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         “O poeta pode cantar ou contar as coisas, não como foram, mas 

como deveriam ser; o historiador há de escrevê-las não como deveriam ser, e 
sim como foram sem acrescentar ou tirar nada á verdade.”  

  

                                                     Cervantes (1547 – 1616)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
APRESENTAÇÃO.    
  
Com o crescimento das novas gerações, também crescem as perguntas 

sobre o passado. Então nós que vivenciamos os acontecimentos, temos o 
dever de transmitir o que presenciamos.  

Tudo começou quando os sobrinhos da tia Sarah, incentivaram-na a 
escrever suas memórias. Fui logo convocado para auxiliar na digitação do 
trabalho. Por vários meses, recebia os manuscritos e digitava os textos. 
Memórias acabam trazendo mais memórias. Novas lembranças surgiam a 
cada semana. O assunto foi sendo discutido, e afinal toda família acabou 
colaborando, acrescentando mais algum fato importante à história.  

Após várias revisões, o relatório foi terminado. Então surgiu a ideia de 
anexar também imagens. Buscaram-se velhas fotos, guardadas e esquecidas.  

Achei por bem, mesmo sem a pretensão de ser historiador, juntar 
fotocópias de documentos, não só para obedecer ao Cervantes, mas também, 
para que os jovens tenham dados concretos, para prosseguir com pesquisas 
futuras. A busca desses documentos nem sempre fácil, passou pelos Cartórios 
do Registro Civil, Fundação Cultural de Curitiba - Casa da Memória, Junta 
Comercial do Paraná e a Biblioteca Genealógica dos Mórmons.  

O resultado, deste trabalho conjunto, aí está para ser apreciado, 
criticado e principalmente enriquecido com lembranças que tenham sido 
olvidadas.  

  
Paulo Affonso Grötzner.   
Curitiba, Maio de 2004.   
  
Após a distribuição de exemplares da primeira edição, a colaboração 

espontânea de Marcos, filho de Rafael Sartori, e de Paulo, filho de Pedro 
Sartori; permitiu complementar este trabalho com imagens, fotografias e 
informações preciosas.  

Ao Marcos e ao Paulo nosso “muito obrigado”.  
  
Paulo Affonso Grötzner.   
Curitiba, Junho de 2008,  
  
  
  
  

  
  
 
 
 



DA ITÁLIA PARA O BRASIL.  
  
A narrativa que faço é baseada em relatos orais e lembranças. Não posso garantir 

que são 100% verdadeiras, pois não tenho comprovantes dos fatos.  
Meus avôs paternos Marietta e João Sartori, nasceram em Pádua, Itália. Vieram ao 

Brasil, como imigrantes partindo do porto de Veneza. Chegaram ao Rio de Janeiro, 
provavelmente em 1892, acompanhados de uma filha de dois anos, Ângela, que, no entanto 
por sua origem, passou a vida toda conhecida como Itália.  

Não tenho certeza, contam que meu pai nasceu na entrada do porto do Rio de 
Janeiro, nada tenho para confirmar.  

Vindos do Rio de Janeiro, estabeleceram-se em Curitiba no lugar chamado 
“Borgheto” (1), A maioria dos imigrantes italianos que chegavam ou grande parte deles, 
passavam a morar junto a Fábrica Todeschini ou na região da Água Verde.  

  

DA  FAMÍLIA  SARTORI.  
  
Meu avô não se dedicou a agricultura. Já começou recuperando instrumentos 

musicais e a fazer “Acordeões”, cujo ofício passou a meu pai e ao tio Rafael. Minha avó, 
conforme seu relato foi sempre dona de casa. Era exímia cozinheira tarefa que realizava 
na Itália, na casa dos patrões onde sua família morava. Lembro-me que fazia massa para 
macarrão tão redonda que, quando estendida, parecia feita com um compasso.   

Tiveram os seguintes filhos: Itália, José (meu pai), Rafael, Ângelo (Chelem) e Pedro 
(Piero).  

Meu avô faleceu em 1918, aos 66 anos de idade, vítima da “Gripe Espanhola”, que 
dizimou milhares de pessoas, não só em Curitiba, mas no mundo todo. À época meus pais 
eram noivos e tiveram que apressar o casamento porque minha avó caiu em depressão e 
precisava de alguém que tomasse conta da casa, o que minha mãe assumiu pelo resto da 
vida.   

Minha mãe quando solteira trabalhou e apreendeu a costurar no Ateliê Vitorina, 
famoso por seu alto padrão, onde pouca gente conseguia fazer roupa devido aos preços 
que cobrava. Depois de casada, costurava para toda família, inclusive para ex-freguêses 
da Vitorina. Mais tarde abandonou as clientes de fora porque o trabalho da casa era muito 
grande, pois meus tios Rafael, Pedro e Chelem moravam junto com minha avó.  

O Chelem (Ângelo) segundo recordo, era doente mental. Desde o momento que o 
mal se instalou nunca mais disse uma palavra. Passava os dias andando no quintal, 
caminhava sempre num círculo quase perfeito, Andava descalço, mesmo nos dias de 
geada. Não adiantava calçá-lo, tirava os sapatos e jogava-os no lixo. Entrava em casa 
somente para comer e dormir. À noite era recolhido num quarto, no sótão, cuja porta minha 
avó fechava com uma grossa tranca. Não lembro que fosse violento. Brincávamos no 
quintal, perto dele e nunca tivemos qualquer problema. Morreu de uma infecção 
generalizada.   

Meus pais tiveram os seguintes filhos: Sarah, Avany, (Percy e Ivo José, falecidos 
bem pequenos), Marieta, Luiza Regina e José. Mais tarde tio Rafael casou-se com Cecília 
Simon e Pedro com Rosalina Fanestil.   

Quando tio Piero casou com tia Rosalina, cresceu a amizade entre as duas famílias. 
Uma vez por mês, à tarde, minha mãe; dona Matilde; dona Angelina (mãe e tia da 
Rosalina.), as tias Júlia, Amabile e Itália, reuniam-se para um bate papo e lanche. O 
cardápio era “sui generis”: Frango ensopado, polenta, salada de radiche e vinho. Muitas 
vezes a polenta era substituída por “paçoca”, feita com molho do frango e farinha de 
mandioca.  

Daquele tempo, da amizade das duas famílias, lembro-me dos piqueniques no 
Ganchinho, perto de Araucária.  



 “Seu” Bernardo, marido de D. Angelina era um vendedor da cerveja Brahma e da 
"gasosa" Hugo Cini. Tinha um caminhãozinho parecido com uma “Jardineira”, onde 
colocava bancos para irmos ao tal piquenique. Seu Bernardo levava o churrasco e fornecia 
as bebidas e ao final as despesas eram divididas. Tio Piero levava a sanfona e cantávamos 
acompanhados na ida e na volta do passeio. Sua música preferida era “Panuelito Blanco”. 
No piquenique sempre havia baile e só terminava com o café da tarde, feito por D. 
Angelina à moda dos tropeiros. Meu pai e minha mãe, não iam de caminhão, mas no “Ford 
1930” da família.  

Após uns anos houve um mal-entendido entre as famílias e passamos a nos 
encontrar poucas vezes no correr dos anos. Porém a minha mãe e suas irmãs Júlia e 
Amabile, deram continuidade ao ritual dos lanches. Encontravamse semanalmente, mesmo 
após o falecimento do meu pai.  

O Carlos se lembra desses encontros, pois minha mãe sempre guardava uma porção 
do “cardápio”, para quando ele aparecia lá em casa.  

Naquela época, tia Itália já era viúva a muito tempo de Tarquinio Todeschini. A 
casa da tia Itália era muito alegre. Tinha seis filhos, um homem: Adriano, e cinco mulheres: 
Constância (Lila), Diomira (Nene), Natalinha, Irene e Alba. Naquele tempo a Rua Silva 
Jardim era de terra e havia pouco tráfego de veículos. Na época das festas de Santo 
Antônio, São João e São Pedro faziase uma grande fogueira no meio da rua. A vizinhança 
toda colaborava com lenha. Os balões coloridos, em geral eram feitos pelos meninos 
inclusive pelo irmão da Nair Zardo, o Lilo. Não havia muitos fogos a não ser alguns “busca 
pés”, em geral jogados atrás das moças. Ao lado da casa da tia Itália, na Rua Silva Jardim, 
havia uma garagem para três automóveis grandes. Quando casaram o Adriano, a Lila e a 
Nene, o “Touro” (João Turin Sobrinho), um exímio marceneiro construía mesas e bancos 
do comprimento da garagem. Ali era feito o jantar de casamento em geral com muitos 
convidados. Nos casamentos da Natalinha e da Irene, não houve grandes festas, só uma 
pequena comemoração; as cerimônias foram realizadas pela manhã e os casais viajaram 
em seguida. A tia Júlia morava também na Rua Silva Jardim, próximo da tia Itália. Tinha 
quatro filhas mulheres: Elvira e Mercedes e as mais jovens, Arminda e Laura. Como tia 
Júlia tinha uma vitrola (2) à manivela, com as moças da tia Itália, promovia às vezes, um 
baile que deixava a Mercedes doente: O assoalho da sala era mais do que brilhante e cabia 
a ela recuperá-lo depois de todo riscado.     

  
DA  CASA  DA  FAMÍLIA.    
  
A casa onde nasci segundo minhas lembranças era muito grande. A sala tinha uma 

mobília lindíssima, estilo Luiz XV, toda dourada, com as cadeiras e sofá forrados de 
veludo verde. Havia um quadro grande que mostrava o lago de Como, na Itália. A mobília 
fora comprada de Henrique Todeschini quando ele e a esposa foram morar na Itália.   

A cozinha na parte de trás ocupava toda a largura da casa. Havia uma mesa grande 
onde sempre se encontrava café, pão, manteiga e salame. Quem vinha fazer uma visita, 
como era costume, servia-se à vontade.   

O salame era feito em casa, uma vez por ano vinha um “especialista” em matar o 
porco, que era criado no fundo do quintal. Ele além da banha guardada em latas fabricava 
o salame, que era pendurado num suporte de madeira (3) suspenso com arames, por cima 
do fogão, para secar. Havia também, na cozinha, além da pia um grande fogão, à lenha, e 
no mesmo uma caldeira que continha água quente usada para o banho, e me lembro, era 
coberto de azulejos brancos, decorados com morangos vermelhos. O banheiro ficava fora 
da cozinha separado por uma cobertura. Não havia água quente encanada, só uma torneira 
com água fria. Tinha-se que levar a água quente tirada da caldeira do fogão. Nós, crianças 
tomávamos banho, numa grande bacia, que mais tarde, foi substituída por uma banheira, 
mas da única torneira continuou saindo água fria.    



Ao lado da casa ficava a oficina onde trabalhavam meu pai e meu tio Rafael na 
produção de “gaitas”.   

Atrás da oficina ficava a “cantina” com enorme barril para fermentar o “mosto”, e 
os barris menores para maturar o vinho. O barril grande era chamado de “tinasso” e os 
menores “cartolas” (4). Para jogar as uvas na máquina de moer, era tão alto que era 
necessário subir numa escada. As uvas eram do próprio quintal, muito grande e coberto 
totalmente de parreiras. O tempo da colheita, um tormento para mim e para a Vani que 
tínhamos que ajudar, era cansativo porque as parreiras eram altas e os cachos, tinham que 
ser colhidos com o uso de escadas. A Marieta e a Regina como eram pequenas tinham que 
juntar os grãos de uva, os bons, que caíam dos cachos ao cortá-los da parreira. Era uma 
dureza para as duas. Mesmo depois que mudamos do Borgheto, em 1937, para nossa casa 
na Ângelo Sampaio, pois o tio Rafael passara a morar lá, continuamos a colaborar na 
colheita das uvas, na produção e no engarrafamento do vinho. As garrafas empregadas, 
eram as de champanhe, não usávamos aquelas chamadas de “medida”, como as de cerveja. 
Na oficina havia um alçapão para guardar, em geral, duas ou três dúzias de vinho para 
envelhecer e que, só eram abertas dois ou três anos depois. Para não estragar as rolhas 
eram lacradas.  

Certa vez, no dia de Santo Antônio, houve um início de incêndio, na oficina, com 
a queda de um fogareiro usado para manter a cola quente. Felizmente o fogo foi debelado 
com o auxílio de meu pai, tio Rafael e minha mãe. Ela então fez uma promessa que, pelo 
resto da vida, enquanto tivesse saúde, assistiria missa no dia do santo. Manteve a promessa 
até quando sua saúde o permitiu.    

Outro tormento era o tempo de engarrafamento do vinho sempre feito aos sábados 
ou domingos. Meu pai e tio Rafael lavavam as garrafas com chumbinhos, para tirar os 
resíduos de vinho incrustado, e nós tínhamos que vira-las para secar e ainda ajudar 
empilhá-las nas prateleiras depois de fechadas. As rolhas, de cortiça, colocadas em água 
fervente, eram introduzidas nos gargalos, com um rolhador, aparelho feito de madeira dura 
e exigia uma boa força do operador. A safra era muito grande, alcançava o ano seguinte.  
Havia vinho para o ano inteiro e era sempre “Vinho tinto”. O pouco de uva branca era só 
para comer.  

Quando meus avôs vieram da Itália trouxeram um grande quadro pintado à mão, 
não era gravura, de Santo Antônio padroeiro de Pádua. Ele ficava no quarto da minha avó 
acima da cômoda. Era lindo. Como meu tio Rafael era Antônio Rafael o mesmo ficou na 
casa quando mudamos. Mais tarde a família do tio Rafael mudou também e a casa foi 
vendida não sei quem ficou com o quadro. Uma lembrança do “Borgheto” era plantação 
da flor “copo de leite”. Rodeava toda casa e era destinado ao dia de finados. Crianças e 
adultos levávamos braçadas de flores para o cemitério da Água Verde. Havia também no 
jardim alguns pés de palmas, próprias para “coroas”. Minha mãe confeccionava algumas 
com tufos de flores nas pontas. Levávamos para enfeitar os túmulos e para não estragar 
eram colocadas em cabos de vassoura carregadas por duas pessoas. Por falar em Água 
Verde, o pároco da igreja local era o padre Natal. Um italiano duro de roer e que não tinha 
“papas na língua” Quando as senhoras idosas demoravam conversando, depois da missa, 
ele lhes dizia: “Vão, vão” fazer a “polentina” que está na hora. A igreja naquela época, era 
pequena e muito pobre, hoje ali está um templo grande e moderno.    

  
DA  FAMÍLIA  ZANLORENZI. ou  
LORENZI, ou  LORENCI.    
   
Meus avôs maternos Jacob e Regina Luiza eram venezianos e do porto deste estado 

partiram para o Brasil. Contavam que eram muito pobres, a terra que cultivavam 
pertenciam ao patrão e tiveram que imigrar para sobreviver.  

Pouco sei da chegada dos mesmos ao Brasil, mas também se estabeleceram perto 
dos Todeschini. Meu avô Jacob trabalhava na fábrica de fósforos Fiat Lux. Minha avó 



abriu uma pequena venda onde hoje está o Mercadorama, na esquina da Ângelo Sampaio 
com a sete de Setembro. Vendia de tudo inclusive, querosene, cachaça e jogo do bicho.  

Lembro pouco deste período a não ser que aos domingos, íamos com todos os 
primos e primas para a casa de minha avó. Certa vez passamos o domingo tomando água 
de um pequeno tonel que abrigara querosene. O motivo era tirar água através de uma 
pequena torneira. Pelo que sei, moraram muito tempo ali, até que trocaram por terreno na 
Ângelo Sampaio onde hoje foi construído o Edifício Laguna. Ao lado da casa dos meus 
avôs, o tio Angelim comprou o terreno onde cultivava uvas finas. No fundo do terreno, 
numa pequena casa morava tia Amabile, marido e filha. O terreno do tio Angelim na 
Ângelo Sampaio era onde foi construído o edifício estreito vizinho do “Laguna.”   

Os descendentes de Jacob e Regina são os seguintes: Francisco; Júlio casado com 
Otília (Tilinha); Júlia casada com Domingos Costa; Ricardo casado com Lúcia; Angelin, 
solteiro; Amabile casada com José Faccini e minha mãe Nathalia, casada com José Sartori.   

 Francisco, o filho mais velho dos meus avós maternos, morreu bem jovem (oito 
anos) e é a ele que se refere à lápide colocada no túmulo dos Lorenzi, no cemitério da 
Água Verde. Os dizeres estão em italiano e são muito bonitos. (5).  

Júlio e Ângelo eram alfaiates famosos. Júlio trabalhava especialmente para 
desembargadores e tio Angelin para executivos e comerciantes inclusive meu pai e irmãos.  

Tia Amabile era casada com José Faccini o “Bepão” que veio para Curitiba 
contratado pelo Atlético onde jogou durante anos. Era um homem de mais de dois metros 
de altura. Arranjaram-lhe emprego no Laboratório da Saúde Pública onde o principal 
produto era a vacina contra o tifo. Obrigava-nos a tomar a vacina todos os anos. Ele porem 
não tomava, e anos mais tarde veio a falecer de tifo.  

Tio Domingos (Nin) era sapateiro e seu trabalho era confeccionar sapatos à mão. 
Minha mãe tinha sapatos lindos confeccionados por ele.  

Minha avó materna morreu em meados de 1927.   
Na casa ficou a família do tio Ricardo e o meu avô Jacob ficou morando com eles 

até a data do seu falecimento: 17 de Dezembro de 1938 aos 81 anos de idade. Tempos 
depois a propriedade foi vendida para o Dr. Vítor do Amaral. Tio Angelim, mudou-se para 
a própria alfaiataria e vendeu seu terreno para o engenheiro Gastão Chaves. Hoje no local, 
foram construídos prédios de apartamentos residenciais.   

Como tia Amabile teve que sair do terreno, tio Angelin comprou-lhes uma casa 
perto da Sociedade Água Verde. Algumas tardes íamos para a casa dela comer polenta 
com linguiça e salada de chicória bem tenra. Voltávamos ao anoitecer em geral no dia em 
que meu pai ia comer churrasco com os amigos na Dante Alighieri.  

A descendência de meus tios e tias foi a seguinte:   
Tia Júlia e Tio Nin: Elvira, Mercedes, Arminda e Laura.   
Tio Ricardo e tia Lúcia: Oscar, Lenira, Ari e Regina Luiza (Luizinha).  
Tio Júlio e tia Otília (Tilinha): Jandira, Diva, Péricles, José (Duda), Leda e Leoni.   
Tia Amabile e tio José (Bepão): Olinda (Titi).   
Quanto aos sobrenomes diferentes dos descendentes não sei exatamente a causa. 

Suponho que meu avô ao registrá-los mudou os sobrenomes. O único que conservou o 
sobrenome (verdadeiro) ZANLORENZI, foi o tio Ricardo e família. (6)  

Meu pai para evitar esta confusão registrou-nos só com o seu sobrenome, 
SARTORI, omitiu o de minha mãe.  

  
DA  OFICINA  DE  SANFONAS ( GAITAS ). (7)  
       
Ao lado da casa em que morávamos ficava a oficina onde trabalhavam meu pai e 

tio Rafael. Tio Piero era jogador do Savoia F. C. e pouco ficava em casa. Toda tarde tinha 
treino para os jogos.  



 As sanfonas eram feitas de maneira artesanal. Os foles feitos de papelão especial, 
dobrados com todo cuidado através de uma régua. Eram cobertos por um pano fino em 
geral estampado com flores. Havia duas coisas que fazíamos com má vontade: O pano era 
coberto com cola especial e era preciso subir numa cadeira, enquanto o mesmo era 
moldado nos foles das sanfonas. As demais peças dos instrumentos eram todos feitos na 
oficina, até os pontos e os baixos. Os botões dos mesmos, de madrepérola branca, com 
furos centrais, feitos por uma furadeira especial, eram presos nas alavancas dos pontos e 
baixos por pequeninos parafusos. Tio Rafael não tocava o instrumento, mas era um 
afinador perfeito. Consertava sanfonas que vinham aos pedaços e as deixava como novas. 
Eram em geral de “gaiteiros” do interior que tocavam em bailes e festas. Não sei como 
não adquiriu alguma doença nos pulmões porque tinha que aspirar todo pó acumulado por 
anos naqueles foles.  

 Em 1929 meu pai com cara e coragem foi para a Europa, na fábrica de Paolo 
Soprani, para ver como eram feitos os acordeões. Os pontos, onde fazia a melodia, foram 
substituídos por teclas iguais às do piano. Trouxe algumas que eram lindas cobertas por 
uma espécie de madrepérola em cores: Vermelho, azul, marrom e branco.  

No ano anterior, tinha sido fundada a Casa Sartori (19 de Janeiro de 1928). A loja 
ficava na Rua Barão do Rio Branco no 24, quase na esquina da 15 de Novembro, 
dedicando-se à venda de instrumentos musicais, que incluíam desde os acordeões, pianos, 
violões, violinos, acessórios e partituras musicais, mais tarde incluíram também vitrolas, 
discos e rádios. Os habituais catastrofistas de plantão, diziam que a Casa Sartori não 
permaneceria aberta, um ano, no entanto existe até hoje. Meu pai faleceu no dia 1o de 
Agosto 1955. Seus irmãos morreram em seguida. A empresa acabou sendo vendida. 
Atualmente, vizinha do antigo endereço, conserva o nome, mas nada mais tem a ver com 
a família.  

A Casa Sartori tinha prestigio, não só em Curitiba, mas no Paraná todo. Com a 
abertura do negócio no centro, a oficina aos poucos foi desativada e as casas do Borgheto 
vendidas. Hoje ali se encontra o Edifício Cristina.  

Tia Cecília, quando a produção de acordeões foi descontinuada, recolheu os botões 
brancos de madrepérola e mandou confeccionar um Terço para cada família. Aquele que 
nos coube está comigo e já foi emprestado para muitas noivas levá-lo ao altar, isto na 
época que a noiva levava um Terço junto com as flores.  

  

RUA ÂNGELO SAMPAIO, 1307.   
  
A mudança do “Borgheto”, para a Rua Ângelo Sampaio, trouxe novas amizades e 

maneiras de viver. Houve sempre um acordo entre os irmãos Sartori, sobre a aquisição da 
casa própria.  

O primeiro foi meu pai, que optou pela construção de uma casa, ao contrário do tio 
Rafael, que comprou a sua já pronta, e que era do Henrique Todeschini, que mais uma vez 
retornou à Itália, pois sua mulher nunca mais voltara ao Brasil.  

Tio Piero, só veio construir a sua depois do casamento com a tia Rosalina, num 
terreno que era dela, situado da Avenida República Argentina.  

 Quando mudamos, só levamos os móveis da sala de jantar, que passaram para a 
copa da nova casa, os demais, todos foram novos.  

Minha avó não mudou conosco, ficou na antiga casa com a família do tio Rafael. 
Desacertos, logo a levaram a mudar-se para a casa da filha, a tia Itália, onde também não 
se acertou. Ao final, meus pais foram buscá-la, e ela ficou em nossa companhia, até o final 
da sua vida. Faleceu no dia 20 de Maio de 1939, aos 72 anos de idade.  

Nossos vizinhos, D. Ema e seu Szabo, logo fizeram amizade conosco, 
principalmente os filhos. As meninas Luci e Lígia passaram a ter um relacionamento 
fraterno com a Marieta e Regina.   



Os outros vizinhos foram amáveis, mas não entraram em nossa intimidade. As 
crianças, no entanto, relacionaram-se muito bem e sempre brincavam juntas.    

  
No ano seguinte à nossa mudança, em Dezembro de 1938, foi a minha formatura 

na Escola Normal. Como desisti do vestido de baile, para comemorar, meus pais 
ofereceram um churrasco para toda família, que na ocasião também veio conhecer a nossa 
nova casa. Foi servido no “Barracão”, no fundo do terreno, e o churrasqueiro foi o tio 
“Bepão”. Teve até baile.   

O velho barracão de madeira reuniu durante anos seguidos a nossa família, sempre 
aos domingos e feriados. Mais tarde, após o falecimento do meu pai, com a ajuda minha, 
do Tadeu e do Paulo, construímos uma churrasqueira de alvenaria, onde as nossas reuniões 
dominicais continuaram por mais de trinta anos.  

Com o falecimento da minha mãe, em 16 de Junho de 1988, foi decidida a venda 
da casa. Em Agosto de 1988, com uma derradeira churrascada, comemorando o segundo 
aniversário do bisneto Fernando Buzzá Machado, despedimo-nos do passado.  

Hoje, tanto a casa e o barracão foram demolidos e no local existe uma grande 
empresa da área médica.  

Aqui terminam minhas recordações da nossa vida nos tempos de infância, 
adolescência e até hoje.  

Agora, cada uma de minhas irmãs e irmão, fez sua própria história, que podem ser 
continuadas daqui ou se constituírem em histórias particulares. Elas têm muito que contar, 
também tenho certeza.  

  
Curitiba, Julho de 2003.  
SARAH SARTORI.  
  
 NOTAS:  
(1) – “Borghetto”, região situada entre os bairros do Batel e Água Verde, onde 

hoje é a Travessa João Turin.  
(2) - A palavra “vitrola” é derivada do inglês “Victrola”, marca de um 

gramofone fabricado pela RCA Victor.  
(3) - Geralmente era usado um cabo de vassoura descartada.  
(4) - “Cartola” neste caso é derivado de “Quartola”, antiga medida de volume 

e que significava a “quarta parte” do “Tonel” que continha 1000 litros. Portanto a quartola 
tinha 250 litros. Havia também o “Quinto” que media 200 litros.  

(5) -   A       
         FRANCESCO ZANLORENZI  
         N 22 – 11 – 96                 
         M 17 – 6 – 904  
         I GENITORI DOLENTI  
         POSERO      
  
(6) - Os erros de grafia de nomes e sobrenomes são um fenômeno mundial. Os 

escreventes dos ofícios públicos escrevem o que ouvem, ou imaginam ter ouvido. As partes 
interessadas não conferem o que foi escrito.  

(7) - O nome genérico do instrumento é “Acordeão”. No Brasil, na região sul 
é conhecido como “Gaita” e lá pelo nordeste como “Sanfona”.  
  

                    



 
            

                                      
           PROFESSORA SARAH SARTORI.    

  
Nasceu no dia 30 de Junho de 1920, na cidade de Curitiba, estado do Paraná.   
Após a concluir o curso primário no Colégio Sagrado Coração, em 1930 transferiu-

se para a então Escola Normal do Estado do Paraná; que posteriormente passou a 
denominar-se “Instituto de Educação do Paraná”, onde em 1938 recebeu seu diploma de 
professora do ensino primário. Na época todas as professoras recém-formadas, 
obrigatoriamente tinham que cumprir 400 dias lecionando em escolas do interior. Só 
depois conseguiam nomeações para a capital. Assim logo foi designada para as cidades de 
Jaguariaíva; depois para Rio Negro; para Piraquara; e finalmente em Araucária onde 
completou a prescrição legal.   

De volta a Curitiba, passou pelos grupos escolares Guabirotuba; Dom Pedro II e 
Dezenove de Dezembro, onde com 25 anos de magistério, aposentou-se do ensino de 1º 
grau.   

Quando voltou a Curitiba, além de lecionar na escola pública, prestou vestibular 
para o curso de Pedagogia na Universidade Federal do Paraná, onde se formou, podendo 
então lecionar as disciplinas pedagógicas nos cursos das Escolas Normais de 2º grau. 
Ainda no 4º ano de Pedagogia, recebeu um convite da Faculdade Católica do Paraná, para 
como professora substituta, lecionar Estatística Educacional, no curso de Pedagogia. Após 
sua formatura foi nomeada titular e permaneceu lecionando na PUC, nos cursos de 
Pedagogia; Ciências Sociais e Psicologia, durante vinte e dois anos.  Nesse período, 
lecionou também e durante 18 anos na Universidade Federal do Paraná, nos cursos de 
Pedagogia e Estudos Sociais. Ainda durante o período que lecionou no Ensino Superior e 
do 2º grau foi nomeada para o Conselho Estadual de Educação do Paraná, em substituição 
ao Conselheiro José Cordun (Irmão Luís Albano). Depois de completado o período de 
substituição, permaneceu como Conselheira titular por mais dois mandatos de seis anos 
cada. Ao terminar o segundo mandato, foi nomeada Assistente Administrativa da 
Presidência do CEE, cargo que exerceu assessorando vários presidentes, tendo 
permanecido no conselho por vinte anos. Aposentou-se do Ensino Superior em 1989.  

Foram 51 anos, dedicados com muito amor, ao ensino paranaense.  
          Sarah faleceu no dia 27 de Agosto de 2019, com noventa e nove anos de idade.  
  

 
 
 
 



                                GENEALOGIA: OS ANCESTRAIS:  

    
                                  PEDRO SARTORI                                ANGELO PAZINATO  

LUCRECIA PARSENATO                       CATHARINA PAZINATO  
                       |                                                      |  
                  JOÃO SARTORI        MARIETTA PAZINATO   
                   (1852 – 1918)                 (1867 – 1939)  
                                                  |  
                                    JOSÉ SARTORI   
                                      (1892 – 1955)   
    ANGELO LOURENZI                                ERMELIANO DEPOLI  
 PASCHOA FAVORETTO                                MARIA DARRUOS  
                       |                                                      |  
                JACOB LOURENZI       REGINA LUIZA DEPOLI   
                    (1857 – 1938)                   (1861 – 1927)  
                                                   |  
                                  NATALIA LOURENCI                                         
(1901 – 1988).   

                                                                                                                         
1 - JOSÉ SARTORI (25//05/1892-01/08/1955). Casou com NATALIA LORENZI 
SARTORI (05/09/1901-16/06/1988).  
  
Os filhos:  
2.1- SARAH SARTORI (30/06/1920-26/08/2019 ) solteira.  
  
2.2 - AVANI SARTORI WANTROBA (30/06/1921-04/01/2005). Foi casada com                            
THADEU WANTROBA (16/02/1913-22/04/1985).  Não tiveram filhos.                                     
  
2.3 - PERCY SARTORI (18/08/1924-07/09/1924)                                                 
  
2.4 – IVO JOSÉ SARTORI  (22/09/1925-22/04/1928).             
  
2.5 - MARIETA SARTORI BUZZÁ (23/01/1927-25/12/2006). Foi casada com  
JOSÉ DE OLIVEIRA BUZZÁ (18/12/1923-26/02/2017). Tiveram três filhos:                     
  
2.5.1- CARLOS EDUARDO BUZZÁ (20/09/1950), é casado com IARA BUENO BUZZÁ 
(26/04/1948) e tem duas filhas:  
  
2.5.1.1 – VANESSA BUENO BUZZÁ (03/04/1977), é casada com FERNANDO  
CESAR JUNG SANTOS (13/11/1976).  Tem uma filha: LARA (16/04/2016).                  
  
2.5.1.2 - ANDREIA FABIANA BUZZÁ (08/11/1978).                    
  
2.5.2 - MARIA CRISTINA BUZZÁ MACHADO (26/01/1957) casada com OLIVIO 
MACHADO JUNIOR (08/07/1957) tem dois filhos:  
  
2.5.2.1 – FERNANDO BUZZÁ MACHADO (20/08/1986).  
  
2.5.2.2 – ANA CAROLINA BUZZÁ MACHADO (05/11/1989)  casada com IGOR 
CARVALHO CUNHA (24/02/1986).  



2.5.3 - JOSÉ DE OLIVEIRA BUZZÁ JUNIOR (26/10/1962), casado com MARIA 
TERESA LIMA BUZZÁ (03/10/1962), tem dois filhos:  
  
2.5.3.1 – ANDRE LIMA BUZZÁ (24/05/1992)  
2.5.3.2 – LISA LIMA BUZZÁ (13/08/1999)    
  
2.6 - LUIZA REGINA SARTORI GRÖTZNER (17/11/1930) casada com PAULO 
AFFONSO GRÖTZNER (23/08/1925). O filho:  
  
2.6.1 - AFONSO GRÖTZNER NETO (04/ 06/1955), casado com BEATRIZ DE 
BITTENCOURT GRÖTZNER (07/08/1957), tem três filhos:  
  
2.6.1.1 – MARIANA DE BITTENCOURT GRÖTZNER (22/11/1984), casada com 
MURILO DE AZEVEDO SCHNEPER (15/06/1988).Tem um filho :  
  
2.6.1.1.1.DANIEL GRÖTZNER SCHNEPER (21/11/2020)  
  
2.6.1.2 – LUCIANA DE BITTENCOURT GRÖTZNER (03/09/1990).  
2.6.1.3 – GUILHERME DE BITTENCOURT GRÖTZNER (06/04/1997).  
  
2.7 – JOSÉ SARTORI FILHO (27/06/1937–11/08/2008) foi casado com ROSA MARIA 
TARDIO SARTORI (30/08/1944). As filhas:  
  
2.7.1 – ANA CRISTINA SARTORI VASCONCELOS (05/01/1966) é casada com 
RICARDO SANTANA ANTUNES de VASCONCELOS (12/08/1962). Tem dois filhos:  
  
2.7.1.1 – TIAGO SARTORI VASCONCELOS (01/09/1989)   
                           
2.7.1.2 - NATALIA SARTORI VASCONCELOS (10/09/1992) casada com LUCAS 
EVANGELISTA BATISTA SILVA JUNIOR.(10/06/1990).  
  
2.7.2 – ANA BEATRIZ TARDIO SARTORI(08/05/1968) casada com EDUARDO 
GALDEANO (04/09/1963) tem uma filha:      
  
2.7.2.1 – SARAH SARTORI GALDEANO (29/10/2003).   

   

  
  

                           SARAH SARTORI GALDEANO, A MAIS NOVA DO CLÃ.  



        DA ITÁLIA PARA O BRASIL   
        

MAPA ATUAL DA REGIÃO DE PÁDUA E VENEZA  
            
            Os Sartori moravam em Pádua (em italiano: Padova), uma pequena cidade situada 
no nordeste da Itália. Chamava-se Patavium até no final do Império Romano e era uma 
das cidades mais ricas do norte do país.   

No ano 601 e no século nove, foi destruída em guerras, mas sempre se recuperou 
rapidamente. De 1337 a 1405, foi dominada pela família Carrara, depois, em 1797 passou 
para a jurisdição de Veneza. Em 1866, após passar pelo domínio dos Austríacos, foi 
definitivamente anexada ao Império Italiano. Sofreu pesados bombardeios na segunda 
guerra.  

 
 

 
                BASILICA DE SANTO ANTÔNIO DE PADUA. 
 
 



 
 

 Atualmente com cerca de 220.000 habitantes, Pádua é um centro industrial, onde 
são produzidos, móveis, plásticos, máquinas e peças para automóveis. A Universidade de 
Pádua é uma das mais antigas escolas superiores da Europa. A igreja mais famosa da 
cidade é a Basílica de Santo Antônio, que abriga o túmulo de Santo Antônio de Pádua e 
foi construída no século 13. Mantém ainda um jardim botânico desde o ano 1545.  

Em 1891, João e Marietta Sartori, decidiram emigrar para o Brasil. Junto com o 
casal, também veio Ângela (Itália), a filha com apenas dois anos. É provável que de trem 
viajassem para o porto de Gênova, onde embarcaram no navio.  

Vindos do Rio de Janeiro, no dia 15 de Fevereiro de 1892, chegaram ao porto de 
Paranaguá a bordo do “vapor” “Rio de Janeiro”: No dia 21 do mesmo mês viajaram para 
Curitiba, estabelecendo-se na região do “Borghetto”.  

Segundo o repórter e historiador Cid Destefani, em publicação na sua seção 
“Nostalgia”, na Gazeta do Povo, no dia 7 de Novembro de 1993, essa região, localizava-
se “entre as atuais ruas Coronel Dulcídio e Bento Vianna; Sete de Setembro e Avenida 
Iguaçu”. A ruazinha onde moravam os Sartóri acabou sendo chamada oficialmente de 
Travessa Borghetto. Em 1950 a Prefeitura de Curitiba, mudou o nome para Travessa João 
Turin, escultor e artista plástico, ilustre filho do Borghetto.  

Destefani cita ainda, nomes das famílias moradoras no local. Começa com Maria 
Trevisan Tortato, a “Maria Polenta”, que “concertava juntas destroncadas, ossos 
quebrados e músculos rasgados”. E mais Luiggi Levorato, Luiz Perolla, João Postai, 
Todeschini, Sartori, Lourenzi, Tonetti, Turin e muitos outros.   

Há uma referência especial ao João Sartori, famoso fabricante de acordeões.   

 
 

A TRAVESSA BORGUETTO EM 1949 (Foto do acervo de Cid Destefani) 
 
 
 
  
  



  
Certidão retirada do “Livro de registro da hospedaria de imigrantes da cidade de 
Paranaguá. Do acervo do Arquivo Público do Paraná. 

 
O ANTIGO VAPOR ‘RIO DE JANEIRO”,DO LLOYD RASILEIRO, SERVIU A LINHA 
AMERICANA PARA NOVA IORQUE, E A PARTIR DE 1918 OS PORTOS DA EUROPA. 
EM 1923 FOI REBATIZADO “PRUDENTE DE MORAIS. EM 1949, NAUFRAGOU EM 
UM TEMPORAL NO PORTO CHILENO DE VALPARAISO. 



 
 O CAIS DA RUA DA PRAIA, DE PARANAGUÁ NO FINAL DO SÉCULO 19. OS 
NAVIOS ANCORAVAM AO LARGO, E OS PASSAGEIROS TRAZIDOS A TERRA 
POR BARCOS PEQUENOS, MUITAS VEZES À REMO.  

 
 
ASSIM ERA A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE PARANAGUA, ONDE EM 1892, 
GIOVANNI, MARIETA E ÂNGELA, TOMARAM O “TREM” PARA VIR A 
CURITIBA 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    EM 1993 NA COMEMORAÇÃO DOS TREZENTOS ANOS DE CURITIBA (Gazeta do Povo)



  

 
  

FOTO DA FAMÍLIA JOÃO SARTORI, TIRADA PROVAVELMENTE EM 1915. DA ESQUERDA PARA 
A DIREITA EM PÉ: ANGELA, JOSÉ, RAFAEL, ANGELO E PEDRO. SENTADOS:  

 
NA CASA DO BORGHETTO: A NONA MARIETA, D. ANGELINA, TIO ANGELIM, 
TIO JULIO, JOSE (REGINA NO COLO) E NATALIA. NO FUNDO AS PARREIRAS.  
NA OUTRO FOTO: TIO JULIO, TIO ANGELIM, O “BRUNSWICK”, JOSÉ E REGINA.  

MARIETTA E JOÃO.      



 
JOSÉ SARTORI                                                  ANTÔNIO RAPHAEL SARTORI  
  

                                                  

 
  
PEDRO SARTORI                                                ROSALINA SARTORI  
FOTOS DO ACERVO DE PAULO SARTORI.  

  
  
  
  
  

  

  

  
  
  
  
  
                                                                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
  

REPRESENTANTES DA TERCEIRA GERAÇÃO EM 1940; LUIZA REGINA, 
BERNADETE, TEREZINHA, JACOZINHO UM AMIGO, GERALDO E FERNANDO, 
NA CASA DO BORGHETTO.   

  
  

 
   

 AVANI, LUIZA REGINA, SARAH, MARIETA e JOSÉ SARTORI FILHO.  
  



  
                                                                                    

À ESQUERDA O “ROLHADOR”, LEMBRANÇA QUE RESTOU DOS TEMPOS DE 
ENGARRAFAMENTO DE VINHO. EM ITALIANO CHAMADO DE “TAPPABOTIGLIE”. À 
DIREITA A IGREJA DA ÁGUA VERDE, CONSTRUIDA EM 1888, E DEMOLIDA EM  
1959.                                                                   

    
   
       DUAS FOTOS DE JOSÉ SARTORI FILHO. (Colaboração de Paulo Sartor  



 
        A FAMÍLIA LORENZI.   

  
A cerca de 40 km de Pádua, em Veneza, moravam os Lorenzi. “Venezia” (em 

italiano) é uma cidade portuária situada no nordeste da Itália. É a capital da província do 
mesmo nome. Situada entre foz do rio Pó, e a do rio Piave, estende-se por cerca de 150 
ilhas, cortadas por 177 canais e unidas por 400 pontes. Nas suas poucas e estreitas ruas da 
cidade velha, bem como pelas pontes, é proibida a circulação de veículos motorizados.  

 Todo o transporte, tanto de passageiros como de carga, é feito por barcos 
modernos. As antigas “gôndolas”, movidas a remo, hoje fazem apenas a alegria dos 
turistas. A UNESCO declarou Veneza, “Patrimônio da Humanidade” e tem ajudado a 
cidade restaurar obras arquitetônicas, ameaçadas pelas constantes enchentes.  

Veneza é uma das mais bonitas cidades do mundo. Sua arquitetura, com estilos que 
vão do Bizantino até a Renascença, mostram obras de elevado valor artístico. Seus palácios 
e principalmente as dezenas e Igrejas são de incomparável beleza.                                                                                                          
  

 
MAPA DO NORTE DA ITÁLIA NO INÍCIO DO SÉCULO 20   
  

A igreja de São Marcos, a mais visitada, teve a sua construção iniciada no ano de 
828, e terminada em 1150. O seu campanário com 90 metros de altura foi durante muitos 
anos a construção mais alta do mundo.  

Atualmente a cidade de Veneza tem 310.000 habitantes. A atividade mais 
importante na cidade é o turismo. Além das inúmeras obras de arte, oferece ao mundo a 
cada dois anos os famosos “Festivais de Veneza”, iniciados em 1932, e dedicados ao 
cinema. Também as artes plásticas e a música têm promoções importantes. Na produção 
industrial o destaque certamente são os famosos cristais de Murano, também conhecidos 
com cristais de Veneza. Poucos quilômetros ao norte, a cidade possui hoje um moderno 
aeroporto internacional.  

  
  

  
 
 



  
BASILICA DI SAN MARCO  

  

 
  
 
 

 
O INTERIOR BIZANTINO DA BASÍLICA – O ALTAR MOR  

.  
  



 
     Jacob e Regina Luiza Lorenzi, também chegaram ao Brasil na última década do século 19, e 
igualmente estabeleceram-se na região do Borghetto. O “Almanach do Paraná”, editado em 
Curitiba no ano de 1901, pelo historiador Romário Martins, publica uma relação de 
comerciantes, ativos na época, e na seção “Gêneros”, pg.141, cita entre outros o nome de Jacob 
“Lourenço”, estabelecido na Água Verde 

 ÂNGELO LORENZI                                                          AMABILE E JOSÉ FACCINI 
                                                                                               

 
 
  A OFICINA DE ACORDEÕES.   

João Sartori chegou ao Brasil, trazendo conhecimentos profissionais, bem como o 
ferramental necessário para a construção de acordeões cromáticos. Teve o cuidado de 
passar o seu saber técnico aos filhos, José, Raphael e Pedro, que assim puderam dar 
continuidade à fabricação dos instrumentos após seu falecimento em 1918.  

Em pesquisa efetuada na CASA DA MEMÓRIA, em Curitiba, verifica-se que em 
4 de Janeiro de 1899, GIOVANI SARTORI & CIA. solicitou à Câmara Municipal da 
Capital, Alvará de licença, para a abertura de uma “oficina de concertos de instrumentos 
de muzica, no lugar denominado Aguaverde”.  

Em novo Alvará, na data de 22 de Novembro de 1922, o nome da empresa foi 
mudado para JOSÉ SARTORI & IRMÃOS, evidentemente devido ao falecimento do 
titular. Nesse mesmo documento, constam as seguintes alterações:  

 Em 25 de Setembro de 1942, a oficina mudou-se para a Rua Bento Viana, 1.100.; 
em 26 de Setembro de 1956 a empresa passa a denominar-se SARTORI & IRMÃO. Agora 
devido ao falecimento de José Sartori, ocorrido em 1955. Em 18 de Março de 1957, a 
numeração na Rua Bento Viana mudou para 923. Em 17 de Junho de 1966, o Alvará foi 
cancelado devido ao encerramento das atividades da oficina.   



 
  

O ALVARÁ DE 4 DE JANEIRO DE 1899. ERA PREFEITO INTERINO:  
MANOEL JOSÉ GONÇALVES.  

  



 
O ALVARÁ DE 13 DE NOVEMBRO DE 1922. ERA PREFEITO O DR. JOÃO 
MOREIRA GARCEZ.  

  
  

 

  



O surto de progresso que aconteceu na Europa, após o fim da primeira 
grande guerra, trouxe consigo inovações em todas as áreas. O aparecimento 
de Acordeões importados, nos quais os botões, foram substituídos por tecla 

de piano, com preços acessíveis, devem ter desestimulado a produção 
local. A fabricação de instrumentos, provavelmente foi descontinuada, em 
1928.  

A oficina foi mantida por mais 38 anos, porém somente atendendo a 
assistência técnica e principalmente a afinação.  

Dois Acordeões Sartori, que a família conseguiu resgatar e restaurar e 
que, certamente tem mais de 80 anos, comprovam a excelente qualidade dos 
instrumentos. É visível o capricho artesanal, nas partes de madeira, nos botões 
de madrepérola e o artístico trabalho nas peças metálicas.   

É provável que pelo interior no nosso país, ainda se encontrem 
acordeões, gaitas ou sanfonas “SARTORI” animando bailes e festas.   

  

 
  

  
 

 
 
NO DETALHE, A ALTA CATEGORIA ARTEZANAL.  

  
  

  
  



 
  

 
EXEMPLAR PERTENCENTE A JOSÉ SARTORI FILHO – CAMPINAS SP.  



       

 
  
         ACORDEÃO PERTENCENTE À LUIZA REGINA SARTORI GRÖTZNER, 
CURITIBA PR.  

  

 
 
 

  



A CASA SARTORI  
  

Em 22 de Agosto de 1927, a Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do Estado 
do Paraná, concedeu a JOSÉ SARTORI & IRMÃOS, o ALVARÁ, necessário à abertura 
da Loja Comercial, na Rua Barão do Rio Branco, 117.  

No dia 18 de Janeiro de 1928, JOSÉ SARTORI, requereu na Junta Comercial do 
Paraná o Registro Comercial da nova empresa, que foi deferido no dia 19 de Janeiro do 
mesmo ano, com a razão social: JOSÉ SARTORI & IRMÃOS, constando como sócios 
ativos: José, Pedro e Antônio Raphael. Ficou conhecida pelo nome de fantasia “Casa 
Sartori” e assim permaneceu até hoje. (A razão social atual é: Casa Sartory Instrumentos 
Musicais Ltda., e não pertence mais à família). Em 17 de Maio de 1954 o nome foi mudado 
para JOSÉ SARTORI & IRMÃOS LTDA, e em 7 de Março de 1956, com o falecimento 
do sócio José, e a conseqüente retirada da sua família da empresa, passou a denominar-se 
SARTORI & IRMÃO LTDA.  

O objetivo da sociedade foi a comercialização de instrumentos musicais, artigos de 
música e outros que viessem tornar-se convenientes ao negócio. Assim, na medida em que 
a reprodução mecânica do som foi tomando conta do mundo, passaram a vender 
Gramofones e os respectivos “discos”, e mais adiante, quando começou a era 
eletroeletrônica, aparelhos de “Radio”. Foi distribuidores dos famosos receptores 
“Philco”. Nos últimos anos, na época natalina vendiam também brinquedos e artigos para 
presentes.  

  
  

 
  

  

  
A “CASA SARTORI” FOTO DA RUA BARÃO DO RIO BRANCO EM 1932.  À 

DIREITA, NO PRIMEIRO PLANO, A LOJA N° 117. (MAIS TARDE MUDADO PARA 24) À 
ESQUERDA O PRÉDIO ANTIGO DO CLUBE CURITIBANO. BEM NO FUNDO A 
ESTAÇÃO FERROVIARIA. FOTO DO ACERVO DA “CASA DA MEMÓRIA”.       

  



  
CASA SARTORI, A VITRINE ILUMINADA A NOITE.   

 
  
CASA SARTORI, VISTA INTERIOR  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



       INTERIOR DA LOJA VISTO DE OUTRO ÂNGULO 

           OS IRMÃOS SARTORI, PARTINDO DA DIREITA: JOSÉ, RAFAEL e PEDRO  
 (As fotos das páginas 32 e 33 pertencem ao acervo de Paulo Sartori, e são de 1949) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
O ALVARÁ DA LOJA DATADO EM 1927. ASSINADO PELO PREFEITO DR. JOÃO 
MOREIRA GARCEZ.        

  



 
  
  
  O PRIMEIRO CONTRATO SOCIAL DA FIRMA JOSÉ SARTORI & IRMÃOS   
  



 
  

  

O VERSO DA PÁGINA ANTERIOR: ASSINATURAS DOS SÓCIOS E DE DUAS 
TESTEMUNHAS.  

  
  
  

  
   



 
  

  A PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL EM 1949  



 
  

     A SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL EM 1954  



 
  

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL EM 1956. VER PRÓXIMA PÁGINA.  
  



 
FICA FORMALIZADA A RETIRADA DA FAMÍLIA DE JOSÉ SARTORI DA 
SOCIEDADE.   



LEMBRANÇAS GUARDADAS DA CASA SARTORI. EXEMPLAR DE PARTITURA                                



VENDIDAS PELA CASA SARTORI.    

   PARTITURA COM DEDICATÓRIA DO COMPOSITOR.    
  



 
RADIO RECEPTOR “PHILCO – 1937” GUARDADO PELA FAMÍLIA. TEM TRÊS 
FAIXAS DE ONDAS: LONGAS, MÉDIAS e CURTAS; COM  
DISPOSITIVO DE SINTONIA FINA. AINDA FUNCIONA.  

   
RUMO À ITÁLIA.  
Em Junho de 1929, José Sartori viajou à Itália com a finalidade estabelecer laços 

comerciais com fabricantes de acordeões. Partiu do porto de Santos no navio “Conte Rosso”, com 
destino a Gênova, aonde chegou a cinco de Julho. Levava um nome e endereço: Paolo Soprani, na 
pequena cidade de Castelfidardo, fabricante de acordeões. Sartori, voltou da sua viajem, trazendo 
já na sua bagagem alguns exemplares dos instrumentos e a Casa Sartori, foi durante muitos anos a 
distribuidora dos Acordeões Paolo Soprani. A segunda Grande Guerra 1939/1945, interrompeu 
temporariamente a importação.   
   

 
A cidade de Castelfidardo fica a 20 km do porto de Ancona, a 200 m do nível do mar  

  

  



DE JULHO, O RETORNO EM 23 DE AGOSTO E A CHEGADA DE VOLTA EM 
SANTOS EM 11 DE SETEMBRO DE 1929.  

O PASSAPORTE DE JOSÉ SARTORI REGISTRA A CHEGADA EM GÊNOVA NO DIA 5  



 
RECORDAÇÕES DA VIAGEM À ITÁLIA: À BORDO DO CONTE ROSSO, E EM VENEZA 
NA PRAÇA DE SÃO MARCO.  

 
                                OS DOIS “JOSÉS” EM 1942.  

  



 
  O TERÇO, MANDADO FAZER PELA TIA CECÍLIA, COM OS BOTÕES DE MADREPÉROLA QUE 

RESTARAM DOS ACORDEÕES.  
 
 
 



RUA ÂNGELO SAMPAIO, 1307.  

 
  
 A NOVA CASA EM 1937  

 
  
 DEPOIS DA PRIMEIRA REFORMA  



 
  
 A ÚLTIMA FOTO DA CASA EM 1982  

    

  
  
O JARDIM DE AZALÉIAS                              A VÓ NATÁLIA. SUA ÚLTIMA FOTO.    

  
  

  
  



  
  

O “BARRACÃO”                                                       O “CHURRASQUEIRO”  
  

  

 
                       APERITIVANDO                                                AGUARDANDO O CHURRASCO                                                                       

  
  
“Mais tarde, após o falecimento do meu pai, com a ajuda minha, do Tadeu e do 

Paulo, construímos uma churrasqueira de alvenaria, onde nossas reuniões dominicais 
continuaram por mais de trinta anos” (Sarah).  

  



 
  

  
  
  

 
  
  

NAS DATAS FESTIVAS, AS REUNIÕES NA SALA DE JANTAR.  
  
  



 
  
A FAMÍLIA EM 1999: DA ESQUERDA PARA A DIREITA EM PE’: RICARDO, AFONSO, VANESSA, 
BEATRIZ, MARIANA, ANDREIA, JOSÉ BUZZÁ, CARLOS, IARA, OLÍVIO, GUILHERME e 
CRISTINA. SENTADOS: LUCIANA, PAULO, REGINA, MARIETA, AVANI e SARAH. NO CHÃO: 
TIAGO, FERNANDO, CAROL e NATALIA.  

 
  
A QUARTA GERAÇÃO: TIAGO, NATALIA, LUCIANA, ANDRE, GUILHERME NO COLO DA 
MARIANA, CAROL e FERNANDO.  



 
  
A QUARTA GERAÇÃO: ANDRÉ, CAROL, LISA, VANESSA, MARIANA, LUCIANA,   
                                       GUILHERME, ANDRÉIA e FERNANDO.  

 
  

EM 17 JULHO DE 1975, A NEVE NO JARDIM DA ÂNGELO SAMPAIO.  



ZÉCA, REGINA, VÓ NATALIA, PAULO, DEPOIS: SARAH E MARIETA, SENTADOS: CRISTINA, AFONSO 
NETO e CARLOS.     
                                                               

                                 REMINISCÊNCIAS EM P& B.   

                                                     SARAH, AVANI, MARIETA, REGINA e JOSÈ.                                                                                             

                                           NATÁLIA E JOSÉ SARTORI FILHO-1938.                 .                                             

DEPOIS  DO  CHURRASCO  DOMINGUEIRO  EM  1960 .  PARTINDO  DA  ESQUERDA:  TADEU,  VANI,  



 
                                     
                                     VÓ NATÁLIA E SEU JASMINEIRO DE ESTIMAÇÃO  

  

 
   

ASSIM ERA “CURITYBA” QUANDO OS SARTORI CHEGARAM AO BRASIL NO FINAL DO SÉCULO 19.  
  



  
  

NATALIA E JOSÉ SARTORI EM 1950  

 
  

A CASA DA ÂNGELO SAMPAIO. FOTO TIRADA DA SACADA DA CASA DO TADEU.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
PIQUENIQUE NO GANCHINHO, 5 DE NOVEMBRO DE 1933.  

  
      

  

 
  
NA CASA DA TIA ITALIA, A FAMÍLIA TARQUINIO TODESCHINI E VISITANTES.  

  



 
  

  
O “FORD BIGODE 1928” DE JOSÉ SARTORI.  

  

 
  

CARTÁO ENVIADO DE GÊNOVA, POR JOSÉ SARTORI EM 1929.  
  



   

 
                     O CASAL E OS FILHOS: REGINA, AVANI, JOSÉ, SARAH e MARIETA.  

JOSÉ E NATALIA. TRINTA ANOS DE CASADOS. 30/07/1949  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
           
  
  
  
  
           



            

                  NATALIA COM AS FILHAS EM 1949  

              
                 OS IRMÃOS AINDA EM 1949.  

  
 

             
    JOSÉ SARTORI FILHO, ÂNGELO LORENZI, JOSÉ SARTORI e THADEU WANTROBA.  



 

TIO THADEU E O “WAUXHALL 1949” DO TIO PAULO.            
   

                                   NATALIA SARTORI EM 1928  
 
 
 

  
                                                                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    NO TEMPO DO “SAVOIA”  

 
        O TIME DO SAVÓIA: PEDRO SARTORI “O PIERO”,   

 
  
          DIRETORIA DO SAVOIA, SOB A PRESIDÊNCIA DE JOSÉ SARTORI. (1923)  
 
                                                        (Fotos do acervo de Paulo Sartori)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                              
  
  
                                                                            PIERO  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                   JOSÉ                       
  
  



 
MARIETTA PAZINATO SARTORI – 1867 / 1939.  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
REGINA LUIZA DEPOLI  LOURENZI – 1861 / 1927.  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

                     O JOVEM JOSÉ SARTORI. (1910)  

 
 
 
 
 
 



 
HOMENAGENS PÓSTUMAS.        
  
         Tio Thadeu:  

Qual dos sobrinhos não se lembra do Tio Thadeu?  
Sua principal preocupação foi ajudar os familiares. Não teve filhos, mas adotou os 

sobrinhos como tais. Tinha sempre um bom conselho para dar. Orientava, indicava rumos 
a seguir. Distribuía mesadas.  

Estava sempre pronto para ouvir, e quando necessário tinha as palavras certas para 
confortar.  

Não morrerá jamais em nossa memória.  

 
          ENGENHEIRO THADEU WANTROBA.     
  
Nasceu em Palmeira no dia 16 de Fevereiro de 1913. Faleceu em Curitiba no dia 22 de Abril 

de 1985, aos 72 anos de idade.  
“O engenheiro Thadeu Wantroba foi, sem dúvida, o precursor do desenvolvimento da 

engenharia sanitária no Paraná. Autor de incontáveis projetos nesta área foi também, o autor do 
primeiro plano de saneamento para o nosso estado. Este plano que abrangia todo o Paraná 
beneficiou várias cidades de todas as regiões, destacando-se, principalmente, as regiões Norte e 
Norte Pioneiro.”  

“Tadeu Wantroba foi o mestre de três gerações de engenheiros no campo da engenharia 
sanitária. Não fazia segredo dos seus conhecimentos e sentia-se feliz quando podia transferi-los 
aos seus colegas. Apaixonado pelas coisas do Saneamento Básico exerceu suas atividades até seus 
últimos dias, tendo-se afastado apenas quando as suas condições de saúde não o permitiram mais. 
O mestre partiu, mas deixou numerosos discípulos que por certo, darão continuidade ao seu 
trabalho.”  “Fica a saudade”.   

      (Palavras do engenheiro Arnaldo Grassi no Boletim da SANEPAR).    
     
         



 

                  TIA VANI:  

                 AVANI SARTORI WANTROBA.   

   

 

    

A “Tia Vani” nasceu no dia 30 de Junho de 1921. Formou-se professora e em 1941 
foi lecionar no Grupo Escolar da cidade de Rio Negro, no interior do Paraná. Em 1944, 
desligou-se do magistério e retornou a Curitiba para casar-se com o Engenheiro Thadeu 
Wantroba. Não teve filhos, mas viveu dedicada à ala jovem da família. Faleceu no dia 4 
de Janeiro de 2005, aos 83 anos.   

  

“Roguemos para que ela esteja com Deus e ela rogará para que Deus esteja 
conosco”.   

(Santo Agostinho).    

  



  
       TIA MARIETA:       

 

  

  MARIETA SARTORI BUZZA.   

Nasceu no dia 23 de Janeiro de 1927, em Curitiba PR.  

Cursou o Ensino primário até a 3ª série no Colégio Sagrado Coração de Jesus.  

Transferiu-se para o Grupo Escolar Rio Branco, onde concluiu a 4ª série.   

Com onze anos fez exame de admissão para o ensino ginasial onde, pela lei vigente 
cursou até a 5ª série.  

Seguiu o Ensino Normal, onde se formou professora em 1948.  

Lecionou como professora adjunta, em Curitiba, no Grupo Escolar de Guabirotuba.   

Em 1949, casou-se com o Cirurgião Dentista José de Oliveira Buzza, passando a 
residir na cidade de Dourado no interior do Estado de São Paulo.  

Alguns anos mais tarde, de volta a Curitiba, lecionou no Grupo Leôncio Correia até 
aposentar-se.  

Marieta faleceu no dia 25 de Dezembro de 2006, deixando viúvo, três filhos e seis 
netos.  
                 

                                                                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                             Tio Zito   

 
            

           JOSÉ SARTORI FILHO  

  

Nasceu em Curitiba PR, no dia 27 de junho de 1937.  

Ainda muito jovem foi matriculado no Colégio Santa Maria, onde após concluir o 
Primário e o Ginasial, completou o Curso Científico em 1954.  

Em 1955, após o falecimento do seu pai e conselheiro, teve que decidir o seu futuro. 
Optou por enfrentar o vestibular de Engenharia Química.  

Aprovado, dedicou-se ao estudo, sempre apoiado pela família, e em 1960 graduou-
se Engenheiro Químico, pela Universidade Federal do Paraná.  

Seu primeiro trabalho foi na Industria de papel para cigarros em Santanésia no 
município de Piraí RJ. Foi lá que conheceu Rosa Maria, com quem se casou no dia 15 de 
Outubro de 1964. Tiveram duas filhas Ana Cristina e Ana Beatriz.  

Em 1970, muda-se para o Estado de São Paulo, onde após uma brilhante carreira 
executiva, aposentou-se como diretor de uma indústria de papeis especiais, na cidade de 
Salto SP.  

Faleceu no dia 11 de Agosto de 2008, em Campinas SP deixando a viúva, as filhas, 
genros e os netos Tiago, Natalia e Sarah.  
  



 

  

    JOSÉ DE OLIVEIRA BUZZÀ.  

  

Nasceu em 18 de Dezembro de 1923, em Dourado, São Paulo. Ainda jóvem, veio a 
Curitiba para estudar odontologia na Univercidade do Paraná.  

Aqui, nos famosos Chás dansantes  do Diretório de Engenharia, conheceu Marieta 
Sartori, com quem veio a se casar em dezembro de 1949.  

O casal teve três filhos. O primeiro, Carlos Eduardo, nasceu em Dourado. Os outros 
dois – Maria Cristina e José Junior – já em Curitiba.  

Os netos são seis – Vanessa, Andréia, Fernando, Ana Carolina, Andre e Lisa.  

Bisneta, a Lara, filha da Vanessa.  

Cachorros, gatos ou periquitos não deixou nenhum. Mas saudades, muitas.  

Faleceu em 26 de fevereiro de 2017 com 93 anos.  

Fernando Buzzá Machado (neto).  
  

                      



                              SARAH SARTORI  

 
  

                              Faleceu no dia 27 de Agosto de 2019.  

                Dois mêses após ter completado noventa e nove anos.  

  

    Nada poderá apagar dos nossos pensamentos                                                  

a suavidade e a doçura da sua presença.  Nada poderá diminuir a 

saudade que sua ausência provoca em nossos corações  

  

  

  
  



  

  

  

  

Fotografia da pintura a óleo sobre tela, trazida de Pádua – Itália, pelos nonos Giovanni e 
Marietta. O quadro original permanece na família, em mãos de Luiz Fernando Rauen 
Sartori, filho de Fernando Sartori, e sobrinho de Marcos Sartori, todos descendentes de 
Antônio Rafael Sartori.  

Colaboração de Marcos Sartori.  
 

 



 

EPÍLOGO.     

UMA BREVE HISTÓRIA DO ACORDEÃO.   

  

A invenção do Acordeão em 1829, não significou apenas a presença de mais uma peça, na 
grande família dos instrumentos musicais. Muito mais do que isso, o seu advento foi o marco 
histórico de uma mudança radical no mundo da música.   

Até então, fazer música era o privilégio de uma elite representada pelo clero e a nobreza. 
O “povão” cantava e no máximo acompanhado por instrumentos de percussão, geralmente bem 
primitivos. Instrumentos como a Gaita de foles escocesa, a rabeca (violino primitivo), o Saltério 
(desde a velha Grécia) e o Alaúde (bisavô da guitarra), eram muito raros e seu possuidor, 
geralmente o único entendido de música, de toda uma comunidade. Era no mínimo necessário 
reunir um ou dois desses instrumentos, com mais um de percussão, para conseguir animar uma 
dança.   

O advento do Acordeão mudou completamente a situação: Num mesmo instrumento, o 
músico executa a melodia, e os devidos acompanhamentos; os acordes rítmicos.   

Historicamente três pessoas reivindicam a paternidade do Acordeão:  

1 – F. Buschmann, em 1822, na cidade de Berlim – Alemanha.  

2 – C. Buffet, em 1827, em Paris – França.  

3 – Cyrill Demian, em 1829 em Viena – Áustria.   

Porem foi este último que juntamente com seus filhos, Carl e Guido, no dia 6 de Maio de 
1829, registrou o invento no Departamento de Patentes de Viena na Áustria. Assim garantiu para 
si e seus filhos, o privilégio de ser oficialmente o inventor do instrumento.  

Diz o termo da patente: “O Accordion tem o formato de uma pequena caixa, provida de 
um fole. Na face superior, tem cinco teclas que acionadas, emitem cada uma um acorde. O som é 
obtido fazendo a pressão do ar, vibrar finas lâminas de aço previamente afinadas”.   

A descrição prossegue chamando a atenção para o fato que: “Ao acionar uma tecla, é 
produzido um acorde completo (daí o nome), o que por certo foi uma grande novidade".   

Finaliza esclarecendo: É tocado por uma só pessoa... Fácil de transportar... E a 
movimentação lenta ou mais rápida do fole, poderá emitir volumes diferentes de som.  

O primeiro instrumento dos Demian tinha só os acordes de um lado e o fole era acionado 
de modo vertical. O executante cantava e acompanhava-se com os acordes. Porem logo no ano 
seguinte a invenção recebeu os botões para o solo. Passou a ser tocado de modo horizontal, 
portanto: A mão direita fazendo a melodia e a esquerda emitindo os respectivos acordes, nos botões 
chamados de “baixos”.  

Apesar de desdenhado, e até combatido por muitos músicos da época, o acordeão 
espalhou-se pelo mundo em velocidade espantosa. Nasceram descendentes: A Concertina 
Germânica (quadrada), a Concertina Inglesa (sextavada) e o Acordeão “apianado” onde os botões 
de solo foram substituídos por teclas da piano.   

O primo mais importante, certamente é o Bandoneon Argentino, derivado da Concertina.  

Para os Gaúchos ele é a “Gaita”. O nordeste o chama de “Sanfona”.    

Na Alemanha é conhecido como Schifferklavier, (piano de marinheiro).  

  

   



Hoje o Acordeão tem seu lugar definido no mundo da música.   

Grandes dirigentes de bandas e conjuntos, não dispensam sua presença, apesar da 
concorrência dos teclados eletrônicos. Maestros importantes permitem sua participação, em 
Orquestras sinfônicas. 

 

 

  

CARTÃO POSTAL FRANCÊS DO SÉCULO 19. O CANTOR ACOMPANHAVA-SE COM OS 
ACORDES. O INSTRUMENTO ERA EXECUTADO NA POSIÇÃO VERTICAL.   

  

Na primeira metade do século passado, compositores célebres, escreveram músicas 
específicas para o acordeão. Com destaque para Hugo Herrmann (1896 – 1967) que incentivado 
pela fábrica Hohner, na Alemanha, criou métodos para o aprendizado; e também, compôs: 
Concerto para acordeão e orquestra (1941); Concerto para dois acordeões e orquestra (1951) e 
Sinfonia Allá comedietta (1958).  

  

  
  

             UM DOS PRIMEIROS ACORDEÕES DOS “DEMIAN”; COM OITO ACORDES.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

  

  

      MÉTODO ITALIANO DE APRENDIZADO DE ACORDEÃO, NO FINAL DO SÉCULO 19.  

  

Uma das indústrias de acordeões que mais se destacou no mundo foi a Italiana. Já 
em 1840 havia construtores de instrumentos, produzindo acordeões artesanais. Porem 
quem na verdade deu o início à fabricação em série, foi Paolo Soprani no ano de 1864. 
Paolo, com apenas 19 anos de idade, com os irmãos Settimio e Pasquale, fundaram uma 
oficina para a fabricação de acordeões, na pequena cidade de Castelfidardo, na costa do 
mar Adriático, próximo ao porto de Ancona.   

  
 

  



Diz uma lenda que um forasteiro austríaco e acordeonista, que passara no vilarejo, 
teria voltado à sua terra natal, abandonando seu instrumento na casa dos Soprani. Paolo e 
os irmãos resolveram copiá-lo. O negócio cresceu e já em 1874, vinte instrumentos foram 
exportados para a Grécia. Em 1887, a exportação foi de 5.500 unidades. Em 1913, foram 
fabricados 14.300 instrumentos. Na década de 30, quando José Sartori visitou a empresa, 
as exportações haviam atingido a cifra de 24.400 peças/ano.         

O empreendimento dos Soprani foi a origem, das famosas indústrias de acordeões 
de Castelfidardo, que se expandiu por toda Itália. Settimio Soprani separou-se dos irmãos, 
lançando sua própria marca. Muitas outras marcas menores surgiram em torno dos 
Soprani.   

Esse fenômeno repetiu-se na cidadezinha de Stradella - Itália e na Alemanha onde 
Matthias Hohner, que já produzia harmônicas de boca desde 1856, também iniciou 
fabricação de acordeões. Todas as empresas citadas continuam ativas na atualidade.   

  

  

  

  

  

   ACORDEÃO PAOLO SOPRANI DE 1890. COM APENAS OITO BAIXOS  

  

  
  
   
  



 

 

       ACORDEÃO PAOLO SOPRANI DE 1913. COM 108 BOTÕES E 174 BAIXOS.  

  

   
  

     MODELO “PROFISSIONALE IV” COM 41 TECLAS E 120 BAIXOS. PESO 11,40 KG. 

                IMAGEM DO CATÁLOGO DE VENDAS 2008. DISPONIVEL NA INTERNET.  



 

                CARTÃO POSTAL QUE CIRCULOU NA INGLATERRA EM 1915.  

 

  

                       GRAVURA (MATRIZ DE MADEIRA) DE MARCELO SOARES 1980,   

 
           REPRESENTANDO UM GRUPO DE FORRÓ, COM DESTAQUE PARA A SANFONA.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



PALAVRAS FINAIS.  

  

Agradeço à família, por me conceder a oportunidade de realizar este trabalho, onde 
revivi os melhores momentos da minha vida 

. Um agradecimento especial ao meu sobrinho OLIVIO MACHADO JÚNIOR, que 
me incentivou e ensinou os primeiros passos da informática. Muito obrigado a todos que 
colaboraram e assim possibilitaram a elaboração desse arquivo biográfico.  

Curitiba, Julho de 2008.   

Paulo Affonso Grötzner.  
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