Os líderes procuraram o diretor da colônia, Paulo Bortoluzzi, e 
conseguiram um lote colonial para dar inicio ao futuro povoado.  

 

Os moradores da colônia se uniam e fortalecia os seus laços de vizinhança, 

criando assim uma identidade para o grupo, retomando a vida coletiva que era 

desenvolvida na Itália. Além da língua de origem, o que criava um sentimento de 

coletividade entre os colonos era o fato de que se consideravam católicos, e essa 

catolicidade permitia que eles se identificassem uns com os outros. 

Bonfada (1991, p.22 – 23) diz, “em fins de 1879, Paulo Bortoluzzi recebeu a 

visita de Antônio Vernier, que se dizia enviado de uma companhia de navegação 

com a missão de explorar as condições e obter informações sobre as terras, 

devendo retornar à Itália para informar o que havia no Brasil, antes de continuar o 

fluxo de emigração”. Segundo o mesmo autor (p. 23), a sua vinda para esta terra foi 

uma benção. Vendo os imigrantes inconformados de passar os domingos sem missa 

e sem o conforto dos santos sacramentos e que queriam um “PRETE STABILLE”2, 

Vernier comunicou ao povo que ele tinha na Itália dois amigos sacerdotes que 

desejavam emigrar para a América. Ele se dispunha a ir buscá-los se o povo lhe 

pagasse as despesas da sua viagem e a dos dois padres. Paulo Bortoluzzi, líder de 

                                            

2 Tradução livre da autora: “Padre estável”. 
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Vale Vêneto, abriu uma subscrição juntamente com a ajuda do povo, para custear-

lhe a viagem em busca de padres na Itália.  

Enquanto aguardavam notícias de Vernier da Itália, os moradores, liderados 

por Paulo Bortoluzzi, logo trataram de preparar um local onde o padre pudesse 

desempenhar suas funções sacras. Segundo o Sr. S. B., os imigrantes não 

descansavam enquanto não construíssem uma capela e não tivessem um padre 

para rezar a missa. Construíram, então, uma capela de madeira, em honra a São 

Francisco, para os encontros dominicais e a reza do terço. No interior da capela 

colocaram a imagem do santo trazida da Itália.  Os colonos, trouxeram, consigo um 

forte espírito religioso. Na Itália, faziam parte de grupos religiosos, freqüentavam 

missas e sacramentos e o grande sonho deles era de ter esse sacerdote que lhe 

celebrasse a Eucaristia e os demais sacramentos. Eram católicos fervorosos a ponto 

de terem seu cotidiano dividido apenas entre o trabalho e a igreja e não se 

conformavam em não ter essa assistência sacerdotal.  

Dessa forma, não é difícil compreender que ao chegarem a uma terra 

desconhecida, seriam esses valores para a construção da sua identidade cultural. 

Os imigrantes encontravam na fé e na assistência religiosa um elo de proximidade 

que possibilitava ajuda para superar as dificuldades aqui encontradas.  

 

 

2.3.1.2 Os Padres Palotinos 

 

 

Conforme Quaini (2006, p.3), Antônio Vernier foi bem sucedido na sua 

importante tarefa e, em 23 de outubro de 1881, trouxe a Porto Alegre os padres 

seculares, Padre Antônio Sório e Padre Victor Arnoffi. Este último era justamente o 

Padre que rezou a missa aos imigrantes antes de partirem para o Brasil. Eles vieram 

para cumprir a missão de atender os aspectos espirituais dos imigrantes. O bispo de 

Porto Alegre quis que um deles permanecesse em Silveira Martins. O Padre Vitor 

Arnoffi escolheu Silveira Martins e o Padre Antônio Sório foi designado para exercer 

suas funções em Vale Vêneto O anúncio da chegada do Padre Sório em 08 de 

novembro de 1981 ao Vale foi comemorado com uma grande festa. Como os seus 

pertences ainda não haviam chegado, ele improvisou a reza do terço sob os olhares 

emocionados dos colonos. 
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Neste mesmo ano com a chegada de novas famílias de sobrenome diferentes 

para o Vale, surgiu a idéia de um novo nome para o lugar. O Padre Antonio Sório, no 

dia 08 de dezembro de 1881 reuniu todos os imigrantes a fim de discutir um novo 

nome para o núcleo. Como todos os presentes estariam vivendo num bonito vale e 

procedentes da mesma região chamada Vêneta, o imigrante Luizi Mellotto sugeriu 

que o nome fosse denominado de “Val Vênetta”. A nova denominação do lugar 

perdurou até meados de 1909, quando o nome foi traduzido para a língua 

portuguesa: Vale Vêneto. (BONFADA, 1991).  

Passado, alguns meses, no dia 25 de abril de 1884, com o falecimento do Pe. 

Vitor Arnoffi, Padre Antônio Sório se responsabilizou por atender ambas as 

comunidades, mas seu modo de trabalho não agradou os imigrantes de Vale 

Vêneto, que ficaram novamente sem sacerdote (QUAINI, 2006).  

Antônio Vernier ainda encontrava-se na Itália, quando Luiz Rosso e Paulo 

Bortoluzzi escreveram-lhe uma carta pedindo-lhe que procurasse bons e virtuosos 

padres, possivelmente de uma congregação religiosa. Antônio Vernier foi pedir 

padres a Dom Bosco (1815-1888). Como este não os tinha, dirigiu-se ao Superior 

Geral dos Franciscanos e também ao Prefeito da Congregação para a Propagação 

da Fé. Eles não atenderam seu pedido, mas pediram-lhe que se dirigisse ao 

Superior Geral da Pia Sociedade das Missões (PSM), ao Padre José Faà di Bruno 

(1815-1889), grande companheiro de São Vicente Pallotti. (QUAINI, 2006) 

Somente oito anos depois de terem colonizado Vale Vêneto é que os colonos 

puderam receber festivamente os dois primeiros missionários palotinos, vindos da 

Itália para Vale Vêneto. Suas vindas foram devido aos insistentes pedidos dos 

imigrantes aqui instalados e também do Cardeal Simeoni, Prefeito da Congregação 

para a Propagação da Fé. Faà di Bruno com seu Conselho Geral, no dia 24 de 

fevereiro de 1885, resolveu enviar o P. Guilherme Whitmee (1851-1909) a Vale 

Vêneto, para que visse de perto as necessidades do povo e também as 

possibilidades de uma frutuosa obra missionária. (QUAINI, 2006) 

Em 04 de março de 1885, padre Whitmee partiu de Roma rumo a Londres e 

de lá para o Brasil. Em maio de 1885, ele chegou por trem em Arroio do Só, onde foi 

festivamente recebido por uma caravana de Vale Vêneto, e sua chegada a este 

lugar foi motivo de grande alegria para todos. Padre Whitmee permaneceu em Vale 

Vêneto quase um mês, exercendo o ministério sacerdotal. Reunido com os líderes 

da comunidade, acertou que o Regime Geral dos Palotinos enviaria dois padres, 
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devendo, porém, o povo pagar-lhes a viagem. Durante sua estadia em Vale Vêneto, 

Padre Whitmee visitou também outros lugares interessados em ser atendidos pelos 

Padres Palotinos: Núcleo Norte (hoje Ivorá), Soturno (hoje Nova Palma), Dona 

Francisca e Colônia Santo Ângelo (hoje Agudo). (QUAINI, 2006), 

Em 31 de maio de 1885, Padre Whitmee prometeu que, dentro de oito ou dez 

semanas, chegariam os missionários palotinos. No entanto a promessa do Padre 

Whitmee não se cumpriu, porque os dois missionários, já previamente indicados, 

não quiseram ser os primeiros missionários Palotinos no Brasil. Padre Francisco 

Gocher (1857-1891) teria vindo, somente por três anos, e Padre Domingos Porrazzo 

(1837-1930), em vez de vir para o Brasil, preferiu ir para os Estados Unidos 

(QUAINI, 2006). 

A angustia pela demora da chegada dos padres prometidos fez com que  o 

povo de Vale Vêneto recorresse mais uma vez ao Padre Whitmee. O pedido pela 

insistência do povo, felizmente, foi atendido. “No dia 19 de julho de 1886, o telégrafo 

de Santa Maria transmitia para Vale Vêneto a seguinte mensagem procedente de 

Rio Grande: Quatro padres chegarão a Porto Alegre quarta-feira. Mandem alguém a 

encontrar-se conosco. Whitmee” (BONFADA, 1991, p. 45). 

 

 

 
Figura 3 – Telegrama comunicando a chegada dos Palotinos à Vale Vêneto, em 19/07/1886. 

Fonte: Acervo do Museu do Imigrante de Vale Vêneto 
 

 



 

 

33

 

No dia 24 de julho de 1886, os padres chegaram de trem em Arroio do Só o 

que aumentou ainda mais a alegria do povo de Vale Vêneto. Na manhã do dia 24, os 

imigrantes foram a cavalo recepcioná-los e conduzi-los até Vale Vêneto, onde foram 

recebidos com o máximo de entusiasmo. Os quatro padres eram: Guilherme 

Whitmee e José Bannin (ambos ingleses), Jacó Pfändler (suíço) e Francisco Xavier 

Schuster (alemão). Estes dois últimos ficariam em Vale Vêneto para desempenhar  

funções apostólicas, na comunidade . (BONFADA, 1991; QUAINI, 2006)  

 

 

 

Fotografia 4 – Monumento dos primeiros Padres Palotinos Jacó Pfändler e Francisco Schuster.  
Fonte: Vizzotto, J. M. P. 

 

 

Os imigrantes de Vale Vêneto, eram todos de origem italiana com religião 

predominantemente católica o que fez com que se gerasse o desejo da vinda de 

sacerdotes italianos. No entanto, os dois padres destinados a Vale Vêneto não eram 

italianos, mas dominavam bem a língua italiana. A posse do Padre Jacó Pfändler, foi 

no dia 25 de julho de 1886 quando celebrou a missa solene na festa de São Tiago 

tendo como coadjutor o Padre Francisco Schuster. (QUAINI, 2006) 

No dia 29 de julho de 1886, afirma Bonfada (1991, p.48), os Padres 

Guilherme Whitmee e José Bannin, antes de retornarem a Londres, reunidos com 

moradores da comunidade de Vale Vêneto, assinaram um contrato em que eram 

estabelecidos direitos e deveres dos Padres para com a comunidade e também os 

da comunidade em relação a eles.  Este dia é considerado o marco histórico da 

fundação da primeira comunidade Palotina na América do Sul (QUAINI, 2006). 
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Com a chegada dos Palotinos, a vida religiosa da colônia tomou um novo e 

vigoroso impulso, dando início aos trabalhos missionários de cultivar as vocações 

sacerdotais. 

Na ocasião da sua primeira visita, em maio de 1885, o Padre Guilherme 

Whitmee prometeu ao povo de Vale Vêneto não apenas enviar padres, como 

também sugeriu que com o tempo fosse fundada uma casa de formação para filhos 

dos colonos. No ano de 1891, veio de Caxias do Sul para Vale Vêneto o Padre João 

Batista Vogel no intuito de abrir uma casa de formação. Entre os anos de 1892 a  

1893, foram recebidos os primeiros quinze alunos interessados na formação 

sacerdotal. Como os padres não possuíam casa própria, os meninos eram recebidos 

na Casa Canônica pelo Padre Vogel. Os Cursos preparatórios eram realizados no 

Colégio Nossa Senhora de Lourdes. (QUAINI, 1991; CESCA, 1973) 

 

 

 
Fotografia 5 - Casa Canônica. Casa que acolheu os primeiros vocacionados, em 1892.  

Fonte: Vizzotto, J. M. P. 
 

 

Por tornar-se pequena a Casa Canônica e devido a crescente procura de 

alunos, os superiores resolveram tornar realidade o sonho de construir um pequeno 

colégio, podendo ser aumentado conforme as necessidades. Devido a esse fato 

histórico, Vale Vêneto passou a ser denominado berço dos Palotinos no Brasil, pois 

foi o lugar onde nasceram e cresceram as primeiras vocações Palotinas brasileiras.  

Tendo em vista o aumento de interessados pelas vocações sacerdotais, no 

ano de 1915 foi preciso construir uma casa de formação maior, o qual pudesse 

abrigar descendentes de imigrantes que desejassem seguir a carreira sacerdotal. 
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Em 02 de fevereiro de 1922, foi lançada a pedra fundamental do seminário, sob a 

liderança do Padre João Vogel, a obra foi concretizada, e por isso é considerado o 

fundador do seminário de Vale Vêneto.  

 

 

 
Figura 4 - Padre João Iop, Primeiro Padre palotino nascido no Brasil.  

Fonte: Acervo do Museu do Imigrante de Vale Vêneto 
 

 

A grande religiosidade dos imigrantes contribuiu para que fosse fundada a 

Décima Casa Palotina do mundo, o Seminário Rainha dos Apóstolos, que foi o 

marco da história Palotina no Brasil e na América. 

A construção do Seminário deu-se em etapas. Primeiro foi erguida a atual ala 

central a qual levou oito meses para ser construída, sendo inaugurada no dia 11 de 

dezembro de 1922 com o nome de Colégio Rainha dos Apóstolos. 

Em 13 de novembro de 1922, foi canonicamente fundado o noviciado dos 

Palotinos com uma formação mais avançada, sendo o Padre Rafael Iop designado o 

diretor do Colégio e também o mestre do noviciado. 

Passados alguns anos, Quaini (2006, p.12) diz que devido ao aumento da 

procura pelas vocações sacerdotais, foi necessário ampliar as instalações do 

Seminário, sendo construída a segunda ala, à esquerda, em 1923. “No decorrer do 

mesmo ano, nasceu a pequena tipografia, fundada e dirigida pelo também Padre 

Rafael Iop, com o fim de imprimir a revista missionária Rainha dos Apóstolos e 

outros livros e folhetos de cunho espiritual”. (IOP apud QUAINI, 2006, p.12) A 
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tipografia permaneceu em Vale Vêneto até o final de 1933, sendo posteriormente 

transferida para Santa Maria, no Patronato Antônio Alves Ramos.  

Em 1944, novamente o seminário sofreu algumas reformas, tendo em vista o 

crescente número de vocacionados.  Neste ano, ingressou pouco mais de 100 

alunos, tendo sido construída e concluída a terceira ala. 

Durante oitenta e três anos de história e de caminhada, marcados por 

constante esforço dos Padres Palotinos, o Seminário Rainha dos Apóstolos formou 

centenas de padres, irmãos, leigos e estudantes que não seguiram a vida religiosa. 

Hoje, por motivos adversos, o prédio é ocupado para outra finalidade formativa para 

diferentes pessoas. 

 

 

 
Fotografia 6 – Seminário Rainha dos Apóstolos.  

Fonte: Vizzotto, J. M. P. 
 

 

A chegada dos Padres Palotinos deu-se devido a persistência e ao espírito 

religioso dos imigrantes italianos. Conforme relata Irmã. A. R., “A atuação desses 

padres em Vale Vêneto proporcionou atendimento vocacional, pastoral, orientação 

espiritual assim como formou novos membros para a Sociedade”. O espírito de 

unidade, a abnegação ao trabalho, a fé e a confiança fizeram com que este povo 

fosse superando todos os obstáculos e aqui firmando suas raízes”. 

A religiosidade é o fator que contribuiu para a fixação de costumes e tradições 

italianas no local. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelos imigrantes, eles 
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encontravam na religião a força necessária para prosseguir até o destino que lhes 

fora prometido e transformar o lugar para que pudessem viver dignamente. 

Devido à chegada dos missionários à Vale Vêneto, hoje o lugar é denominado 

o berço dos Padres Palotinos da América do Sul e no Brasil, palco das tradições 

litúrgicas e cultural da religiosidade e considerado a capital espiritual da 4ª Colônia 

Italiana e também por destacar-se em suas tradicionais festas religiosas.  

 

 

2.3.1.3 Chegada das Irmãs do Imaculado Coração de Maria 

 

 

Os imigrantes vindos da região de Vêneto desejavam também um Colégio de 

Irmãs para educar seus filhos na fé. A convite dos Padres Palotinos, em 26 de julho 

de 1892, a Madre Maria Margarida de São José, 3ª Superiora Geral, aceitou o 

desafio e enviou as Irmãs da Congregação do Imaculado Coração de Maria. Seus 

nomes eram: Maria Batista das Cinco Chagas e Maria Crisanta do Sagrado Coração 

de Jesus. Na oportunidade, faziam-se acompanhar de uma candidata à vida 

religiosa, Hipólita Michelotti e, mais tarde, a Irmã Catarina de Sena. Elas vieram para 

Vale Vêneto com o objetivo de preparar e educar os filhos dos colonos, abrindo a 

primeira escola primária da colônia de imigrantes italianos. Um mês depois da 

chegada das irmãs à Vale Vêneto, deram início às aulas com 60 alunos presentes. 

“Assim foi fundada a escola sendo denominada de Colégio Nossa Senhora de 

Lourdes, o primeiro na Colonização Italiana do RS,” e a segunda escola de 

propriedade da Congregação do Imaculado Coração de Maria. Isto ocorreu 

dezenove anos após a morte da Fundadora da Congregação do Imaculado Coração 

de Maria no Brasil, Bárbara Maix. (MARCUZZO, s/d) 

Pesquisas realizadas, no álbum nº 1 do Centenário da Casa de Retiros N. S. 

de Lourdes de Vale Vêneto (1992), consta que as Irmãs receberam do Senhor Paulo 

Bortoluzzi, uma casa de madeira, chão batido, sem vidraças, postigos feitos de 

tabuinhas também de madeira onde, em agosto do mesmo ano, começaram as 

atividades do denominado Colégio Nossa Senhora de Lourdes. As Irmãs deram este 

nome ao Colégio em lembrança das capelas e devoções que trouxeram da Itália. A 

padroeira do mesmo foi a primeira imagem de Nossa Senhora de Lourdes a entrar 
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no Rio Grande do Sul, vinda da França na década de 1890. A imagem conserva-se 

até hoje na Capela principal da Casa de Retiros. 

Conforme L. P. , as irmãs que aqui chegaram encontraram muitas 

dificuldades, viviam de doações recebidas dos colonos. Além da falta de alimentos 

também não havia espaço suficiente para abrigar todos os alunos, não havia 

transporte, nem terreno para criar animais e cultivar a terra para o seu sustento. No 

início o atendimento do educandário era apenas para as crianças do local. 

De acordo com relatos de moradores aos poucos, com a ajuda dos 

imigrantes, que muito bem as receberam, as Irmãs do Imaculado Coração de Maria, 

conseguiram um espaço maior para ampliação do Colégio, para o cultivo de suas 

plantações e criação de pequenos animas para o consumo. O Colégio era muito 

procurado por ter no seu currículo uma ótima formação cristã, moral, intelectual e 

também porque nos municípios da região da campanha não havia escolas. Sendo 

assim, a Instituição de ensino seria uma opção para os filhos dos fazendeiros 

realizarem seus estudos educacionais e de qualidade. 

Em 1894, com o crescimento da população e devido a grande demanda, a 

casa teve que ser ampliada para receber até 100 crianças internas e outras tantas 

como externas. Neste ano deu-se o início do internato para as meninas e em 1900 

para os meninos, este com o nome de Pensionato São Luiz. Foi o primeiro internato 

do interior do Estado. Na década de1950 e 1960, abrigavam mais de 500 alunos 

internos. (MARCUZZO, s/d) 

Com esta nova realidade, as Irmãs organizaram o ensino de uma maneira 

diferente. Os alunos internos estudavam em salas separadas dos externos. Os 

internos pagavam por seus estudos com anuidades. Os externos pagavam com 

produtos da terra, consumidos pelos alunos internos do Colégio, ou com trabalhos 

domésticos e também recebiam ajuda governamental para manter a Instituição. 

Além do currículo escolar era oferecida para os alunos uma formação integral, que 

lhes fosse útil para a vida. JORNAL INTEGRAÇÃO – (Edição 330, julho, 2006).  

Conforme Ir. A. R. “Depois, com o internato masculino e feminino houve muita 

movimentação na localidade com as visitas dos pais e familiares dos alunos e 

alunas”.  
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Fotografia 7 – Casa de Retiros Nossa Senhora de Lourdes. 
Fonte: Vizzotto, J. M. P. 

 

 

A casa reflete um pouco a história da colonização na região, na qual os 

imigrantes italianos solicitavam a presença e o auxílio de missionários religiosos e 

missionárias religiosas. A presença efetiva e ativa dos padres e das irmãs 

proporcionou um incentivo na preservação de valores da vida religiosa. E foi assim, 

com a missão de catequizar e educar, que em 1892 as “Irmãs do Imaculado 

Coração de Maria” se instalaram na região, dando formação e educação para 

crianças e jovens, e voltando-os principalmente para a religião e a fé, para que 

pudessem crescer com grande dignidade e altruísmo, numa vida de muita luta, mas 

cheia de alegria. (IRMÃS DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA, s/d). 

A escola esteve em funcionamento por oitenta e oito anos ininterruptamente 

(1892 – 1980). Por lá passaram aproximadamente cerca de vinte e três mil alunos, a 

maioria internos, procedentes de mais de noventa e cinco cidades e localidades. 

Neste período, trabalharam na obra educativa duzentas e sessenta Irmãs, conforme 

refere o Jornal Integração (2006). 

Vários foram os motivos que levaram a Instituição a deixar de atender como 

escola. Um desses motivos foi às mudanças impostas pela educação assumida pelo 

Estado a qual passou a exigir métodos educacionais, fazendo com que a Instituição 

encerrasse suas atividades.  

Hoje, o Colégio continua ativado, mas com outra finalidade, não é mais 

Escola, e sim “Casa de Retiros”, possibilitando às pessoas momentos de reflexão e 

lazer assegurado como local privilegiado, com todo o conforto necessário. A Casa 

de Retiros é uma das inúmeras obras da Congregação das Irmãs do Imaculado 
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Coração de Maria, inserida em vários Estados do Brasil, Argentina, Bolívia, 

Venezuela, Haiti, Moçambique, Itália e Estados Unidos. (Jornal Integração, 2006). 

Ao longo de sua história a hoje Casa de Retiros, esta casa passou por uma 

grande transformação. Notadamente suas edificações comprovam essa evolução. 

Desde 1981 está constantemente em reformas para atender às necessidades 

impostas pelos novos objetivos a que esta Instituição se propôs. Sua finalidade é 

acolher todas as pessoas que desejarem um lugar para momentos de reflexão e 

lazer. Possuem espaço e infra-estrutura para todo o tipo de eventos formativos, 

treinamentos, seminários e cursos para vários profissionais, leigos e religiosos. 

Também parte do prédio foi locado para o Estado que dá continuidade ao ensino de  

1º grau da Escola Estadual de Ensino Fundamental Pe Rafael Iop. (IRMÃS DO 

IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA, s/d). 

Irmã V., relata que: “existe uma sala no Colégio para preservar parte da 

história das Irmãs do Imaculado Coração de Maria”. Este acervo recebeu o nome de 

Museu Madre Margarida, em memória a Madre Geral, fundadora da primeira escola 

no interior do Estado, em 1892, em Vale Vêneto. Também se preserva atividades 

das Irmãs da Província do Divino Espírito Santo. Neste acervo encontra-se uma 

história construída sobre os alicerces do amor e do sacrifício de Irmãs que 

trabalharam e trabalham em prol de todos.  

Ir. A. R. refere-se também que “A presença da vida religiosa consagrada, os 

Padres Palotinos e as Irmãs do Imaculado Coração de Maria teve grande influência 

na comunidade. As Irmãs, pela formação religiosa e educacional. Os padres pela  

presença efetiva e ativa que proporcionaram um incentivo na preservação de valores  

aos filhos dos imigrantes. Foram os próprios imigrantes que solicitaram a presença 

das Irmãs e dos padres, pois estavam muito interessados na formação religiosa e 

cultural de seus filhos. Ainda Relata I. A. R. que: “São setenta anos que participo 

desta comunidade e, com orgulho posso dizer que esta história faz parte da minha 

vida”. Pelos cento e dezessete anos em que aqui servem as Irmãs do Imaculado 

Coração de Maria, tendo sempre em vista o bem da comunidade, acredito termos, 

sob a proteção do Imaculado coração  de Maria e da Venerável Bárbara Maix, 

exercido a nossa cidadania e contribuído com o crescimento desta terra.”  

Foi à partir de Vale Vêneto que a região sentiu-se abrigada religiosamente, 

através da contribuição dada em vários aspectos pela vinda dos primeiros padres 

palotinos e das Irmãs  do Imaculado Coração de Maria. 



 

3 METODOLOGIA 

 

 

Para encaminhar este trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica da 

qual propiciou um embasamento conceitual que consistiu na elaboração do 

referencial teórico. A pesquisa documental deu-se a partir do resgate histórico em 

documentos existente sobre o assunto investigado: Patrimônio histórico cultural 

voltado a religiosidade de Vale Vêneto. A pesquisa tem abordagem qualitativa que 

melhor atende a proposta de estudo e no ponto de vista de seus objetivos 

caracteriza-se como descritiva.  

Desse modo investigou-se sobre a história da Imigração Italiana, história de 

Vale Vêneto, dos Padres Palotinos, das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, 

histórico sobre os Capitéis, Capelas, Igrejas, Grutas, Ermidas, que constituem os 

marcos religiosos do local. 

A pesquisa foi desenvolvida no período de janeiro à julho de 2009 em Vale 

Vêneto. Os instrumentos que auxiliaram no processo de coleta de dados foram:, 

entrevista semi-estruturada, ficha de identificação do bem cultural, uso de máquina 

fotográfica digital e confecção de material informativo. 

Tendo em vista as exigências éticas foi utilizado o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TECLE), (APÊNDICE A), para que os entrevistados 

autorizassem o uso das informações para fins de pesquisa. Os termos devidamente 

assinados estão de posse da pesquisadora.  

A entrevista semi-estruturada elaborada pela pesquisadora deu-se a partir de 

questões de fácil compreensão com os seguintes tópicos: Nome da pessoa; idade; o 

que você sabe sobre a história de Vale Vêneto; O que você entende por patrimônio 

cultural religioso; qual é a importância da presença de religiosos na comunidade; 

como surgiam as devoções pelos santos; quais os marcos religiosos que você 

identifica na comunidade; qual o motivo da construção dos marcos religiosos; quais 

os fatores que contribuíram para a religiosidade do povo de Vale Vêneto; como 

aconteciam as festas dos santos padroeiros; com que freqüência participa dos locais 

religiosos. Qual o significado para você? Qual é a importância de se preservar a 

história e a religiosidade trazida pelos imigrantes. (APÊNDICE B).  
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Como colaboradores da presente pesquisa foram quatro moradores 

descendentes de italianos e residentes na comunidade. Levou-se em consideração, 

que os mesmos tivessem mais de oitenta anos com capacidade de compreensão e 

expressão preservadas e que possuem conhecimento sobre a história, a cultura e a 

religiosidade local.  

As entrevistas foram realizadas individualmente em datas e horários 

agendados com antecedência. Houve flexibilidade na condução das perguntas, uma 

vez que os depoimentos não foram gravados e também não se limitou um tempo de 

duração fixo. As perguntas mantiveram-se no nível de compreensão e conhecimento 

dos entrevistados e os seus depoimentos finalizaram-se assim que o roteiro foi 

esgotado. Os dados foram registrados de forma manuscrita, optou-se por este 

procedimento porque menos inibiria os entrevistados. 

A ficha de identificação foi elaborada a fim de registrar as informações e 

dados levantados referente ao bem cultural com os seguintes tópicos: Designação, 

especificação do bem, data da fundação, devoção do santo padroeiro e função atual 

(APÊNDICE C). 

O auxilio do levantamento fotográfico foi outro instrumento para registrar os 

dados utilizando-se da máquina fotográfica digital onde foram tomadas fotografias 

dos bens patrimoniais religiosos, presentes no trabalho. Paralelamente, realizou-se o 

mapeamento dos marcos religiosos salientando sua localização geográfica. 

A análise dos resultados da presente pesquisa foi realizada qualitativamente 

após levantamento de fontes documentais textuais e orais. Os dados são 

apresentados de forma descritiva utilizando-se das informações dos entrevistados e 

dos registros fotográficos coletados. 

Para concluir o trabalho e responder aos objetivos, foi elaborado um folder, 

que contou com a ajuda de uma pessoa com conhecimento de software da arte final. 

A elaboração do folder teve como preocupação fundamental fornecer informações 

relevantes sobre a história de cada marco religioso e contribuir para a 

conscientização de preservar este patrimônio.  

 



 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Destaca-se que a religião foi fundamental na vida dos imigrantes italianos, 

pois esta fornecia força e incentivo frente às dificuldades. No entanto, a maior 

relação da imigração italiana com a religião é materializada na construção dos 

símbolos religiosos, investigados na presente pesquisa. Recuperam-se aqui alguns 

elementos simbólicos que alicerçam a expressão monumental do espaço sagrado. 

Na seqüência são descritos os patrimônios culturais religiosos de Vale Vêneto 

que são: Monumento da Irmã Jacinta Susin; Casa de Pedras Bárbara Maix; 

Monumento em homenagem à 1ª missa; a Igreja de Corpus Christi. Faz parte 

também deste patrimônio as Capelas, Capitéis e as Ermidas. As  capelas estão 

subdivididas em: Capela de São Valentin; Capela Nossa Senhora das Dores; Capela 

de Santa Ana e os Capitéis em: Capitel de Santo Antonio; Capitel de São Patrício; 

Capitel Nossa Senhora do Rosário da Pompéia . Ermidas: Ermida da Mãe Rainha 

Três Vezes Admirável de Schoenstatt e Ermida de Nossa Senhora de Lourdes. 

Também é parte deste patrimônio o Santuário da Mãe Rainha Três Vezes 

Admirável de Schoenstatt; a Gruta Nossa Senhora de Lourdes; o Calvário e o Museu 

Pe. João Iop. 

 

 

4.1 Monumento da Irmã Jacinta 

 

 

Construído em 27 de novembro de 1992 pela ocasião do Centenário da 

chegada das Irmãs e da fundação da Escola Nossa Senhora de Lourdes em Vale 

Vêneto. Segundo Padre Marcuzzo (1992, p.53), “além de conhecer e guardar na 

memória os nomes dos internos que por lá passaram, ela conhecia também 

profundamente todas as famílias da localidade. Exerceu a função de Diretora do 

Pensionato São Luiz, dedicou-se a fazer apostolado na Matriz e nas capelas 

juntamente com o Vigário nas celebrações”. A Irmã Jacinta proferia palestras para 

adultos, jovens e crianças pregando a religiosidade e incentivando a freqüência à 

Santa Missa. Muitas das palestras eram direcionadas para os pais, pedindo que 
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educassem os filhos dentro dos preceitos católicos. Grande parte de sua vida 

dedicou-se a fazer apostolado através de cartas. Gostava muito de dar conselhos. 

Quando professora, no caso de ter que dar algum castigo ao aluno (a), mandava 

rezar no Santuário da Mãe Rainha três Vezes Admirável que se localiza em frente 

ao Colégio. (MARCUZZO, 1992). 

 

 

 
Fotografia 8 – Monumento da Ir. Jacinta Susin. 

Fonte: Vizzotto, J. M. P. 
 

 

Por ser uma das irmãs que mais se destacou à causa da educação, pregar o 

evangelho e dar a catequese aos filhos dos imigrantes, é que os ex-alunos de Vale 

Vêneto prestaram homenagem a essa figura de destaque inconfundível. Trata-se de 

uma pessoa que é a essência histórica da Instituição do Colégio Nossa Senhora de 

Lourdes, de onde foi superiora e prestou serviços vocacionais durante 54 anos.  Seu 

busto encontra-se fixado ao lado da Casa de Retiros Nossa Senhora de Lourdes e 

sua lembrança está ainda bem viva e gravada na memória dos filhos e 

descendentes de imigrantes, sobretudo nos seus ex-alunos. 
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4.2 Casa de Pedras - Bárbara Maix  

 

 

Construída em meados de 1894, segundo moradores é a casa mais antiga na 

comunidade. Localizada na Rua Paulo Bortoluzzi, próximo a Casa de Retiros Nossa 

Senhora de Lurdes, foi a primeira casa de propriedade fixa da congregação das 

Irmãs do Imaculado Coração de Maria. É uma construção típica da época da 

imigração, com suas pedras originais de basalto, assentadas a seco, considerada 

por muitos moradores a “Casa do Imigrante”. Hoje, transformada num oratório que 

leva o nome da fundadora da congregação das Irmãs do Imaculado Coração de 

Maria “Bárbara Maix”.  

No álbum nº 1 do Centenário das Irmãs, consta que Bárbara Maix, aprendeu 

no berço familiar a cultivar a fé e o amor aos pobres, pois ela também o era. Assim, 

foi fortalecendo a sua convicção de que Deus lhe pedia que fizesse algo em 

benefício dos mais necessitados. Devota a Nossa Senhora, passava muitas horas 

rezando, provavelmente o que a levou a receber a inspiração de fundar a 

Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. No dia 08 de maio de 

1849, fundada em terras brasileiras, no Rio de Janeiro a primeira Congregação. Aos 

poucos foi aflorando o crescimento das vocações, com muitas lutas e sofrimentos, 

mas Bárbara, com toda a sua fé, não desistiu de espalhar mais sementes pelo 

Brasil. Ela aprendeu a enfrentar com fé e coragem as dificuldades da vida, pois sua 

família era profundamente cristã. Hoje a congregação marca presença em quase 

todos os Estados brasileiros e também na África, Haiti, Roma e Paraguai. A missão 

visa a atender os mais necessitados, prestando serviços de saúde, ação pastoral, 

assistência social e educação. Isso foi possível porque, depois da fundadora muitas 

jovens seguiram o seu exemplo.  
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Fotografia 9 – Casa de Pedras Bárbara Maix.  

Fonte: Vizzotto, J. M. P. 
 

 

Muitos preparativos nas paróquias da região italiana foram realizados para 

dar início ao processo de canonização de Bárbara Maix. Fato histórico foi que, no 

dia 16 de agosto de 1992, na Catedral de Porto Alegre, concretizou-se o ato de 

abertura oficial do processo de canonização. (MARCUZZO, 1992).  

“Irmã V”. “Ressalta que:” estamos aguardando informações de Roma quanto 

à data da beatificação de Bárbara Maix.  Por isso, reserva-se esta casa como um 

espaço de conhecimento e aproximação da vida desta mulher como incentivo à fé 

na vida das pessoas, transformada em oratório “Bárbara Maix”.  

 

 

4.3 Monumento em homenagem à 1ª Missa  

 

 

Os monumentos também são marcos religiosos valiosos para recordar os 

fatos mais importantes da história. Enquanto os imigrantes aguardavam a chegada 

dos sacerdotes, no dia 18 de maio de 1879, foi celebrada a primeira missa em Vale 

Vêneto pelo Padre José Marcelino de Souza Bittencourt, na época vigário de Santa 

Maria. Para dar o conforto espiritual aos imigrantes, o sacerdote teve que fazer um 

trajeto de 40 km a cavalo em meio aos matagais. “A missa foi celebrada em um 

descascador de arroz, na residência de Paulo Bortoluzzi e como altar foi usada a 
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mesa de sua família que hoje se encontra no Museu de Vale Vêneto”. (KURTZ, s/d). 

No local está erguido um monumento em formato de cálice com a hóstia e a cruz, 

símbolos da Eucaristia que relembra a conquista e realização dos imigrantes.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 10 – Monumento em homenagem a 1ª missa em Vale Vêneto. 
Fonte: Vizzotto, J. M. P. 

 

 

4.4 Igreja Matriz de Corpus Christi 

 

 

Primeiramente o ponto de encontro dos imigrantes para  realizar suas orações  

e reunir-se era na Capela, local onde a população impunha a Cruz, símbolo do 

cristianismo e oravam em frente a uma pequena estátua de São Francisco de Assis 

da qual eram devotos.  

Com a chegada dos religiosos foi então escolhido e demarcado o lugar 

destinado para a construção da Igreja. A idéia inicial era construí-la na praça em 

frente à casa de Alexandre Rorato, posteriormente foi mudado o local para a 

propriedade de Paulo Bortoluzzi, fundador de Vale Vêneto. (TORRI, 2001). A pedra 

fundamental datada de 1895 e que pesa mais de uma tonelada foi polida e pode ser 

vista ao pé da porta de entrada da atual Igreja Matriz. 

Em 1886, a Capela de São Francisco foi demolida para então dar início à 

construção da nova Igreja da qual os trabalhos foram liderados pelo Padre Sório, 
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vigário na época. As Igrejas geralmente eram construídas imitando o estilo europeu 

e localizadas no centro, onde residia o maior número de pessoas. Segundo o  autor 

(TORRI, 2001), todos procuravam prestar sua ajuda, inclusive as mulheres, que 

muitas vezes eram vistas transportando tijolos em cestas ou nos próprios aventais. 

Esta obra foi toda financiada pelo povo de Vale Vêneto. Com seu espírito de fé, 

trabalho, sacrifício e muita doação, conseguiram erguer este importantíssimo marco 

religioso. Para os imigrantes italianos uma bela igreja era o símbolo de orgulho e 

progresso e a presença do padre era a garantia de crescimento. 

No dia 24 de janeiro de 1887, o Bispo Dom João de Antônio Pimenta de Porto 

Alegre, autorizou a construção da nova Igreja Matriz, e nos dias seguintes deu-se 

início à gigantesca empreitada. Com muito sacrifício, foram lançadas as fundações 

de basalto, e tentou-se um tipo de parede com pedras misturadas com barro. Devido 

a um deslizamento ocorrido pelas chuvas, prejudicando o andamento da construção, 

os colonos resolveram construir a Igreja com tijolos feitos por eles mesmos. 

Sabendo das dificuldades de construir a igreja, e por conhecer os Padres palotinos 

que aqui chegaram a Condessa Geórgia Anna Maria Augusta Stackpoole, resolvera 

a colaborar na construção da mesma. Prometera doar três sinos e vários outros 

objetos sacros, mas recomendou em troca que a comunidade juntamente com os 

padres mudassem a devoção de São Francisco para Corpus Christi”.  

 

“O acordo foi aceito e os três sinos foram enviados ao Brasil ficando à 
disposição no Rio de Janeiro, acompanhados das taxas alfandegárias. 
Como as taxas eram bastante elevadas e a comunidade não tinha 
condições, foi retirado apenas o sino maior. Os outros dois, porém ficaram 
retidos no porto e consequentemente, perdidos para Vale Vêneto. E assim o 
harmonioso conjunto foi desfeito. Hoje, eles devem estar tocando do alto de 
outras torres. Mas se alguém souber do paradeiro, não esqueçam que eram 
irmãos daquele que, há mais de cem anos vem tangendo solitário na 
pequena comunidade de Vale Vêneto” (BONFADA, 1991, p. 54). 

 

O sino de Vale Vêneto é de bronze, pesa 1500 quilos, tem 1,45 cm de altura e 

1,15 cm de diâmetro e o badalo pesa 200 kg, o toque soa na nota “SI, BEMOL”. Ele 

foi fundido em Paris, pela fundição “Crouzet Hildebrand” e possui estampada a 

seguinte inscrição em latim: “In Honorem S. Georgii et Gulielmi Geórgia Anna Maria 
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Augusta condessa Stackpoole. Canonicessa Reggi Capituli S. Annae Bavariae – 

Dono Debit Anno Reparatae Salutis. MDCCCXC”.3 . Marcuzzo (1994), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Sino doado pela Condessa Geórgia Anna Maria Augusta de Stackpoole. 
para a Igreja Matriz Corpus Christi de Vale Vêneto 
Fonte: Acervo do Museu do Imigrante de Vale Vêneto 

 

 

De acordo com Torri (2001), a Igreja matriz, que se destacou como uma das 

mais belas construções da época recebeu juntamente com o sino outras preciosas 

doações da Condessa Geórgia Anna Maria Augusta Stackpoole, que foram: 3 mil 

liras, um tabernáculo, um turíbulo, um ostensório, um baldaquim, um sacrário de 

bronze dourado, paramentos, vários castiçais e crucifixos, diversas alfaias e vários 

outros objetos sagrados. 

Para os colonos, o sino sempre representou a voz de Deus, devendo 

permanecer no lugar mais alto possível, de forma que toda a comunidade pudesse 

ouvi-lo. Várias vezes durante o dia soavam o toque do sino. Santin (1986) relata que 

“às seis horas era para parar de fazer os afazeres matinais e rezar a “Ave-Maria”, às 

doze horas servia de relógio avisando os trabalhadores que era hora de almoçar e 

às dezoito horas o badalar indicava que era  hora de  tirar o chapéu, parar de 

                                            

3 “Em honra da Beatíssima Virgem Maria e os Santos Jorge Mártir e Guilherme confessor. Giorgia  
Maria Augusta, condessa de Stackpoole, canonissa da Régia Santa Ana de Baviera, Doou  ano da  
Redenção.1890. Ave Maria  cheia de Graças dos Mártires e Confessores  Rainha”. 
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trabalhar e rezar novamente a “Ave Maria”. Nas missas dominicais tocava-se o sino 

três vezes e  durante as festas até dezesseis vezes. Esse respeito derivava de 

costumes trazidos da Itália e de sua intensa religiosidade. Quando soava o toque do 

sino, algo de diferente estava acontecendo na comunidade.  

O sino tem um significado importante para o imigrante italiano, pois era 

através das diferentes badaladas que este sabia que horas eram, se alguém tinha 

nascido ou falecido, o horário da missa, entre outras informações. Hoje, o sino ainda 

continua tendo papel significativo no que diz respeito às informações que o mesmo 

transmite para a comunidade através das distintas badaladas. Em dias festivos o 

sino é tocado uma hora antes do horário da missa. Nos demais dias ele é tocado 

somente na entrada para a missa da comunidade e para avisar se alguém da 

comunidade faleceu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 11 – Igreja Matriz Corpus Christi de Vale Vêneto. 
Fonte: Vizzotto, J. M. P. 

 

 

A construção da Igreja Matriz de Vale Vêneto durou 20 anos. Ela passou por 

vários momentos importantes a serem considerados. O primeiro foi o corpo central 

construído em 1901 e o segundo sua inauguração no ano de 1909.  O terceiro 

momento importante foi no dia 11 de dezembro de 1909, quando aconteceu a 

consagração como Igreja Matriz de “Corpus Christi” O quarto momento muito 

importante foi a inauguração da torre que sustenta o sino de 1500 quilos que foi  no 
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dia 07 de setembro de 1922. A remodelação em estilo neoclássico em 1937 foi o 

quinto momento importante a ser considerado da Igreja com a edificação da nova 

fachada frontal e o acréscimo das capelas nas laterais. Com o passar dos anos 

outros importantes momentos e melhorias foram acontecendo como: pavimentação 

do piso interno em ladrilhos de cimento e a construção dos altares dos 

confessionários e vitrais no ano de 1945. Em 1958 foi feito todo o retalhamento do 

coberto,  em 1973  troca das telhas para zinco.  Em 1985 substituição do forro do 

altar mór de estuque por estruturas em concreto, rebocos internos e repinturas.  Em 

2005, foi feita a restauração de toda a parte externa, troca do telhado de zinco por 

telhas, revestimento do pináculo em cobre, novas calçadas e pintura com 

pigmentação mineral.  

Anualmente na terceira quinta-feira do mês de junho acontece a festa em 

honra ao padroeiro “Corpus Christi”, com a tradicional procissão onde são dadas as 

três bênçãos solenes em memória a Santíssima Trindade. Esse evento atrai turistas 

de todos os lugares do país e atualmente do mundo devido ao referencial de 

religiosidade e sua originalidade. “A Igreja Matriz de Vale Vêneto é a única no Brasil 

dedicada a Corpus Christi”. “Foi consagrada por Dom Cláudio Ponce de Leão na 

época Bispo de Porto Alegre”. 

Assim, Vale Vêneto tem na sua arquitetura predominante este belíssimo 

marco religioso, a Igreja de Corpus Christi, com traços marcantes da arquitetura 

italiana.  Foi um empreendimento de fé, um centro dinamizador o começo para que a 

proliferação dos templos de Deus se espalhasse pela região. Da Paróquia de Vale 

Vêneto surgiram as seguintes paróquias: Ivorá, Nova Palma, Novo Treviso, Agudo, 

Restinga Seca, Faxinal do Soturno e São João do Polêsine. 

 

 

4.5 Capelas  

 

 

A capela surge de uma necessidade natural de expressar a própria vivência 

de um lugar de oração, de um santo patrono de celebração dos dias festivos, 

encontros para fazer novenas, tríduos e outros. 

A maior expressão da religiosidade dos imigrantes italianos pode ser 

representada pelas capelas. Além de expressarem a fé, atestam o início de muitas 
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comunidades. Isso confirma a idéia de SANTIN (1986, p.43) que, “a partir das 

capelas, começaram a surgir às comunidades espontâneas, tendo no centro a 

capela, que passou a ser um ponto de referência, um local de encontro entre os 

imigrantes que se sentiam perdidos e solitários na nova terra. Para reconstruir seus 

hábitos comunitários, a primeira providência a ser tomada era construir a Capela”. 

Para os moradores os primeiros imigrantes italianos estranharam muito as 

condições que encontraram nas colônias. Isolados, no meio do mato, procuraram 

recriar, o mais rápido possível, a vida que levavam na Itália. Os colonos ao 

instalaram-se em suas terras imediatamente providenciavam um lugar comum para 

rezar. No início, rezavam o terço debaixo de árvores, em seguida providenciaram a 

construção de uma capela. 

Como as maiores partes dos imigrantes eram vindos do norte da Itália e 

quase todos falavam o dialeto vêneto, a comunicação tornou-se fácil. Católicos 

fervorosos estavam habituados a centrarem suas atividades sociais na Capela de 

suas vilas de origem, e, aqui, na impossibilidade de encontrar uma estrutura 

religiosa já montada, tratou de criar as suas. As famílias mais próximas se 

organizavam e construíam uma capela, a qual passaria a ser o núcleo básico. 

A capela sempre teve prioridade sobre qualquer outra atividade societária e 

suas construções sempre foram maiores e melhores do que as residências 

particulares.  

Em alguns lugares, por falta de recursos, as famílias construíam os capitéis 

(oratórios) de madeira, de muralhas, de tijolos, etc..., que foram os precursores das 

capelas. Com o aumento da população, crescia a necessidade de construir capelas. 

Os imigrantes derrubavam os capitéis e construíam uma capela maior, 

primeiramente de tábuas rachadas, depois de tábuas serradas e, finalmente, de 

tijolos (ROVILIO, 1984).  

O Senhor L. P. relata: “depois da capela construída, uma das primeiras 

preocupações dos imigrantes era descobrir alguém na vizinhança que na Itália 

tivesse sido sacristão e trazido algum livro de orações e cânticos ou então a estátua 

de algum santo”. 

Encontrar um sacerdote na região naquela época era muito difícil. Dessa 

maneira, os colonos usaram a criatividade, criaram a figura do padre leigo. Este, por 

sua vez, consistia em alguém que geralmente era conhecido por sua religiosidade. 

Ele era encarregado de conduzir as novenas, abençoar os doentes e batizar as 
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crianças. Alguns, mais animados por sua condição “religiosa”, chegavam a rezar 

missas.   

A capela foi, e ainda é, o principal espaço social da comunidade, ao redor 

dela e sob a condução do padre, foram construídos, primeiramente o campo santo e 

depois o salão de festas. Nas capelas a comunidade organizava suas festas 

religiosas e sociais, constituindo o ambiente da cultura italiana.    

Em Vale Vêneto, encontraram-se três capelas que se constituem como 

marcos religiosos: Capela de São Valentin, Capela Nossa Senhora das Dores e 

Capela de Sant’Ana. 

 

 

4.5.1 Capela de São Valentin  

 

 

 No ano de 1878, instalou-se na linha quatro, hoje São Valentin, as quatro 

primeiras famílias vindas da região de Údine, na Itália. São elas: Pedro e José 

Londero e Batista e Leonardo Brondani. Após um ano, chegaram mais moradores 

nesta localidade, os quais se uniram para fazer um oratório e rezar aos Domingos.  

O oratório foi construído de tábuas rachadas e falquejadas a machadinho. 

Todos os dias à noite as famílias reuniam-se para a reza do terço. Aos domingos 

rezavam três vezes o terço, seguido de palavras de meditação pelos mais velhos 

que eram ouvidos com a máxima atenção.  

A princípio, por não haver a imagem do Santo, colocaram uma imagem do 

Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Mas quando Antônio Vernier retornara à 

Itália em busca de padres trouxe de lá a imagem do Padroeiro São Valentin, que foi 

logo introduzida no oratório.  
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Fotografia 12 – Capela de São Valentin.  
Fonte: Vizzotto, J. M. P. 

 

 

Mais tarde o oratório deixou de ser capitel e passou a ser capela. Segundo 

uma moradora relatou que: “naquele tempo era comum que as pessoas tivessem 

ataques de epilepsia. Por este motivo é que o Sr. Giovanni Venturini, fez uma 

promessa a São Valentim, por ocasião da grave doença do filho, o qual tinha 

constante ataques de epilepsia. Em agradecimento pela graça alcançada  e com a 

ajuda e o consentimento de todos os moradores  a capela foi construída em 1893 e 

dedicada a São Valentim como o padroeiro escolhido. Essa Capela é considerada a 

mais antiga e a única que possui a relíquia de seu padroeiro no seu interior.  

Tradicionalmente no último domingo de fevereiro acontece a festa do 

padroeiro. Pela manhã há uma missa campal em frente a capela, onde é recordada 

a biografia do Santo Padroeiro e a história da fundação da capela. Ao meio dia, é 

servido o almoço italiano e, à tarde, acontece novamente outra missa especialmente 

com a benção aos doentes e o beijo na relíquia.  Por muito tempo esta tradição foi 

esquecida, mas atualmente os moradores das mediações da capela estão 

procurando reativar e cultivar os costumes dos primeiros imigrantes. A presença de 

vários devotos de toda a região é bastante significativa nesta data. 
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4.5.2 Capela Nossa Senhora das Dores 

 

 

Está capela fica localizada na antiga Linha da Consciência hoje chamada 

Linha da Glória. Devido a uma graça alcançada pelo imigrante italiano Giusseppe 

Dotto, é que se deu, desde o ano de 1892, a devoção das famílias da Linha da 

Consciência pela Nossa Senhora da Piedade. Giacomini (2000, p.21), relata que 

Giuseppe Dotto trouxe consigo da velha Itália uma grande devoção à Mãe de Deus. 

Certa ocasião ao anoitecer cavalgando em direção a sua casa, de repente ouviu um 

barulho. O cavalo assustou-se saltou despencando o precipício abaixo, caiu nas 

águas profundas e morreu posteriormente. O Sr. Giuseppe ficou suspenso nos 

galhos das árvores, gritando por socorro e, sendo atendido pelos poucos vizinhos, 

salvou-se. Após ser socorrido e narrar o fato aos vizinhos e muito devotos a Nossa 

Senhora, por unanimidade reconheceram e atribuíram o salvamento à proteção da 

Mãe de Deus. Ainda relata o autor que o Sr. Augusto Massoneto deu a idéia de se 

colocar encravado na plataforma de um enorme tronco de grapia, à esquerda da 

estrada, em frente ao precipício, uma estampa de papel de Nossa Senhora, em 

forma de agradecimento. Em função de que a imagem ficou exposta ao tempo mais 

ou menos uns cinco anos, aos poucos a sua estampa foi se deteriorando. Dessa 

forma, os moradores cavaram a machado, no mesmo tronco da árvore, um nicho 

para que fosse introduzida uma estatueta de Nossa Senhora. 

Conforme depoimentos dos pesquisados a partir deste fato é que nasceu a 

devoção à Mãe de Deus na região e por vários anos reuniam-se em volta do tronco, 

principalmente aos domingos do mês de maio, para orar e pedir a Santa proteção 

para suas famílias. As mães recomendavam aos seus filhos que, toda a vez que 

passassem em frente da imagem, fizessem uma prece a Nossa Senhora. As 

mulheres tinham o costume de trazer flores silvestres para ornamentar o tronco. 

Com o tempo as hastes enraizaram na terra, tornando este local florido na 

primavera.  

Devido ao terreno ser em declive e correndo risco de desmoronamento e de 

se perder a imagem de Nossa Senhora, alguns moradores contam que as famílias 

resolveram então construir um pequeno capitel de madeira a cerca de 300 metros do 

local.  No livro de registro da Paróquia de Vale Vêneto consta que no ano de 1916 
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foi desmanchado o capitel de madeira e construído um de material, que foi bento e 

onde de vez em quando era rezada uma missa. 

Em 1934 o Padre Rafael Iop, Vigário na época, resolvera, juntamente com os 

moradores, construir uma capela de alvenaria no terreno doado pela família 

Giacomini. Por muito tempo o lugar de origem do oratório continuou a ser venerado 

pelas pessoas que por lá passavam, faziam o sinal da Cruz e rezavam sua prece. 

Hoje, há poucos vestígios deste lugar. Após a conclusão da capela, o pároco 

adquiriu uma imagem maior de Nossa Senhora da Piedade, “La Pietá”, ou também 

chamada Nossa Senhora das Dores, vinda da Itália, juntamente com outras imagens 

destinadas à Igreja Matriz de Vale Vêneto. (GIACOMINI, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 13 – Capela Nossa Senhora das Dores. 
Fonte: Vizzotto, J. M. P. 

 

 

A partir de 1934, cessa a invocação a Nossa Senhora da Piedade e passa a 

então a capela ser consignada pelo nome de Capela de Nossa Senhora das Dores. 

Em 31 de dezembro de 1934 a Capela foi transformada numa capela-escola, com a 

devida licença da autoridade eclesiástica. Conforme consta no livro de registros da 

paróquia a inauguração oficial da capela, com missa festiva e a benção deu-se em 

maio de 1935. (GIACOMINI, 2000), 

A vida social e a religiosidade das famílias desenvolveram-se em volta da 

capela. O Sr. S. B. conta que “aos domingos era pregado o catecismo para as 

crianças em preparação à primeira eucaristia, pelo imigrante Luigi Giacomini, depois 
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a reza do terço e cantos costumeiros e quando terminavam de rezar as pessoas 

permaneciam em frente à capela para conversar de tudo e sobre tudo”. 

A festa da padroeira era comemorada no dia 15 de setembro. Nos dias que 

precediam a solene data, organizavam-se tríduos em preparação ao grande dia. 

Cada família da localidade se preparava para receber os parentes mais distantes. 

Num primeiro momento, era festejada a parte espiritual e, num segundo momento a 

Social. Pela manhã era celebrada a missa com cânticos festivos, após havia almoço 

comunitário regado a vinho e a tarde acontecia a tradicional “tômbola”, (bingo), a 

pesca e outros passatempos dos colonos. 

A partir da década de 1950, as coisas começaram a mudar e hoje, os 

costumes não se mantém como antigamente, apenas é recordada a data da 

padroeira celebrando uma missa campal. São poucos os moradores que 

permanecem no local, portanto a capela está um pouco esquecida.  Em outras 

ocasiões, durante o ano, sem data fixa, são realizadas outras celebrações, rezas e 

tríduos em honra à padroeira. 

 

 

4.5.3 Capela de Sant ‘Ana 

 

 

Sant’Ana é considerada a padroeira dos bons partos, invocada quando 

pareciam impossíveis. Esta Capela fica localizada na Linha denominada Sant Ana, 

localidade em que a família de Otílio e Stella Iop se instalaram quando vieram da 

Itália. Conta a Sra. C. Bordignon  que a residência era rodeada de mato e muito 

distante da cidade, tornando o casal apreensivos quanto ao nascimento de seus 

filhos. Devido o casal Atílio e Stella ter perdido três filhos por problemas de saúde 

após o seu nascimento, prometera que se os filhos nascessem sadios e se 

salvassem construiriam uma capela em honra a Sant’Ana. Fato esse que aconteceu 

sendo então construída a Capela em 1904 nesta mesma localidade. 
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Fotografia 14 – Capela Sant Ana.   

Fonte: Vizzotto, J. M. P. 
 

 

Conforme consta no livro de registros do Museu do Imigrante Padre João Iop, 

o casal teve dez filhos: Giovani Batista Rafael, Maria, Regina Otilia, Giuseppe 

Francisco, Francisco, Lorenço, Giovanni, Giovanni irmão, Marcelina e Vicente. 

Dentre os dez filhos o casal perdera três após o nascimento e serem batizados 

como era de costume. Faleceram, a Regina Otilia, Francisco e Giovanni, este último 

faleceu no mesmo dia em que nasceu nascendo após outro irmão que levara o 

mesmo nome dele. Era costume das famílias, batizarem os próximos filhos que 

nasciam com o nome daqueles que faleciam e geralmente batizavam com nomes de 

santos.  

A Sra C. B. conta que a “Capela foi construída pelo pedreiro Pedro Baldissera 

e com a ajuda dos demais moradores. Na época a construção deu-se com parede 

dupla utilizando pedras brutas e roliças escolhidas pelo Atílio. A cobertura foi feita 

com pedaços de tábuas e para introduzir a imagem de Sant’Ana e São Joaquim 

doado pelo casal Atílio e Stela trazida da Itália, mais tarde foi construído um altar 

pelo marceneiro Francisco Iop. Os bancos da capela foram confeccionados pelo 

imigrante Giuseppe Sartori que doou para a Capela juntamente com a imagem de 

São José, padroeiro dos marceneiros”. 

A primeira missa foi  presidida pelo Padre Roberto Cucollo (Polonês), no dia 

26 de julho de 1904. A missa era participativa com vários cânticos, seguida da 

procissão com a imagem da Sant’Ana num percurso de 500m nas proximidades da 

capela. Ao meio dia acontecia o tradicional almoço italiano, feito pelo cozinheiro e 
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imigrante Atílio Iop, que continuou dedicando-se a essa profissão até 1942, quando 

veio a falecer aos 86 anos de idade. No dia que antecedia a festa da padroeira eram 

feitos arcos de palmas de coqueiro decorados com camélias em frente a capela. No 

livro de registros da paróquia consta que a inauguração oficial, com missa e a 

benção da capela, deram-se em maio de 1935.  

No período de 1967 à 1977, na época vigário Padre José Canciam, por  

motivos diversos as festas deixaram de ser realizadas, esporadicamente acontecia 

alguma missa no local ou as famílias reuniam-se para rezar o terço.  

Passado alguns anos e por iniciativa do casal Gilmar e Anita Sartori e com a 

colaboração dos demais moradores que fazem parte da comunidade daquela Linha 

fizeram com que novamente acontecessem as festas. A capela passou por algumas 

reformas e ampliações de cômodos para receber os devotos.   

O dia da padroeira dos bons partos é 26 de julho. O ponto alto da festa é a 

missa solene, acompanhada de cânticos religiosos a qual é realizada por volta das 

dez horas da manhã em homenagem a Santa. Os devotos se reúnem em carreata 

com a padroeira saindo em frente da Igreja Matriz de Corpus Christi, percorrendo o 

trajeto na Linha Duas até a Linha de Sant ‘Ana. A Santa é recebida com disparos de 

foguetes, anunciando a sua chegada. Ao meio dia é servido almoço italiano e à tarde 

as pessoas se reúnem para o tradicional jogo do bingo a fim de reviver os costumes 

de antigamente. 

Devido a grande religiosidade do casal de imigrantes Atílio e Stella Iop, 

tiveram uma filha religiosa a Maria, Madre Franciscana; Giovani Batista Rafael e 

Giuseppe Francisco, Padres Palotinos.  

O Padre Rafael era estudioso e interessado, importava-se muito com a 

educação e as vocações, ajudou na construção do Seminário Rainha dos Apóstolos, 

sendo o primeiro reitor, cargo que ocupou por 12 anos.  

Em 1963, por solicitação do povo de Vale Vêneto o Grupo Escolar do ensino 

primário da comunidade em sua homenagem passou a denominar-se Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Pe. Rafael Iop. 
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4.6 Capitéis 

 

 

Os capitéis são pequenas capelas com altar, construídos ao longo dos anos 

pelos imigrantes como forma de pagamento de promessas, para pedir alguma 

proteção ou delimitando uma determinada comunidade ou linha. Em épocas nas 

quais não existiam igrejas e capelas de maior porte ou porque estas ficavam longe 

das residências, os capitéis serviam como local de encontro para a recitação do 

terço na comunidade ou com a finalidade de guardar o santo pelo qual possuíam 

muita devoção. 

De acordo com Santin (1986, p.18), “os Capitéis pontilhando as estradas 

eram os marcos contínuos da presença permanente e da proteção concreta do 

Senhor, Deus dos desvalidos. Tudo indicava que todas as coisas se resolveriam 

entre eles e Deus”. 

Em algumas situações eram construídos por um grupo de famílias ou pela 

própria comunidade, para expressar a fé e atender interesses particulares ou 

comunitários. As devoções e práticas comunitárias eram manifestadas através das 

peregrinações, procissões, novenas, tríduos e solenidades festivas, sendo estas, 

realizadas quase sempre em agradecimento a fenômenos naturais, à produção 

agrícola, doenças e principalmente, ao santo padroeiro de cada capitel.  Em muitos 

eram realizadas missas e em outros, momentos de oração, porém o que todos têm 

em comum é que foram construídos nas proximidades das casas e à beira das 

estradas. No decorrer do tempo alguns capitéis evoluíram para  capela. 

A religiosidade sempre esteve fortemente presente entre os imigrantes 

italianos e cada capitel tem sua história de dor, angústia, anseios e esperanças. 

Muitas vezes também compreendem grandes alegrias e agradecimentos por graças 

alcançadas. Segundo Girardi (1995), para quem viveu com muitas dificuldades sem 

acesso aos recursos básicos da vida, eram buscado forças e conforto nas pequenas 

capelinhas através das rezas. 

Cita-se a seguir, os Capitéis construídos na localidade de Vale Vêneto pelos 

imigrantes italianos: Capitel de Santo Antonio, Capitel de São Patrício e Capitel de 

Nossa Senhora do Rosário da Pompéia. 
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 4.6.1 Capitel de Santo Antonio 

 

 

Localizado na Linha Três, mais conhecida como a Linha dos Brondani, este 

marco foi construído em honra a Santo Antonio. Ele foi construído pelos próprios 

membros da família Brondani logo que chegaram da Itália, em 1878.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 15 - Capitel de Santo Antonio. 
Fonte: Vizzotto, J. M. P. 

 

 

O imigrante Geovani Battista Brondani possuía uma imagem de Santo 

Antonio em papel e pano emoldurada num quadro, da qual era devoto na Itália, 

trazendo consigo essa devoção.  Conforme relatam os moradores que para a sua 

proteção e das demais famílias, os Brondani construíram então um pequeno oratório 

para colocar o Quadro de Santo Antônio. Em princípio foi feito de madeira, mais 

tarde foi aprimorado com pedaços de tijolos e rebocado com barro. 

Relatam os mais antigos moradores que passados alguns anos um imigrante 

da comunidade de Vale Vêneto fez uma promessa para que o filho deficiente 

alcançasse a graça da cura, em troca ele doaria a imagem de Santo Antônio. 

Recebida esta graça, o imigrante colocou a imagem no interior do Capitel como 

forma de pagamento da promessa. A imagem permanece no local até a presente 
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data. A partir dessa graça, todos os anos, no dia 13 de Junho, dia de Santo Antonio, 

é celebrada a missa no capitel com a participação de muitos devotos. Na ocasião, 

são confeccionados e distribuídos pelas senhoras voluntárias e devotas da 

comunidade os pães bentos em homenagem a Santo Antônio. 

 

“Segundo o folclore brasileiro e italiano é rico em alusões aos poderes 
milagrosos do santo, em questão de casamento e coisas perdidas, etc. Mais 
importante de tudo isso é a caridade para com os necessitados, através da 
Instituição conhecida como o “Pão de Santo Antônio”, que é gesto que 
perpetua o espírito da caridade para com os pobres, tão generosamente 
vivido pelo nosso santo.” (Padre Battisti, 2005 p.17). 

 

Entre os anos de 1905 e 1964 outros reparos no Capitel foram realizados. Por 

um bom tempo o Capitel ficou abandonado, tendo em vista que o mais próximo 

morador que mantinha os devidos cuidados mudou-se para outra cidade. Hoje, 

permanece com as mesmas características, graças à boa vontade e dedicação de 

algumas famílias que ainda permanecem próximas ao Capitel, e que cuidam desta 

pequena capelinha dentro das suas possibilidades. 

 

 

4.6.2 Capitel de São Patrício  

 

 

Ầ beira da estrada, retirado do povoado, é que está localizado o Capitel de 

São Patrício, numa distância de aproximadamente uns dois quilômetros do centro de 

Vale Vêneto. 

Em sua chegada, ainda no final do Século XIX, além dos baús de madeira, 

baldes de cobre, enxadas, machados, serras, facões e muita saudade dos que 

permaneceram no velho continente, os imigrantes portavam um espírito arrojado 

para construir uma nova vida. 

Trazida da Itália pelos imigrantes, a devoção a São Patrício era para pedir a 

proteção contra as cobras.  No desbravamento da mata nativa para construção de 

suas moradas os imigrantes deparavam-se com enormes cobras, daí que surgiu a 

iniciativa da construção de uma pequena capelinha para orar pedindo a proteção.  

O capitel foi construído em 1898, numa propriedade que foi doada pelo 

imigrante Jayme Iop e esposa. Os mais antigos contam que o Senhor Baldissera 
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teve um parente picado por uma cobra venenosa e, sabendo da gravidade do fato e 

da falta de recursos próximos, a família fez uma promessa a São Patrício para que a 

pessoa se salvasse. Assim que a graça foi recebida, iniciou-se a construção do 

pequeno oratório. O lugar tornou-se o ponto de encontro das famílias mais próximas 

para diariamente, à noite, rezar o terço, organizando a vida religiosa dos moradores.  

 

 
Fotografia 16 - Capitel de São Patrício.  

Fonte: Vizzotto, J. M. P. 
 

 

Nestes templos do sagrado, a vida se revela e se transforma também em 

festa e segundo os moradores mais antigos, a festa do santo padroeiro era 

anunciada para a vizinhança, através de foguetes disparados um dia antes da 

realização. Assim, os moradores das outras localidades sabiam que haveria 

comemoração.  

O ponto alto da festa era a missa solene, após almoço e à tarde era para 

jogar a “tômbola” (bingo), cantar, tomar vinho e outras diversões.  
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Fotografia 17 - Interior do Capitel de São Patrício.  

Fonte: Vizzotto, J. M. P. 
 

 

Em 1987, este Capitel teve alguns melhoramentos, porém hoje é visitado 

somente no dia da missa em honra ao Santo Padroeiro. 

Todo o dia 17 de março é dedicado a São Patrício e, ainda hoje, é celebrada 

uma missa em sua honra no local do Capitel.  Muitas pessoas participam desta 

missa para pedir proteção contra as picadas de cobras.  

 

 

4.6.3 Capitel de Nossa Senhora do Rosário da Pompéia 

 

 

Como já comentado, a religião foi o principal elemento cultural que o imigrante 

trouxe na bagagem dando forças aos imigrantes nos momentos mais difíceis. Dessa 

fé é que surgiu a iniciativa de uma promessa feita pela família de Domenico e Santa 

Puppin Bortoluzzi, procedentes da província de Treviso. 

A história deste Capitel é contada pelo Senhor S. Bortoluzzi, neto de 

Domenico e vizinho ao Capitel. Diz ele que: “a construção do capitel deu-se devido a 

uma graça alcançada pelo seu avô. Não havendo recursos médicos e tendo o mal 

do câncer, ele e sua esposa invocaram a Nossa Senhora que o ajudasse a livrar-se 

deste mal. Com muita fé e devoção diante da imagem de Nossa Senhora, ele 

conseguiu se recuperar da enfermidade. Em 1894, foi erguido o Capitel coberto de 

folhas de coqueiro. Com o passar dos anos, pelo desgaste, foi trocado por 
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“escandoles” (lascas de árvores esculpidas). Na ocasião foi celebrada uma missa 

em agradecimento pela graça recebida”. 

 

 

 
Fotografia 18 – Capitel de Nossa Senhora do Rosário da Pompéia.  

Fonte: Vizzotto, J. M. P. 
 

 

Esta pequena capelinha foi construída às margens da estrada, hoje 

denominada Rua do Comércio. O dia da Nossa Senhora é 07 de outubro, mas não é 

só nesta data que ela é homenageada já que sempre que os fiéis sentem 

necessidade reúnem-se para rezar o rosário ou alguma missa com intenção 

especial. Neste dia é cultivada a tradição de rezar um terço especial e com o canto 

das ladainhas. 
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Fotografia 19 – Interior do Capitel de Nossa Senhora do Rosário da Pompéia. 

Fonte: Vizzotto, J. M. P. 
 

 

4.7 Santuário da Mãe Rainha Três Vezes Admirável de Schoenstatt 

 

 

Construído em 1952, pelas pessoas devotas da comunidade, este pequeno 

Santuário dedicado a Mãe Rainha três Vezes Admirável fica localizado na Rua Ir. 

Jacinta em frente à Escola Estadual Padre Rafael Iop. A devoção a nossa Senhora 

foi tão marcante pelos imigrantes que hoje é inconcebível um lar católico italiano 

sem a imagem da Mãe Rainha.  

Ela é dita Mãe Rainha Três Vezes Admirável pela sua grandeza de sua 

posição junto a Deus Uno e Trino. Primeiro como Mãe de Deus, Segundo Mãe do 

Redentor e Terceiro como Mãe dos Oprimidos. De Schöenstatt porque o lugar que 

Deus escolheu para estabelecer esse santuário significava belo lugar. (CESCA, 

1973) 

Sra A. B. conta que, “à noite, antes de tomar o merecido descanso, à luz de 

fogo de lenha, os imigrantes se ajoelhavam ao redor da mesa de refeição e rezavam 

o terço e as ladainhas de Nossa Senhora”. Após o terço, oravam vários “Pai-nosso” 

na intenção daqueles que permaneceram na Itália e no final, o bendito seja Deus, 

oração que concluía todas as orações, públicas ou familiares, dos italianos.  
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Fotografia 20 – Capela do Santuário da Mãe Rainha Três Vezes Admirável de Schoenstatt.  

Fonte: Vizzotto, J. M. P. 
 

 

A espiritualidade trazida pelos imigrantes italianos é bem típica. Brotando do 

caráter sentimental, próprio da alma italiana, a devoção está centralizada em torno 

da Sagrada Missa e à Virgem Maria. Sua veneração é, de certo modo, a 

transfiguração do carinho e da grande importância que os italianos atribuem à 

presença e ação da mãe no lar (CESCA, 1973). 

A moradora Sra  A. B. relata um fato particular relacionado a uma graça 

alcançada: “orava muito a Mãe Rainha Três Vezes Admirável pela paz na família e a 

mesma foi atendida”. 

Todo o dia 18 de cada mês é consagrado o dia da Mãe Rainha Três Vezes 

Admirável de Schoenstatt. Neste dia é celebrada uma missa com a participação dos 

devotos da comunidade em frente ao Santuário.  

 

 

4.8 Gruta Nossa Senhora de Lourdes 

 

 

Outro símbolo religioso significativo de expressão de fé, local de orações, 

construída por promessa em meio à mata, configurada em um espaço diferenciado, 

onde as belezas naturais e o sagrado se unem, resultando em um ambiente de paz 

e tranqüilidade contemplada e admirada pelos fiéis é a Gruta. 
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A Gruta Nossa Senhora de Lourdes está localizada entre enormes árvores à 

beira da estrada que liga os dois núcleos mais antigos da Imigração Italiana na 

região: Silveira Martins e Vale Vêneto. Neste mesmo local existe uma fonte d’água 

pura e cristalina que serve os fiéis que lá passam. A gruta constitui-se em uma 

pequena edificação de pedras onde a imagem da Virgem Maria se encontra em um 

nicho, à esquerda. No centro, existe o altar do Cristo Crucificado e à direita há outro 

nicho que abriga a imagem da Santa Bernadete, trazida da Itália.  

A iniciativa de construir uma Gruta em honra a Nossa Senhora de Lourdes foi 

do Padre Antônio Marin. A finalidade era pedir proteção a Virgem Maria contra as 

grandes enchentes e secas, principalmente ocorridas em meados de 1941.  

Nesse ano, durante oito dias a chuva não cessava, o morro começou a 

desmoronar, correndo o risco do desaparecimento de Vale Vêneto. Muitas casas 

ficaram soterradas, plantações prejudicadas e os inúmeros desmoronamentos 

levavam árvores e pedras morro abaixo. O colégio Nossa Senhora de Lourdes foi 

inundado, também devido aos desmoronamentos; o riacho que passava por baixo 

do colégio não conseguiu dar evasão às águas provocando a invasão do Colégio.  

Conta a história que uma enorme pedra rolava contra o Colégio e o Padre Valentin 

traçou o sinal da cruz e a pedra milagrosamente estancou-se. “Foi uma graça da 

virgem”, conclui o vigário. (MARCUZZO, p. 12, 1992). 

O Padre Valentin Zamberlan, na época vigário de Vale Vêneto, foi procurado 

pelo Padre Antonio que lhe pediu licença para construir uma Gruta. Durante as 

missas dominicais os padres explicavam ao povo como deveria se realizar a 

promessa. Prometeram juntos, construí-la e colocariam nela a imagem da Virgem de 

Lourdes com a intenção de alcançar sua proteção contra as calamidades da 

natureza (MARCUZZO, 1992). 

Em 1941, liderada pelo Padre Pedro Luis Bottari, coadjutor do vigário na 

época, e com a ajuda de todos os paroquianos, foi iniciada a construção da Grurta. 

Cada família contribuía monetariamente com cinco mil réis, além do trabalho 

voluntário.  
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Fotografia 21 - Gruta Nossa Senhora de Lourdes.  

Fonte: Vizzotto, J. M. P. 
 

 

Conforme consta no Livro de Ata n.º01 do Livro Tombo da Paróquia de Vale 

Vêneto, a primeira missa campal aconteceu no dia 24 de maio de 1942, na ocasião 

da inauguração da Gruta. O Bispo Dom Antonio Reis, representado pelo Mons. 

Pascoal Gomes Librelotto trouxe uma garrafinha de água benta da Gruta de Lourdes 

da França e derramou na fonte no ato da benção da inauguração, ficando assim a 

água abençoada. No final do ano de 1942 a obra foi concluída, ela passou por 

algumas reformas em 2007 e outros reparos neste ano de 2009. Hoje, esse marco 

de fé se mantém vivo testemunhando a religiosidade de nossos imigrantes. 

L. Pivetta, neto de imigrante italiano, hoje com 84 anos, conta: “Que nas mais 

fortes estiagens que já aconteceu a fonte da Gruta nunca secou, pelo contrário, 

quanto maior a seca, mais água jorrava dela e os deslizamentos nunca mais 

aconteceram ”. 

Neste ano de 2009 ocorreu a 67ª Romaria a Gruta Nossa Senhora de 

Lourdes, a qual acontece anualmente no segundo domingo de fevereiro 

prosseguindo a festa com almoço típico italiano. Fiéis de toda a região deslocam-se 

para esta caminhada de fé a fim de pedir graças e agradecer as bênçãos recebidas. 

Inúmeras foram as graças dispensadas através da Virgem Maria. Algumas se 

encontram registradas em plaquetas e afixadas pelos fiéis nas pedras que 

sustentam a imagem. Sobre uma lápide de mármore, ao pé da Santa está 

estampado o verso de autoria do Padre Pedro Luiz Bottari por ocasião da 

inauguração: 
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“É promessa, Mãe Querida, 

Nestes montes sem suporte, 

Onde o povo busca a vida, 

Não permitas ache a morte”. 

 

Pela quantidade de placas aos pés da imagem podemos perceber a prova do 

testemunho de fé e retribuição pelas promessas feitas e que foram alcançadas por 

pessoas nas suas diversas intenções. 

As pessoas recorrem aos locais sagrados, onde pedem auxílio, fazem 

promessas, almejam alguma graça geralmente num momento de dificuldade, 

utilizando o terço nas orações, depositando flores e acendendo velas como 

manifestação de fé. 

O dia 11 de fevereiro é o dia consagrado a Nossa Senhora de Lourdes e o dia 

mundial do enfermo, portanto é sempre celebrada a missa dos doentes. Devotos e 

enfermos, vindos de muitas cidades chegam para participar da missa, receber a 

benção pelo celebrante e levar água benta da fonte.  

 

 

4.9 Ermidas 

 

 

Estas simbolizam pontos de parada, reflexão e encontro com Deus. As 

ermidas são construções simples, pequenos oráculos, erguidos fora do povoado, 

construídos pela devoção do povo como expressão de sua fé na especial presença 

divina. As ermidas e grutas estão mais ligadas à grande devoção a Maria Mãe de 

Jesus, que os Italianos trouxeram como parte do tesouro de sua vivência religiosa. 

Estas se constituem em pequenas construções sacras contendo no seu interior uma 

imagem da Mãe Rainha no centro e uma cruz na parte superior externa. 

As ermidas encontradas em Vale Vêneto são: Ermida da Mãe Rainha Três 

Vezes Admirável de Schöenstatt e Ermida Nossa Senhora de Lourdes.  
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4.9.1 Ermida da Mãe Rainha Três Vezes Admirável de Schöenstatt  

 

 

Esta ermida está localizada às margens da estrada de Linha Duas, no final da 

Rua Paulo Bortoluzzi e próxima ao campo de futebol, em que os Seminaristas de 

Vale Vêneto jogavam.  

Sua construção data de 18 de outubro de 1949, e surgiu pela iniciativa de um 

Seminarista devoto a Nossa Senhora e que na época permanecia em regime de 

internato no Seminário. 

Conforme comunicação pessoal, Clementino Marcuzzo, foi o idealizador desta 

pequena Ermida da Mãe Rainha Três Vezes Admirável sendo a primeira a ser 

construída depois do Santuário de Schöenstatt de Santa Maria. A construção deu-se 

com a ajuda de mais dois seminaristas, Domingos Pasa e João Sartori. Clementino 

foi ordenado Padre e muito fez para a preservação destes marcos de religiosidade. 

 

 

 
Fotografia 22 - Ermida da Mãe Rainha Três Vezes Admirável de Schöenstatt. 

Fonte: Vizzotto, J. M. P. 
 

 

Devotos da comunidade relatam que após alguns anos a Ermida permaneceu 

abandonada e, no dia 17 de outubro de 2004, foi reinaugurada pelo Padre Antônio 

Maria, muito conhecido nos meios de comunicação religiosos, e que também foi 

Seminarista na época, em Vale Vêneto. 
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Sem nenhuma data em particular, as pessoas se reúnem para tríduos, 

novenas, para rezar o terço, pedir e agradecer graças. 

 

 

4.9.2 Ermida Nossa Senhora de Lourdes  

 

 

Fica situada à direita da estrada de Linha Duas, também no final da Rua 

Paulo Bortoluzzi. Em 1949 foi construída pelos Padres e Seminaristas em honra a 

Nossa Senhora de Lourdes, num recanto em meio à natureza com pedras, flores, 

água e bosque, semelhante aos lugares santos de origem dos imigrantes na Itália. 

Sempre antes e depois dos jogos de futebol, os Padres e Seminaristas 

dirigiam-se até a grutinha para rezar um terço e pedir a proteção durante os jogos. 

Também se reuniam por outros motivos particulares.  

 

 

 
Fotografia 23 - Ermida Nossa Senhora de Lurdes  

Fonte: Vizzotto, J. M. P. 
 

 

Em datas não específicas, devotos reúnem-se para rezarem juntos. Também 

é visitada a ermida por pessoas que vão pedir alguma graça em especial. 

Por vários anos o mato fechou a Grutinha, a qual restou abandonada. Em 

2004 foi recuperada por vizinhas moradoras do local, devotas da Nossa Senhora.  
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 4.10 Calvário 

 

 

Outro registro da manifestação religiosa da população é o Monte Calvário, 

marco religioso construído pelos moradores da comunidade de Vale Vêneto.  O 

calvário representa os últimos passos dados por Jesus Cristo após sua prisão, 

condenação e morte. 

Em 1913, segundo depoimento de moradores, a construção foi idealizada, a 

partir de uma sugestão dada pelos Padres capuchinhos que na época pregavam 

missões na localidade. Ao olharem para aquele monte imaginaram que lá seria o 

lugar ideal para se construir um belo calvário.  Neste monte foram erguidas então as 

pequenas capelinhas que representam as quatorze passagens de Cristo antes de 

ser crucificado. No interior de cada capelinha, pequenas imagens esculpidas dão a 

dimensão do sofrimento de Jesus Cristo. 

 

 

 
Fotografia 24 – Interior das capelinhas do Calvário. 

Fonte: Vizzotto, J. M. P. 
 

 

O monte fica localizado cerca de 100 metros do povoado. Aos domingos, 

quarenta dias antes da Páscoa na Quaresma, são feitas caminhadas com paradas 

em cada capelinha com meditações e cânticos litúrgicos, em preparação à grande 
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festa da Ressurreição de Cristo. Esse evento religioso é culturalmente conhecido 

como “Via Sacra”. 

Na sexta-feira que antecede a Páscoa, os peregrinos saem da frente da Igreja 

Matriz, percorrendo as ruas da localidade em procissão com a imagem da 

representação de Cristo morto. No Monte Calvários são visualizados as 14 estações, 

as quais contam o Martírio de Jesus Cristo. A procissão é um dos acontecimentos 

religiosos de maior tradição na localidade.  

 

 

 
Fotografia 25 – Capelinhas do Monte Calvário  

Fonte: Vizzotto, J. M. P. 
 

 

Em seu ponto mais alto têm-se uma vista panorâmica de todo o Vale e neste 

local é possível visitar a imagem de Cristo exposta no Monte Calvário. Muitas Vias 

Sacras são feitas em vários momentos durante o ano pelos moradores, 

principalmente nas horas de dificuldades na comunidade. O Morro do Calvário hoje 

encanta não somente pela beleza, mas também porque proporciona uma 

incomparável sensação de paz, com vista privilegiada. 
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4.11 Museu do Imigrante Padre João Iop 

 

 

O Museu leva o nome do Padre João Iop em sua homenagem por ser o 

primeiro Padre Palotino brasileiro. Nascido no Barracão de Val de Búia no dia 15 de 

maio de 1878, filho de Pedro Iop e Luigia Girotto. 

Padre João Iop destacou-se como formador e catequista sempre com muita 

simplicidade, humildade, bondade, colocando acima de tudo a Glória de Deus e o 

bem da Província dos Padres Palotinos. Ordenou-se sacerdote aos 24 anos em 

Porto Alegre. Em 1921 voltou para Vale Vêneto como diretor dos Seminaristas que 

viviam na Casa Canônica. Foi também vigário de Vale Vêneto de 1923 a 1936. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 26 – Pe.João Iop primeiro Padre Palotino do Brasil e Patrono do Museu. 

Fonte: Museu de Vale Vêneto 
 

 

O Museu do Imigrante é considerado o maior acervo histórico cultural italiano 

do Rio Grande do Sul, fundado em 26 de julho de 1975, por Eduardo Marcuzzo e 

inaugurado no dia 29 de outubro de 1978, por ocasião das comemorações do 

Centenário da Colonização Italiana no Estado. 
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Fotografia 27 – Documentos pertencentes ao Museu de Vale Vêneto 
Fonte: Acervo do Museu do Imigrante de Vale Vêneto 

 

 

Esse Museu conta com um ótimo acervo histórico cultural com mais de dez 

mil peças valiosas que pertenceram às famílias colonizadoras de Vale Vêneto. São 

vários objetos de lavoura, utensílios domésticos, artesanato, móveis da época, 

roupas e instrumentos musicais. Há várias peças existentes no acervo que ao 

analisá-las, percebe-se a falta de condições financeiras da época para adquirir 

máquinas e implementos agrícolas modernos instigando o imigrante a fazer o seu 

próprio instrumento de trabalho, reformando ou adaptando conforme as suas 

necessidades de uso diário e visando à praticidade. 

Além das peças exclusivas referentes às atividades exercidas no início da 

colonização e trazidas da Itália, o Museu conta também com vários passaportes, 

documentos, fotografias históricas e livros manuscritos que contém registrado o 

nome de todas as famílias imigrantes e o “paese4” da Itália de onde vieram. Toda 

essa documentação encontra-se sem nenhum tipo de classificação e descritos 

conforme as possibilidades e necessidades do acervo.  

 

                                            

4 Tradução livre da autora: “localidade da Itália onde nasceram os imigrantes” 
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Fotografia 28 – Objeto sacro de 1878 doado pela Condessa Ana Stackpoole. 
Fonte: Acervo do Museu do Imigrante de Vale Vêneto 

 

 

O acervo guarda também uma quantidade expressiva de objetos de cunho 

religioso, entre eles missais, bíblias, livros religiosos, terços, medalhas, quadros e 

imagens de santos, a mesa onde foi celebrada a primeira missa, o ostensório doado 

pela condessa Stackpoole, a imagem de São Francisco em madeira de 1878 trazida 

da Itália e que pertencia a Paulo Bortoluzzi.  

Há também vários aparamentos, roupas usadas pelos Padres nas 

celebrações das missas e outros acontecimentos religiosos; o acervo possui ainda 

objetos inativos das capelas, como o primeiro sacrário da capela de São Valentin, e 

vários outros objetos interessantes, como os sacos de coletas, os quais têm uma cor 

específica para cada ocasião.  

Devido a grande espiritualidade trazida pelo imigrante italiano, I. M relata: 

“encontra-se montado em uma sala específica do Museu um dormitório típico de 

casal usado no início da colonização, com imagens de santos, um crucifixo acima da 

cabeceira, água benta em recipientes próprios e pregados aos lados da cama para o 

casal fazer o sinal da cruz ao deitar-se e/ou  levantar-se. Também está afixado na 

parede acima da cabeceira um enorme terço em madeira que reflete a religiosidade  

dos imigrantes italianos”.  
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Fotografia 29 – Roupas usadas pelos padres na época da colonização italiana 

Fonte: Acervo do Museu do Imigrante de vale Vêneto 
 

 

O acervo retrata toda uma história da fundação e desenvolvimento da 

localidade e que transmite à sociedade atual a reconstituição de sua origem. Foi 

constituído através de doações feitas pela comunidade e pela iniciativa do fundador. 

O Sr. Eduardo Marcuzzo, fundador do Museu, quando criança  se apaixonou 

pelas histórias de imigrantes italianos que o pai contava. Um dia resolveu juntar 

pedras indígenas pelas lavouras. Queria fundar um museu de pedras, mas, quando 

achou alguns objetos antigos, suas idéias mudaram, resolveu coletar a história dos 

imigrantes, contando a origem de cada peça que encontrava. (MARCUZZO, 1994) 

Hoje este acervo preserva a memória da comunidade local. É o lugar que 

todos recorrem quando querem conhecer aspectos da vida dos imigrantes e seus 

descendentes e está sob os cuidados de Inês e José Paulo Marcuzzo, filhos do 

fundador Eduardo. 

O acervo também é considerado, um centro de Pesquisas genealógicas com 

o nome e a origem das famílias dos primeiros imigrantes italianos da 4ª Colônia 

Imperial. Esta documentação favorece várias pesquisas históricas, acadêmicas ou 

por simples curiosidade familiar. 



 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir desta pesquisa foi possível buscar a história do patrimônio cultural 

religioso de Vale Vêneto. Pode-se constatar que existe uma ampla relação entre 

imigração italiana e religiosidade presente na localidade. Percebeu-se que a maior 

relação imigração/religião é materializada na construção dos símbolos religiosos, os 

quais expressam a fé destes habitantes. Esta religiosidade pode ser observada e 

manifestada das mais diferentes formas e símbolos religiosos identificados, como a 

cruz, o sino, as imagens dos santos, o terço, a Igreja, as Capelas, os Capitéis, as 

Ermidas, os Monumentos, as Grutas, o Calvário e o Museu. Os marcos religiosos da 

colonização italiana de Vale Vêneto é formadora do cenário da localidade, ao longo 

da paisagem. 

Constatou-se que os imigrantes italianos antes de imigrarem para o Brasil, 

eram fortemente influenciados pela Igreja Católica. Eles tinham na figura do padre 

não somente o apoio religioso, mas, também, a orientação da família e dos 

negócios. Na época os colonos tinham mais interesse em construir Igrejas do que 

escolas, pois confiavam mais nas orações e bênçãos de Deus. Nestes templos do 

sagrado a vida dos imigrantes italianos também se transforma em festa e, são nas 

festas das santas e santos padroeiros da comunidade, que têm um dia marcado 

para em procissão consagrar os ritual da vivência religiosa e desfrutar da cultura 

italiana. 

É importante ressaltar que a cultura italiana encontrada, se manifesta em 

vários aspectos, todos eles passíveis de serem explorados para atração de 

visitantes. Pode ser observada nas faces, nas formas de expressão, no dialeto 

italiano, modo de viver e fazer da comunidade e nas manifestações culturais. Essa 

cultura pode ser contemplada no artesanato, nos prédios, nas lavouras, no badalar 

dos sinos, na gastronomia, nas procissões, nos cantos populares e religiosos. A 

cultura italiana, aqui vivenciada e cultivada constitui-se em herança renovada a cada 

dia e que compete aos descendentes o papel fundamental de entendê-la, protegê-la, 

dissemina-la e qualificá-la como um patrimônio individual e coletivo. 

Conforme dados obtidos dos colaboradores descendentes de imigrantes 

italianos da comunidade, a religiosidade foi o principal elemento cultural que o 
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imigrante trouxe na bagagem, ela lhe deu força nos momentos mais difíceis. 

Buscavam na religião subsídios para ter saúde, livrar-se dos perigos, ter uma boa 

safra. Dessa perseverança e fé, encontravam o conforto espiritual de que 

necessitavam. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelos imigrantes, eles 

encontravam na religião a força necessária para prosseguir até o destino que lhes 

fora prometido e fazer dele o lugar onde pudessem viver dignamente.  

A investigação realizada mostrou que a religiosidade está presente até hoje 

de forma significativa nos moradores da comunidade. Os ensinamentos cristãos 

herdados dos antepassados são considerados alicerces da tradição familiar, 

representado principalmente na oração do terço diário e a participação nas missas. 

Deste modo, a influência da Igreja Católica na formação social e cultural na 

comunidade sempre foi acentuada em sua organização social que se baseava em 

preceitos religiosos e, por isso, ela se formava em volta de um símbolo religioso. 

Conforme os colaboradores da presente pesquisa, pose-se constatar que a 

religião sinaliza um caminho a ser seguido, uma conduta que leva a comunidade 

vivenciar o bem no fazer cotidiano. Essa conduta leva os fiéis a viverem conforme as 

pregações da religião, separando o sagrado, o que é permitido e honroso, do 

profano, que deve ser evitado. Ficou evidenciado a valorização dada pelos 

descendentes italianos na presente pesquisa que a população cultua o sagrado e 

que as atividades religiosas são consideradas como razão de vida. Inúmeras vezes 

são mencionados por eles dos que já vivenciaram o sentido religioso na comunidade 

e os que hoje continuam preservando e valorizando estes valores. 

Pode-se ressaltar que, os imigrantes italianos continuaram no Brasil, a 

reproduzir os costumes religiosos trazidos da Itália. Tal fato contribuiu para a fixação 

deste povo à nova terra, criando uma identidade cultural singular, a qual foi 

transmitida, de geração para geração, juntamente com os princípios e os valores 

cristãos, alicerces de sua fé e “busca constante” frente às dificuldades. 

Os imigrantes que colonizaram este belo vale procuraram transmitir a história 

no decorrer das gerações e a religiosidade foi o fator que mais contribuiu para a 

fixação das tradições e costumes italianas que constituem a cultura do local. Eles 

deixaram um belo exemplo de trabalho, perseverança baseado na religião 

demonstrada pelos marcos religiosos.  

É importante destacar que devido à intensidade da vida religiosa dos 

imigrantes italianos, torna-se indispensável preservar o patrimônio religioso. Não 
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apenas de igrejas, capelas, capitéis ou ermidas, mas de todas as suas 

manifestações religiosas que regem muitas das atitudes da população na vida em 

sociedade. Portanto estes elementos devem ser preservados. 

Observou-se que o desenvolvimento da localidade aconteceu com muito 

trabalho, muita dificuldade e com muita fé. O espaço geográfico onde Vale Vêneto 

está localizado é especial. Essa percepção dele ser especial é dada por quem visita 

o lugar, pois remete aos países europeus, partindo desde os costumes e vivências, 

até os traços da arquitetura encontrada nos marcos religiosos aqui deixados pelos 

antepassados. Percebe-se que o conjunto patrimonial e  que existe, dá sentido do 

lugar tornar-se especial. O local é adequado para passeios ecológico-religioso, 

principalmente por permitir o contato com a natureza, garantindo ar puro, descanso 

e tranqüilidade para os finais de semanas. Na investigação, constatou-se  que Vale 

Vêneto é um local onde as pessoas podem encontrar um lugar alternativo e 

acolhedor que transcende a turbulenta vida da cidade. 

A preservação dos marcos religiosos é fator de orgulho para a comunidade. 

Para eles a religião católica está acima de tudo e é motivadora em todos os 

sentidos. A “força da fé” está presente na decoração da igreja para a festa do 

padroeiro, na oferenda, na missa, no terço em família entre outros. Parece que tudo 

o que está relacionado à religião é motivo de felicidade. Todo esse conjunto de 

fatores remete a um forte legado religioso deixado pelos antepassados o qual deve 

ser preservado e repassado para as gerações futuras. 

A cultura e a religiosidade trazidas pelos imigrantes constituem-se em 

suportes cotidianos na vida dos moradores, mesmo sendo identificados que as 

práticas religiosas se davam de forma mais intensa no início da colonização.  

Constatou-se que com o passar dos anos os hábitos dos colonos foram 

mudando, deixando um pouco de construir marcos religiosos e sim modificando seus 

espaços. Toda a modificação feita na paisagem local foi para melhorar as condições 

de vida e atividades socialmente compartilhadas. Essas ações referentes a 

identidade da comunidade constitui o patrimônio. Isto permite entender que o 

sagrado foi substituído por formas profanas advindas das atividades econômicas 

desenvolvidas pela comunidade. 

Acredita-se que a preservação e a proteção do patrimônio cultural italiano, 

especialmente o religioso, deve ser incorporada às políticas públicas regionais. Da 
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mesma maneira, o turismo religioso pode representar fonte de desenvolvimento do 

local e valorização da própria cultura. 

Dessa forma, observou-se que o patrimônio não está somente constituído 

pelos elementos da cultura material preservada no museu e marcos religiosos locais, 

mas sim nos arquivos. A documentação encontrada na investigação da presente 

pesquisa, proporciona uma grande satisfação para quem tem verdadeiro interesse 

em fazer e desenvolver uma análise da história dos imigrantes italianos. Nos 

registros patrimoniais encontram-se documentação específica, de interesse histórico 

e científico, de guarda permanente, que registram a memória das vivências 

passadas e que dão sentido ao nosso ser. As informações encontradas nas Atas, 

livros, testamentos, escrituras, mapas e outros documentos são as mais 

significativas pois registram a vida dos imigrantes bem como sua imigração.  

Os documentos que um dia auxiliaram a determinar atos, ou foram prova de 

determinadas ações ou testemunharam fatos ou que descreveram a história da 

imigração italiana e do patrimônio histórico cultural, são heranças que devem ser 

protegidas, preservadas como tesouro histórico e seguramente disponibilizados as 

gerações que ainda estão por vir.  

Essa documentação não possui um programa de conservação preventiva, 

portanto não são aplicados procedimentos de higienização na documentação. Sendo 

assim, os documentos encontram-se empoeirados e corre o risco de deterioração. 

Sabemos que o acúmulo de pó favorece o desenvolvimento e a proliferação de 

microorganismos ocasionando danos aos documentos. A documentação não é 

higienizada, até por que não há, no momento, uma equipe capacitada para avaliar e 

executar esta tarefa, que exige cuidados para que não proceda de maneira 

inadequada.  

O Patrimônio Cultural representa o produto intelectual, a acumulação do 

conhecimento, do saber, testemunho para futuras gerações. As atividades de 

conservação e preservação do patrimônio cultural, enquanto guarda da memória da 

comunidade, passa a ser uma ciência. Do conhecimento e relatos no presente 

trabalho acredita-se ter contribuído tanto para o Curso de Pós-Graduação como para 

a comunidade de Vale Vêneto da crescente conscientização da importância da 

preservação do patrimônio histórico cultural religioso documentado e investigado na 

presente pesquisa.   
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Assim, a preservação do patrimônio é a principal razão da melhoria da 

qualidade de vida da comunidade, que implica em seu bem estar material e 

espiritual e na garantia do exercício da memória e da cidadania. A preservação 

garante a continuidade das manifestações culturais. Se preservarmos o que 

herdamos de nossos antepassados, estamos preservando a memória do que fomos 

e do que somos e que será transmitida para gerações futuras, afinal somos parte 

dessa história.  

Tal estudo, além de auxiliar no desenvolvimento desta pesquisa, enriqueceu 

meus conhecimentos intelectuais e profissionais, fazendo com que eu valorize ainda 

mais o espaço vivido. Alia-se também a esta pesquisa a emoção das pessoas 

lembrando as histórias, a disposição e atenção das mesmas para com as respostas 

do questionário os quais foram gratificantes e enriqueceram o trabalho além de 

propiciar a aproximação entre a cultura, a religiosidade e  desenvolvimento da 

Monografia. 

Constata-se que a Arquivologia tem uma ampla relação com o Patrimônio. 

Esta relação é devida de ela ser o conjunto organizado de conhecimentos que 

buscados através do levantamento de informações, torna-se um campo de estudo 

científico. A Arquivologia como todas as áreas do conhecimento, possui suas 

próprias representações e produzem seus próprios registros. Cuida da informação 

que tem por objetivo se tornar evidente, fator de prova de que algum evento ocorreu. 

Por meio da Arquivologia foi possível buscar informações que deram suporte para 

descrever a presente pesquisa e o arquivo como sendo um detentor de história, 

integra o Patrimônio Cultural da Humanidade.  
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – LATO SENSU 

GESTÃO EM ARQUIVOS 

 

Aluna: Jacinta Maria Pivetta Vizzotto,jmpivetta@yahoo.com.br 

Orientadora: Professora Eneida Izabel Schirmer Richter 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, Jacinta Maria Pivetta Vizzotto, aluna do Curso de Especialização Gestão 

em Arquivos da Universidade Federal de Santa Maria, EAD, venho através deste, 

informar-lhe que estamos realizando um trabalho de pesquisa intitulado: Patrimônio 

Histórico Cultural Religioso de Vale Vêneto.  

Esta pesquisa tem por objetivo identificar, quais os marcos religiosos 

construídos pelos imigrantes italianos desde a sua chegada até os dias atuais, que  

constituem como sólido patrimônio histórico da comunidade. Para que esta pesquisa 

se efetive, necessitamos sua autorização. Deixamos claro que nos comprometemos 

em preservar total sigilo e privacidade na identificação dos entrevistados, 

destacando nosso interesse em contribuir com o resultado desse estudo. 

Os resultados obtidos na pesquisa serão apresentados no Trabalho de 

Conclusão da Especialização em forma de monografia. 

Assinatura do aluno__________________________________ 

                       Cientes do exposto autorizam a realização da pesquisa. 

Assinatura do responsável ________________________________ 

                        Vale Vêneto, ____/_______________/2009.  
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APENDICE B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – GESTÃO EM ARQUIVOS 

               Acadêmica Jacinta Maria Pivetta Vizzotto,jmpivetta@yahoo.com.br 

              Orientadora: Professora Eneida Izabel Schirmer Richter 

 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL RELIGIOSO DE VALE VENETO 

 

         Este instrumento composto por perguntas semi-estruturadas foi elaborado pela 

autora com o objetivo de coletar informações junto aos entrevistados sobre o 

patrimônio histórico cultural religioso de Vale Vêneto. 

 

Nome da Pessoa: 

Idade: 

 

- O que você sabe sobre a história de Vale Vêneto? 

- O que você entende por patrimônio cultural religioso 

- Qual é a importância da presença de religiosos na comunidade? 

- Como surgiram as devoções pelos Santos? 

- Quais os marcos religiosos que você identifica na comunidade? 

- Qual o  motivo da construção dos marcos religiosos? 

- Quais os fatores que contribuíram para a religiosidade do povo de Vale Vêneto? 

- Como aconteciam as festas dos santos padroeiros? 

- Com que freqüência participa dos locais religiosos. Qual é o significado para você?   

- Qual é a importância de se preservar a história e a religiosidade trazida pelos 

nossos antepassados? 
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APÊNDICE C  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – GESTÃO EM ARQUIVOS 

               Acadêmica Jacinta Maria Pivetta Vizzotto 

              Orientadora: Professora Eneida Izabel Schirmer Richter 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO BEM CULTURAL 

 

 

 

 

DESIGNAÇÃO:  Capitel de São Patrício 

ESPECIFICAÇÃO DO BEM: Capitel 

DATA DE FUNDAÇÃO: 1898 

DEVOÇÃO DO SANTO PADROEIRO: Proteção contra as cobras 

FUNÇÃO ATUAL: Acontecem todos os anos no mês de março a missa do Santo 

Padroeiro, para pedir a proteção contra picadas das cobras. 
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ANEXO 1 - Folder informativo do Patrimônio Histórico Cultural 

Religioso de Vale Vêneto 

 


