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ANEXO 

HISTÓRICO DO CIRCOLO TRENTINO DI LAURENTINO

Circolo, que em italiano significa Clube ou Associação, Trentino é o estado que emigraram a maioria 
dos colonizadores da nossa região, era uma região que pertenceu ao Império Austro-húngaro desde 1804, sob 
este domínio chamava-se Tirolo Meridional, somente no ano de 1919 após a Segunda guerra mundial que esta 
região voltou a Itália,  ratificado em 1920 com o tratado se São Germano. Com o retorno a Itália  passou a 
chamar-se de Trentino, cuja capital chama-se Trento. Di Laurentino, a preposição italiana chama-se di e não de 
por isso esta denominação.  

Os Círcolos Trentinos do Brasil foram criados a partir d 1975, ano da comemoração do 1º Centenário da 
Imigração Trentina no Brasil.  Até então,  existia  um grupo sediado em São Paulo,  Capital,  que operava os 
primeiros contatos com a Associazone Trentine Nel Mondo, fundada em 1957.

Oficialmente os três primeiros Círcolos que desenvolveram atividades de intercâmbio cultural, segundo 
os dispositivos de Leis Provinciais (Província Autônoma de Trento de 1986 em diante), foram as comunidades 
trentinas de Nova Trento, Rodeio e Rio dos Cedros, no Vale do Itajaí (SC). Criadas no ano do Centenário e 
considerados o “tripé” sobre o qual foi incentivada a criação dos demais “Circoli”, hoje atuantes em 6 estados do 
Brasil, em mais de trinta comunidades de origem trentina, as quais congregam milhares de descendentes, em 
múltiplas atividades de caráter cultural e comunitário.

O primeiro fundador dos Círcolos foi  o então Presidente da A.T.N.M. Dr.  Bruno Fronza, hoje seu 
Presidente Honorário. O atual Presidente é Dr. Ferruccio Pisoni e o atual Diretor é Rino Zandonai.

A filosofia dos Círculos tem como base o associativismo que desenvolve um amplo trabalho sócio-
cultural e econômico, através de uma rede organizada de voluntários que atinge seus objetivos comuns em 
torno de valores como: amizade, solidariedade, folclore, história, e formulação e execução de projetos que 
visam à melhoria da qualidade de vida dos trentinos natos e descendentes espalhados no mundo inteiro.

A A.T.N.M. é o órgão operativo da Província Autônoma de Trento que dispõe de Lei Específica para 
beneficiar  e  viabilizar  o  desenvolvimento das  múltiplas  ações  voltadas  ao mundo da emigração trentina no 
Exterior. Uma delas atualmente é a realizada de projetos sócio – econômicos. As mais recentes conquistas dos 
Círculos Trentinos Brasileiros foram:  a fundação da FEDERAÇÃO que visa unir os laços entre os descendentes 
trentinos e sua terra de origem; e a conquista legal da cidadania italiana.

O Círcolo Trentino di Laurentino, foi fundado em 19 de fevereiro de 1990, cuja denominação oficial era 
Circolo Trentino no Mundo, mencionava no capitulo dos sócios que seriam os descendentes trentinos e seus 
familiares com o novo estatuto aprovado em 16/03/2005, abrimos também para os descendentes de italianos.

No decorrer destes anos, muitas coisas foram realizadas pelo Circolo, talvez pouco divulgadas pelo 
Círcolo,  é  preciso que a comunidade entenda  que a  entidade não é discriminatória  e  nem racista,  ela visa 
resgatar a história das famílias, a colonização do nosso município, as tradições e cultura da maioria da população 
de Laurentino.

Várias pessoas integrantes do Circolo, especialmente jovens, receberam viagens a Itália, especialmente 
ao estado Trentino, a fim de participarem de intercâmbio com italianos do mundo inteiro.

Nós sabemos que os nossos antecessores tiveram que abandonar a Itália para não morrerem de fome e 
outras adversidades, para resgatar esta dívida com os seus cidadãos, o Estado Trentino através de Lei aprovada 
no parlamento italiano, a partir do ano 2000 e que foi até final de 2005, deu oportunidade aos que comprovarem 
com documentos do emigrante de quem descendem, que realmente nasceu lá, podem fazer a cidadania italiana 
sem prejuízo do país que nasceu, chamada de dupla cidadania. 

Atualmente o Circolo Trentino di Laurentino conta com aproximadamente 60 integrantes entre 15 e 60 
anos de idade e tem como presidente Valdemiro Avi residente na comunidade de  Ribeirão Laurentino, 2831 – 
Telefone (47) 3546 1047.

Os  encontros  são  realizados  todas  últimas  quintas  feiras  de  cada  mês  no  Centro  Comunitário  de 
Laurentino, localizado na Rua: Leonelo Losi, s/n – Telefone (47) 3546 1399. 
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