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RESPOSTAS ESPERADAS 

 

1 – Segnalare se è vero (V) o falso (F) secondo il testo. (vale 2,0 – ognuna vale 0,5)  

 

a) Elena Rasera diventò operaia nella Olap con 21 anni. ( V ) 

b) Nella fabbrica Olap lavoravano più donne che uomini. (V )  

c) Lena, anzi, Filomena D‟Ambrosio si è dedicata per anni al benessere altrui, in 

particolare degli anziani. (V ) 

d) Dopo la vecchiaia Lena si è ritirata nella sua abitazione insieme al compagno 

Mario Paladino. (V ) 

 

2 – Cosa accomuna e cosa distingue queste tre donne nominate nel testo? (vale 3,0)  

       Elena Rasera, Emma Fighetti e Filomena D‟Ambrosio.  

 

RESPOSTA DE ELABORAÇÃO PESSOAL MAS QUE DEVE CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: 

 

Estas três mulheres participaram ativamente da Resistência Italiana contra o fascismo 

e continuaram sua luta em frentes diferentes, após o término da Segunda Guerra 

Mundial, seja fazendo palestras de conscientização nas escolas, seja participando das 

passeatas e desfies de evocação à memória das lutas da Resistência, dos partigiani, 

seja dando assistência aos necessitados, em particular, aos anciãos. O que as 

aproxima? Terem lutado na Resistência. O que as distingue? Sua luta pós-guerra.  

 

 

3 – Tradurre il seguente brano. (vale 5,0) 

 

Lena di nome in realtà faceva Filomena ed è sempre stata molto attiva nella 

testimonianza della lotta partigiana nelle scuole e nella vita milanese, partecipando 

anche a tutti i cortei del 25 aprile nelle prime file dietro allo striscione dell'Anpi. Nel 

maggio 2013 con altre compagne di brigata Lena inaugurò con l'allora sindaco 

Giuliano Pisapia la targa che intitolava alle "donne partigiane" una piazza della 

Barona. E' la prima e unica piazza con questo nome in Italia.  

Iscritta all'Anpi fin dal 1946, Lena è stata sempre attiva nella Sezione Anpi Musocco, 

dedicata al partigiano Arturo Capettini, di cui Mario Paladini è stato per decenni 

Presidente. Nel dopoguerra Lena ha dedicato tutta la propria vita per il suo prossimo, 

impegnandosi nel sociale, come Presidente per lunghi anni del Centro anziani di Via 



Aldini. Era diventata punto di riferimento per tutti e per chi le si rivolgeva aveva 

sempre una parola di comprensione, di conforto e di incoraggiamento. Lena 

interveniva spesso nelle scuole per raccontare alle giovani generazioni gli anni terribili 

del regime fascista e il glorioso periodo della Resistenza italiana. Finché le forze 

l'hanno sorretta era sempre presente alle iniziative dell'Anpi. Immancabile era la sua 

partecipazione alla cerimonia che ogni anno l'Anpi provinciale promuove al Campo 

della Gloria, per ricordare i Combattenti della Libertà.  

_______________________________________________________________________________________ 

TODA TRADUÇÃO É UMA LEITURA PESSOAL DO TEXTO, MAS DEVEM SER RESPEITADOS OS TEMPOS 

VERBAIS, AS FLEXÕES DE GÊNERO E NÚMERO E O SIGNIFICADO CONTEXTUAL DO LÉXICO. NÃO SE PODE 

“INVENTAR” INTERPRETAÇÕES COM BASE EM CONHECIMENTO EXTRATEXTO. .  

Lena, cujo nome na realidade era Filomena, foi sempre muito participativa nos 

testemunhos da luta da resistência, nas escolas e na vida social milanesa, fazendo-se 

presente em todos os desfiles de 25 de abril, nas primeiras filas, atrás da faixa do 

Anpi. Em maio de 2013, com outras companheiras de brigada, Lena inaugurou com o 

então prefeito Giuliano Pisapia, a placa dedicada às “mulheres partigiane” 

(partidárias) na praça da Barona. É a primeira e única praça com este nome na Itália.  

Inscrita na Anpi desde 1948, Lena sempre esteve à frente da Seção Anpi Musocco, 

dedica ao partigiano Arturo Capettini, de quem Mario Paladini sempre foi, por 

décadas, Presidente. No pós-guerra, Lena dedicou toda a sua vida ao próximo, 

ocupando-se de ações sociais, como Presidente, por longos anos, do Centro de 

Anciãos da Via Aldini. Tornou-se ponto de referência para todos e, para quem a 

procurava, tinha sempre uma palavra de compreensão, de conforto e de 

encorajamento. Lena, com frequência, ia às escolas para contar às novas gerações, 

como foram terríveis os anos do regime fascista e falar do glorioso período da 

Resistência italiana. Enquanto as forças lhe permitiram esteve sempre presente nas 

iniciativas da Anpi.  

Era certa a sua participação na cerimônia que todo ano a Anpi provincial promove no 

Campo della Gloria, para lembrar os Combatentes da Liberdade.  

“Tenho uma lembrança muito carinhosa de Lena e de Mario Paladini – disse Cenati, 

comovida - . Quando Paladini ainda estava vivo, eu passava longas manhãs na sua 

casa, onde era acolhida, com muito afeto, por Lena e Mario, que me contavam de sua 

árdua luta contra o regime fascista e de sua vida de „partigiano‟ combatente em 

Ossola e em Valsesia. Lena e Mario sempre mi fizeram sentir como um membro de 

sua família”. 

 

   


