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RISPONDERE SECONDO IL TESTO: Ognuna vale 1,0  

 

(A construção das respostas é pessoal, mas o conteúdo deve coincidir com o 

gabarito)  

 

1 – Perché gli italiani sono andati oltre i confini della penisola? 

 

Os italianos migraram por vários motivos: em busca de uma vida melhor, para 

garantir um futuro para si e seus filhos, que naquele momento a Itália não podia 

proporcionar. Ou para satisfazer a vontade de ajudar o próximo, para viver uma 

aventura ou para ampliar suas experiências.  

 

2- Cosa si può trovare sul sito “Italiani all’estero. I diari raccontano.” ? 

 

Quem acessar o site “Italiani all’estero. I diari raccontano” vai encontrar mil histórias 

de italianos que migraram e escreveram suas experiências em diários e cartas. Estas 

memórias foram colocadas à disposição de quem quiser conhecer um pouco da 

história da Itália. O site nasceu de uma parceria entre o Ministério das Relações 

Exteriores (a Farnesina, que se ocupa de políticas migratórias e italianos no exterior) 

e o Archivio diaristico de Pieve Santo Stefano, fundado pelo jornalista do jornal La 

Repubblica, Saverio Turino.   

 

3 – Quale sarebbe il principale instrumento di navigazione sul sito? 

 

O principal instrumento de navegação é o mapa-múndi com bolinhas verdes. Elas são 

a chave para abrir o cofre onde estão mil histórias, mil relatos, intimidades e 

vivências pessoais. Centenas de histórias passadas na Europa e América do Sul, 

outras no Canadá e Estados Unidos, na Austrália, no Extremo Oriente, na África (não 

apenas nas ex-colônias italianas), mas em países como o Congo, Ruanda, Burindi, 

Yemen, Arábia Saudita, Turquia, Índia, Paquistão....  

 

 

 

 



 

 

4 – Quale sarebbe lo spazio più dolente dell’emigrazione? 

 

O espaço considerado mais sensível e doloroso é a própria Europa, em especial a 

França, a Bélgica, a Alemanha e a Suíça pois as narrativas evidenciam as dificuldades 

burocráticas para se obter um visto de trabalho.  

 

5 – Quando arrivano a destinazione quali sono i sentimenti per lo più percepiti? 

 

Após viajarem em trens especiais e chegarem ao destino sofrem discriminação e 

humilhações. No entanto, muitos conseguem voltar para casa menos pobres.  

 

6 – Quali sono i lavori e i posti rivelati più mortiferi?  

 

Os locais mais mortíferos são as minas de carvão dos países ricos, como a Bélgica, na 

Europa ou os Estados Unidos, na América. A tragédia na mina de Marcinelle (Bélgica-

1956) onde morreram 136 italianos não pode ser esquecida. Há também a tragédia 

na mina de Cherry, no estado de Illinois, USA, onde em 1909 morreram 259 

mineiros, dentre os quais 73 italianos.  

 

TRADURRE: (vale 4,0)  

 

Quasi 50 anni prima un’altra miniera e altri morti, al di là dell’Atlantico, a Cherry, 

Illinois, Stati Uniti d’America. Antenore Quartaroli ha seguito il sentiero del carbone 

ed è lì nel novembre del 1909 quando un incendio nelle gallerie uccide 259 minatori 

tra cui 73 italiani, per buona parte emiliani come Antenore che è arrivato nell’Illinois 

dalla provincia di Reggio Emilia. Antenore resta sepolto vivo per otto giorni e racconta 

così il suo ritorno alla vita: “Sempre all’oscuro ci siamo incamminati di nuovo fatto 

una cinquantina di metri vi era una volta via e arrivati in quella posizione con gran 

gioia abbiamo scoperto che vicino al pozzo d’uscita vi era gente che lavorava... il 

primo che io conobbi fu mio cognato Giulio Castelli che quel giorno era a lavorare nel 

lavoro di Salvattaggio”. 

https://www.repubblica.it/cronaca/2019/06/10/news/quando_eravamo_noi_i_migranti_mille_

storie_italiane_in_un_archivio_da_rileggere_e_rivivere-228414676/?ref=RHPPBT-BH-

I228423779-C4-P10-S1.4-T1 VISITA FATTA IL 10 GIUGNO 2019. 

 

Quase 50 anos antes, outra mina e outros mortos, do outro lado do Atlântico, em 

Cherry, Illiniois, Estados Unidos da América. Antenore Quartaroli seguiu a trilha do 

carvão e foi ali, em novembro de 1909, quando um incêndio nas galerias, matou 259 

mineiros, dentre os quais 73 italianos, em grande parte da Emília, como Antenore, 

que tinha chegado em Illinois, proveniente da província de Reggio Emilia. Antenore 

ficou soterrado vivo por oito dias e narra como foi voltar à vida: “Caminhamos por 

uns 50 metros, sempre na escuridão total, para onde tinha uma estrada de retorno e, 

com grande alegria, descobrimos que próximo ao poço de saída havia gente que 

https://www.repubblica.it/cronaca/2019/06/10/news/quando_eravamo_noi_i_migranti_mille_storie_italiane_in_un_archivio_da_rileggere_e_rivivere-228414676/?ref=RHPPBT-BH-I228423779-C4-P10-S1.4-T1
https://www.repubblica.it/cronaca/2019/06/10/news/quando_eravamo_noi_i_migranti_mille_storie_italiane_in_un_archivio_da_rileggere_e_rivivere-228414676/?ref=RHPPBT-BH-I228423779-C4-P10-S1.4-T1
https://www.repubblica.it/cronaca/2019/06/10/news/quando_eravamo_noi_i_migranti_mille_storie_italiane_in_un_archivio_da_rileggere_e_rivivere-228414676/?ref=RHPPBT-BH-I228423779-C4-P10-S1.4-T1


trabalhava... o primeiro que reconheci foi meu cunhado Giulio Castelli que, naquele 

dia, trabalhava no grupo de resgate. 

 


