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Glossário de títulos  
 
 
Nota preliminar: as titulações variaram imensamente através dos tempos e de acordo com 
diferentes usos locais. Os resumos abaixo são generalizações, e para cada caso específico 
citado no texto que vem depois seu significado e atributos podem divergir desta descrição. 
 
Cittadino originario: cidadão nativo ou pleno, categoria específica de Veneza. Eram 
descendentes dos primeiros habitantes da cidade, assinalados desde o século VIII, e no início 
tinham poder considerável, mas depois foi em parte perdido. Permaneceu como uma nobreza 
de segundo escalão, imediatamente inferior ao patriciado (q. v.), sendo inscrita no Livro de 
Prata (o Livro de Ouro era reservado ao patriciado), mas também era distinguida e possuía 
vários privilégios. Foi estabelecida como classe especial em 1315 e regulamentada em 1486. 
Podiam aspirar a excercer cargos oficiais de grande responsabilidade como notário (em certo 
período quase uma exclusividade de cittadini originarii), tesoureiro e advogado do Estado, a 
partir do século XV passaram a ter acesso ao cargo de embaixador, e a posição mais eminente 
que podiam ocupar era a de grande chanceler (Cancelliere Grande), que controlava todos os 
trabalhos da chancelaria ducal. Frequentemente os cittadini recebiam cargos administrativos 
em feudo, transmitidos hereditariamente. De sua classe também saíam os secretários do 
Senado e do Conselho dos Dez, aos quais cabiam, conforme o grau, os títulos de fedelissimo ou 
de circospetto. Membros das famílias principais, enviados às comunas e cidades das províncias 
para governá-las como podestà (q.v.) em nome de Veneza, acabaram por ser assimilados à 
nobreza provinciana, adquirindo a cidadania local e lançando raízes.1  Ver nota 2 
 
Conde: em latim comes/comite, em italiano conte, é função de origem romana, sendo o 
magistrado encarregado de auxiliar e aconselhar os governadores provinciais. Eram chefes de 
grandes equipes administrativas, e muitas vezes eram encarregados pessoalmente da 
chancelaria ou da própria administração da corte, bem como eram investidos na administração 
de feudos e territórios, com atribuições judiciárias, militares e civis. Na Idade Média muitas 
vezes não foi uma titulação hereditária, e sim função pública transitória, mas de elevado nível, 
com integrantes indicados pelo monarca e sujeitos diretamente a ele, embora mais tarde 
tenha evoluído para uma forma de nobreza hereditária e familiar tradicional, e continuando a 
ser uma categoria de grande distinção.3 4 
 
Conselheiro: membro do Legislativo comunal, era escolhido entre os patrícios.5 Em certas 
comunas é chamado de jurado, 6 mas na maioria dos casos este termo equivale a cônsul. 
 
Cônsul: um dos magistrados juramentados – por isso sua equivalência com o termo giurato, 
jurado 7 –  encarregados de executar as deliberações dos Conselhos, de administrar a comuna 
e de representá-la. Eram escolhidos entre os patrícios. É cargo que remonta à Roma Antiga e 
tinha mandato em geral de um ano. Podia ter funções específicas conforme os usos locais. Na 

                                                             
1 Archivio di Stato di Venezia [Mosto, Andrea da (ed.)]. L’Archivio di Stato di Venezia: Indice Generale, Storico, 
Descritivo. Tomos I - II. Volume V della Biblioteca degli Annales Institutorum. Biblioteca d’Arte Editrice, 1940.  
2 Salvo indicação em contrário, todas as referências subsequentes indicando “Archivio di Stato di Venezia” se 
referem ao documento citado acima. 
3 Mendola, Louis. “Italian Titles of Nobility”. In: Heraldry Society. The Coat of Arms, 1997 
4 “Conte”. Treccani – Enciclopedia Italiana, s/d. 
5 Camera, A., & Fabietti, R. Elementi di storia. Il Medioevo, volume I. Zanichelli, 1977 
6 Comune di Samone. Carte di Regola del XVI secolo di Strigno, Bieno e Samone, 2001 
7 Bottèa, Tommaso. Storia della Val di Sole. Monauni, 1890 
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fase comunal os cônsules passaram a ser substituídos por um podestà único, mas em muitas 
comunas a magistratura sobreviveu até o século XIX.8 9 
 
Dominus, domino: forma latina de senhor ou do italiano signor (q.v.), era título romano de 
grande prestígio, e depois de Diocleciano tornou-se o tratamento preferencial do imperador. 
No início da Idade Média continuou a ser o tratamento da pessoa régia e de nobres de alto 
escalão, também aplicado a Deus, aos santos e aos altos dignitários da Igreja, em particular o 
papa, mas na correspondência privada começou a ser usado como sinal de estima e 
consideração a pessoas gradas. O título foi comum a muitos países europeus, e na Itália 
conheceu grande difusão, mas permaneceu no âmbito público como tratamento de nobres de 
elevada categoria, e também, menos frequentemente, para senhores de terras e lideranças 
comunais, em geral significando a posse de um feudo territorial ou administrativo ou ser 
investido de uma delegação imperial ou régia temporária.10 11 12 Especificamente no Trentino, 
durante a Idade Média foi um título de nobres territoriais, atribuído na condição de que 
possuíssem servos. Quando atribuído a eclesiásticos, indicava invariavelmente uma origem 
nobre.13 
 
Gastaldo, castaldo: na Idade Média era geralmente um delegado ou vigário indicado pelo 
monarca para controle das finanças do território que lhe foi atribuído, com funções civis, 
judiciais, militares e policiais. Os mais importantes recebiam o título de conde. Na fase 
comunal seu prestígio diminuiu, em algumas cidades se tornou administrador de guildas ou de 
bairros.14 15 
 
Homem livre: na Idade Média era um estatuto independente da sujeição servil. 
Frequentemente eram proprietários de alódios ou de pequenos feudos territoriais ou fiscais, 
geralmente na condição de pequenos vassalos (valvassini) de nobres e castelãos, e eram vistos 
como o estrato inferior da nobreza. No Trentino foram progressivamente incorporados aos 
nobres rurais.16 
 
Messere: significando “meu senhor”, teve as variantes messer, missere e misier. Surgiu na 
Idade Média, inicialmente exclusivo para o tratamento da pessoa do rei e de grandes príncipes 
e era equivalente ao título de dominus, mas com o tempo perdeu prestígio, passou a ser o 
tratamento de barões e senhores feudais, e depois foi atribuído a membros da pequena 
nobreza, bem como a notários, magistrados e juízes, que até o fim da Idade Moderna em regra 
também eram extraídos da nobreza. Na Idade Contemporânea decaiu rapidamente em status 
e foi adotado pela plebe para o tratamento de quaisquer pessoas respeitáveis. No âmbito 
religioso o título também foi usado e sofreu uma evolução semelhante, sendo inicialmente 
aplicado para o tratamento de Deus, e depois foi sucessivamente atribuído a santos e a 
prelados de distinção como cardeais e bispos. Mais tarde ainda, tornou-se um equivalente de 
monsenhor e foi aplicado a eclesiásticos de pouca expressão.17 18 Na República de Veneza ser 
era uma forma de tratamento dos patrícios.19 

                                                             
8 “Console”. Treccani – Enciclopedia Italiana, s/d. 
9 Capra, Carlo; Chittolini, Giorgio & Della Peruta, Franco. Storia Medievale. Le Monnier, 1995 
10

 Wilson, Stephen. The Means Of Naming: A Social History. Routledge, 2003 
11

 San Pietro, R. de Negri de. “La Famiglia de Gandis”. Congresso Medio Evo, vol. I, 1995 
12 Mendola, op. cit. 
13

 Odorizzi, Paolo. La Val di Non e i suoi Misteri. Tassullo, 2017 
14 “Castaldo”. Treccani – Enciclopedia Italiana, s/d. 
15 Albertario, Emilio.  “Gastaldo”. Enciclopedia Italiana, 1932 
16 Odorizzi, op. cit. 
17 Moroni, Gaetano. Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni, vol. XLIV. Tip. 
Emiliana, 1847, pp. 287-288 
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Ministeriales: Funcionários de alto escalão. Atuavam como secretários, administradores e 
delegados para a nobreza,  assumindo os cargos mais elevados, como senescal, mordomo, 
camareiro, castelão, juiz, burgomestre e marechal. Na Idade Média geralmente sua ligação 
com os senhores era de natureza servil ou semi-servil, mas tinham muitos privilégios, eram 
considerados nobres, e recebiam feudos e terras alodiais em seu próprio direito, embora nem 
sempre pudessem transmití-los à descendência, mas seus filhos nasciam na mesma classe. 
Também foram isentos dos principais impostos servis. Mulheres não eram excluídas da função 
e diversas se notabilizaram nela. No século XII os principais ministeriales foram autorizados a 
manter seus próprios vassalos e milícias, e no século XIII muitos já dispunham de liberdade 
como senhores feudais comuns. No século XIV já se confundiam perfeitamente com a pequena 
nobreza, e no século XV dominavam a classe dos cavaleiros.20 21 22 
 
Nobre: Estatuto que conferia uma nobreza hereditária e familiar, mas sem título específico. No 
século XIX na Itália tendeu a se tornar título atribuído a indivíduos e não a famílias.23 Na 
República de Veneza o título nobil huomo era um equivalente de patrício.24 
 
Nobre rural: título específico do Trentino e de algumas regiões lombardas e toscanas. O título 
era concedido para premiar a fidelidade à autoridade imperial ou episcopal, e seus 
contemplados geralmente já tinham um passado aristocrático, descendendo de castelãos, 
cavaleiros e homens livres. Embora o título pertencesse aos estratos mais baixos da 
nobiliarquia, era considerado portador de uma honra especial. Ao contrário dos antigos nobres 
feudais, que permaneciam isolados em seus castelos, os nobres rurais mantinham suas terras 
produtivas mas muitos deles passaram a preferir habitar os núcleos urbanizados, desejando 
participar mais ativamente da vida comunitária. Fizeram fortuna em ofícios urbanos como o 
notariado, também se fazendo notar nas artes e na literatura e como benfeitores da Igreja. As 
famílias distinguidas fundaram uma cultura própria, manifesta mais visivelmente na 
arquitetura de habitação desenvolvida nas vilas.25 26 27 
 
Notário: A função judicial de notário desde tempos remotos dava significativo destaque, sendo 
desempenhada tradicionalmente pela elite, em particular quando eram notários palatinos, 
ligados à corte. Sua autoridade era conferida diretamente pelo chefe de Estado, ou, 
indiretamente, por privilégio especial concedido a famílias poderosas. Eram tratados em geral 
pelo título de ser. Stenico refere que a carreira notarial era uma das melhores maneiras de se 
fazer fortuna rapidamente. A partir do século XIII, quando surgiram as corporações de artes e 
ofícios, os notários se reuniram em colégios (corporações) e o notariado se tornou um 
apanágio da nobreza, o mesmo ocorrendo com os médicos e os juízes. A princípio a admissão 
ao colégio notarial exigia que o candidato fosse apenas membro de uma família 
tradicionalmente considerada nobre, mesmo sem designação oficial, mas posteriormente 
passaram a ser exigidas provas documentais de nobreza familiar por pelo menos um século ou 

                                                                                                                                                                                   
18 Mola di Nomaglio, Gustavo. Feudi e nobiltà negli stati dei Savoia: materiali, spunti, spigolature bibliografiche per 
una storia, con la cronologia feudale delle Valli di Lanzo. Lanzo Torinense, 2006, p. 226 
19 Archivio di Stato di Venezia, op. cit. 
20 Freed, John B. "Reflections on the Medieval German Nobility". In: American Historical Review, 1986; 91 (3) 
21

 Delbrück, Hans. History of the Art of War, Volume III: Medieval Warfare. University of Nebraska Press, 1982 
22 Freed, John B. Noble Bondsmen: Ministerial Marriages in the Archdiocese of Salzburg, 1100-1343. Cornell 
University Press, 1995 
23 “Nòbile”. Treccani – Enciclopedia Italiana, s/d. 
24 Archivio di Stato di Venezia, op. cit. 
25 Maffei, Jacopo Antonio. Periodi istorici e topografia delle valli di Non e Sole nel Tirolo meridionale. Marchesani, 
1805 
26 Odorizzi, op. cit. 
27 Ausserer, Carl. “Der Adel des Nonberges”. In: Heraldisch-Genealogische Gesellschaft Adler. Neues Jahrbuch. 

Gerold, 1899 
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mais, conforme os costumes locais. No casos raros de o notário não provir de família nobre sua 
função o enobrecia, equiparando-o aos homens livres, o estrato inferior da nobreza. Porém, 
em tempos modernos os requisitos de nobreza para a função foram sendo gradualmente 
abolidos. 28 29 30 31 
 
Patrício: o patriciado comunal que se formou na Idade Média era uma derivação do patriciado 
romano, composto pelas famílias mais antigas e tradicionais da classe dominante, em geral 
também as mais ricas e poderosas. Assim como em Roma, compunha a oligarquia governante, 
e apesar da constituição republicana das cidades e comunas, era uma forma de nobreza, em 
alguns lugares um equivalente dos termos vicino, possidente, nobre, senhor ou ser. Suas 
características gerais já foram traçadas na Introdução e não é necessário repetí-las. 
 
Podestà: na Idade Média era o magistrado comunal representante máximo do Executivo e do 
Judiciário. A partir do século XII gradualmente substituiu os cônsules. Podiam ser indicados 
pelo monarca ou ser eleitos entre os conselheiros comunais. Ficavam obrigados à observância 
estrita dos estatutos comunais. Sua função durava até dois anos.32   
 
Possidente: proprietário de bens, em geral terras, sinônimo de pessoa rica, aristocrata. 33 Em 
algumas cidades, sinônimo de patrício. 
 
Regolano: patrício membro do Conselho que participava do estabelecimento das Regras, 
Ordens e Estatutos das comunas, sendo muitas vezes chefe de um quartiere ou bairro 
comunal.34 No Trentino mais frequentemente é o título do presidente do Conselho. Em 
tempos mais recentes em algumas comunas se tornou um equivalente de capocomune, líder 
comunitário ou o chefe do Executivo. 
 
Ser: título típico dos notários, e em muitas cidades atribuído a patrícios, magistrados e nobres. 
No Trentino medieval indicava um estatuto invariavelmente aristocrático, atribuído a nobres 
feudais, notários e homens livres.35 
 
Signor: senhor. As origens deste estatuto são múltiplas, muito ligado de início à ordenação 
feudal da sociedade, e o título guarda significados variados ao longo do tempo. As signorie 
surgem quando o Sacro Império estava em declínio, e os grandes proprietários de terras 
começam a assumir o vácuo de poder, passando a exercer funções antes próprias de 
delegados imperiais, como a administração da Justiça, a criação de impostos e o controle em 
maior ou menor grau da vida dos habitantes de seus territórios, podendo por exemplo baní-
los, exigir a prestação de serviços militares ou servis e deter outras formas de domínio, 
ultrapassando os poderes típicos de simples donos de terras. Com o tempo esses poderes, 
antes erráticos e variáveis, se estabilizam e são reconhecidos em larga escala, 
institucionalizando-se e dando considerável automomia aos signori, passando a ser 
transmitidos à descendência. Embora de desenvolvimento mais tardio, um processo 
semelhante ocorreu nas cidades e comunas, quando, exaustas das constantes guerras entre 

                                                             
28 Sabini, Giovanni; Cardinali, Giuseppe & Manaresi, Cesare. “Nobiltà”. In: Enciclopedia Italiana, 1934 
29 Archivio di Stato di Venezia, op. cit. 
30

 “Messere”. In: Treccani – Enciclopedia Italiana, s/d. 
31 Stenico, P. Remo. Notai Che operarono nel Tridentino dall'anno 845 ricavati soprattutto dal Notariale tridentinum 
del P. Giangrisostomo Tovazzi MS 48 della Fondazione Biblioteca San Bernardino di Trento. Biblioteca San 
Bernardino,.1999 
32 “Podestà”. Treccani – Enciclopedia Italiana, s/d. 
33 “Possidente”. Treccani – Enciclopedia Italiana, s/d. 
34 “Regolano”. Treccani – Enciclopedia Italiana 
35 Odorizzi, op. cit. 
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partidos rivais no período de formação e consolidação do regime comunal, passam a encarar a 
forma de governo centralizado como mais desejável, atribuindo temporariamente poderes 
excepcionais a um indivíduo  que demonstrasse possuir condições de dar algumas garantias de 
continuidade e tranquilidade à vida dos cidadãos, forma de governo que tornou frequente em 
torno do século XIII. Antes, de fato, houvera indivíduos que concentraram vários poderes em 
si, como os delegados imperiais, os podestà, capitães e condes militares, mas em geral eram 
oriundos de outras cidades, declaradamente a fim de evitar que interesses pessoais 
interferissem em seu julgamento dos assuntos públicos, ao passo que os signori tipicamente 
eram de origem local. Ao mesmo tempo, se antes as comunas também frequentemente 
elegiam, mesmo que de maneira informal, um capo (líder) a fim de facilitar a administração, 
quando surge a figura da signoria começa a se formar em seu redor um arcabouço jurídico que 
lhe dava também mais estabilidade. Da mesma forma como ocorreu no campo, os poderes 
excepcionais e temporários atribuídos aos signori  com o tempo se tornam institucionalizados 
e com cada vez maior frequência não só vitalícios como também hereditários, legitimados pelo 
imperador ou pelo papa, surgindo dinastias e se tornando uma forma de nobreza tradicional. 
Mesmo assim, essa evolução não foi linear, e os signori  jamais adquiriram poder absoluto, 
devendo prestar contas aos Conselhos e corpos coletivos semelhantes e a famílias 
poderosas.36 37 38 
 
Sindaco, sindico: em geral significava a função de chefe da administração pública nas comunas 
italianas. Até 1880 era indicado por decreto régio, e até 1933 foi escolhido apenas entre os 
conselheiros comunais. 39 Presidia e fiscalizava o Conselho, representava os burgos e protegia 
seus interesses, era árbitro em disputas. O título também se refere ao chefe administrativo de  
faculdades, igrejas e mosteiros.40 
 
Vassalo: membro da hierarquia feudal que devia obrigações de homenagem, fidelidade,  
serviço militar e tributos em espécie ou bens a um senhor de estatuto mais elevado (suserano) 
e em troca obtinha dele um feudo, proteção ou auxílio. 
 
Vicinia: forma de patriciado que se tornou mais típica do Principado Episcopal de Trento. Suas 
características essenciais equivaliam às dos outros patriciados, com os diferenciais básicos de 
se estruturar em comunas rurais, de não ser entendido como uma forma de nobreza, e de 
exigir trabalho obrigatório em prol da comunidade em quaisquer tarefas que se fizessem 
necessárias, além de ter de arcar com os custos de obras públicas e impostos. No entanto, era 
um estatuto formal tão exclusivo, hereditário e de difícil acesso quanto os outros patriciados, e 
assim como esses, somente os vicini tinham o direito de explorar os bens comunais públicos e 
ter acesso ao governo. As comunidades de vicini com o tempo receberam importantes 
isenções e privilégios, tornando-se na prática verdadeiros feudos coletivos. Para evidenciar 
claramente a importância política, econômica e social dos vicini, basta dizer que houve 
inúmeros casos de famílias ou indivíduos nobres que preferiram renunciar à sua nobreza para 
poderem ser admitidos nas vicinie, em vista da capacidade inata dos vicini de governarem as 
comunas rurais e explorarem os recursos de posse coletiva. Foi uma característica 
fundamental desta forma de governo, na vasta maioria das comunas, a total exclusão dos 
nobres, para evitar a interferência nos assuntos comunais de uma classe que vinha sendo 

                                                             
36 “Signoria”. Dizionario di Storia, 2011 
37 Milani, Giuliano. “Signoria”. Enciclopedia dei Ragazzi, 2006 
38 Cardini, Franco e Montesano, Marina. Storia Medievale. Le Monnier Università/Storia, 2006 
39 Brunetto, Rosella & Guglielmetti, Elio. Dal Console medievale all'attuale Sindaco.  Comune di Torre Canavese 
40 “Sindaco”. Treccani – Enciclopedia Italliana 
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combatida e odiada há séculos pelos plebeus, os quais viam o sistema da vicinia como uma 
vitória contra a opressão e a tirania da nobreza. 41 42 43 44 45 46 47 48 49  
 
 

● 
 
 
Censo: embora não seja um título, é termo muito usado neste estudo e requer explicação. 
Trata-se de um imposto criado sobre as rendas oriundas de terras, imóveis ou colheitas e 
outros produtos agrários. Tinha várias funções. Podia ser criado como uma forma de 
investimento de longo prazo ou pagamento de dívidas, como poupança, ou como garantias de 
contratos. Também foi uma forma muito comum de enfeudar terras. Neste caso sua renda 
revertia em benefício de um grande senhor e era instituído com o objetivo de obter dele 
proteção ou outra vantagem. Isso tornava o proprietário dessas terras um vassalo, mesmo que 
de baixa condição.50   
 
 
 
 

  

                                                             
41

 Guidetti, Massimo. Un'Italia sconosciuta - Comunità di villaggio e comunità famigliari nell'Italia dell'800. Jaca 
Book, 1976 
42 "Vicinia". Dizionario di Storia, 2011 
43

 Della Misericordia, Massimo. "Inter vicinos de vicinantia: una nota storiografica a partire dalle invetiture ad accola 
dei comuni valtellinesi nel basso medievo". In: Alfani, Guido & Rao, Riccardo. La gestione delle risorse collettive. 
Italia settentrionale, secoli XII-XVIII: Italia settentrionale, secoli XII-XVIII. FrancoAngeli, 2011, pp. 18-32 
44 Casari, Marco & Lisciandra, Maurizio. “L’evoluzione della trasmissione ereditaria delle risorse colletive in Trentino 
tra i secoli XIII e XIX”. In: Alfani, Guido & Rao, Riccardo (eds.).  La gestione delle risorse collettive. Italia 
settentrionale, secoli XII-XVIII. FrancoAngeli, 2011 
45 “Vicìnia”. Treccani – Enciclopedia Italliana. 
46 Nequirito, Mauro. ”L'Assetto Instituzionale Roveretano nel Settecento”. In: Atti della Accademia Roveretana degli 
Agiati, a246, 2006; VII (VI A):319-346 
47  "Vicinia". In: Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean. Dizionari Autonomistic Furlan, 2009-2012 
48 Donati, Claudio.  “Contributo alla storia istituzionale e sociale del Principato vescovile di Trento fra XVII e XVIII 
secolo”. In: Mozzarelli, Cesare & Olmi, Giuseppe (eds.). Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi 
stati italiani.  Il Mulino, 1986 
49 Predali, Roberto. “La Vicinia e il Comune Rurale”. In: Predali, Roberto (ed.). Vello di Marone tra 1500 e 1600: 
l'antica parrocchiale. FDL Editore, 2009 
50 Ruperti, Davide. Una famiglia di conti tra Brescia, Mantova e Cremona. Parte 2. Academia.edu. 
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A história dos troncos ancestrais na Europa 
 

Notas: Na “Linha” apresentada antes de cada seção o sobrenome permanece até haver um 
casamento que o faça desaparecer na descendência. A mudança é marcada entre parênteses. 
A indicação de distância entre as cidades, por sua vez, significa em linha reta. 
 
 

Mosconi (Fogaroli) 
 

Linha: Pietro de Fogaroli > Adamo > Ventura > Andreolo, il Moscone > Guglielmo Mosconi de 
Fogaroli > Giovannino > Pietro > Guglielmo Mosconi > Francesco > Simone > Giorgio > 
Baldassarre > [Stefano > Priamus] > ... > Antonia Giovanna > Ignazio (Longhi) > Giovanni 
Battista > Victorio > Alcides > Elisabeth  
 
 
Nossos ancestrais mais recentes procedem de 
Vermiglio, no Trentino, onde até hoje o sobrenome 
floresce. Segundo Dal Bosco, em Vermiglio todos 
derivam de um ancestral comum,51 e todas as 
evidências indicam que é uma família imigrada de 
Gandino e seu antigo distrito de Leffe, nas 
vizinhanças de Bergamo, na Lombardia, 
originalmente chamada Fogaroli, depois Mosconi de 
Fogaroli, e por fim Mosconi. O seu brasão vai ao lado, 
foi atestado em uma árvore genealógica do século 
XVI, onde é dito que se trata das armas mais antigas 
da família,52  mas depois surgiria uma grande 
quantidade de variantes, geralmente acrescentando 
uma mosca entre os leões, a marca identitária dos 
Mosconi. 
 
Essa mesma árvore genealógica foi um dos elementos 
que permitiram estabelecer a ligação entre os 
bergamascos e os vermiglianos. Na última geração 
que ela mostra, consta um Baldassarre Mosconi, que 
deve ser o Baldassarre encontrado em Vermiglio em 
torno de 1550, onde deixou descendência, 53 na 
mesma época em que o outro viveu.54 A evidência é 
reforçada pela presença em Valfurva, a 28 km, de um 
Simone em fins do século XV, onde foi citado como 
pai de um Giovanni e parente de um Lorenzo.55  
Simone e Lorenzo eram nomes tradicionais na 
 

                                                             
51 Dal Bosco, Giorgio. “Mosconi, la leggenda della stufa a ole alimentata dal ’600”. Trentino Corriere delle Alpi, 
26/05/2013 
52 Mosconi, Giovanna Capoferri.  I Mosconi Loraz - Imprenditori di Leffe.  Corponove, 2013 
53 Cooperativa Koinè. Parrocchia di San Lorenzo in Dimaro. Inventario dell'archivio (1345-1953). Provincia autonoma 
di Trento. Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2004 
54 Mosconi, op. cit. 
55 Archivio storico del comune di Bormio. Quaterni tabernae comunis. 
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família de Bergamo. O Baldassarre de Bergamo era neto de um Simone, que foi pai também de 
um Giovanni,56  e a cronologia de novo é perfeitamente compatível. A coincidência de nomes e 
de época por si seriam insuficientes para assegurar a identidade dos dois Baldassarre, mas de 
acordo com o ilustre medievalista Gian Maria Varanini, é bem documentada a presença de 
muitos membros da família bergamasca em Vermiglio e outras regiões do Trentino desde 
vários anos antes de 1460, embora ele não os cite nominalmente.57 Pelo que se sabe sobre a 
família, possivelmente já andavam por ali desde c. 1440.58  
 
Esse movimento em direção às montanhas ocorreu por interesses econômicos. Os Mosconi de 
Leffe e Gandino desde fins do século XIV foram grandes produtores e comerciantes de tecidos 
de lã, e subiram as montanhas a fim de alcançar os mercados do Trentino, onde seus produtos 
eram em parte consumidos localmente e em parte seguiam para o centro da Europa. 59 60 Os 
lanifícios se tornaram a maior fonte de renda para Leffe e Gandino, tendo nos Mosconi uma 
das principais famílias envolvidas nesse negócio. Com o domínio veneziano, a partir de 1427 
foi facilitada a exportação para os Alpes, iniciando a fase mais intensa do comércio. Os 
mercadores percorriam a “Estrada da Lã” através da Val Seriana, da Val Gandino, da Val 
Cavallina, da Valtellina e da Val Camonica até chegarem ao Passo Tonale, em Vermiglio, onde 
havia uma importante feira comercial, e de lá atingiam outras grandes feiras do Alto Adige, da 
Valsugana e da Val di Non. 61 62 63 64 
 
Segundo Varanini, Vermiglio se tornou um dos pontos mais nevrálgicos em toda a rede de 
comércio alpina, tinha uma alfândega e uma importante hospedaria e controlava uma das 
duas principais vias de passagem do Trentino Ocidental usadas pelos produtores da Lombardia 
(principalmente Bergamo e Brescia). Era praticamente uma via de mão única: os produtos que 
subiam a montanha constituíam cerca de 90% da passagem total, restando 10% para produtos 
que desciam. Como resultado, os lombardos controlaram completamente o comércio do Passo 
Tonale, onde a lã e os tecidos vindos das manufaturas de Lovere e Gandino estavam entre os 
itens mais importantes. Varanini cita os comerciantes de lã de Gandino e Lovere como famílias 
das mais atuantes no comércio do Tonale, e não apenas negociavam através de 
representantes, mas estavam lá pessoalmente em grande número. Ele diz ainda que “na 
sociedade trentina do século XV se afirmam famílias de comerciantes provenientes das 
montanhas bergamasca e comasca. [...] Muitas estariam destinadas a fazer notável fortuna 
social no Trentino ou no Vêneto, como os Noris, os Giovannelli de Gandino, os Crotta, os 
Someda, os Zileri de Lovere, os Mosconi de Gandino. Nos principais centros urbanos e 
suburbanos da área trentina se fixarão expoentes dessas famílias, introduzindo ali a 
manufatura da lã, e no fim do século tentam introduzir a manufatura da seda”. 65  
 
Mosconi bergamascos são atestados vivendo com filhos em regiões próximas a partir do fim 
do século XV, especialmente no Alto Adige, onde havia uma grande feira comercial, e Trento, 
um importante centro de tecelagem e comércio.66 67 68  Sua presença permaneceria pelo século 

                                                             
56 Mosconi, op. cit. 
57 Varanini, Gian Maria. “Itinerari commerciali secondari nel Trentino bassomedioevale”.  In: L’Apertura dell’Area 
Alpina al Traffico nel Medioevo e Nella Prima Era Moderna. Convegno Storico a Irsee, 13-1 S. IX, 1993 
58 Mosconi, op. cit. 
59 Mosconi, op. cit. 
60

 Varanini, op. cit. 
61 Provincia di Bergamo. “Itinerario Tematico: Il tessile e la Val Gandino”. In: Musei (3) 
62 L’Eco di Bergamo. Le Cinque Terre della Val Gandino. 
63 Varanini, op. cit. 
64 Bottèa, Tommaso. Storia della Val di Sole. Monauni, 1890 
65 Varanini, op. cit. 
66 Mosconi, op. cit 
67 Cantù, Cesare. Il Sacro Macello di Valtellina. Sonzogno, 1885 
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seguinte. Na Valsugana, Santo Mosconi de Leffe e seus filhos já tinham muitos bens em 1516.69 
Em Cadino, um subúrbio de Trento, há registro de Nicolao filho de Bartholameo em 1541, e de 
Jacobo em 1587 como dono de terras.70 Outras fontes referem que a influência dos 
bergamascos em Vermiglio, radicados em grande número, foi tão forte que determinou as 
feições de boa parte do seu patrimônio artístico, e persiste até hoje na demominação de 
lugares e pessoas e no dialeto local.71 72  73  Boas razões para os Mosconi terem se fixado em 
Vermiglio são a grande importância estratégica da cidade na rede de comércio alpina, e a 
existência de uma concorrida feira,74 de uma alfândega, cuja administração era na maior parte 
do tempo entregue a estrangeiros, e de um lanifício.75  
 
Além disso, uma comparação fisionômica entre membros da família bergamasca com a de 
Vermiglio me parece suficiente para sepultar definitivamente quaisquer dúvidas. Os Mosconi 
bergamascos apresentaram dois tipos recorrentes de rosto: um alongado com um queixo forte 
e proeminente, às vezes levemente prognato, com um nariz que pode ser reto ou levemente 
arrebitado, e outro compacto, de quadrado a redondo, com um nariz curto fortemente 
aquilino. Ambos os tipos se repetem claramente entre os vermiglienses, como se pode 
constatar pelo quadro abaixo. Na fileira de cima, os de Bergamo, e na de baixo, os de 
Vermiglio. Uma longa persistência de certos traços genéticos não é rara, basta lembrar do 
famoso “queixo Habsburgo”, que perdurou por séculos como a marca registrada da família, 
embora esses traços não se manifestem obrigatoriamente em todas as pessoas ou gerações.76 
 

No século XVII o comércio de tecidos começa a declinar diante da concorrência de produtos 
ingleses e holandeses, e provavelmente por isso em Vermiglio passaram a se dedicar a um 
negócio muito lucrativo numa região fria, a produção de estufas, que vendiam em todo o 
Trentino, Lombardia e centro da Europa, 77 preservando um perfil familiar de dinâmicos  

                                                                                                                                                                                   
68 Società Storica Lombarda. “Mosconi”. Enciclopedia delle Famiglie Lombarde. 
69 Mosconi, op. cit. 
70 Tovazzi (1802-1804a), op. cit. 
71 Longhi, Felice. Vermiglio nei secoli XVII e XVIII: un’economia che cambia. Comune di Vermiglio, 2015 
72

 Cooperativa Koinè. Parrocchia di Santa Maria Assunta in Cles. Inventario dell'archivio storico (1274-1945) e degli 
archivi aggregati. Provincia autonoma di Trento. Servizio Beni librari e archivistici, 1997 
73 Mosca, Alberto. Ossana e Vermiglio: storie di confine. Trentino Cultura. 
74 Bottèa, op. cit. 
75 Comune di Vermiglio. La storia di Vermiglio, 2014-2015. 
76 Anger, Jaime; Correa, José Vicente Barbosa; Silveira, Maria Eduina da. “Sob as barbas do Imperador D. Pedro II: o 
prognatismo dos Habsburgos“. In: Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, 2009; 24 (2) 
77 Dal Bosco, op. cit. 



16 
 

empresários e comerciantes, e é significativo que o estilo 
das suas estufas remete às que eram produzidas desde o 
século XV na região de Bergamo e na Valtellina. 78 
 
Os Mosconi de Bergamo eram nobres. Em Vermiglio eu não 
encontrei nenhuma menção a nobreza, mas isso não é 
relevante, nenhum dos bergamascos que circulavam pelo 
Trentino são chamados de nobres, provavelmente devido à 
invariável necessidade do pagamento de fortunas para esse 
reconhecimento ser possível em cada nova cidade onde se 
fixaram, o que provavelmente eles não considerassem uma 
prioridade, sempre intensamente envolvidos como 
estavam na consolidação de suas empreitadas comerciais, 
que exigiram grandes investimentos, numa fase em que a 
concorrência pelo controle dos novos mercados que se 
abriam era tão feroz que desencadeou mais de uma guerra. 
Mas mais provavelmente, uma vez estabelecidos em 
Vermiglio, eles considerassem mais vantajoso ingressar na 
vicinia, o que quase sempre impunha a renúncia à nobreza. 
Vermiglio, aliás, não criou um Conselho de Nobres, desenvolvendo um sólido sistema de 
governo comunal,79 e sem a admissão na Regra Comunal, que concedia uma série de 
benefícios práticos e era a única maneira de ter acesso ao poder político, nenhum comerciante 
ou empresário residente poderia esperar fazer fortuna. 
 
A escassa documentação sobrevivente em Vermiglio impede conhecermos em detalhe sua 
história. É sintomático da situação que Giorgio dal Bosco, ao fazer recentemente uma matéria 
sobre a família, referindo-se à destruição dos arquivos locais, tenha lamentado que "tudo 
estaria provado documentalmente se [no século XIX] a região não estivesse transformada em 
um único e imenso caos”.80  
 
Os Mosconi bergamascos descendem dos Fogaroli (Fogarolli, Fogarollis, Fugaroli, Focaroli, 
Focarolo), uma família que fez parte do grupo fundador da comuna independente, 
emancipada do domínio feudal em 1098, sendo detentora da "cidadania original" de Bérgamo, 
a mais antiga nobreza cívica local. Estão presentes também em Leffe, Gandino, Vertova e 
Pavia.81 Em 1256 Ottone de Fogaroli era cônsul de Bergamo. Antes de 1281 Enrico era membro 
do Conselho.82 Em 1330 Ardrito Magati Fogaroli, nativo de Vertova, na Val Seriana, era notário 
em Bergamo. Em 1361 Oberto filho de Pietro Magati Fogaroli de Vertova era notário delegado 
do cavaleiro Guglielmo de Cavalcabobus, substituto do podestà de Bergamo.83 Em torno de 
1392 Alessandro filho de Adamino  era delegado dos cônsules de Leffe.84 Em Bergamo ainda 
aparecem o dominus Marco de Fogaroli, médico, citado em 1578 na reforma dos estatutos dos 
perfumistas,85 e Domenico, que no fim do século XVIII era grande comerciante de trigo e sorgo, 
 

                                                             
78 Civai, Alessandra & Vismara, Desirée. “Le stüe: luogo di incontri pubblici in alta Valle Brembana”. In: Quaderni 
Brembani, 2015 (13) 
79 Mosca, op. cit. 
80

 Dal Bosco, op. cit. 
81 Mosconi, op. cit. 
82 Belotti, Bortolo. Storia di Bergamo e dei bergamaschi, Volume 2. Bolis, 1989 
83 Zonca, Andrea. Diplomata seu Iura Episcopatus Bergomi. Archivio Storico Diocesano di Bergamo, 2012  
84 Marchetti, Vincenzo. Confini dei comuni del territorio di Bergamo (1392-1395): trascrizione del Codice Patetta n. 
1387 della Biblioteca apostolica Vaticana. Provincia di Bergamo, 1996  
85 Lepore, G. “Note sugli antichi aromatari di Bergamo congregati nel chiostro minore di S. Francesco (II parte)”. In: 
Rivista del Centro Studi e Ricerche Archivio Bergamasco, 1983; 4 (1)  

Variante do século XVII do brasão Mosconi, 
usado pelo ramo de Bergamo. Foto Mosconi. 
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tinha ligações com o governo veneziano e fazia vultosos negócios para o abastecimento do 
Tirol.86  
 
Passemos agora à genealogia que leva a Baldassarre, traçada por Giovanna Capoferri 
Mosconi,87 a principal pesquisadora da família, cujo trabalho foi muito louvado pela sua 
seriedade e consistência.88 89   
 
A linha inicia com ser Pietro de Fogaroli, nascido em Leffe em torno de 1205, dono de terras 
no vale de Gandino, que foi pai de ser Adamo de Fogaroli (Leffe, c. 1240), terceiro cônsul de 
Leffe e um dos três oficiais responsáveis pela organização e instituição dos Estatutos comunais 
em 1290.90   
 
Adamo foi pai de Ventura de Fogaroli (Gandino, c. 1275). Ventura foi pai de Andreolo de 
Fogaroli, alcunhado il Moscone, nascido em torno de 1310 em Leffe, o patriarca dos Mosconi. 
Andreolo teve os filhos Martino e Guglielmo.  Neste período a família se individualiza 
separadamente dos Fogaroli e adota como sobrenome Mosconi de Fogaroli, e depois iria 
abandonar o Fogaroli. Segundo Schröder, na mesma época são admitidos “com distinção” no 
Conselho dos Nobres de Bergamo, quando já eram considerados uma família antiga.91  
 
Guglielmo Mosconi de Fogaroli (Leffe, c. 1350 – c. 1440/43) iniciou os investimentos nos 
lanifícios e fez fortuna rapidamente, sendo um dos pioneiros da produção de tecidos no Val 
Gandino de Bergamo. Ele e seu irmão Martino adquiriram um vasto patrimônio imobiliário na 
região entre Leffe, Gandino e Gorlago. Ao morrer sem filhos, Martino legou toda sua herança 
ao irmão e sobrinhos.92 
 
Guglielmo foi pai de Giovannino Mosconi de Fogaroli (Leffe, c. 1354 – Leffe, depois de 24 de 
setembro de 1448), que casou com a domina Tonola de Rudelli, de Gandino, gerando 
Giacomo, Cristoforo, Andreolo, Pietro I, Giovanna, Caterina e Flora. Giovannino consolidou e 
expandiu consideravelmente os negócios. Segundo Mosconi,  
 

“A figura de Giovannino, recuperada através de atos públicos notariais, representa um 
exemplo típico do empreendedor-mercador no setor dos tecidos de lã, vivendo em um 
período de grandes mudanças políticas e econômicas. Em 1427, com o domínio 
veneziano, foi dada aos habitantes dos vales a possibilidade de administrar e pagar à 
Câmara Fiscal os tributos devidos independentemente do controle da Comuna de 
Bergamo. Esta agilização favoreceu enormemente a atividade produtiva para os 
tecidos de lã, os quais, não ficando obrigados ao controle da cidade e dos mercadores 
locais, puderam ser vendidos e exportados diretamente pelos comerciantes dos vales. 
Foi exatamente graças a isso que nos séculos XV e XVI a indústria da lã cresceu a tal  
ponto que a economia de algumas comunidades, entre as quais Gandino, Leffe e 
outras nos arredores, passou a depender quase exclusivamente do trabalho na lã, do 
transporte e da venda de tecidos. Neste contexto se inserem Giovannino e seus filhos,  

                                                             
86  Zalin, Giovanni. “La politica annonaria veneta tra conservazione e libertà”. In: Rivista di Storia dell'Agricoltura, 
1972;. XII (3-4)  
87 Mosconi, op. cit. 
88 Gherardi, Giambattista. “Sei Secoli di Storia nel Libro sull’Epopea dei Mosconi Loraz”. L'Eco di Bergamo 
89 Amministrazione Comunale di Leffe. I Mosconi Loraz, imprenditori di Leffe. 
90 Tiraboschi, A. “Cenni intorno alla Valle Gandino ed ai suoi Statuti”. In: Archivio storico lombardo, 1882 (9)  
91 Schröder, Francesco. Repertorio genealogico delle famiglie confermate nobili e dei titolati nobili essistenti nelle 
provincie venete. Alvisopoli, 1830 
92 Mosconi, op. cit. 
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 Árvore genealógica compilada em 1585 que parte de Giovannino, mostrado ao pé da árvore, abraçando o tronco que sobe de seu 
ventre. Foto Mosconi. Os círculos claros indicam a linha que leva a Baldassarre. 
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que potencializando os meios de produção fundados por Guglielmo, souberam 
desenvolver a gestão dos negócios e seus bens derivados, incrementando tanto o 
patrimônio familiar já consolidado que adquiriram novos bens imobiliários valiosos no  
território do vale de Gandino, especialmente nas comunas de Gorlago, Grumello, 
Cenate e Trescore. Sem dúvida Giovannino devia ter uma personalidade forte, que não 
apenas lhe permitiu subir em seu campo econômico, mas que também o projetou de 
modo a ganhar uma posição de destaque na vida social do seu vale. A este propósito 
lembramos que em 1436 ele obteve o cargo de credendario da Comuna de Leffe. A 
Credenza era o órgão colegiado da comuna, onde os credendari, eleitos pelo Conselho 
formado de todos os chefes de família de Leffe, se ocupavam da gestão do erário 
público e das relações com outras comunas. Deviam também assistir os cônsules nos  
assuntos internos e tinham o direito de eleger os próprios cônsules. O empenho na 
vida pública e nas atividades produtivas e comerciais não afastavam Giovannino dos 
afetos familiares; de fato, ele se esforçou para assegurar solidamente o futuro dos 
seus filhos homens através de bens fundiários e uma empresa forte, e conseguiu casar 
suas filhas com os melhores partidos do vale de Gandino e do vale Cavallina: Giovanna 
casou com Cristoforo Alessandrini de Noris, de Gandino; Caterina com Andreolo Basi 
de Gonzallis, também gandinese, e Flora, por fim, desposou o nobre Teutaldo Suardi 
de Bianzano”.93 
 

Andreolo, primogênito de Giovannino, começou a assumir crescente participação nos negócios 
do pai a partir da década de 1400, ganhando ele próprio uma grande projeção social e 
econômica.  Giovannino chegou a acumular um patrimônio de quase 8 mil liras, na época uma 
fortuna. Com a morte de Giovannino,  Andreolo passou a dirigir todos os negócios de seus 
irmãos viventes e dos filhos de seu finado irmão Pietro, como era o costume dos primogênitos, 
aumentando ainda mais a fortuna da família com uma série de novos bens móveis e imóveis, 
aperfeiçoando os métodos de produção e beneficiamento da lã, investindo também na 
tinturaria, e assegurando-se que os irmãos e sobrinhos, que o auxiliavam na empresa familiar, 
mantivessem um excelente padrão de vida. Andreolo permaneceu à testa da empresa até 

                                                             
93 Mosconi, op. cit. 

À esquerda, detalhe de uma das casas de Giovannino Mosconi, foto Mosconi. 
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1466, quando o patrimônio foi dividido entre ele, seus irmãos e os filhos de Pietro, 
provavelmente devido à crescente dificuldade de acomodar os diferentes interesses dos 
numerosos integrantes de uma família que crescia. Há, de fato, o registro de atritos entre eles 
e até disputas judiciais. A partir daí cada ramo passou a trabalhar separadamente.94   
 
A rápida expansão dos negócios exigiu que abrissem seus horizontes para outras regiões, 
estabelecendo propriedades produtivas em áreas mais distantes de Leffe e Gandino, indo até o 
Vale Cavallina, e enviando representantes, geralmente membros da família, para atuar em 
entrepostos comerciais no Trentino-Alto Adige, na Valsugana, em Bolzano, no Veneto, no 
Friuli, nas Marcas, na Umbria, na Puglia, e chegando à Áustria, Hungria e Eslovênia. A tradição 
dos lanifícios permaneceria ativa na família, se bem que não em todos os ramos, até o século 
XVIII. 95   
 
O filho de Giovannino, ser Pietro I Mosconi de Fogaroli (depois de 1377 - antes de 1448), 
casou com Caterina Jaunici/Gianuici, gerando Guglielmo, Bartolomeo, Lorenzo, Pietro II, 
Giovanna e  Maria.  Pietro I faleceu antes do pai, e seus filhos herdaram um expressivo 
patrimônio do avô, composto de metade de dois casarões em Leffe equipados para 
beneficiamento da lã e tinturaria e vinculados aos direitos comerciais conexos, duas casas na 
praça de Leffe, uma propriedade com um grande casarão, quatro boas casas e outras 
dependências no distrito de Cruce, e numerosas propriedades rurais produtivas em Leffe, 
Gandino, Gorlago, Trezolzio, Grumello e Casnigo, incluindo lavouras, pastos e vinhedos.96  
 
Guglielmo Mosconi (Gelmino, Guielmo, c. 1400) foi tecelão e tintureiro e síndico do Vale de 
Gandino em 1473. Manteve várias propriedades em Leffe e Cazzano Sant’Andrea. Gerou 
Martino, Benedetto e Francesco, todos eles credendari de Leffe.97  
 
Francesco Mosconi (c. 1425/50) gerou Simone, Giovanni, Polonio e mais um filho, cujo nome é 
ilegível na árvore genealógica de 1585.98 A partir de Francesco o destino econômico e social e 
mesmo geográfico deste ramo se torna obscuro, e só se conhece a genealogia. 
 
Simone Mosconi (Simon, c. 1450/80)  gerou Franco, Giorgio, Giovanni Battista, Valentino, 
Antonio e mais um filho de nome ilegível. 99     
 
Giorgio Mosconi (c. 1470/1500) foi pai de Giuseppe e Baldassarre. 100   
 
Quando chegamos a Baldassarre Mosconi (Baldasare) as incertezas sobre as datas de 
nascimento de seus ancestrais já acumularam uma grande incerteza, mas ele não pode ter 
nascido fora do intervalo 1500-1560, e em 1585 provavelmente ainda vivia, sendo membro da 
última geração atestada na árvore genealógica compilada neste ano. Mas nesta geração a 
genealogia se interrompe e os bergamascos nada sabem sobre seu destino. Mas pelo que já foi 
discutido é improvável que o Baldassarre que foi registrado em Vermiglio em meados do 
século101 não seja o filho de Giorgio.  
 

                                                             
94 Mosconi, op. cit. 
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96 Mosconi, op. cit. 
97 Mosconi, op. cit. 
98 Mosconi, op. cit. 
99 Mosconi, op. cit. 
100 Mosconi, op. cit. 
101 Cooperativa Koinè. Parrocchia di San Lorenzo in Dimaro. Inventario dell'archivio (1345-1953). Provincia 
autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2004 
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Stefano Mosconi foi atestado em 1598 como filho de Baldassarre. Seu pai já estava morto e 
não é claro se ele próprio ainda vivia. O registro refere um censo que ele antigamente havia 
constituído sobre terras em Cortina, distrito de Vermiglio, que na data já estava em posse de 
Michele Gabrielli.102  
 
Nesta altura já vivia em Vermiglio Priamus Mosconi, cujo pai é desconhecido, mas não parece 
lógico procurar ancestrais longe de Stefano. Não se sabe se Stefano e Priamus tiveram irmãos, 
mas provavelmente nossa ancestral Antonia Giovanna Mosconi, nascida no fim do século 
XVIII, descende de Priamus. Antonia e Antonio são nomes tradicionais na família de Priamus, 
assim como eram tradicionais na família de Bergamo. Segundo Dal Bosco, “a partir de 1614 a 
história dos Mosconi de Vermiglio se confunde com a das estufas a óleo", uma tradição de 
trabalho com fornos e forjas que já estava presente na Valtellina.103  
 
Construídas em cerâmica majólica refratária e 
ricamente decoradas, foram distribuídas por todo o 
Trentino, também alcançando a Lombardia, Alemanha 
e Áustria.  Os fundadores da empresa familiar, Priamus 
e seu filho Simone, foram sucedidos por Domenicus, 
Bortolo (Bartolomeo), Domenico, Antonio e outros até 
a contemporaneidade. Em 1931 seus produtos 
ganharam medalha de ouro em uma exposição 
nacional e muitos dos exemplares mais antigos e ricos 
sobrevivem no acervo de vários museus, palácios e 
casas senhoriais. Também produziram pias batismais 
decoradas que foram integradas a diversas igrejas da 
Europa. A empresa funciona até hoje, embora já 
bastante diversificada e adaptando suas estufas a 
sistemas modernos.104 
 
O sobrenome deu vários notáveis em Vermiglio, como 
Pietro, que em 1730 está em Caldes (19 km), servindo 
de testemunha em uma transmissão de bens do nobre 
don Antonio Cioli de Samoclevo e participando da 
ereção de um benefício eclesiástico;105 Giacomo em 
1892 foi um dos fundadores do Corpo de Bombeiros, 
em 1902 Pietro juntou-se à equipe, e o mesmo fariam 
mais tarde Giusto, Angelo, Giovanni e Bortolo.106 Angelo foi autor de uma apreciada estátua de 
São Pedro e das pinturas do monumental Altar das Quarenta Horas, mais tarde 
desmantelado;107 108 Mario, autor do projeto de restauro da Igreja e Hospital de São 
Bartolomeu Apóstolo, fundados no século XII e parcialmente destruídos na I Guerra,109  Flávio, 
síndico e conselheiro provincial,110 e Patrick, conselheiro comunal.111  
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 Nardon, Clara. Cioli e Ciolli della val di Sole. Trento, 2005  
106 Panizza, Marco. I Pompieri. Calameo, s/d.. 
107 Mosca, op. cit. 
108 Delpero, Antonio. “Te regordes l’altar dele quaranta ore?”. In: El Forsì..., 2007; XIII 
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Antigo Altar das 40 Horas com pinturas de Angelo 
Mosconi. Foto Antonio Depero. 
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Estufas Mosconi: uma cópia moderna de um modelo barroco, um original instalado no Castel Tures, e um original no Castelo 
Thun. Fotos de La Stufa del Trentino. Abaixo, Um dos ramos da família Mosconi de Vermiglio que ainda se ocupa com as 

estufas. Foto Corriere delle Alpi. 
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Voltemos agora aos Mosconi de Leffe/Gandino. Com o crescimento das suas atividades 
comerciais no setor da lã, a família passou a investir também na tinturaria, tornando sua 
empresa mais autossuficiente. Em meados do século XV, quando se incrementa o comércio 
com a região alpina, já eram uma das famílias mais ricas da região, vindo a adquirir um 
patrimônio de bens móveis e imóveis realmente vasto, construíram um palácio, alguns ramos 
já ganhavam outros títulos nobiliárquicos, e faziam importantes doações para a Igreja e para a 
caridade. 112    
 
Em 1505 Antonio fundou na Igreja de 
São Miguel Arcanjo de Leffe uma 
capela privada dedicada aos santos 
Pedro e André, que se tornou um 
marco de identificação dos vários 
ramos da família como membros de 
um mesmo tronco, e todos esses 
grupos em um ou outro momento 
voltaram à cidade natal para prestar 
honras nesta capela. Esta fundação 
veio a envolver toda a comunidade, já 
que a gestão do rico patrimônio doado 
para sua manutenção, que incluía um 
capelão permanente, foi atribuída à Pia 
Opera della Misericordia, uma 
instituição pública dirigida por 
importantes próceres de Leffe, mas 
mantendo o seu patronato na família. 
No século XVIII a igreja foi muito reformada e os Mosconi financiaram boa parte das obras, 
incluindo a ereção de um novo altar de São Pedro. Em 1754 construíram uma capela anexa ao 
seu palácio, dedicada a Santo Antônio de Pádua. No século XVII a capela foi adornada com 
  

                                                             
112 Mosconi, op. cit. 

Palácio Mosconi em Leffe, foto Google Maps. Abaixo, detalhe da decoração interna do palácio de Leffe, foto 
Associazione Carabinieri Media Valseriana. 
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Capela Mosconi na Igreja de São Miguel Arcanjo de Leffe, foto Mosconi. 
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uma pintura de Paolo Veronese, e no século XIX esta 
capela foi cedida à paróquia.113  Provavelmente uma 
devoção tradicional a esses santos explique a alta 
concentração de Andreas, Pietros e Antonios na família.  
 
Vários Mosconi ocuparam postos de relevo na vida 
religiosa da cidade, como don Giacomo, monge 
franciscano, uma liderança entre os franciscanos da 
região no fim do século XVI, depois eleito cônego em 
Como;114 don Giovanni Andrea, pároco de São Miguel 
Arcanjo, don Rocco, reitor e pároco, don Rinaldo, 
sacristão, don Giovanni Antonio, don Stefano, don 
Giovanni Paolo e don Santo, capelãos, don Giovanni 
Battista, cônego da catedral, reitor de São Miguel Arcanjo 
e capelão da capela familiar, e Giovanni Maria, tesoureiro 
da Misericordia.115 Em 1602 don Paolo era arcipreste em 
Soncino e foi homenageado com um livro de 
dedicatórias.116 Em 1792 Marco foi eleito pároco do 
distrito de Vigano em Trescore, louvado pela sabedoria 
com que conduziu a comunidade nas guerras da época. 
Foi sucedido em 1826 por seu sobrinho Luigi. Nesta altura 
Antonio era pároco de São Miguel Arcanjo.117   
 
Outros membros da família ganharam projeção em 
atividades cívicas, como Sandrino e ser Antonio, cônsules 
de Leffe no século XV, Martino, chanceler de Leffe no 
século XV e um dos responsáveis pela reforma dos Estatutos 
comunais; Giuseppe, credendario no século XV;118  Giuseppe, 
deputado da Saúde, que se destacou pela ajuda prestada à comuna durante a peste de 1631, 
recebendo elogiosos agradecimentos públicos, Francesco Giuseppe, administrador da Escola 
de São Pedro e São Paulo em 1773, Giovanni Battista, tesoureiro comunal em 1776, e 
Francesco, síndico da Misericordia em 1797 e síndico da cidade em 1800.119 Em 1830 Santo 
abriu uma grande fábrica de materiais de construção.120 No fim do século Giuseppe foi um dos 
primeiros diretores de uma banda musical que evoluiu para uma orquestra sinfônica, hoje 
chamada Corpo Musicale di Leffe.121     
 
No século XVIII o ramo de Bergamo recebeu o título de condes.122 Entre 1654 e 1666 o domino 
Giuseppe Mosconi foi várias vezes um dos cônsules de Comércio, e entre 1689 e 1736 outro 
domino Giuseppe foi várias vezes um dos cônsules de Justiça.123 O conde Giovanni comprou o 
palácio da família Cassotti e fez uma importante reforma entre 1736 e 1741, que lhe deu o 
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Variante do brasão da família na Igreja de São 
Miguel Arcanjo. Foto Mosconi. 
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Giovanni Mosconi, nascido em Leffe em 1690, comerciante de tecidos de lã. Foto  Mosconi. 
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aspecto atual. Foi vendido em 1891 a Alberto Rathgeb. O prédio abriga hoje o Museu Adriano 
Bernareggi.124 Compraram em 1741 também o palácio Martinengo Colleoni, datado do século 
XVI, iniciando uma grande reforma. Em meados do século XIX o venderam para os condes 
Agliardi.125  No fim do século XVIII Giovanni Davide, Marc’Antonio e Giovanni Battista foram 
juízes de Abastecimento.126 Em 1775 o conde Marc’Antonio integrava uma companhia teatral 
composta de diletantes da nobreza, que fundaram um teatro novo e participavam 
pessoalmente das apresentações. Os estatutos da companhia foram aprovados pelo Maggiore 
Concilio em 1786, entre os signatários aparece o conde Giovanni filho de Giovan Andrea e  
Giovan Battista era um dos membros da comissão para angariar fundos, e em 1788 o conde 
Antonio era um dos fiadores.127 Em 1780 Giovanni Domenico era membro do Conselho das 
Artes.128 Nesta altura a família havia perdido a memória de suas origens, de seus fundadores e 
tampouco sabiam como haviam enobrecido. As informações foram resgatadas por um notário 
a partir de antigos registros do Conselho, revelando aos condes os nomes dos patriarcas, e 
também que a família detinha a cittadinanza originaria de Bergamo, ou seja, a cidadania 
primitiva, fazendo parte dos fundadores da comuna independente, emancipada da tutela 
feudal em 1098, e sendo por isso membros da sua mais antiga nobreza cívica.129 Em 1828 
tiveram sua nobreza confirmada em Bergamo,130 mas em 1845 a linha varonil se extingiu na 
pessoa do monsenhor Giovanni Battista Mosconi, cônego de Sant’Alessandro alla Croce, que 
ao falecer recebeu um esplêndido funeral.131  
 
Giovanna Mosconi traçou um resumo dos seus principais deslocamentos demonstrando bem o 
caráter altamente dinâmico da família: Em 1570 Giuseppe filho de Marcantonio era 
comerciante na Hungria, e em 1639 seu filho Marcantonio comprou bens em Liubliana.  Em 
1631 os herdeiros de Simone filho de Aurelio eram comerciantes na Gorícia e Udine.  Em 1598 
Santo filho de Antonio era comerciante na Marca de Ancona; em 1602 Santo residia em 
Montalvo, onde foi comerciante, ali falecendo. Em 1603 sua viúva renunciou a todos os bens 
que o marido deixara em Montalvo e várias outras cidades da Marca. Em 1607 o pároco de San 
Michele em Leffe, don Rocco Mosconi, deixou testamento com legados para o sobrinho 
Simone filho de Francesco, que vivia em Pesaro. Seu irmão Antonio tinha negócios em Jesi, 
onde faleceu. Tebaldo também viveu em Jesi. Em 1625 Antonio era comerciante em Praga. Em 
1626 Giuseppe filho de Antonio vivia em Terni, onde trabalhou em uma taverna. Em 1632 
Andrea filho de Cristoforo estava vivendo em Viena, e financiou a construção de uma capela 
na Igreja de San Martino em Leffe. Em 1636 Giovanni filho de Antonio falecia na Gorícia.  Entre 
1655 e 1657 Alessio filho de Andrea vivia em Verona. Em 1647 Giovanni Andrea filho de 
Geronimo habitava em Vicenza; em 1682 encontramos Giovanni Giacomo filho de Lattanzio 
em Veneza; em 1680 Tiberio filho de Giovanni Battista estava em Udine. Em 1723 Benedetto e 
Giovanni Andrea filhos de Giovanni Antonio viviam em Foggia, onde tiveram um palacete. Em 
1715 Giuseppe vivia em Graz.132  
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Interior do Palácio Mosconi-Agliardi em Bergamo. Foto Bergamo Post. Abaixo, Palácio Mosconi de Verona, foto família 
Mosconi. 
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Como a família tornou-se imensa e criou uma história riquíssima, não é possível abordar todos 
os ramos, mas vamos dar uma olhada nos principais.  
 
Em Verona mantiveram o sobrenome Mosconi de Fogaroli, estabelecidos no início do século 
XIV. Em 1578 o imperador Rodolfo II concedeu a Antonio e seus irmãos e descendência a 
nobreza húngara, depois receberam o título de condes, confirmado em 1784 pela República de 
Veneza, que lhes acrescentou um feudo em Sandrà, no território veronês.133  Tiveram um 
palácio na cidade, de perfil classicista austero, projetado por Adriano Cristofoli,134 e em 1769 
compraram uma villa rural em Novare da família Fattori, hoje chamada Villa Mosconi-Bertani, 
um típico exemplo de villa palladiana clássica, com rica decoração de fachada e um 
espetacular ciclo de decoração em afrescos, e a enriqueceram em escala grandiosa 
acrescentando novas alas e um vasto parque romântico em estilo inglês, além de darem 
impulso às suas atividades vitivinícolas, tornando a cantina uma das maiores do norte da Itália. 
Ali mantiveram um famoso salão literário que foi um centro de cultivo do Romantismo, 
abrilhantado especialmente pelas temporadas em que foi hóspede o celebrado poeta Ippolito 
Pindemonte. No século XX a propriedade caiu em abandono e deteriorou-se, mas em 1957 foi 
comprada e restaurada pela família Bertani, que deu continuidade à cantina.135 Tiveram outra 
villa em Pescantina, chamada La Mirandola, esta de caráter rústico, mas dotada de terras 
muito férteis, uma igreja e uma cinta de muralhas.136 
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Brasão dos condes Mosconi de Fogaroli 
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Um conde Mosconi não identificado, foto FERB ONLUS Trescore. Ao lado, um dos afrescos da Villa Mosconi-Bertani em 
Novare, foto Gyozvr/Wikimedia Commons. Abaixo, bloco principal da Villa Mosconi-Bertani de Novare, foto 

Gyozvr/Wikimedia Commons. 
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Em Cazzano Sant’Andrea chegaram no século XIX, onde Santo de Leffe dedicou-se à produção 
de materiais de construção, especialmente tijolos. Seu filho Pietro fundou uma nova fornalha 
em 1861, a empresa cresceu e investiu em cidades da Marca de Ancona e em Foggia. No 
século XX passaram a produzir materiais resistentes a terremotos, que tiveram um grande 
sucesso comercial, e foram os construtores do centro educacional de Cazzano.137 138 139 140 
 
Outro ramo radicou-se em Trescore no século XIV, onde em 1433 Guglielmo filho de Andrea 
iniciou a aquisição de terras, aumentadas em 1477 por Antonio filho de Andreolo, em 1534 por 
Santo filho de Pietro e em 1702 por Giuseppe filho de Lorenzo. Nesta época já haviam 
construído um palácio.141 Este ramo também enriqueceu no comércio, adquiriu extenso 
patrimônio imobiliário e foi contemplado com um título comital.142 Em 1727 o conde Giuseppe 
pagou metade das despesas na reforma da Igreja Paroquial. Em reconhecimento, obtiveram os 
direitos perpétuos de manter uma passarela de comunicação direta entre seu palácio e a 
igreja, um banco privado no interior e um armário para guarda de objetos. Em 1738 Silvestro 
era pároco. Logo ganhou a estima geral pelo seu zelo e sabedoria, e com isso foi fácil 
convencer os fiéis a erguerem uma igreja nova, inaugurada em 1743. Para recompensar seu 
empenho nas obras, o bispo concedeu a Silvestro e seus sucessores o título de preboste e uma 
clerezia especial no Convento de Santo Stefano.143   
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 Grena, Elena & Maggi, Eleanora. Riuso del Palazzo Mosconi-Celati. Nuove opportunità per Trescore Balneario. 
Politecnico di Milano, 2014 
142 Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati e per la Salute dei Fanciulli. Palazzo Mosconi Celati. 
143 Suardi, Giovanne. Trescore e il suo distretto. Memorie storiche. Cattaneo, 1853 

Família de Santo Mosconi e Maria Giuseppa Rizzoni, coleção de Andrea Mosconi. 
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Em 1771 o conde Giovanni ergueu uma estátua de São Nepomuceno sobre a ponte do rio 
Tadone em pagamento de uma graça, e em 1774 iniciou a demolição do antigo palácio da 
família para substituí-los por um novo, ainda maior, que ainda existe. As obras foram 
realizadas pelo mestre Luca Lucchini e o interior foi ricamente decorado. Este ramo se 
extinguiu na linha varonil no início do século XIX.  Silvia, filha de Luigi Celati e da condessa 
Maria Mosconi, foi a última deste ramo, e em 1854, com sua morte, o palácio passou a ser 
usado como orfanato e escola, o que acarretou muitos danos na estrutura e decoração. Um 
restauro foi realizado em anos recentes, e hoje é sede da Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati e 
per la Salute dei Fanciulli.144   

                                                             
144 Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati e per la Salute dei Fanciulli, op. cit. 

Palácio Mosconi em Trescore, foto Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati e per la Salute dei Fanciulli. Abaixo, 
Maria Mosconi e sua filha Silvia Mosconi Celati, ramo de Trescore, foto Mosconi. 

 



33 
 

Em Jesi chegaram no século XVII e no século XVIII se 
tornaram condes. Ali se destaca o cavaleiro Niccolò, 
um dos fundadores do Teatro Concordia.145 O conde 
Alessandro foi cônego da Catedral e um dos 
fundadores da Cassa di Risparmio. Era filho de 
Ludovico e de Margherita Mastai Ferretti, tia do papa 
Pio IX.146 Teve como irmãos Bernardino, deputado 
“emeritíssimo” para a censura dos teatros,147 Antonio, 
Diretor de Campo, deputado da Presidência e 
presidente da Comissão Administrativa da Società di 
Agricoltura Jesina,148 e Giuseppe. Giuseppe casou-se 
com a marquesa Albina Colocci, nascendo Anna, 
casada com o nobre Daniele Lunghi, e Luigi, prelado 
doméstico de Sua Santidade, protonotário apostólico 
e cônego da Basílica Patriarcal de Santa Maria 
Maggiore de Roma.149  
 
Em Ptuj, na Ístria, a família adotou os sobrenomes 
Moschkon zu Thurnam e Moschkon zu Ortenegg, 
Alessio enriqueceu como comerciante de tecidos e foi 
admitido no patriciado. Em 1532 tornou-se conde ao 
comprar do imperador o Condado de Pisino pela 
fortuna de 26 mil florins, ganhando a jurisdição civil e 
penal sobre seus súditos e o patronato da Igreja.150 151 
Em 1533 Alessio comprou também o Castelo de 
Pisino, que sobrevive em excelentes condições e é a 
mais importante edificação militar da Ístria.152  
 
Seu filho Giovanni foi capitão de Pisino e construiu um 
orfanato, hospital e asilo de idosos, chamado Ospizio 
Mosconi (1543), que devia inclusive prover dotes para 
as meninas órfãs, dotando-o de um patrimônio de 23 
casas, moinhos e terrenos. A família estimulou a 

fixação de imigrantes eslavos, sobretudo refugiados da Dalmácia e da Bósnia, mas acabou 
entrando em conflito com os moradores nativos e foi acusada de abusos, e na década de 1550 
o imperador revogou seus direitos sobre o condado. 153  Os problemas aumentaram com  
dificuldades e prejuízos nos negócios 154 e este ramo se extinguiu em 1579, passando o Ospizio 
para a posse da comuna. Em memória do fundador foi instituída a tradição de uma missa anual 
com distribuição de esmolas.155 

                                                             
145 Gualdoni, Gianni. “Cittadini, ecco a voi di Gianni Gualdoni il Teatro Concordia”. Voce della Vallesina, 14/01/2007 
146 Annibaldi, Giovanni. I Fondatori dela Cassa di Risparmio di Jesi. Associazione Culturale Bichi Reina Leopardi 
Dittajuti. 
147 Prividali, Luigi. Il Censore universale, dei teatri. Pirotta, 1834 
148 Società di Agricoltura Jesina. Relazione degli Atti della Società d’Agricoltura Jesina, 1840 
149

 Annibaldi, op. cit. 
150 Mosconi, op. cit 
151 Centro di Ricerche Storiche Rovigno. Istria nel tempo, cap. 4 
152 Republica of Slovenia & Istria Tourist Board. I castelli Istriani. Heart of Istria Project / RevITas Project / INTERREG 
IIIA Programma di vicinato Slovenia – Ungheria – Croazia, 2004–2006 
153 Bertoša, S. “Mosconi”. In: Istrapedia. Regione Istriana. 
154 Centro di Ricerche Storiche Rovigno, op. cit. 
155 Bertoša, op. cit. 

     Lápide de Alessio Mosconi, foto Mosconi. 
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À esquerda, uma forma primitiva do brasão Mosconi na Áustria, com os leões segurando um facho aceso, evidenciando a 
descendência do tronco de Bérgamo. Ao lado uma variante aumentada do século XVII do ramo Moscon von Fogarol. 

Österreichisches Staatsarchiv. 

Detalhe do Castelo de Pisino, comprado por Alessio Mosconi. Foto Silverije/Wikimedia Commons. 
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Em 1623 a família voltou a Ptuj com Giuseppe, Ludovico, Aurelio, Bernardo e Francesco, filhos 
de Simone e netos de Aurelio, mais ser Pietro, irmão de Simone, abriram outro comércio, 
construíram um palacete e um jardim murado, e compraram campos e vinhedos nos 
arredores. Comerciavam com tecidos, ceras e cobre. Mais tarde o negócio foi dividido entre os 
sócios e alguns estabeleceram um entreposto em Bolzano. Em 1631 houve uma divisão de 
bens que possuíam em Leffe, Gorlago, Tresolzio e Ptuj. Giambattista viveu alguns anos na Ístria 
e em 1649 era castelão de Lupoglavo; casado com a rica herdeira Emerenzia Khisel, não teve 
filhos e deixou sua vasta herança na Carniola e na Estíria ao irmão Gerolamo e aos sobrinhos 
Johann-Alexander, Innocenz, Peter, Michael e Mark-Anton, que nasceram na Áustria.156 
 
O grupo austríaco, assim como os outros, enriqueceu no comércio. A grafia do nome variou 
amplamente, sendo registrado como Moschon, Moscon, Moshcon, Muschkhon, Muschon, 
Musckhon,  Muskoner, Maschcon, Maschkon e muitas outras.157 Francesco, Apolonio, 
Bernardo e Antonio Mosconi são mencionados em uma lista de comerciantes de Laibach do 
ano de 1544. Negociavam principalmente com peles e couros e faziam negócios lucrativos, 
adquirindo terras e propriedades. Sebastian em torno de 1540 alugou uma mina de cobre 
pertencente aos senhores de Ungnad e começou o desenvolvimento da indústria de minérios 
em Samobor, na Croácia. Ao introduzir métodos mais avançados de mineração e fundição, 
conseguiu aumentar enormemente a produção. Ficou milionário e comprou três senhorios.  
No final de 1581 Franciscus, casado com a herdeira Katharina-Franziska Valvasor, com quem 
teve oito flhos, tornou-se proprietário do castelo de Thurn am Hart na Eslovênia. Os filhos 
Johann-Alexander, Innocenz, Peter, Michael e Mark-Anton, herdaram o feudo, e as três filhas, 
Elisabeth, Elinitta e Cassandra, receberam grandes dotes. Esse casamento aumentou o 
prestígio e o poder dos Mosconi na Carniola e Estíria. Em 1595 Innocenz recebeu a cidadania 
da Estíria e em 1617 o título de barão. Depois adquiriram uma extensa lista de outras 
propriedades, incluindo mansões e castelos e produziram vários ramos senhoriais, baroniais e 
um comital. Em 1628 seu brasão foi aumentado pela primeira vez (vários outros aumentos e 
modificações se seguiram), em 1699 Johann Herbert recebeu a nobreza croata. 158 159 160 161   
 
Neste grupo destacam-se o conde Josef, que manteve um hospital na Eslovênia no século 
XVIII;162 os senhores Franz e Leopold von Moscon und Togarol, militares;163 o senhor Anton 
Albert, famoso fundador do primeiro e mais importante pomar da Áustria no século XIX, 
criador de uma escola em seu castelo e um renovador da fruticultura regional,164 e o senhor 
Julius Franz Alfred, deputado no parlamento austríaco e no parlamento provincial da Estíria.165  

                                                             
156 Mosconi, op. cit. 
157 Zadravec, Dejan. “Plemstvo v župnijskih matičnih knjigah na območju med Savo, Sotlo in Savinjo do leta 1770”. 
In: Historični seminar 9. Ljubljana, 2011 
158 “Cenni intorno alla Valle Gandino e i suoi statuti”. In: Giornale della Società Storica Lombarda, 1880 (VII) 
159 “Moscon, die Freiherren“. Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Band: 19, 1868 
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 Siebmacher Wappenbuch. 
161 Zimmermann, Peter. Schloß Pischätz. Gestern - heute – morgen. Bayerisch-Slowenische Gesellschaft e.V., 2001  
162 Scheutz, Martin .”Stossgebete für Adelige Stifter und Stifterfamilien”. In: Keller, Katrin & Scheutz, Martin (eds.). 
Adel und Religion in der frühneuzeitlichen Habsburgermonarchie. Böhlau,  2017 
163 Svoboda, Johann.  ie  heresianische  ilit r-A ademie zu  iener- eustad : und ihre Z glinge von der Gr ndung 
der Anstalt bis auf unsere Tage. Theresianische Milit r-Akademie, 1894 
164 “Moscon, Anton Albert Freiherr“. Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Band: 19, 1868 
165  Knauer, Oswald. Das österreichische Parlament von 1848–1966, Österreich-Reihe, 358–361. Bergland, 1969 
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O barão Jobst Josef Moscon, século XVII, autor desconhecido. 
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Armas do barão Frantz Antoni von Moschkhon, 1744 
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Gospa von Moscon, século XVII, autor desconhecido. Ao lado, Franz Karl von Moscon, século XVIII, autor desconhecido. Abaixo: o 
Castelo de Pišece em 1860, dos barões Moscon. Desenho de C. Reichert. Ao lado, Julius Franz Alfred von Moscon, foto  Biblioteca Digital 

da Eslovênia. 
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Três damas Moscon, pintura de Jožef Tominc, 1829. Abaixo, o Castelo Altenberg no século XIX, uma das propriedades 
dos barões Mosconi. Gravura de Joseph Franz Kaiser.  
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Rudelli  

Linha: Andreolo de Rudelli > Tonola > Pietro (Mosconi de Fogaroli) > Guglielmo (Mosconi) > 
Francesco > Simone > Giorgio > Baldassarre > [Stefano] > Priamus >  ... > Antonia > Ignazio 
(Longhi) > Giovanni Battista > Victorio > Alcides  
 
 
O ancestral mais antigo conhecido desta linha é Andreolo de Rudelli, nascido em Gandino, 
cuja filha a domina Tonola casou-se em Leffe (2 km) no fim do século XIV com o nobre 
Giovannino Mosconi de Fogaroli.166   
 
Em Gandino são registrados desde 26 de julho de 1233, no ato de emancipação da comuna do 
domínio feudal, sendo “uma das mais antigas e nobres famílias de Gandino”,167 mas não 
encontrei sinais de que tivessem brasão. O sobrenome teve diversas variantes, como Rodelli, 
Rodella e Rutelli. A partir de 1414 surge um grupo de notários: Bertolino filho de Francesco, 
Giovanni filho de Bertolino e Lorenzo filho de Giovanni, ativos até meados do século XV,168 
quando Bertolino e Giovanni aparecem em Leffe lavrando documentos para a família 
Mosconi.169 Giovanni esteve ativo também no Trentino, onde um ramo estabeleceu residência 
e foi agregado à nobreza da República de Veneza.170 Antes de 1450 Cristoforo de Rodellis é 
atestado em Gandino, e seu filho Johannes vivia em Carpenedolo, onde o notário Giorgio 
Rodella filho de Jacomino de Rodellis foi atestado entre 1457 e 1474.171 Um ramo se mudou 
para Ceneda no século XVII, onde fizeram dois casamentos na família Artico.172 
 
Ainda hoje possuem um palácio em Gandino, mas vários ramos empobreceram a partir do 
século XVIII. Um ramo se dedicou à construção e trabalho com pedra.173 Um ramo permaneceu 
na elite atuando desde o século XVII na atividade de manufatura e comércio de tecidos de 
lã,174  a maior fonte de renda para a elite local desde o fim da Idade Média, que continuaria 
pelo século XIX, tornando-se uma das mais afamadas famílias de industriais da lã da região.175  
Em 1890 atuavam no ramo Angelo, Andrea, Antonio, Francesco, Paolo e Pietro.176 
 
Lucia foi mãe do padre Francesco della Madonna (1771-1846), pároco de Gandino e 
distinguido orador, missionário e educador, fundador do Istituto delle Suore Orsoline di Maria 
Vergine Immacolata, que atendia meninas carentes e doentes.177 Giuseppe (Gandino, 1772 – 
Trescore, 1836) foi um pintor amador, tornando-se amigos de grandes artistas.178 
Profissionalmente foi administrador dos condes Mosconi em Trescore, ganhando grande 
riqueza e um lugar proeminente na sociedade local.179   
 

                                                             
166 Mosconi, op. cit. 
167

 Bergomum, bollettino della civica biblioteca. Istituto italiano d'arti grafiche, 1934 
168 Archivio di Stato di Bergamo. Atti dei Notai - 1242-1907 
169 Mosconi, op. cit. 
170 Bergomum, bollettino della civica biblioteca. Istituto italiano d'arti grafiche, 1934 
171 Conforti, Lorenzo. Europa Moresca. 
172 Tomasi, Giovanni & Tomasi, Silvia. “Professionisti della sanità nelle Prealpi orientali nei secoli XIII-XVII”. In: 
Convegno Nazionale Aspetti della Sanità nelle prealpi Venete. Biblioteca Civica di Vittorio Veneto, 26/05/2012 
173 “Eziologia”. In: Atti della Fondazione Scientifica Cagnola, vol. 1. Bernardoni, 1856 
174 Pesenti, Paolo. “L'economia del territorio bergamasco nel periodo della dominazione veneta. Rassegna 
bibliográfica”. In: Rivista del Centro Studi e Ricerche Archivio Bergamasco, 1984; IV (1) 
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176  Bergamo, o sia Notizie patrie, almanacco sicentifico-artistico-letterario. Pagnoncelli, 1890 
177 “Della Madonna Francesco”. Dizionario Biografico dell'Educazione 1800-2000 
178 Ghidotti, Francesco. “Vedute di Palazzolo del Secolo XIX°”. In: Memorie Illustri di Palazzolo sull’Oglio, 2010 (XI) 
179 Regione Lombardia & Unioncamere Lombardia. Negozi Storici di Lombardia: Albergo della Torre. 
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No século XIX o padre Andrea era preboste de Gandino e Inspetor 
Distrital para as Escolas.180 Em 1929 Luigi era diretor da Sociedade de 
Tiro.181 Vincenzo, professor de Matemática, foi um ativo membro da 
resistência contra o fascismo, e em 1945 foi o primeiro síndico da 
Gandino liberada. Destacou-se pela proteção que deu aos judeus 
durante a Guerra. Em função disso, em 2004 recebeu do Estado de 
Israel, postumamente, o título de Justo entre as Nações.182 Nascido em 
1970, Paolo foi ordenado padre em 1995, licenciou-se em Direito 
Canônico e fez doutorado em Teologia Moral. Em 2001 iniciou uma 
carreira como diplomata do Vaticano, trabalhando até 2003 na 
Nunciatura Apostólica do Equador, em seguida na Nunciatura da 
Polônia, em 2005 foi nomeado capelão do papa, em 2006 foi nomeado 
secretário e conselheiro da Secretaria de Estado do Vaticano, e em 
2013 assumiu o posto de observador do Vaticano no Conselho da 
Europa.183 184 Em 2014 era ecônomo da Pontifícia Academia 
Eclesiástica,185 em 2019 foi nomeado arcebispo de Mesembria186  e em 
2020, núncio apostólico para o Zimbabwe.187 Maria Angela foi 
conselheira e assessora de Cultura de Gandino.188  

                                                             
180 Locatelli,  Agostino . Guida Commerciale, Industriale, Artistico-statistica di Bergamo e sua Provincia. Terraneo, 
1851 
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 Comune di Gandino. Vincenzo Rudelli (Primo sindaco di Gandino). 
183 “Papa Francesco nomina gandinese per Strasburgo”. L’Eco di Bergamo, 21/09/2014  
184 “Arcivescovo e nunzio, le strade di Don Paolo fra Roma e il mondo”. Valgandino, set/2019 
185 Casarano, Angelo. “Convocati como popolo, stretti nell’abbraccio di Pietro”. In: Sursum corda, 2014 (2) 
186 “Nomina di nunzio apostólico, arcivescovo titolare do Mesembria”. Valgandino, set/2019 
187 “Rinunce e nomine”. Bollettino – Sala Stampa della Santa Sede, 25/01/2020 
188 Lombardia in detaglio. Sindaco, assessori e consiglieri di Gandino 

 

O padre Andrea Rudelli, pintura de A. Rolla, ao lado, o sindaco Vincenzo Rudelli, foto comuna de Gandino. Abaixo, o arcebispo 
Paolo Rudelli, foto Claude Truong-Ngoc. 
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Ruínas do antigo Lanifício Rudelli de Gandino, foto I Roccoli e la Val Gandino. Abaixo, detalhe do pátio interno do 
Palácio Rudelli em Gandino, foto Dai che partiamo. O edifício não tem uma fachada. Sua entrada se situa no fim de 

um estreito beco, e o portão se abre diretamente para este pátio. Não obstante, é um edifício de grandes 
proporções, diposto em forma de U e com 3 andares. 
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Jaunici 
 
Linha: Bertolino > Caterina > Guglielmo (Mosconi) > Francesco > Simone > Giorgio > 
Baldassarre > [Stefano] > Priamus > ... > Antonia > Ignazio (Longhi) > Giovanni Battista > 
Victorio > Alcides > Elisabeth  
 
 
Bertolino Jaunici ou Gianuici foi pai de Caterina, que no início do século XV se casou em 
Bergamo com Pietro Mosconi de Fogaroli e foi mãe de Guglielmo Mosconi.189  
 
O sobrenome Jaunici/Gianuici provém de Cazzano 
Sant’Andrea, e é da mais extrema raridade na região de 
Bergamo. Bertolino deve ter vindo sozinho de um lugar 
distante, pois é o primeiro a aparecer na área, e depois 
dele há mais dois ou três registros em Gandino e Leffe 
na geração seguinte, que sem dúvida eram seus 
parentes. Há um registro isolado, duzentos anos depois, 
do dominus Joannes Jacobo Florino Janici, notário 
responsável pela compilação dos atos legais da comuna 
de Darfo Boario em 1618,190 a 22 km de Gandino, cujo 
parentesco é incerto. Nas grafias de Jaunici, Gianuici e 
Janici, de fato, o sobrenome em toda a Itália só foi 
encontrado para Bertolino e Joannes.  
 
Bertolino devia ser um nobre ou pessoa pelo menos rica, 
tendo casado a filha na nobreza, e quando a Joannes não 
há dúvidas sobre sua nobreza, ele tem um título, e a 
evidência é reforçada porque sua mãe era uma Florino, 
membro de uma das mais ilustres e antigas famílias 
nobres de Darfo Boario.  
 
Se Jaunici/Janici não são apelidos adotados localmente, 
podem ser oriundos do Piemonte, especificamente da 
região de Asti e Casale, onde desde antes do século XIV 
floresceu a nobre família De Januciis, grafada em 
diversas variantes como Januci, Gianuzio, Gianuzi, 
Gianuci, Giannucci e Giannuzzi. Foram cavaleiros e produziram cônsules, pretores, religiosos, 
médicos e notários, depois assumiram o sobrenome Busca e nos séculos XVII-XVIII foram feitos 
co-senhores de Lazzarone, condes e marqueses. Usaram o mesmo brasão, mostrado acima, 
que os ilustres marqueses Busca de Asti, que tinham origens régias, mas não há nenhuma 
prova nem evidência indireta de que fossem parentes, provavelmente foi uma tentativa de 
forjar esse parentesco. 191 192 193 194  
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 Mosconi, op. cit. 
190 Archivio Storico Comunale. 1618. Register instrumentorum comunis Darphi. Comune di Darfo Boario Terme. 
191 Mosconi, op. cit. 
192 Bona, Federico. Blasonario Subalpino. 
193 Di Nomaglio, Gustavo Mola. Feudi e nobiltà negli stati dei Savoia: materiali, spunti, spigolature bibliografiche per 
una storia, con la cronologia feudale delle Valli di Lanzo. Societâ Storica delle Valle di Lanzio, 2006 
194 Scordo, Angelo. Le armi gentilizie piemontesi da Il Patriziato Subalpino di Antonio Manno. Collana di Scienze 
Ausiliarie della Storia n. 2. Vivant, 2000  
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Poli 
 

Linha: Anna Maria > Giovanni Battista (Longhi) > Victorio > Alcides > Elisabeth 
 
 
Anna Maria Poli é nativa de Vezza d'Oglio, província de Bréscia, comuna localizada a cerca de 
24 km de Vermiglio, a cidade de seu esposo Ignazio Longhi. Embora nos registros brasileiros 
tenha sido adotada a variante Polli para nomear Anna Maria, em Vezza é grafado 
invariavelmente como Poli. O reputado Remo Stenico informa que Poli, Polo e Polli, com a 
latina Polus, são sinônimos em Trento, usados indiferentemente, e vários documentos o 
confirmam. 195 196  
 
A origem do nome é obscura. Encontrei referências populares 
apontando Veneza, Mântua, Bérgamo ou Bréscia. O registro seguro 
mais antigo que encontrei está em Veneza, onde foram patrícios.197  
A família veneziana é a dos Polo, oriunda ao que parece da 
Dalmácia, à qual pertenceu o celebrado  viajante Marco Polo. 
Tiveram seu auge no século XIII e foram excuídos do patriciado na 
Serrata del Maggior Consiglio, mas um ramo foi readmitido em 
1381. Diz o Dizionario Storico-Portatile di Tutte le Venete Patrizie 
Famiglie que se extinguiram em 1425,198 mas em 1456 aparece um 
Daniele de’ Poli.199 Poli é o plural natural de Polo, mas ele deve ter 
pertencido a uma outra família, e a ligação com os trentinos não foi 
esclarecida e talvez não exista. Daniele foi citado fazendo negócios 
em Graz, na Áustria, e poderia sugerir um deslocamento de 
venezianos para o norte. De fato este deslocamento ocorreu 
durante o domínio veneziano de parte do Trentino, e em levas 
expressivas, mas é incerto se os Poli estiveram entre os migrantes.  
 
Mas coincidentemente, o registro mais antigo encontrado em Vezza surge pela primeira vez no 
início do domínio veneziano, que se consumou entre 1428 e 1454, citando-se a existência de 
terras em posse de uma família Poli.200 A evidência cronológica sozinha tem pouca força para 
estabelecer associações com alguma segurança, mas pelo menos em nossa comuna temos 
uma data como ponto de partida. 
 
Porém, depois deste registro ocorre um grande hiato documental. O material preservado no 
Arquivo Histórico local só inicia em meados do século XVII e é paupérrimo em documentos 
anteriores ao século XIX por causa de dispersões em tempos de guerras e principalmente por 
perdas maciças em incêndios, o mais grave deles ocorrido em 1807, 201 e no punhado de 
documentos antigos sobreviventes o nome não é citado.  
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 Stenico, Remo. Sacerdoti della diocesi di  rento dalla sua esistenza fino all’anno 2000 
197 Archivio di Stato di Venezia, op. cit. 
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Primo. Il Leggio Società Cooperativa Sociale, 2010 

Um dos brasões Poli de Veneza 
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Não obstante, quando começa a aparecer novamente a família evidencia ter prestígio, vários 
personagens se destacam no século XIX, alguns deles ocupando altas funções públicas, 
inclusive a de síndico, que estavam nesta época reservadas à elite, e isso provavelmente não 
ocorreria sem uma significativa tradição anterior.  
 
Citemos os de Vezza: Giuseppe, filho de Antonio, foi deputado do Estimo (um levantamento 
geral da população, finanças, bens e recursos da comuna), deixando o cargo em 1816. Em 1860 
um Poli sem nome declarado foi conselheiro. Entre 1857 e 1859 outro Antonio comprou em 
leilão 24 campos comunais incultos, possivelmente seja o mesmo Antonio, filho de G. Maria, 
que entre 1860 e 1865 foi encarregado pela municipalidade de fazer o projeto e executar 
reparos e manutenção no cemitério local. Um dos Antonios recebeu em 1863 um 
reconhecimento público por Coragem Civil, junto com Antonio Bertoletti, por terem salvo 
Domenico Occhi de afogar-se no rio Oglio. 202  Entre 1872 e 1873 um sacerdote Poli sem nome 
declarado foi professor.203 Em 1888 Corrado foi nomeado síndico e Maria foi nomeada 
professora pública. Um filho de Antonio em 1892 obteve a fraquia de um campo na comuna  

                                                             
202 Del Bello, op. cit. 
203 Occhi, Enrica. La scuola in Valle Camonica dall’Unità alla seconda metà del XX secolo.  
extra.retescolasticamuna.it, 2002 
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vizinha de Vione. Este filho, ou outro, chamado Antonio como o pai, obteve o monopólio da 
serraria comunal por cinco anos a partir de 1894. Outro filho, chamado Matteo Benedetto, 
obteve em 1899 a franquia de uma fazenda de leite pública em Paghena por nove anos. 204  
 
No século XX eles continuariam em evidência, sendo citada uma série de comerciantes, além 
de Bortolo, Antonio e Candido, membros fundadores do histórico Corpo Musicale Comunale, 
ativo até hoje, com Antonio ocupando a direção do conjunto entre 1923 e 1931.205 Isidoro, 
supervisor das Estradas; Giovanni, que também salvou uma pessoa de afogar-se e recebeu 
uma recompensa pública; Maria Annunciata, filha de Domenico, professora pública convidada 
a conduzir a Direção Didática municipal na comuna de Ponte di Legno; Giovanni Battista, 
presidente do Asilo Infantil, e Battista (talvez o mesmo Giovanni Battista), presidente do Ente 
Comunale di Assistenza, commissario prefettizio (sub-prefeito), síndico interino e depois 
podestà;206 Remigio, restaurador da Igreja de San Maurizio em Incudine (3 km),207 e seu filho 
Giacomo, inscrito na Coletoria Nacional. 208 
 
Em outras fontes foram encontrados registros anteriores ao século XIX próximos a Vezza: De 
Ossana, vizinha de Vermiglio, era Pellegrino, filho de Cristoforo Federico de Haydorf de Polli, 
que em 1598 era capitão do Val di Sole e do Val di Non e fazia uma permuta de terras com 
Michele Gabrielli de Cortina de Vermiglio.209  Entre 1768 e 1796 Agostino foi por cinco vezes 
chanceler da Val Camonica.210 Possivelmente é ele o notário Agostino, ativo em Capo di Ponte 
(24 km) em 1787.211  No século XIX Giovanni, de Edolo (9 km), foi pintor e decorou a Igreja de 
São Roque em Gianico.212 O nome é muito comum no Trentino e é improvável que sejam todos 
parentes.  
 

  

                                                             
204 Del Bello, op. cit. 
205 Corpo Musicale Comunale "G.B. Occhi" di Vezza d'Oglio. Le origini - Personaggi nella storia. 
206 Del Bello, op. cit. 
207

 Lombardia Beni Culturali. Chiesa di S. Maurizio. Incudine (BS). 
208 Del Bello, op. cit. 
209 Cooperativa Koinè. Parrocchia di San Lorenzo in Dimaro. Inventario dell'archivio (1345-1953). Provincia 
autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2004 
210 Signaroli, Simone. Per una storia archivistica della cancelleria della Comunità di Valle Camonica in epoca veneta. 
Servizio Archivistico Comprensoriale di Valle Camonica, 2013 
211 “Per la Storia della Scuola Camuna”. In: Quaderni Brembani, 2006; XXI (3) 
212 Lombardia Beni Culturali. Architteture: Autori: Poli Giovanni di Edolo.  

Assinatura do chanceler Agostino Poli. Foto de Simone Signaroli. 



47 
 

Rauz 

O nome é típico do Trentino e tem origem germânica. São variantes Rauzi, Rauci, Rausi, Raus, 
Raos, Raoz, Raoss, Raossi, Rausch. Apesar de hoje ser nome comum, são poucos os registros 
antigos encontrados. Nossa família veio de Cloz. A genealogia que segue se deve às pesquisas 
de Allen Rizzi e Barbara A. Smith. Rizzi fornece irmãos, e Smith somente a linha direta. 
 
 
Linha 1: Pietro Rauz > Bartolomio > Pietro > Lucia > Antonio (Agnol/Agnolino) > Gulielmo > 
Anna Angeli > Francesco Antonio Cantio (Rizzi) > Anna Catharina Lucia > Catharina (Rossi) > 
Victorio (Longhi) > Alcides  
 
Pietro, nascido em Cloz em c. 1570, casado com Agnola, nascida em Cloz em c. 1570, foi pai de 
Bartolomio e Giam Antonio, ambos ancestrais diretos. Nascido em c. 1598, Bartolomio casou-
se com Anna, nascida em c. 1600, gerando Pietro Rauci ou Rauz, nascido em c. 1640, foi 
cirurgião,213 falecido em 27 de fevereiro de 1711. Casado em c. 1668 com Anna Maria, nascida 
em Cloz em c. 1643, foi pai de Bartolomeo (10/11/1676-depois de 1741), cirurgião, 214 e Lucia, 
nascida em Cloz em 7 de maio de 1686, casada em 20 de junho de 1707 com o nobre Gulielmo 
Agnol (Agnolino). Sua descendência será abordada na seção Angeli. 
 
 
Linha 2: Pietro Rauz > Bartolomio > Pietro > Giam Antonio > Joannes Antonio > Joannes 
Antonio > Anna > Maria Magdalena (Ongher) > Anna (Angeli) > Francesco Antonio Cantio 
(Rizzi) > Anna Catharina Lucia > Catharina (Rossi) > Victorio (Longhi) > Alcides  
 
Parte desta linha se sobrepõe à anterior. Partindo de Pietro casado com Agnola, temos seu 
outro filho, Giam Antonio, nascido em Cloz em 12 de dezembro de 1611. Casado com Lucia, 
nascida em torno de 1615 e morta em 9 de outubro de 1670, foi pai de Joannes Antonio. 
Nascido em 9 de novembro de 1641 e casado com Catharina, nascida em c. 1632 e morta em 8 
de outubro de 1719, foi pai de Joannes Antonio, nascido em Cloz em 31 de agosto de 1663 e 
ali falecido em 7 de abril de 1730. Foi ferreiro e casou-se com Maria Zanon, nascida em Cloz 
em 20 de junho de 1671 e falecida em 26 de março de 1743, filha de Antonio Zanon e Maria.   
 
Joannes e Maria foram pais de Anna, casada com Joannes Nicolao Ongher, filho de Thomas 
Ongher e Magdalena. Sua descendência se traz na seção Ongher. As linhas voltariam a se 
cruzar duas gerações mais tarde produzindo Anna Angeli, que será citada na seção Angeli. 
 
 
Linha 3: Joannes Pietro > Stefano > Maria Clara > Francisco (Rizzi) > Giovanni Antonio > 
Francesco Antonio Cantio > Anna Cattarina Lucia > Catharina (Rossi) > Victorio (Longhi) > 
Alcides  
 
Outra linha Rauz parte de Joannes Pietro Rauz, que nasceu em torno de 1640 em Cloz, onde 
morreu em 15 de setembro de 1715. Fora casado com Benenuta, nascida cerca de 1640 em 
Cloz e falecida em 13 de outubro de 1726. Seus filhos foram Antonio (29/11/1671 – 
11/09/1730) e Stefano. 
 

                                                             
213 Serafinn, op. cit. 
214 Serafinn, op. cit. 
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Stefano nasceu em 17 de fevereiro de 1678 em Cloz, falecendo em Revò em 8 de janeiro de 
1721. Foi cirurgião, 215 e casou-se com Catharina, nascida em torno de 1685 em Revò, onde 
faleceu em data ignorada. Tiveram o filho Giovanni Pietro Melchiore (08/09/1709-
10/12/1735), cirurgião, 216 e a filha Maria Clara, que nasceu em 9 de setembro de 1719 em 
Cloz, onde faleceu em 7 de março de 1779.  
 
Foi casada com Francesco Antonio Ritz, tendo um único filho, Francisco, nascido em 13 de 
outubro de 1741 em Cloz, que se casou com a nobre Maria Madalena Agnol (Agnolin) em 21 
de janeiro de 1767 e faleceu depois de 1781 em Cloz. Sua descendência já foi abordada na 
seção Rizzi.  
 
 
O sobrenome aparece no Trentino pelo 
menos desde 1188, quando Pitzol Rauci 
(Piçol Raucci) está em Fiemme (30 km 
de Cloz) entre as testemunhas de uma 
investidura feudal.217 No mesmo ano 
está em Bolzano (20 km) como 
testemunha na definição das taxas 
devidas pelo locatários de Fiemme ao 
bispo de Trento. Em 1216 Anselmo 
Rauci de Panago (comuna não 
localizada) está em Malé (17 km) como 
testemunha do pagamento de taxas.218 
Em torno de 1380 Michele Raus filho de 
ser Giovanni de Castelrotto (40 km) está 
em Bolzano.219 Em 1550 Domenico di 
Rautis era estalajadeiro em Taio (10 
km).220 Em Vervò (12 km), em 1653 os 
mestres pedreiros Cristoforo Rauz e 
Giacomo Cogol fizeram um contrato 
com os síndicos da Igreja de São Martino 
para a construção do portal do edifício, que de fato realizaram. Cristoforo era natural de Brez 
(2 km).221  
 
No século XX deve ser destacado Gian Maria Rauzi, celebrado historiador e genealogista 
trentino, autor de uma obra de referência, Araldica Tridentina. Stemmi e famiglie del Trentino, 
usada muitas vezes neste estudo. Outro personagem de relevo foi Oreste, clérigo nascido em 
Brez em 1888. Laureou-se em Filosofia e Teologia no Colégio Gregoriano de Roma, ensinou 
Teologia Pastoral no Seminário de Trento, foi chanceler episcopal, assistente diocesano da  
Azione Cattolica, por 15 anos assistente do movimento estudantil Juventus, e em 1939 foi 
sagrado bispo auxiliar. Percorria o território trentino a cavalo em suas visitas pastorais, ganhou 
o respeito da população e faleceu cercado da estima geral. 222 223 

                                                             
215 Serafinn, op. cit. 
216

 Serafinn, op. cit. 
217 Historische Kommission. Fontes rerum Austriacarum. 2. Abt. Diplomataria et acta. Österreichische Akademie der 
Wissenschaften, 1849 
218 Curzel & Varanini (2007), op. cit. 
219 Archivio di Stato di Trento. Capitolo del Duomo di Trento, Pergamena. 
220 Comai, Piergiorgio. Annali di Tres II - Storia giorno per giorno seguendo i documenti presenti in archivi di Tres di 
Vervò e dei Thun 1450-1599 
221 Comai, Piergiorgio. Annali di Vervò dal 1650 al 1700  

Portal da Igreja de San Martino em Vervò, foto de Piergiorgio Comai. 
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O registro mais antigo em Cloz é de 1531, quando é citada a exitência de algumas casas 
Rauzi.224 Sem dúvida eles já estavam ali há muitos anos. Odorico (Dorigo) filho de Pietro 
Rautz225 em 1550 participou da reforma da Carta de Regras como vicino e deputado da 
Regra.226 Em torno de 1560 viviam num casarão nobre Bartolomeo filho de Simone de Rausi e 
Odorico filho de Pietro Rautz.227 O dominus Giannantonio foi pároco de 1600 a 1637.228 
Segundo Odorizzi, no Trentino o título de dominus aplicado a padres indicava uma família de 
origem nobre.  
 
A família fez casamentos na nobreza e outras evidências reforçam a imagem de uma família de 
muito boa condição social, como a presença de pelo menos cinco cirurgiões: Pietro (ancestral 
direto), seu filho Bartolomeo (ancestral direto), seu filho Adamo, Stefano (ancestral direto) e 
seu filho Giovanni Pietro Melchiore.229 Em 1818 Giacomo Rauzi era capocomune de Brez (2 
km).230 Outro (?) Giacomo de Cloz em 1840 abriu uma construtora em Brez, em 1873 venceu a 
concorrência para a construção da ponte sobre o rio Novella, e em 1884 ele vence a 
concorrência para o restauro do prédio do Caseifício Comunal.231 Em 1913 nasceu Lino, que se 
tornou franciscano com o nome de Ermete, missionário no Val Rendena e ao longo de 60 anos 
pároco de Santo Antonio em Mavignola, sendo considerado um grande cura de almas e “fino 
humanista e pregador”, como o descreveu sua biógrafa Primavera Fisogni.232  
 
Hoje Rauz  é um dos sobrenomes mais comuns na comuna, podendo ser citados Francesco, um 
dos fundadores do Gruppo Alpini de Cloz, viveu um tempo nos Estados Unidos onde participou 
da construção da famosa Ponte Verrazano-Narrows em Nova Iorque, recipiente da Cruz do 
Mérito na Guerra e de várias homenagens oficiais;233 Romano, chefe dos bombeiros de 1945 a 
1947;234 Angelo, commissario prefettizio (prefeito) em 1946,235 Ettore, chefe dos bombeiros de 
1975 a 1977;236 Paola e Cesare, conselheiros comunais.237 238 
 
 
  

                                                                                                                                                                                   
222  Comune Novella. Oreste Rauzi (vescovo). 
223

 Comune di Brez. Personaggi famosi. 
224 Valenti, op. cit. 
225 Odorizzi Vol I. (2017), op. cit. 
226 Comune di Cloz. Bibliografia: Cloz nell'Anaunia di Conter Don Luigi. 
227 Odorizzi Vol I.  (2017), op. cit. 
228 

Cooperativa Koinè. Parrocchia di Santo Stefano in Cloz. Inventario dell'archivio storico (sec. XIV prima metà - 
2008). Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici / Archivio Diocesano Tridentino, 2012 
229 Serafinn, Lynn. “Trentino Valleys, Parishes and People Guide for Genealogists, Part 5: History, Inventory of Parish 
Records, Surnames of Cloz”. Trentino genealogy, 03/09/2020  
230

  
231 Cooperativa ARCoop & Arcaini, Roberta Giovanna. Comune di Brez. Inventario dell'archivio (1502 - 1951). 
Provincia autonoma di Trento. Servizio Beni librari e archivistici 1991 
232

 Fisogni, Primavera. Un sacerdote. E basta. Lampi di stampa,  2009 
233 “Zona Alta Val di Non”. Doss Trent, 2008 (2) 
234 Vigili del Fuoco di Cloz. Storia. 
235 Cooperativa ARCoop e Arcaini, Roberta Giovanna. Comune di Cloz. Inventario dell'archivio storico (1320-1952) e 
degli archivi aggregati (1887-1981). Provincia autonoma di Trento. Servizio Beni librari e archivistici, 1992 
236 Vigili del Fuoco di Cloz, op. cit. 
237 Comune Italia. Comune di Cloz 
238 Comuni Web. Amministrazione Cloz (Tn) 



50 
 

      

O bispo Oreste Rauzi inaugurando o oratório de Volano. Foto Vita Trentina. 

Ponte Verrazano-Narrows,  foto Jet Lowe, Library of Congress Prints and Photographs Division. 
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Avancini 
 
Linha: [Floriano > Antonio] > Giovanni Maria > Giacomo > Bortolomeo > Angelus > Anna 
Maria > Gulielmo (Agnol/Agnolino) > Anna Angeli > Francesco Antonio Cantio (Rizzi) > Anna 
Catharina Lucia > Catharina (Rossi) > Victorio (Longhi) > Alcides  
 
 
O nome é também grafado Avancin, 
Avancino, Avanzin, Avanzini ou Vancina. 
A família vem de Brez, no Trentino, e foi 
fundada aparentemente em meados do 
século XV. Em Levico estão antes do 
século XIII, formando um grupo nobre 
muito ilustre, mas a ligação com os de 
Brez é incerta.239 240 241  O sobrenome 
deriva do nome próprio Avancio/Avanzio 
ou Avancino/Avanzino, que era comum 
na Idade Média, e possivelmente as 
famílias têm origens diferentes. Seus 
brasões também não têm nada em 
comum com o nosso. Uma linha de Brez 
recebeu nobreza imperial em 1565.242  
 
Antonio e seu filho Pietro são os 
personagens mais antigos que descobri 
em Brez. Antonio foi testemunha na 
outorga de um aluguel perpétuo em 
1479.243 Pelos seus nomes eles estão 
relacionados aos nossos ancestrais, mas 
o grau de parentesco é obscuro. Os 
primeiros ancestrais de nossa linha direta 
foram encontrados em uma genealogia 
de Stefano Morandi e não sei que 
confiabilidade essas informações 
possuem. Porém, duas gerações depois 
seus dados passam a coincidir com uma 
fonte segura, e presumo que se possa 
aceitá-los.  
  

                                                             
239

 Boor, Helmut de; Meid, Volker; Newald, Richard. Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur 
Gegenwart: rev. Die deutsche Literatur im Zeitalter des Barok: vom Späthumanismus zur Frühaufklärung, 1570-
1740. Beck, 2009 
240 Tartarotti, Giacopo & Todeschini, Domenico. Saggio della biblioteca Tirolese, o sia notizie istoriche degli Scrittori 
della provincia del Tirolo, vol. I. Venezia, 1777 
241 Archivio Trentino, Vol. 15-16, 1900 
242 De Fattis, Tabarelli, apud Serafinn, Lynn. “Avanzini”. Trentino Genealogy. 
243 Archivio di Stato di Trento. Archivio del Principato vescovile di Trento. Sezione Latina. SLC09N233 
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Aproveitando os dados de Morandi, pode-se recuar até Antonio Avancini, que viveu em 
Traversara de Brez. Foi pai de Floriano de Avanzinis, que segundo Morandi teria nascido em 
torno de 1502 em Brez, e estava morto antes de setembro de 1544. Floriano foi pai de Matteo, 
padre, pároco de Brez e decano em Trento, em 1544 vendeu aos condes Thun todos os direitos 
que possuía no território de Romallo e em 1552 comprou um censo perpétuo em Cloz. 
Romallo fica colada em Vervò, e a posse de bens nesta área sugere que algum dos vários 
Avanzo de Vervò possa ter sido o fundador do sobrenome da família de Brez. O primeiro, ser 
Avanzo, era filho de Tridentino de Vervò, e foi notário ativo entre 1316 e 1336. Outro estava 
morto antes antes de 1417, e outro, filho de ser Guglielmo, foi notário e atuou entre 1439 e e 
1456..244  
 
Floriano teria sido pai também de Antonio Avancini, nascido em torno de 1534, em 1570 
comprou um censo perpétuo em Cloz (o documento é mostrado na próxima página).245 Foi pai 
de Giovanni Maria Avancini, Floriano II e Antonio II. Antonio II em 1602, junto com NIcolò, 
estava entre os deputados do distrito de Arsio eleitos para elaborar a Carta da Regra, aprovada 
pelo Conselho em 1603.246 Mattia, filho deste Antonio, foi padre decano em Termeno e em 
1613 recebeu um censo no alto valor de 200 ragnesi e mais terras no distrito de Traversara (o 
documento é mostrado na próxima página).247 248  
 
A partir de Giovanni Maria Avancini  a genealogia foi estabelecida por Allen Rizzi. Giovanni 
nasceu em 21 de junho de 1558, foi casado com Maria e teve os filhos Anna (05/11/1587), 
Giacomo, Antonio (02/08/1597), Romedio (17/07/1600), Cipriano (22/08/1605), Margaretha 
(27/02/1593) e Dominica (27/02/1602).  
 
Romedio foi vicino no distrito de Traversara e em 1631 foi um dos regolani e giurati (cônsules 
comunais) encarregados de receber a prestação de contas de Cipriano, que havia alugado o 
Monte Lastè pela grande soma de 300 ragnesi. 249  Margaretha (Margherita), apesar do pai ter 
entrado na vicinia, foi chamada de nobre e casou-se com o também nobre Ruffino Ruffini, 
capitão e chanceler de Arsio e Castelfondo,250 que em 1637 fundou um benefício eclesiástico 
na paróquia de San Floriano em Brez a favor de don Romedio II Avancini.251  Ruffino e 
Margaretha foram os pais do teólogo, filósofo e monge capuchinho Giovanni Battista Ruffini 
(1635-1713), que ao professar adotou o nome Genovale (Giovenale), sendo superior de vários 
mosteiros, confessor, mestre dos noviços, quatro vezes Provincial, custódio do Capítulo Geral e 
visitador em Flandres.252  Segundo a comuna de Brez, “a produção filosófica e literária do 
padre Genovale è rica e vária, mas a obra pela qual merece maior lembrança è Solis 
intelligentiae, publicada em Viena em 1686 e muito louvada por Antonio Rosmini, o grande 
filósofo de Rovereto que, em seu  uovo saggio sull’origine delle idee, de 1830, diz que o  
 
 

                                                             
244 Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale. Famiglia Thun, linea di Castel Thun. Regesti delle 
pergamene (1201-1793) presso l'Archivio di Stato di Decin. Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i Beni 
librari e archivistici, 2005 
245 Provincia autonoma di Trento & Soprintendenza per i Beni librari e archivistici. Traduzione dei regesti delle 
pergamene (serie I-IV) dell’Archivio della famiglia  hun, linea di Castel  hun conservato presso l’Archivio di Stato di 
Litomerice – Sezione di Decin (Repubblica Ceca), 2005 
246 

Giacomoni, Fabio. Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine, Volume 1. Jaca Books, 1991 
247 Comune di Tramin An Der Weinstrasse  (Termeno sulla strada del vino). Metropolis.it., Arte, Storia, Cultura. 
248 Barbacovi, op. cit. 
249 Cooperativa ARCoop & Arcaini, Roberta Giovanna. Comune di Brez. Inventario dell'archivio (1502 - 1951). 
Provincia autonoma di Trento / Servizio Beni librari e archivistici, 1991 
250 Comune di Brez. Personaggi famosi. 
251 Barbacovi, op. cit. 
252 Tartarotti, op. cit. 
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Antonio Avancini de Brez compra um censo em Cloz, 1570. Ao 
lado, Mattia Avancini filho de Antonio adquire um censo 

valioso, 1613. Provinxia Autonoma di Trento. 
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filósofo francês Malebranche oferece um sistema que deriva de Ruffini, com uma doutrina 
mais ampla e mais moderada”.253  
 
Anna Maria, filha de Floriano e neta de Romedio, casou em 1721 com o nobre Giovanni 
Battista Cioli, vivendo com ele no Castel Rocca de Samoclevo, gerando os filhos Giovanni, 
Antonio, Maria Anna Domenica, Giovanni Andrea, Anna Maria e Giuseppe. Entre os padrinhos 
de batismo dos filhos estavam Giacomo Antonio de Angelis de Cloz, Romedio Avancini, Ana, 
viúva de Giacomo de Angelis de Cloz, Giovanni Francesco de Angelis de Caldes, Maria 
Elisabetha Avancini e Carlo Manfroni de Caldes, todos nobres e parentes. Por mais de cem 
anos sua descendência seria feudatária de Castel Rocca e serviria os condes Thun.254 
 
Giacomo Avancini, filho de Giovanni Maria, nasceu em Arsio em 23 de fevereiro de 1595 e 
faleceu em 30 de março de 1657. Foi casado com Anna e pai de Giovanni Paolo (16/07/1619), 
Anna Maria (12/10/1630), Bartholomeo (24/03/1622, falecido pequeno), Bortolomeo e 
Dominica (14/11/1627).  
 
Bortolomeo Avancini nasceu em Arsio em 6 de agosto de 1625 e ali faleceu em 8 de janeiro de 
1685, casou com a nobre Domenica Angeli (Dominica de Angelo), nascida em 16 de fevereiro 
de 1637 e falecida em 1700, filha de Zonan (Joannis) del Agnol e Catherina, citados na seção 
Angeli, tendo os filhos Jacobus (Giacomo, 31/10/1653), Joannes (Giovanni, 07/01/1658 – 
29/12/1723), Anna (24/09/1662), Giacomo (15/02/1667, casado com Anna Maria Zamboni, 
com descendência), Angelo, Bartholomeo (01/07/1670), Floriano (14/05/1665, casado com  
Domenica Menghini, com descendência), Dominica (02/06/1672), e Maria (08/12/1674).  
 

                                                             
253 Comune di Brez. Personaggi famosi. 
254 Nardon, Clara. Cioli e Ciolli della val di Sole. Trento, 2005 

O Castel Rocca de Samoclevo, onde viveram Anna Maria Avancini e sua família. Foto Tr3ntino.it. 
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Angelo Avancini nasceu em Arsio em 1 de fevereiro de 1656 e faleceu em 1º e abril de 1717. 
Sua esposa foi Lucia Prandel, nascida em Brez em 7 de agosto de 1689, filha de Jacobus 
Prandel e da nobre Catharina Puecheri, sendo pais de Bartholomeo (05/07/1711), Maria Anna 
(25/101713 – 19/01/1714) e Anna Maria.   
 
Anna Maria Avancini nasceu em 20 de junho de 1715 (ou 1717) em Arsio, e faleceu em Cloz 
em 6 de janeiro de 1777. Cloz fica a 1 km de distância. Foi casada com o nobre Antonio dei 
Agnol (Agnolino), filho de Gulielmo Agnol (Agnolino) e Lucia Rauz, e sua geração foi incluída 
nos Angeli. 
 
No século XVII a família ergueu um palácio em Brez, a Casa Avancini, mostrada adiante, 
descrita pelo Agriclub como “um interessante exemplo da arquitetura rústica-nobiliária com 
seu torreão angular e seu relógio de sol”,255 hoje transformada em edifício de apartamentos.   
 
Outros a citar: Floriano em 1552 era vicino e conselheiro da Paróquia de Arsio, foi um dos seus 
representantes no ato de compra de terras de Michele Menghini,256 e em 1553 comprou de 
Giacomo Dorigin direitos de censo no território de Romallo. 257 Em 1569 os Avancini de Arsio 
eram herdeiros de Simone de Valentinis.258 Ser Bartolomeo em 1576 vendeu um censo em 
Cles; 259 em 1585 Antonia fez uma petição à Cúria Romana para ser dispensada do 
impedimento de consanguinidade para o casamento, já que na pequena comunidada de 
Traversara (distrito de Brez) não encontrara candidatos à altura de sua condição, casando 
enfim com seu primo em quarto grau Nicolò.260 Don Romedio foi cura em Mechel no século 
XVIII, recipiente de um benefício fundado por Ruffino Ruffini.261 Antonio foi um dos ricos vicini 
que alugam por seis anos o Monte Lastè em 1750, e Giacomo em 1797 renovou o aluguel pela 
grande soma de 150 florins, em sociedade com Vincenza Albertini.262  
 
Naturais de Brez foram também os notários Matteo,263 e Francesco, ativo entre 1656 e 1661, 
ambos atuantes no Giudizio de Castelfondo,264  e os padres Agostino, franciscano guardião em 
Arco (citado entre 1719 e 1735),265 Vincenzo (falecido em 1808 com 72 anos) e Vincenzo junior 
(1773-1832). 266 Deve ser este que em 1819 comprou bens dos herdeiros Zamboni.267  
 
  

                                                             
255 Agriclub. Trentino Alto Adige / Brez (TN) 
256 Barbacovi, Maria Lena. Parrocchia di San Floriano in Brez. Inventario dell'archivio storico (1500-1946) e degli 
archivi aggregati. Provincia autonoma di Trento. Servizio Beni librari e archivistici, 2002 
257 Provincia autonoma di Trento & Soprintendenza per i Beni librari e archivistici, op. cit. 
258 Cooperativa ARCoop. & Arcaini (1991), op. cit. 
259 Barbacovi, op. cit. 
260 Belloni, Cristina. Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento 1566-1605. Fondazione Bruno Kessler. Serie Annali 
dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Fonti, 6, 2007 
261 Barbacovi, op. cit. 
262 Cooperativa ARCoop. & Arcaini (1991), op. cit. 
263

 Cooperativa Arcadia & Arcaini, Roberta Giovanna. Comune di Castelfondo. Inventario dell'archivio storico del 
Comune di Castelfondo (1394-1957) e degli archivi aggregati (1812-1993). Provincia autonoma di Trento. Servizio 
Beni librari e archivistici, 1999 
264 Stenico (1999), op. cit. 
265 Stenico, Remo. Brevi biografie dei Frati francescani defunti appartenenti alla Provincia Tridentina di s. Vigilio 
1643-2010. S. Bernardino, 2010 
266 Stenico. Sacerdoti, op. cit. 
267 Cooperativa ARCoop. & Arcaini (1991), op. cit. 
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Floriano foi jesuíta, em 1589 
envolveu-se em uma disputa 
teológica com Martino de Funes 
sobre a unidade de Deus,268  depois 
foi reitor dos jesuítas em Viena e de 
1607 a 1613 foi reitor em Graz.269  
 
O dominus Antonio, nascido em Brez 
em 1583, também voltou-se para a 
vida religiosa, em 1602 estava 
estudando Retórica e Lógica no 
Colégio Ferdinandeum de Graz, 
provavelmente trazido pelo seu tio, o 
jesuíta Floriano, em 1604 bacharelou-
se em Filosofia, em seguida ordenou-
se padre e obteve o doutorado em 
Teologia. Em 1626 era pároco em 
Leibnitz, e em 1627 mudou-se para  
Hartberg na Estíria, onde foi pároco 
até sua morte em 10 de abril de 1646. 
Em 1644 estabeleceu um vultoso 
legado de 7.500 mil florins para o 
Colégio Ferdinandeum para a 
fundação de uma bolsa de estudos 
para sustento de quatro alunos por 
ano, que deviam ser parentes do 
fundador ou, em sua ausência, 
nativos de Brez. O epitáfio de Antonio 
o louva como pai dos órfãos, refúgio 
dos aflitos, culto literato, patrono da 
ciência, mecenas magnífico, zeloso na 
religião, exemplo exímio e 
vigilantíssimo decano da Diocese. 
Segundo Maria Mairold, o epitáfio 
não é um exagero. 58 pessoas foram 
beneficiadas com sua bolsa até 1684, entre elas Floriano Avancini, mestre em Filosofia em 
1639, Giovanni Paolo Avancini, de Cormons, jesuíta e doutor em Direito, falecido em 1649, 
Francesco Avancini, que foi capuchinho, Romedio Avancini, gramático, e Francesco Nicolò 
Avancini, do qual não se sabe em que se formou. Outros parentes nossos que estudaram com 
sua bolsa são Guglielmo Canestrini, bacharel em Filosofia e Teologia; Bartolomeo Rauzi, poeta 
e bacharel em Filosofia; Angelo de Angeli, gramático, padre, capelão em Hengsberg e pároco 
de St. Georgen an der Stiefing; Antonio Franch, gramático, doutor em Filosofia e padre; 
Giovanni de Angeli, poeta, mestre em Filosofia, padre e capelão em Hengsberg.270 
 
  

                                                             
268 Funes, Martino de & Avancini, Floriano. Theologica disputatio de Deo uno. Widmanstadius, 1589 
269 Mairold, Maria. “Anton Avancin, Pfarrer in Hartberg, und seine Alumni”. In: Zeitschrift des Historischen Vereines 
für Steiermark, 2000/2001 (91/92) 
270

 Mairold, Maria. “Anton Avancin, Pfarrer in Hartberg, und seine Alumni”. In: Zeitschrift des Historischen Vereines 
für Steiermark, 2000/2001 (91/92) 
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Lápide do dominus Antonio Avancini, foto Maria Mairold. O moto do brasão, gravado nos arcos, é VIRESCIT VULNERE 

VIRTUS (A virtude cresce com os ferimentos) 
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Niccolò nasceu em Brez em 1611, membro do ramo nobre, filho de Pietro e Dominica. Seu pai 
era muito rico e o enviou para estudar em Graz com seu parente, o jesuíta Floriano, e em 1627 
entrou para a Companhia de Jesus, terminando seus estudos em Viena. Em 1633 foi enviado a 
Trieste, onde ensinou Gramática, depois passando por Zagreb e Ljubljana, onde deu aulas de 
Retórica, e por fim ensinou Teologia Dogmática e Moral na Universidade de Viena.  Ganhou 
larga fama como pregador acadêmico, dono de brilhante retórica. Foi reitor dos colégios 
jesuítas de Passau, Graz e Viena, visitador na Boêmia, provincial da Áustria e por fim assistente 
do Geral da Ordem em Roma. Foi ainda poeta e escritor, deixou vários panegíricos aos seus 
patronos, entre os quais o imperador Leopoldo I, de quem foi capelão, além de textos políticos 
e religiosos. Seu volume de poesia lírica foi reeditado sete vezes até 1711. Mas é mais 
lembrado como dramaturgo, considerado um dos maiores a escrever em latim, sendo o 
favorito da corte imperial por muitos anos, tendo suas peças representadas suntuosamente. 
Deixou 40 dramas, dos quais 27 são tragédias, sendo Cyrus a mais conhecida. Também 
escreveu uma Vida de Jesus que foi traduzida para várias línguas e circulou amplamente. 
Faleceu em 6 de dezembro de 1686.271 272 273  
 
 

                                                             
271 L. O. “Recensioni: Nikolaus Scheid. P. Nicolaus Avancini SJ, ein Österreichisches Dichter des XVII Jahrunderts”. In: 
Archivio trentino, 1900 (XV) 
272 Bautz, Friedrich Wilhelm, “Avancinus, Nicolaus”. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Band 1. 
Hamm, 1975 
273 Comune di Brez. Personaggi famosi. 

Cenário para o drama Pietas Victrix de Niccolò Avancini, apresentado em 1659. 
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  Capa da edição de 1675 das tragédias de Niccolò Avancini. Coleção da Universidade de Mannheim.  
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Entre os séculos XIX e XX podem ser citados Vincenzo, secretário comunal de Brez em 1814, 
Francesco, comandante da Guarda Cívica no mesmo ano,274 em 1823 Francesco foi contratado 
para restaurar o teto da Igreja de San Sebastiano, em 1826 outro Avancini foi secretário 
comunal. Em 1869 um Avancini recebia autorização para praticar medicina. Antonio foi 
capocomune de Brez em 1875, e Giovanni em 1898 e 1904.275 Em Castelfondo (3 km) Giovanni 
foi industrial cervejeiro e um dos sócios fundadores da Fabbrica Sociale di Birra Alta Anaunia-
Castelfondo, depois chamada Industria Birra Trentina, que produzia para toda a região, 
recebendo o Grande Diploma de Honra e Medalha de Ouro na Exposição de Roma de 1911.276 
Giuseppe de Brez, nascido em 1918, foi comendador, conselheiro de Bolzano e de Trento cinco 
vezes, assessor substituto do presidente e assessor provincial em uma série de funções.277  
 
  

                                                             
274 Comune di Ala. Ala. Archivio Storico Comunale.  
275 Cooperativa ARCoop. & Arcaini (1991), op. cit. 
276 Comune di Castelfondo. “La Birreria di Castelfondo”. In: Castelfondo in... forma, s/d. 
277 Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Comm. Giuseppe Avancini, 2011 

O palácio da família em Brez, destacando-se a torre com o relógio solar. Foto LagarinaBIke81.  
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Prandel 

Linha: Jacobus > Lucia > Anna Maria (Avancini) > Gulielmo (Agnol-Agnolino) > Anna Angeli > 
Francesco Antonio Cantio (Rizzi) > Anna Catharina Lucia > Catharina (Rossi) > Victorio 
(Longhi) > Alcides > Elisabeth 
 
 
Jacobus Prandel (Giacomo) nasceu em local e data desconhecidos. Casou-se com a nobre 
Catharina Puecheri, tendo a filha Lucia, nascida em Brez em 7 de agosto de 1689 e casada com 
o nobre Angelus Avancini, e o filho Jacob, nascido em torno de 1705. Possivelmente Jacobus e 
Catharina tiveram outros filhos. 
 
O sobrenome é germânico. É grafado também como Prandl, Prändl, Prändel, Brandl, Brandtl, 
Präntz, Brantz, Brandel  e Prantl, entre outras variantes. Nada foi encontrado de significativo 
em Brez ou nas proximidades antes do século XX, e segundo comunicação pessoal de Barbara 
A. Smith, pesquisadora das famílias de Cloz (que fica colada em Brez), o nome só foi registrado 
quatro vezes nos arquivos paroquiais e é extremamente raro em toda a região em torno. Isso 
indica que Jacobus vinha de outro lugar, e esse lugar devia ser um tanto distante. Em 
Costasavina, a 40 km de Brez, um Giacomo Prandel em 1662 estava comprando uma casa de 
Giacomo Bonmassar.278 A cronologia é perfeita para tomá-lo como o pai de Lucia. Um outro 
Jakob Prantl foi encontrado em 1559 em Bressanone (80 km de Costasavina, 50 km de Brez),279 
e devido ao hábito de repetição de nomes há uma boa probabilidade de ele ser seu ancestral 
direto. 
 
Os casamentos em famílias nobres que esta família fez sugerem fortemente nobreza para 
Jacobus. No Tirol italiano só foi encontrada uma família nobre com este nome, citada por 
Siebmacher como procedente de Ulmenhorst, no norte da Alemanha, mas não diz mais nada 
sobre eles, e nem quando migraram.280 Siebmacher escreveu torno de 1610. Considerando o 
escasso conhecimento que tinha sobre a família, é de questionar a exatidão das suas 
informações, especialmente porque não encontrei nenhum nobre em Ulmenhorst e a única 
família Prandel encontrada no Tirol italiano que teve um perfil adequado para um estatuto de 
nobreza veio da Áustria e não da Alemanha. 
 
O registro mais antigo do Tirol italiano foi encontrado em Sterzing, a 57 km de Brez. Em 1263 a 
domina Adelheid Prantl instituiu um benefício junto ao altar de S. João na igreja local, com a 
obrigação de celebrar uma missa por dia.281 Esse legado devia ser vultoso para permitir 
celebrações com essa frequência e o título de domina evidencia sua nobreza, mas é um 
registro isolado, e o sobrenome só reaparece no século XV em Bressanone.  
 

                                                             
278 Biblioteca Comunale di Trento. BCT1 (Fondo miscellaneo). Archivi di famiglie, 2018 
279 Granichstaedten-Czerva, Rudolf von. Brixen, Reichsfürstentum und Hofstaat. Österreichische Staatsdruckerei in 
Wien, 1948 
280 Siebmacher, Johann [Hefner, Otto Titan von (ed.)] J. Siebmachers grosses und allgemeines Wappenbuch: in einer 
neuen, vollst. geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historisch-genealogischen 
Erläuterungen. Bauer & Raspe, 1857 
281 Zinthauser, G. Topographisch-historisch-statistische Beschreibung der Diöcese Brixen, Band 1. Weger, 1855 
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Um grupo homogêneo começa com 
Ingenuinus Prandel/Brandel, oriundo do 
vale do Inn, rio que corre no Tirol 
germânico. Estudou na Universidade de 
Viena,282 em 1428 estava em Bolzano (27 
km)  como monge beneditino e notário,283 
em 1431 era cônego da Catedral de 
Bressanone e notário imperial e apostólico, 
e em 1432, já na qualidade de capelão de 
Ulrich, príncipe-bispo de Bressanone, foi 
enviado em missão para Roma.284 285 Em 
1435 falecia em Bressanone o cônego 
Johannes Brandl.286 Antes de 1540 Anton 
Brandl era o representante em Bressanone 
do poderoso conde Georg von Firmian, 
governador da região do Adige.287 Em 1543 
o dominus Heinrich Prandel/Prandl/Brandtl 
atuava como notário da Cúria Episcopal.288 
289 Em 1561 aquele Jakob citado antes era o 
juiz da cidade.290 Seu brasão é mostrado ao 
lado.  
 
Parece muito provável que seja esta a 
família nobre referida por Siebmacher, mas 
sua origem, como vimos, é outra.  
 
Em 1740 a Cúria de Bressanone comprou uma editora (hoje a importante Weger Verlag) e a 
alugou para Johann Baptist Brandl, que ali imprimiu, entre outras obras, um Ordinário e uma 
coleção de Meditações para cada Dia do Mês sobre as Dores de Nosso Senhor Jesus Cristo.291 
No século XVII surgem em Bolzano e entram na burguesia local (patriciado).292 Nesta época o 
nome começa a parecer em vários outros pontos do Tirol e é difícil que sejam todos parentes.  

 
 
 

                                                             
282 Santifaller, Leo. Das Brixner Domkapitel in seiner persönlicher Zusammensetznung im Mittelalter, Band II. 
Wagner, 1925 
283 Faust, Ulrich & Krassnig, Waltraud. Die Benediktinischen Mönchs- und Nonnenklöster in Österreich und Südtirol, 
Parte 3. Eos, 2002  
284 Schwob, Anton. Die Lebenszeugnisse Oswalds von Wolkenstein, Band 2. Böhlau, 2001 
285 Mayr, M. Forschungen und Mitteilungen zur Geschichte Tirols und Vorarlbergs. Direktion des K.K. Statthalterei-
Archives in Innsbruck, 1907 
286 Mitteilungen der K.K.  Zentral-Kommission für Erforschung und Erhaltung Kunst- und Historischen Denkmale. Hof- 
und K.K. Universitäts Buchhändler, 1903 
287

 Durig, J. et al. Archiv für Geschichte und Alterthumskunde Tirols, Volume 3. Wagner, 1866 
288 Studi trentini di scienze storiche. Società di studi trentini di scienze storiche, 1977 
289 Andergassen, Leo. Der Dom zu Brixen: Geschichte, Raum, Kunst. Athesia, 2009 
290 Sinnacher, Franz Anton. Beyträge zur Geschichte der bischöflichen Kirche Säben und Brixen in Tyrol: Die Kirche 
Brixen im Laufe des 16. Jahrhunderts, Band 7. Weger, 1830  
291 Durstmüller, Anton & Frank, Norbert. 500 Jahre Druck in Österreich. Hauptverband der Graphischen 
Unternehmungen Österreichs, 1982  
292 Bozner Bürgerbuch, 1551-1806, Volume 1. Wagner, 1956 

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum 
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Puecher  
 
Linha: Catharina > Lucia (Prandel) > Anna Maria (Avancini) > Gulielmo  (Agnol-Agnolino) > 
Anna Angeli > Francesco Antonio Cantio (Rizzi) > Anna Catharina Lucia > Catharina (Rossi) > 
Victorio (Longhi) > Alcides > Elisabeth 
 
 
Catharina Puecher casou-se com Jacobus Prandel, tendo a filha Lucia, nascida em Brez em 7 
de agosto de 1689.  
 
O sobrenome é também grafado Puech, Puechero, Puocher, Puechen, Puch, Puoch, Pücher, 
Puochar, Puochen, Pucher e outras variantes, todas elas existentes também iniciando com a 
letra B, que em alemão é intercambiável com P. Não foi encontrada nenhuma família 
especificamente em Brez com este sobrenome antes de Catharina, e ela devia estar associada 
a grupos aparentados entre si que viviam em Cloz (2 km), Lauregno (4 km), Proveis (10 km), 
Ultimo (18 km), Merano (20 km), Tarnello (35 km) e Frassilongo (40 km). 
 
Os registros nesta região são antigos. Em 1313 Chunz der Puecher é vassalo de um senhor não 
especificado em Lana, perto de Merano.293  Em 1369 é registrado Sweikerius Puecher em 
Pispelgreim, um local em Ultimo. Em 1394 Sweiglinus Puocher de Pispelgreim vende um 
vinhedo situado em Nals, Bolzano, a 23 km de Ultimo.294 Em Ultimo possuíram uma grande 
propriedade, o Puecherlahn, que consta no Urbarium de Ultimo, o que provavelmente significa 
que era um antigo feudo, e que deu origem a cinco fazendas e a uma vila, Puecherstadt, cujo 
núcleo antigo é hoje objeto de conservação patrimonial. Em 1608 os irmãos Peter e Michel de 
Puecher dividiam herança em Puecherstadt. Algumas terras foram vendidas em 1627 por 
Joannes para seu parente Clemens, residente em Proveis. O Puecherlahn foi sendo parcelado e 
vendido e no século XIX tudo já estaria nas mãos de outras famílias. 295  
 
No século XVII Joannes de Puecherstadt se mudou para Lauregno,296  onde a família já havia 
lançado um ramo há gerações e se inclui entre as mais antigas.297 Eram parentes do grupo de 
Frassilongo.298 Em Lauregno já no início do século XV eram donos de uma grande fazenda com 
uma mansão acastelada depois conhecida como Puecherhof, que estava sob a jurisdição da 
comunidade de Cloz. Em 1446 Salomon Puecher deixou em herança uma parte da propriedade 
de 3 hectares para o Mosteiro de Wilten, na Áustria, incluindo a mansão.299 300  Com a 
transferência da posse para Wilten, o edifício foi convertido em convento e depois, adquirido e 
muito reformado pela família von Zinnenberg, tornou-se o Castelo de Zinnenberg, hoje usado 
como sede de festas e eventos.301  Peter Puecher, nativo de Tarnello, estava ali como   

                                                             
293 Huter, Franz (b). Das ältere Bozner Feuerlöschwesen bis zur Einführung der Feuerspritze. Wagner, 1928 
294 Archiv für österreichische Geschichte, Volume 101. Österreichischen Akademie der Wissenschaften., 1911 
295 “Das Inner-Wiserwerch”. In: ‘s Pan razer Blattl, 2007 (4) 
296 Huter, Franz (a). “Archivbericht aus Laurein”. In: Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum, 
31: 369-384 
297 Österreichische Akademie der Wissenschaften. Historisches Ortslexikon Statistische Dokumentation zur 
Bevölkerungs- und Siedlungsgeschichte - Südtirol, 2015 
298 

Tarneller, Josef. Tiroler Familiennamen : viertausend Geschlechtsnamen, die tirolischen und vorarlbergischen 
Hofnamen entsprungen sind ; mit vielen Hin- und Nachweisen, Worterklärungen und Deutungsversuchen. 
Kommissionsverl. Tyrolia, 1923  
299 Monasterium.net. Urkunde: Stiftsarchiv Wilten Urkunden 112 A 01. ICARUS-Konsortium / ENArC / European 
Commission 
300 Monasterium.net. Urkunde: Stiftsarchiv Wilten Urkunden 112 A 14. ICARUS-Konsortium / ENArC / European 
Commission 
301 Estate Zinnenberg. History of the Puecherhof and the Estate Zinnenberg (Merlon Mountain) 
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O núcleo histórico de Puecherstadt, foto ‘s Pankrazer Blattl, 2007 (4). Abaixo, o antigo Puecherhof, ampliado como 
Castelo de Zinnenberg. Foto Castelo de Zinnenberg. 
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proprietário de parte das terras em 1509. 
Em 1521 aparece Lorenz e em 1531 
Matheus filho de Nicolaus. Pouco depois o 
restante da propriedade foi arrendada para 
outra família e voltou ao domínio dos 
Puecher no século XVII, assim 
permanecendo até o fim do século, quando 
foi vendida.302 303 Matheus entrou na vicinia 
de Lauregno antes de 1543. Em 1591 
Petrus era vicino e representou a comuna 
em disputas contra a comuna de Cloz. Em 
1627 Joannes de Lauregno vendeu um 
censo para Clemens de Proveis em troca de 
melhorias no Puecherhof.304  Em 1689 
nossa ancestral Lucia nasce em Brez.  
 
O termo de doação do Puecherhof com o 
selo de Salomon sobreviveu. Ele está 
bastante deteriorado e todo um pouco 
deformado, provavelmente em algum 
momento a cera foi exposta ao calor, tem 
um grande defeito de impressão bem no 
centro, o canto inferior esquerdo foi 
amassado, a foto tem uma área de sombra 
que complica a definição da borda superior 
esquerda, a borda superior foi rachada, 
deslocada e quase toda erodida, e toda a 
sua parte direita é praticamente ilegível. 
Com grande aumento a situação melhora 
bastante, e como tenho experiência com 
tratamento de imagem, fica mais fácil 
distinguir o que é forma do que é ruído, 
mas para o leigo pode ser complicado 
perceber.  
 
Apesar de todos esses problemas, é 
inequívoca a presença de duas folhas 
cruzadas, e a identificação é facilitada pela 
presença de nervuras bem organizadas em 
uma delas. Esse brasão é um dos três brasões usados por uma família Puecher da antiga 
nobreza bávara, 305  atestada desde o século XII em várias cidades da Alemanha e Áustria, com 
suas sedes principais em Erlbach, Wurmsham, Staubing e Walkersaich. Os brasões diferem 
entre si mas todos usam como símbolo básico folhas de faia (buchen ou puchen, em alemão), 
dois deles em um ramo, e o outro como duas folhas cruzadas. Nenhum dos brasões das oito 
outras famílias Puecher/Bucher armígeras tem qualquer semelhança com esses.  
  

                                                             
302 Ungerer, Hubert. Laurein am Deutschnonsberg. Etschlandbücher; 6. Landesverband für Heimatpflege, 1983 
303 Nössing, Josef. Gemeinde Kastelruth: Vergangenheit und Gegenwart ; ein Gemeindebuch zum 100-Jahr-Jubiläum 
der Erstnennung der Orte Seis und Kastelruth. Eigenverl. der Gemeinde, 1983. 
304 Huter (a), op. cit. 
305 Von Hormayr, Joseph. Taschenbuch für die vaterländische Geschichte, Volume 3. Franz, 1832 

O selo de Salomon de Appiano. A forma oval no centro é um 
defeito de impressão. Monasterium.net. Abaixo as formas 
principais realçadas.  
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O parentesco com a família bávara é reforçado porque Ultimo foi 
colonizada por alemães, porque o grupo aparentado de Roveda, distrito de 
Frassilongo, tinha origem nobre,306 307 e porque nossa ancestral Lucia 
Prandel, filha de Catharina Puecher, casou na ilustre família nobre dos 
Avancini. Além disso, a documentação mostra uma rede de ligações 
diretas e indiretas dos trentinos com o norte, especialmente com os 
mosteiros de Frauenchiemsee na Baviera e Wilten-Innsbruck na Áustria, 
aos quais estiveram ligados vários Puecher bávaros. 
 
Porém, os Puecher bávaros se deslocaram para o Trentino em várias levas 
diferentes entre os séculos XIV e XVI, pois outro brasão, do ramo de 
Wurmsham, seria atestado em Merano. Em 1506 Jörg estava em Merano 
em como conselheiro.  Seu brasão é mostrado ao lado. Na região do Vale 
Venosta aparece o brasão do ramo de Straubing, com ligações 
documentadas com a Baviera, a Áustria, Bolzano e Merano, como será 
demonstrado mais adiante.  
 
Vejamos primeiro os trentinos e depois passemos ao estudo das origens e 
dispersão dos bávaros. No século XVI aparecem em Roveda, distrito de 
Frassilongo, sendo parentes do grupo de Lauregno e Ultimo, havendo os 
primeiros registros em 1558 com Stefano, filho de um Cristano, de origem 
nobre.308 309 Em 1588 já estavam há algum tempo em Roncogno, colada em 
Roveda, onde se encontravam entre as famílias mais ricas, e ali optaram por entrar na 
vicinia.310  
 
O ramo de Roveda daria origem a uma ilustre descendência depois de Giorgio se transferir 
para Pergine em 1770, onde adotaram Passavalli como segundo sobrenome. 311  Filho de 
Giovanni Puecher, Giorgio foi notário, ativo entre 1795 e 1809 no Giudizio de Pergine.312  Seu 
filho Giorgio Cristano (1776-1847), juiz em Levico, atuou em várias comunas trentinas como 
notário e advogado. Do seu segundo casamento, com a nobre Amalia Bellat de’ Pergamasch, 
de Borgo Valsugana, teve oito filhos, entre eles Giuseppe Puecher Passavalli, nascido em 
Calliano em 29 de setembro de 1820. Seu pai enfrentou a decadência econômica e o filho 
cresceu em difíceis condições, tornando-se capuchinho sob o nome de Luigi. 313 314 Quando 
estudante distinguiu-se em Filosofia e Teologia, tendo grandes dotes como pregador e orador. 
Foi secretário do pregador apostólico Ignazio Signorini de Rovereto, passando com ele três 
anos em Roma. Voltando ao Trentino, foi eleito ministro provincial, pregando em várias 
cidades. Em 1855 foi nomeado pregador apostólico pelo papa, atuando nesta função por doze 
anos. Seu  brilho lhe valeu em 1867 o cargo de arcebispo de Iconio e vigário da Basílica de São 
Pedro em Roma. Fez o discurso de abertura do I Concílio Vaticano, foi consultor da 
Congregação dos Ritos e da Congregação do Index Librorum Prohibitorum, publicou muitos  
sermões e outros textos, e faleceu em Morrovalle em 1897. Almejava o retorno da Igreja à 
primitiva simplicidade, vergastou o luxo em que vivia o alto clero e lamentava a materialidade   
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Brasão Puech de Merano. 
Tiroler Landesmuseum 
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Foto Centro Giancarlo Puecher Milano. 



68 
 

em que o mundo mergulhara. Chegou a atacar a idolatria ao papa que grassava nos círculos 
eclesiásticos e populares e negou-se a votar a favor da aprovação do dogma da infalibilidade, 
considerando-o como um disfarce para a tirania. Politicamente era liberal, defendeu a  
unificação italiana e opôs-se ao poder temporal da Igreja. Numa época em que o papado 
enfraquecia e se empenhava em afirmar seus direitos e difundir o ultramontanismo, essas 
posições não tardaram em atrair críticas e levá-lo a um certo ostracismo. 315 316 
 
Seu irmão Ignazio Puecher Passavalli estudou Direito e advogou em Ala e depois em Monza, 
onde ganhou notoriedade, tornando-se consultor da Casa Real. “Homem de elevado 
sentimento e profunda cultura”, foi também crítico literário e “vivaz e elegante escritor e 
poeta”, como disse Zanetel, deixando grande obra publicada em vários gêneros. Mais tarde 
mudou-se para Florença, a fim de juntar-se ao filho, que havia sido designado engenheiro e 
secretário da Direção Geral das Ferrovias Meridionais. Seguiria o filho em suas andanças por 
várias outras cidades.317 Outro irmão, Francesco, foi filósofo tratadista e amigo do beato 
Antonio Rosmini, de quem se tornou discípulo, e depois foi mestre dos noviços da Ordem  
Rosminiana.318  
 
Deste ramo saíram outros que foram se estabelecer em Como e Milão, onde Giorgio foi 
notário e seu filho Giancarlo foi advogado e herói da resistência contra o nazi-fascismo, 
envolveu-se em ações armadas com um grupo independente que resultaram na morte de 
oficiais, sendo preso junto com o pai. Este foi deportado para um campo de concentração em  
Mathausen, onde faleceu, e Giancarlo foi condenado à pena capital por fuzilamento.319  
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Giorgio Puecher, foto Centro Giancarlo Puecher Milano. À direita, seu filho Giancarlo. 
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Postumamente Giancarlo recebeu a Medalha de Ouro do Valor Militar, quando foi chamado de 
“patriota de elevadíssimo  idealismo”. Recebeu várias outras homenagens, dando seu nome a 
ruas, instituições, escolas, etc. O Centro Giancarlo Puecher de Milão preserva seu legado e o 
de sua família.320 321 
 
Virginio, seu irmão, nascido em 1926 e falecido em Milão em 1990, estudou Filosofia mas 
direcionou-se para o rádio, a música e o teatro. Itinerou por várias cidades italianas dirigindo 
peças e foi co-fundador do grupo dramático Gli Associati. Por muito tempo permaneceu ligado 
ao Piccolo Teatro de Milão. Sua experiência como cenógrafo e diretor de peças de teatro com 
música naturalmente o levou a aprofundar-se na regência de óperas, onde também ganhou 
renome. 322 323  324  Segundo Locatelli, merecem lembrança, entre outras, suas montagens de 
Lulu e Wozzeck, de Alban Berg, The Turn of the Screw, de Britten, O Anjo de Fogo, de   
Prokoffiev, Manon, de Massenet,  Alceste, de Gluck, e Falstaff, de Verdi.325 Ilaria Godino o 
louvou pela sua abordagem crítica, construindo “uma carreira de engajamento e rigor 
político”.326 Stefano Puecher Passavalli é presidente da Comissão de Contas do Circolo 
Canottiere Aniene.327 
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Itala..., Edoardo Sanghinetti, Virginio Puecher, Walter Baracchi e Luciano Berio,  foto de PhotoInventory. 
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Outros que aparecem no Trentino são de parentesco não esclarecido, mas provavelmente são 
parentes: Jörg Pücher, que em 1491 está em Lana, Merano, entre altas autoridades regionais 
como testemunha na definição do dízimo do distrito de Foiana.328 Em 1540 Wolfgang está em 
Sterzing, a 15 km de Malles Venosta, negociando um vinhedo. Em 1584 Andre von Boimont 
cede a Bartlme Puecher direitos hereditários de construção em Frangart, a 9 km de Nals no 
Vale Venosta.329 Em 1592 Thoman é professor em Gossensass, a 5 km de Sterzing.330 Em 1599 
Rosina Puecher de Innsbruck casa com Christoff Paugger, burguês de Bolzano.331 Em 1623 um 
Puecher era domicellarius (cônego) em Bressanone, Bolzano, um cargo nesta época reservado 
a nobres.332 Provavelmente era Hans Andreas, do ramo Walkersaich, nesta época citado como 
cônego de uma Brixen, que é Bressanone em italiano. Há uma outra Brixen na Alemanha, mas 
não tinha Catedral nem um Capítulo. Em 1626 o padre Hyeronimus de Hall (Innsbruck) estava 
em Bressanone, onde foi executado por feitiçaria.333 Em 1644 Jakob é capelão em Malles 
Venosta, e em 1671 David é cônego na mesma cidade.334   
 
De parentesco mais incerto são outros: Em 1541 Eberhard está em Völs-am-Schlern, a 30 km 
de Brez, em 1547 Hans tem um moinho,335 em 1548 os comerciantes Jakob e Heinrich são 
autorizados a construir uma fundição,336 337 e em 1568 Thomas tinha uma fazenda com 
casarão.338 Em 1560 Martin é senhor do feudo Kölbl em Laives (17 km de Brez).339 Em 1583 
Bernhard está em Wunderegg, Bolzano (29 km).340 341 O reverendo, nobilíssimo e claríssimo 
dominus Georg, nascido em Tillia, foi doutor em Filosofia e Teologia, reitor da Faculdade de 
Medicina de Viena e cônego da Catedral de Viena.342 343 Giuseppe em 1776 era cocheiro do 
príncipe-bispo de Trento.344 Um Puecher foi juiz em Folgaria (57 km) em 1821,345 e outro foi 
avaliador de patrimônios em Civezzano (38 km) em 1836.346 Andrea foi vice-secretário do 
congresso do Partido Autonomista Trentino Tirolese. 347  
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Agora podemos passar para os bávaros. O primeiro que pode ser 
associado à família é Willehalm de Puch, que em 1123 estava em 
Salzburgo como um dos homens livres que testemunham uma 
doação de bens ao Capítulo da Catedral.348  Gebold 
de Puch (Puche) em 1261 estava em Hall, perto de Salzburgo, 
servindo como testemunha em uma investidura feudal.349 Em 
1263 o mesmo Gebold estava em Frauenchiemsee (46 km de 
Salzburgo), onde é chamado de nobre e tem um feudo na área.350 
Esses registros são importantes porque a família de Erlbach 
mostraria mais tarde manter sólidas relações com o Mosteiro de 
Frauenchiemsee e com a área de Salzburgo, e isso parece 
oferecer uma boa evidência de parentesco desses primeiros. Em 
1267 Wernhardus de Puch e um irmão não nomeado estavam 
testemunhando uma doação de bens para o Mosteiro de 
Reichersberg,351 a 64 km de Salzburgo. Em 1277 Wilhalmus (= 
Willehalm) e Werenherus (= Wernhard) Puschz, e os irmãos 
Chunradus, Otto e Wernherus von dem Puch, aparecem em 
Lambach testemunhando a doação de bens feita à abadia local 
pelo senhor feudal Alber von Puchheim (outra família, não 
relacionada). Chunradus/Konrad, Otto/Ott e 
Wernherus/Wernhard são nomes que logo em seguida surgem 
em Erlbach, e é de presumir que sejam parentes. Famílias 
populares medievais não mantinham tradições onomásticas 
muito consistentes, mas a repetição de nomes próprios era uma 
norma entre a nobreza, considerados um patrimônio familiar e 
uma forma de afirmar publicamente a pertença a uma linhagem. 
 
Há ainda outros nas redondezas, mas voltaremos à região de 
Salzburgo mais adiante, pois nesta altura a família já estava 
adquirindo o senhorio de Buch am Erlbach, distrito de Landshut. 
Segundo um guia oficial da cidade, a família aparece nos 
registros locais em 1307 com Ott Puecher, já citado como 
senhor do lugar. 352 Em 1335 foi atestado pela primeira vez o 
brasão da família num selo pertencente a Wernhard Pucher, 353  
onde não há nenhum sinal claro de haver uma divisão vertical no 
escudo, e tampouco aparecem os montículos na base, 
elementos que se tornariam tradicionais no brasão do ramo de 
Erlbach/Walkersaich. A divisão no escudo já aparece num selo 
de 1337 pertencente a Ott. O símbolo familiar foi adotado como 
o brasão da cidade, mostrado ao lado. 354  Os montículos teriam 
sido acrescentados em meados do século.  
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As armas mais antigas da família. 
Detalhe do selo de 
Wernhard Pucher, 1335. 
Bayerisches Hauptstaatsarchiv. 

Selo de Ott II Pucher, foto 
Bayerisches Hauptstaatsarchiv. 
Abaixo, brasão da cidade de Buch am 
Erlbach, foto da Municipalidade. 
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Selo de Eberhard Puecher em um contrato, 1458. Bayerisches Hauptstaatsarchiv. 

Contrato com o selo de Ott II Pucher. Bayerisches Hauptstaatsarchiv. 
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Em 1355 Ott II e seu primo Rudolf, filho de 
Wernhard, todos de de Erlbach, fazem um 
contrato com Offemia, abadessa de 
Frauenchiemsee.355  Em 1364, outro 
Konrad aparece como irmão de Ott II e 
primo de Rudolf.356 357 Também são 
citados no documento Ernst, Rudolf e 
Wernhard (II ?), que nesta data era pároco 
de Hofkirchen e cônego em Moosburg.358  
Rudolf tinha bens em Erlbach, e em 1393 
seu afilhado e herdeiro pediu à abadessa 
de Frauenchiemsee que lhe confirmasse a 
posse. No documento também é citado 
Ulrich.359 Em 1407 Ulrich e sua esposa 
Elisabeth vendem para a abadessa de 
Frauenchiemsee uma pequena área de 
terra em Hohenpolding. No contrato 
selado aparecem como testemunhas Peter 
Puecher e sua esposa, também chamada 
Elisabeth.360  Em 1442 Ulrich é citado em 
Regensburg como guardião do Mosteiro 
de Windberg.361 
 
Um terceiro Ott em 1446 estava em 
Ruggburg, no Tirol Ocidental, tendo se 
deslocando em função de uma guerra.362 
Na data estava envolvido em um conflito 
com cidadãos de Bregenzerwald, ao que 
parece por causa da exploração de 
madeira na região. Havia selos, mas foram 
perdidos, tornando impossível garantir 
que seja um parente, mas o interessante é que a 
região de Ultimo, em Bolzano, foi maciçamente 
colonizada por grupos saídos das terras da Abadia 
de Weingarten, em Ravensburg, que fica apenas a 
26 km de distância de Ruggburg.363 
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Armas adotadas em meados do século XIV. A posição das 
folhas varia bastante, as hastes podem se cruzar apenas 

uma vez, ou são incluídos três montículos na base, ou 
mesmo um terraço plano. Este desenho foi baseado no 

selo de Magens e na lápide de Sigmund. 
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Em 1458 Eberhard é burguês e conselheiro em Braunau, e sela um contrato de compra e 
venda entre Bartholomäus e Erasmus Reycherstorffer.364 Em 1463 Eberhard está em Erlbach 
dando um dote para sua filha, a monja Katharina der Puecherin, consistindo de rendas na 
freguesia de Steinkirchen, distrito de Erding. Após sua morte o dote devia voltar para a 
família.365 Em 1492 a prioresa do Convento de Altenhohenau dá um recibo para a monja 
Sybille Bucher, acusando o recebimento da fortuna de mais de 2.500 florins deixados em 
herança pelos seus irmãos, Sigmund Bucher de Erlbach e o cavaleiro Wilhelm Bucher, para a 
construção de um hospital em Landshut.366  Em 1493 Sigmund Puecher de Erlbach é juiz em 
Erding,367 e entre 1498 e 1499 é juiz e governador de Aichach. 368 369  Ele deve ser o cavaleiro 
Sigmund Pucher von Walkersaich und Thurm, que foi burgrave (castelão e governador) de  
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Contrato selado por Sigmund Puecher como juiz de Aichach. Monasterium.net. 
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Lápide de Sigmund Pucher em Moosburg, foto G. Freihalter. No canto superior esquerdo e junto ao pé direito da 

figura, o brasão da família. O outro brasão deve ser o da esposa. 
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Moosburg, sepultado na Igreja de St. Kastulus em 1514, 
cuja lápide é um importante testemunho do gótico 
tardio,370 atribuída ao escultor Stephan Rottaler. Amalie, 
viúva de Sigmund, em 1522 arrendou o castelo por doze 
anos para Stephan Sedlmair. Georg, nascido em 
Landshut, em 1507 era monge em Seemannshausen e 
estabeleceu um legado em memória de seu pai Paulus 
Puecher e sua mãe Margarethe Neuhauser.371 Em 1524 
Georg e Joachim Pucher tinham o senhorio da Baixa 
Erlbach. Após o desaparecimento de Joachim, o senhorio 
passou para o filho Hans Sigmund Puecher von Puech 
zum Thurm und zum Moosburg,372 que foi conselheiro 
em Erlbach e rentmeister do Landshut, um dos quatro 
distritos do Ducado da Baviera. O rentmeister era o mais 
importante oficial distrital, representava o duque e 
fiscalizava as atividades de toda a administração 
pública.373  Morto em 1580, seu epitáfio é outra bela 
obra de arte. Há na mesma igreja um outro notável 
epitáfio, não identificado, onde aparece o brasão no lado 
direito, devendo corresponder à mulher do sepultado. 
Ambos são mostrados nas páginas seguintes.  
 
Em torno de 1587 o ramo principal de Erlbach perdeu ou 
vendeu o senhorio da cidade e se mudou para Thurm em 
Moosburg e Walkersaich.374  Já eram antigos em ambos os 
locais. Em 1380 Wernherr Pucher de Walkersaich era reitor 
do colégio de meninos em Moosburg.375 Possivelmente este 
Wernherr é o Wernhard de Erlbach. De Moosburg saiu Vitus, um dos primeiros tipógrafos 
atuantes em Roma, dirigindo uma editora junto ao Palácio de São Marcos. Foi atestado em 
1471, e deve ser ele o “alemão Vito” que entre 1474 e 1477 foi registrado como importador de 
livros e papel na alfândega de S. Eustachio. O primeiro documento que o define como 
tipógrafo é de 1475, mencionado em um contrato quando aluga uma casa de Meo di 
Francesco da Firenze. Especializou-se na impressão de textos jurídicos e Giovanni Guarino 
louvou seu trabalho no Digestum infortiatum, editado pelo doutor Coronato Planca. Deixou 
alguns outros trabalhos com textos literários, e provavelmente em sua oficina foi produzida a 
edição princeps do comentário de Iacopo di Poggio Bracciolini ao Trionfo della fama de 
Petrarca. Também merece nota a tradução italiana da Historiae Romanae decades de Livio. Em 
1482 Vitus já havia deixado o negócio e entrava na Irmandade de Santa Maria dell’Anima. 
Promovido a clericus, foi indicado reitor da paróquia de Traiskirchen na diocese de Passau, 
Alemanha.376 
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Página da Historiae Romanae decades, impressa na 
oficina de Vitus Puecher.  
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 Epitáfio de Hans Sigmund Puecher em Moosburg, foto G. Freihalter. No canto superior esquerdo, o 
brasão da família. e junto ao pé da cruz, o brasão enquartelado com as armas da família Greul. 
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Epitáfio não identificado em Moosburg. O brasão aparece no canto superior direito. Foto G. Freihalter 
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Vários outros personagens podem ser incluídos no 
ramo de Erlbach/Walkersaich, identificados através 
de selos com o mesmo brasão. A senhora Chunigund 
die Purcherin, com o consentimento de seu filho 
Magens des Puecher, vendeu em 1355 uma 
propriedade em Hornar, distrito de Pennewang/Wels, 
por 23 libras vienenses.377 Três anos antes Magens 
havia vendido um casarão com um pátio interno (Hof) 
situado no feudo de Weichhart von Storchenberg em 
Schrattenthal, distrito de Hollabrunn, na Baixa 
Áustria.378 No documento, consta o selo da família, 
mostrado ao lado, onde aparecem as armas antigas. 
Em torno há uma inscrição com o nome do 
proprietário: MAGENSONIS PVAECHERII. Em 1392 
Magens, a esposa Clara e os filhos Nicla e Peter 
vendem um feudo da família em Harnar (Hornar?) 
para o Convento de Lambach, feudo que era a sede 
dos seus direitos hereditários de cavaleiros. Nesta 
data Hannsen dem Puecher era administrador de Wels, na Áustria, e é citado no 
documento.379 Em 1433 o abade de Lambach concede a Andre Puecher os direitos de 
burguês.380 Em 1463 Thomas selou um contrato de compra e venda de Chunrad Rieder.381  
 
Em Walkersaich, como já vimos, estavam desde 1380 e alguns membros já foram citados. Em 
1398 Jakob de Walkersaich e sua esposa Katharina Ulrich Herwaeger de Piesenhoven estavam 
em Ratisbona.382  Em 1542 Georg Puecher de Walkersaich tem feudo em Steinkirchen, Erding, 
e em 1549 era guardião do Mosteiro de Teisbach e conselheiro da Corte,383 384 aparecendo 
como testemunha em um contrato de compra e venda do Mosteiro de Seemannshausen. 385 
Em 1560 Christoph era preboste em Jettenstetten.386 Em 1574 Christoph Puecher de Erding é 
conselheiro e burguês em Landshut, e compra uma casa de Georg Ehrnreich von Altenburg.387  
É citado novamente em 1607.388 O ramo de Walkersaich adquiriu grande notoriedade no 
século XVII. Johann Christoph Puecher von Puech zu Walkersaich und Than, foi camareiro da 
corte. Casado com Maria Westacherin, gerou Johann Georg (Hans). Em 1610 Hans era cônego 
menor da Catedral de Freising, em 1615 era cônego e em 1625 já era o decano do Capítulo. 
Depois foi indicado presidente do Conselho Episcopal e da Câmara da Corte, conselheiro e 
legado imperial, enviado em várias missões diplomáticas com honras de príncipe. Em 1641,   
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Selo de Magens des Puecher. Stiftsarchiv Lambach. 
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                         Johann (Hans) Georg von Puech, gravura de Pieter de Jode. 
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Brasão aumentado dos barões von Puech ramo de Walkersaich. Bayerische Staatsarchiv. Abaixo, Castelo de Taufkirchen, 
obtido pelo seu casamento, em gravura de Michael Vening, século XVII. O castelo ainda existe. 
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junto com seus irmãos Hans Andreas, Wolfgang Wilhelm, Georg Christoph, Johann Sigmund, 
Kurkö, Ferdinand, Marie Salome, e seus descendentes, receberam o título de barões e um 
grande aumento no brasão, que combina as armas mais antigas e as do ramo de Straubing, e 
faz referência ao mérito militar de Ferdinand na guerra contra os turcos, mostrando duas 
torres com cúpulas orientais. Quando Hans faleceu foi-lhe erguido um monumento, onde 
aparecem o brasão da família e o seu moto, NON EST MORTALE, QUOD OPTO, junto com uma 
inscrição em que se proclama sua fama em toda a Germânia e são louvadas sua perícia em 
negociações difíceis, sua fortaleza, suas boas obras na Igreja, na Cidade e na Comunidade. 389 
390  
 
Hans Andreas foi decano do Capítulo das catedrais de Brixen (Bressanone) e Regensburg; 
Wolfgang Wilhelm, mordomo da corte de Colônia; Georg Christoph, conselheiro principesco 
em Freising e capitão do senhorio de Ulmerfelden; Johann Sigmund, camareiro da corte de 
Colônia, membro do Conselho da Baviera e governador de Landshut. Ferdinand foi senhor de 
Walkersaich, Than, Haindlfing e Taufkirchen, camareiro em Donauworth. General de um 
regimento em Fuss, foi membro do Conselho de Guerra, tutor militar de Ferdinand Maria, 
eleitor da Baviera, capitão de Munique e lutou em muitas batalhas. Casou com a Eleonora, 
condessa de Korchberg e Taufkirchen, membro da poderosa e riquíssima família Fugger, e 
através da herança da esposa tornou-se proprietário do Castelo de Taufkirchen. 391 392  
 
Ferdinand foi o único herdeiro da fortuna de Hans, e com ela comprou o Castelo de Schedling, 
que após sua morte entrou em uma disputa judicial e passou para outros donos. Seu filho, o 
barão Adam von Puech, ampliou significativamente a coleção de arte que o Castelo de 
Taufkirchen já possuía, construindo uma galeria para suas aquisições e acrescentando um  
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Registro de uma batalha contra os turcos onde Ferdinand von Puech lutou.  
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Castelo de Schedling em torno de 1700. Abaixo o Castelo de Zeilhofen. Propriedades do ramo de Walkersaich. 
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gabinete de curiosidades e objetos 
exóticos.393 Ele faleceu sem filhos em 1722 
e a posse foi transferida para a família da 
esposa, e mais tarde mudou de mãos várias 
vezes. Desde 2016 é propriedade do 
município de Taufkirchen. Em 1634 pelo 
casamento Johann Sigmund herdou o 
Castelo de Zeilhofen. Falecendo sem filhos, 
foi herdado pela enteada Maria Jakobe 
Pettenbeck. Ela também não deixou 
herdeiros e o castelo passou para o 
Mosteiro de Seligenthal.394 
 
Godefridus Puecher é o mais antigo 
personagem encontrado em Straubing. 
Filho de um ramo aburguesado, tornou-se 
ermitão e em 1312 refugiou-se nas florestas 
de Brennberg junto com o companheiro 
Albert Tuntzlinger. Entre 1317 e 1320 o 
conde Reimar IV von Brennberg concedeu-
lhes terras para fundarem um mosteiro e 
uma igreja, e em 1324 o bispo Nikolaus von 
Regensburg autorizou a fundação, 
ordenando-lhes que seguissem a Regra de 
São Bento, e colocando-os sob a supervisão 
do abade de Oberalteich.  Em 1325 foi 
escolhida Nossa Senhora como padroeira. Em 1351 
a instituição tornou-se um priorado, desenvolveu-
se rapidamente e em 1424 tornou-se uma abadia, hoje 
conhecida como Frauenzell. Os prédios primitivos foram 
substituídos e no século XIX a abadia foi secularizada, mas 
o conjunto que sobrevive atualmente é um importante 
monumento do Barroco.395 396  Em 1427 aparecem 
Ulreich Pucher, sua esposa Kathrey, e seus filhos Jacob, 
pároco de Schneiding, Hans, Erhart, Dorothea e Barbara, 
vendendo direitos sobre uma fazenda em Pubing para 
Peter den Perkchaimer, sub-juiz de Straubing.397 Em 1436 
Ulrich é citado como burguês de Straubing,398 e em 1459 
sela um documento.399 Está mal impresso, mas o galho 
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Brasão do ramo de Straubing segundo Rietstap. Abaixo, 
detalhe do selo de Ulrich Pucher de Straubing, com as 

formas em realce. Bayerisches Hauptstaatsarchiv. 
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inclinado com as quatro folhas é 
visível. A cimeira é mais 
problemática. Parece ter duas asas 
sobre o elmo.  
 
Vejamos agora o ramo de 
Wurmsham. Foram senhores da 
cidade desde c. 1380 e tiveram um 
castelo, que já não existe, 
substituído por outro edifício em 
1695, que também foi demolido.400 
Fizeram casamentos com família 
ilustres como os Reickhern em 
Biedenbach, Neuhauser em Rutting, 
Eckher em Brunn, Biegendorf e 
Thurn em Marklkofen. 401  Porém, a 
mais antiga atestação do selo deste 
ramo, de 1345, não está ali, mas em 
Obdach, na Estíria, a mais de 200 km 
de distância. O selo pertencia a 
Wölfel der Pucher, que vendia bens 
ao abade Ulrich. O selo está 
parcialmente coberto mas a 
descrição do arquivo cita três folhas 
de faia brotando de um galho.402   
 
Em 1397 Stephan der Pucher estava 
em Viena vendendo a Chraft dem 
Fuch metade do dízimo de sete 
feudos e duas propriedades em 
Reinsbach, na Áustria Superior, com 
o consentimento de seu senhor Hans von 
Maissau.403 Em 1451 Heinrich der Bucher de 
Winntsham (Wurmsham?) sela um contrato em 
Altenhohenau, a 38 km de Wurmsham (selo na 
próxima página), onde são citados Elisabeth, filha de Stephan, e seus irmãos Hans, Pankraz, 

Dietrich, Otto e Dorothea. Em 1463 Thoman sela um contrato em Ried, distrito de 
Wurmsham.404  
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Brasão do ramo de Wurmsham. As folhas laterais 
podem estar voltadas para cima ou para baixo, e os 

montes na base nem sempre estão presentes, ou em 
vez de três podem aparecer dois ou um só. 
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Em 1489 Pankraz Puecher (Pangratz, Pangretz) de 
Wurmsham é chamado de nobre, é juiz em 

Mühldorf,405 e em 1492 é juiz em Griesbach.406 Em 
1497 o arcebispo de Salzburgo concedeu-lhe o 
senhorio vitalício de Lebenau, a 20 km de 
Salzburgo, com direitos de jurisdição civil, militar e 
judiciária, desde que ali estabelecesse residência 
fixa e se ocupasse dos assuntos públicos 
pessoalmente. Ficava obrigado também a preservar 
os costumes tradicionais e pagar as despesas 
oficiais. Podia recrutar homens para a milícia mas 
não tinha poder de declarar ou cessar guerras, e 
não podia usurpar os direitos e as rendas do 
mosteiro  nem introduzir inovações administrativas 
extraordinárias, salvo com a permissão do 
arcebispo. Caso faltasse às suas obrigações o 
senhorio podia ser revogado.407 408 Em 1509 o 
encontramos no Conselho de Wurmsham.409   
 
Christoph ordenou-se padre após a morte da 
esposa e em 1492 era pároco de Wurmsham, 
contribuindo para a constituição de um legado 
eclesiástico no altar de Santo Estêvão em benefício 
da irmandade dos padeiros.410 Em 1494 estava 
vivendo em Pinabiburg e com o consentimento de seu irmão mais velho, Hans Puecher de 
Wurmsham, transferiu  bens para seu filho Johannes, monge no Mosteiro de Seemannshausen 
com o nome de Sigmund, e depois de sua morte a herança passaria para seu irmão, para a 
irmã Elspeth, e seus filhos Wolfgang e Sigmund.411 Em 1504 Hans comprou o feudo Greisler em 
Salzburgo e o feudo Höner em Mühldorf, e em 1506, com sua esposa Barbara, vendeu um 
benefício perpétuo à Igreja de St. Jakob em Mühldorf.412 413  Em 1530 Hans Puecher e sua 
esposa Margareth venderam ao prior Jeronimus direitos de senhorio em Taimgrueb, 
Dingolfing. A família deixou Wurmsham em 1530, e o último a viver ali foi Wolfgang.414   
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Em Salzburgo o brasão encontrado é o do ramo de Wurmsham. Em 1282 Ulrich aparece como 
testemunha em um contrato de casamento de um ministrerialis da abadessa de  
Frauenchiemsee.415 Em 1289 um Ulrich aparece como testemunha em Raitenhaslach (41 km de 
Salzburgo).416 Nikel Pucher em 1382 estava em Salzburgo como fiador de um contrato.417  Em 
1403 Jörg Pucher estava em Salzburgo, onde emitiu um recibo por serviços prestados ao 
arcebispo Eberhard III von Neuhaus, e em 1405 emite outro.418 419 Em 1407 Hainreich Puecher 
é testemunha em uma doação de Stephan Uberachk von Gebharting  ao Capítulo da 
Catedral.420 Em 1478 Bernard Puecher, clérigo de Salzburgo, está em Aldersbach servindo 
como notário. Sua marca notarial combina a figura do brasão mais antigo com o de  
Wurmsham.421   
  

                                                             
415 Monasterium.net. Kloster Frauenchiemsee, Urkunden 22. ICARUS-Konsortium / ENArC / European Commission 
416 Monasterium.net. Urkunde: Kloster Raitenhaslach Urkunden (Zisterzienser 1034-1798) 1289 05 08. ICARUS-
Konsortium / ENArC / European Commission 
417

 Monasterium.net. Urkunde: Salzburg, Erzstift (798-1806) AUR 1382 XI 13. ICARUS-Konsortium / ENArC / 
European Commission 
418 Österreichisches Staatsarchiv. AT-OeStA/HHStA UR AUR, 1403 – 1405, 1403.07.02  
419 Österreichisches Staatsarchiv. AT-OeStA/HHStA UR AUR, 1403 - 1405, 1405.08.15 
420 Monasterium.net. Urkunde: Domkapitel Salzburg Urkunden (959-1749) 112. ICARUS-Konsortium / ENArC / 
European Commission 
421 Monasterium.net. Urkunde: Kloster Aldersbach Urkunden (Zisterzienser 1139-1791) 01090. ICARUS-Konsortium / 
ENArC / European Commission 

Confirmação de Pangratz Puecher como senhor de Lebenau. Monasterium.net. 
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Ato notarial de Bernard Puecher, Salzburgo, 1478, com uma variante do símbolo do ramo de Wurmsham. Bayerisches 
Staatsarchiv.  
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Em 1533 Hans, burguês de Salzburgo, é grande comerciante e faz negócios com Veneza.422 Em 
1573 encontramos Benedikt, filho de Friedrich Piecher de Aspertsham, que pede a 
confirmação de um feudo que pertencera a seu finado padrinho Cristan Puecher, e 
compromete-se a manter as tradicionais obrigações para com seu suserano, Adam, senhor de 
Törring e Pertenstain.423 Outra ligação com os senhores de Törring é feita através de Jacob du 
Puich (Puecher), que ao casar com a herdeira Anna Franziska von Törring-Jettenbach tornou-se 
senhor do Castelo de Neukirchen an der Enknach, mas faleceu sem filhos e a propriedade 
voltou aos Törring.424 
 
Em Innsbruck e em associação com o Mosteiro de Wilten, localizado em um dos subúrbios, há 
um grande grupo, mas é incerto se todos encontrados ali são consanguíneos. Em 1277 
Chunrad Pucher é testemunha em um ato da Abadia de St. Georgenberg, e em 1303 aparece 
com seu irmão Witego.425 Coincidentemente ainda em 1277 havíamos encontrado um 
Chunradus na Baviera, e é sabido que a partir de 1216 os bispos de Trento fomentaram a 
migração de grandes levas de bávaros para o Trentino e outros tantos se fixaram no Tirol 
austríaco.426 Além disso, já foi mencionado que o Vale de Ultimo foi maciçamente povoado por 
alemães, e outra ligação se faz através da nossa conhecida Abadia de Frauenchiemsee, que era 
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Castelo de Neukirchen, que pertenceu a Jacob du Puich em meados do século XVII. Gravura de Michael Wenig. 
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detentora de um importante patrimônio feudal em várias vilas no entorno de 
Innsbruck.427 Assim, há um contexto histórico concreto favorecendo a ligação 
com o Tirol e a Itália, e ela se reforça de outras maneiras, como veremos agora. 
 
Em 1312 Gebhard der Pücher vivia em Wattens,428 distrito de Innsbruck. Em 1395 
Hermann compra um dízimo em Kolsass, Wilten, e em Heinrich faz uma doação à 
igreja.429 Niclas Pucher (Niklas, Nikolaus Puecher), em 1468 era governador de 
Mals em Vinschgau (Malles Venosta), província de Bolzano, a 28 km de Ultimo.430 
Em 1474 o arquiduque Sigmund cede-lhe direitos feudais em Blaichach, na 
Baviera,431 na mesma região onde Ott III havia sido encontrado em 1446. Em 
1475 era governador de Mals e Glurms (Bolzano) e recebeu uma renda 
vitalícia,432 em 1478 o arquiduque cede a Adam, Blasi e Augustin um vinhedo em 
Merano, Bolzano, que antes cedera a Niclas,433 em 1480 ele recebeu do 
imperador um feudo em Breitenwaida, Hollabrunn, na Áustria Superior,434 a 29 
km de onde o antes citado Magens Pucher tinha um feudo, e em 1483 Niclas 
estava em Innsbruck fazendo negócios.435  
 
O cavaleiro Hans zu der Puechen (von Puech, Puch) em 1478 era juiz em Imst, a 38 
km de Ultimo, e depois foi governador de Mals, secretário e conselheiro do arquiduque 
Sigmund da Áustria, sendo recompensado por seus bons serviços. Seu irmão Urban von Puch 
em 1490 era pároco em Mieming, distrito de Imst, e foi indicado pároco de Innsbruck. Nesta 
época Hans foi acusado de ladrão e falsário e de se unir a conspiradores suíços; foi preso, 
torturado e depois sentenciado à morte pelo imperador.  O crime não é bem documentado, 
mas Hans foi defendido por Sigmund e a pena foi comutada em banimento perpétuo no Tirol.   
Em 1494 estava em Innsbruck pedindo perdão ao imperador e acabou voltando a obter suas 
graças. 436 Em 1495,  com o consentimento do abade de Wilten, vendeu dízimos ligados a 
feudos que possuía em Wilten e Innsbruck.437  Em 1496 era chanceler do arquiduque 
Sigmund,438 que lhe concedeu feudo em Imst. Hans teve filhos, seu parente Johannes foi 
secretário do arquiduque Sigmund e são documentados parentes na cidade de Chur, na 
Suíça.439 O desenho do brasão de Hans é uma variante óbvia do brasão de Straubing.  
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Em 1515 aparece outro Hans como mestre-pedreiro, tendo construído várias igrejas na região, 
sendo muito elogiado.440 Em 1531 Lorenz recebe de Hans Beheim o vultoso pagamento de mil 
florins,441 e em 1533 é testemunha em uma venda de terras do mosteiro.442 Em 1537 
Oswald Puecher de Kematen, perto de Innsbruck, doa ao mosteiro rendas em Völs, Michelfeld, 
Kematen, Oberperfuss e Axams.443 Em 1541, com o consentimento do abade de Wilten, 
Wolfgang Löner está em Salzburgo comprando um feudo que Anna herdara de seu pai  
Ruepp Puecher (Ruepprecht) em Innsbruck.444  Em 1545, com o consentimento do abade, 
Hans Puecher de Steinach e sua esposa Rosina compram uma propriedade em Steinach, 
chamada Pirchach.445 Em 1559, com o consentimento do abade, Hans comprou os direitos de 
construção sobre uma área de terra entre Trins e Pirchach.446 Em 1575 estava residindo em 
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Götzen (Innsbruck); foi uma das testemunhas no contrato de construção de uma ponte 
estabelecido pela Câmara do Tirol, e como mestre-carpinteiro foi um dos encarregados da 

obra.447 Em 1586 construiu uma casa para Martin Gfasser.448 Em 1592 Anndre é inventariante 
dos bens do mosteiro.449 Em 1569 um Hanns e um Andree die Puecher eram senhores feudais 
na Silésia,450 mas é incerto se são os mesmos. Em 1608 Georg é testemunha em uma 
importante venda de bens e direitos em Axams pertencentes ao Mosteiro de Frauenchiemsee, 
ao qual já vimos ligados membros do grupo de Erlbach, e em 1688 Thomas é chanceler da 
Corte em Innsbruck e faz a grande doação de 500 florins para a ereção de um benefício na 
Igreja de St. Nikolaus em Hall, que era um rico depósito de relíquias. 451 
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Ongher (Unger) 
 
Linha: Thomas > Joannes Nicolao > Maria Magdalena > Anna (Angeli) > Francesco Antonio 
Cantio (Rizzi) > Anna Catharina Lucia > Catharina (Rossi) > Victorio (Longhi) > Alcides > 
Elisabeth 
 
 
Thomas Ongher nasceu em Lauregno  
em c. 1635, falecendo em Cloz em 6 de 
outubro de 1705. Casou-se em Cloz em 
7 de janeiro de 1687 com Magdalena, 
nascida em c. 1655 em Cloz e ali 
falecida em 1º de junho de 1730. 
Foram pais de Joannes Nicolao 
Ongher, nascido em 5 de junho de 
1690 em Cloz, onde faleceu em 20 de 
fevereiro de 1756. Casado com Anna 
Rauz, nascida em 6 de fevereiro de 
1702 e falecida em 27 de janeiro de 
1758, filha de Joannes Antonio Rauz e 
Maria Zanon, foram pais de Maria 
Magdalena Ongher, nascida em 17 de 
maio de 1743 e morta em data 
intederminada. Ela casou-se com o 
nobre Gulielmo Agnol-Agnolino, filho 
de Antonio dei Agnol-Agnolino e Anna 
Maria Avancini, gerando Anna Angeli, e 
suas famílias são citadas nas seções 
respectivas aos sobrenomes Angeli e 
Avancini. 
 
O nome sugere que sejam descendentes de emigrados da Hungria, Ungheria, em italiano, mas 
pode ser apenas um apelido. Segundo Hubert Ungerer, não há nenhuma tradição oral que 
explique sua origem.452  Nem em Lauregno nem em Cloz o nome sobrevive desta forma, sendo 
atualmente usados Ongaro, Unger e Ungerer. Outras variantes são Hunger, Ongaris, Ungaris e 
Onger. Pelo resto da Itália tem atualmente grande distribuição, mas sem dúvida há muitos 
grupos que não são parentes.  
 
A família tem alguns dos mais antigos registros nesta mesma região. Em 1268 o magistro 
Iohanne Ungaro (Hungarus) estava em Bressanone entre os maiorais como testemunha na 
apresentação do delegado dos condes da Gorícia e no mesmo ano está no palácio episcopal de 
Trento como núncio dos domini “C.” de Bressanone (possivelmente o C refere-se aos cônegos 
da Catedral). 453 Em 1307 o cônego Perchtoldus Unger é testemunha em uma transmissão de 
bens em Bolzano.454 Provavelmente ele é o Bertoldus ungaro que em 1315 estava em Bolzano 
como testemunha em um ato não especificado.455  
  

                                                             
452 Ungerer, Hubert. “Laurein am Deutschnonsberg”. In: Landesverband für Heimatpflege. Etschlandbücher, 1983 (6) 
453 Ippoliti & Zatelli, op. cit. 
454 Obermair, Hannes. Bozen Süd – Bolzano Nord Hannes Obermair Schriftlichkeit und urkundliche Überlieferung der 
Stadt Bozen bis 1500. Band 1 Regesten der kommunalen Bestände 1210 – 1400. Stadt Bozen, 2005  
455 Ippoliti & Zatelli, op. cit. 

Reconstrução do mais antigo símbolo encontrado associado 
aos Unger, atestado no selo de Chunrad Unger, 1322. 
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O primeiro grupo a constituir uma família reconhecível está em Maienbeg, 19 km de Bolzano e 
18 km de Lauregno, hoje Mayenburg/ Castel Maggio, distrito de Lana. A cidade era um feudo 
subordinado à Diocese de Trento e tornou-se um dos principais centros do poder dos condes 
de Appiano. Os senhores de Maienberg, assim como todos os outros nobres menores da 
região, desde a década de 1220 passaram a servir os condes como vassalos ministeriales.456  457   
 
Ao que tudo indica os Unger eram também vassalos, possuindo bens consideráveis e um 
brasão muito antigo. Em 1322 Altuin (Altwin), alcunhado der Unger, filho de Chunrad  Unger 
de Maienberg, arrenda uma propriedade para Mark Berner em Patsch, na Áustria, que após 
sua morte deve ser doada ao mosteiro de Wilten em Innsbruck. O documento, mostrado 
acima, tem os selos de Chunrad Unger, Otten Unger e Altuin der Unger.458 Todos eles são 
diferentes, mas têm como figura principal uma ave, que no de Chunrad é um cisne coroado 
sobre um terraço, de asas abertas voltado para a direita, com uma projeção atrás da cabeça 
que parece uma crista ornamental ou um chifre (talvez seja um defeito de impressão, mas 
parece muito bem desenhado), no de Otten está em posição frontal, tem pescoço curto de 
pato e a posição das asas é indistinta, a direita parece aberta, há algumas nervuras sugerem  

                                                             
456 Mayenburg (Maienburg/Maienberg). Burgenwelt, 2018 
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Selos de Chunrad e Otten, Altuin e Hannes, e Peter Unger, com as figuras realçadas. Stiftarchiv Wilten/Stadtarchiv Würzburg. O 
brasão é uma tentativa de reconstrução do brasão de Altuin. A cor do fundo foi extrapolada do brasão do século XVII, os cisnes 

usualmente são brancos e os terraços, verdes. O campo superior com a águia imperial é sempre assim. 
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penas, mas não há nada no outro lado que lhes corresponda, e no de Altuin volta a parecer 
cisne, o terraço, a coroa e o “chifre” desaparecem, está no campo inferior e voltado para a 
direita, com uma águia imperial campo superior.  É interessante que o cisne de Chunrad e 
Hannes não está inserido em um escudo, e isso me sugere que seja um símbolo familiar muito 
antigo. O cisne se repetiria em brasões tardios, mas sua posição varia bastante e ele acaba 
parecendo um ganso ou pato. No selo de Hannes, filho de Altuin, o escudo e o terraço 
desaparecem e o cisne está voltado para a esquerda, e no selo de Peter Unger já se parece 
com um pato e está em posição frontal de asas abertas, sobre um montículo. Esta aparência se 
repete no brasão do século XVII. 
 
Em 1343 Altuin é testemunha em uma doação ao Mosteiro de Wilten, em Innsbruck.

 459 Em 
1355 é testemunha no testamento do nobre Ulrich Helbling, 460 em 1358 estava vivendo em 
Lana, e serve de novo como testemunha em outra doação ao Mosteiro de Wilten.461  Seu filho 
Hannes paga um tributo expressivo em Innsbruck em data incerta, tem um selo e parece ser 
um vassalo.462 
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Em torno de 1400 um grupo se fixa em Lauregno, a 18 km de Lana e 21 km de Bolzano, onde 
adquiriram uma grande fazenda, o Ungerhof ou Ongerhof, onde construíram um solar, mas os 
nomes dos seus primeiros ocupantes se perderam e seu parentesco com os citados antes é 
incerto. Este núcleo passa ser documentado a partir de 1431, quando é propriedade de 
Andreas de Ungaro ou Onger,463 e produziria muitos representantes da comunidade, oficiais e 
administradores dos bens da Igreja. O sobrenome se fixaria ali principalmente nas formas 
Unger e, a partir do século XVII, Ungerer. A família de Lauregno produziu vários ramos locais e 
daria outros para a região de Bruneck (Brunico, Val Pusteria), Talern (Proveis), Eichholz. Em 
1436 o Ungerhof aparece no Urbarium dos senhores de Castelfondo como estando sob sua 
jurisdição, provavelmente estava enfeudado, pois é uma das poucas fazendas citadas no 
Urbarium.464 465  
 
No século XVI aparecem os primeiros testemunhos de terem ingressado na vicinia. Em torno 
de 1500 aparece Vittus Ungari, que em 1535 participou com seu filho Matheus da criação do 
curato local. Em 1503 Fay Unger serve de testemunha para Johann Gasser na confirmação da 
posse de suas terras, e em 1527 é testemunha em um casamento. Pouco depois Andrea se 
torna o chefe da família e dono da fazenda, em 1543 era regolano (presidente do Conselho) e 
em 1581 foi um dos representantes da comuna na aquisição de pastagens em Revò. Outro 
Vitus foi regolano em 1562 e 1592; vivia na fazenda Brösenhof, possivelmente como 
arrendatário, adquirida em 1601 por seu filho Leonhard. Provavelmente ele é o Leonhard 
“Brosi” que em 1644 foi regolano de Lauregno. Em 1607 Georgio filho de Vitus é vicino e 
participa na resolução de uma disputa sobre rendas que a Paróquia de Lauregno detinha em 
Romallo. Nesta época Georgio comprou uma fazenda em Baches, chamada  Jerberhof.466 467 
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No século XVII a família começou a se endividar e em 1665 Nikolaus, filho de Zyprian, vendeu o 
Ungerhof por 1.650 florins, uma pequena fortuna, mas isso apenas cobriu as dívidas. Diz a 
tradição que Nikolaus se refugiou em Talern, 468 onde Gregorio, alcunhado Dalla Valle, havia 
comprado em sociedade com Giovanni Francesco de Mezzalone uma outra fazenda, o Maso 
Valle,469 que permaneceu na família até o século XVIII.470  Em 1739 Leonhart foi um dos 
principais responsáveis pela instalação de um relógio na torre da igreja. Em 1750 Anton pagou 
1.500 florins por metade da fazenda Talerhof, com um solar do século XV, e no fim do século 
comprou o restante do Talerhof. Em 1757 Georg tinha um campo.  Em 1767 Josef comprou o 
Gampenhof do síndico da Igreja de Proveis e em 1787 lhe vendeu o Brösenhof por 3.362 
florins. Em torno de 1810 Josef comprou metade do Talerhof. Em 1850 Jakob, Mattia, 
Gioseppe, Giovanni, Cristan e Nicolo são citados como donos de fazendas e participam numa 
subscrição para auxiliar o curato. Em 1852 Josef é síndico da igreja.471  
 
No início do século XX Josef foi o padrinho do sino denominado “dos Apóstolos” da Igreja de 
Santo Aluísio e Hermann executou trabalhos de ferro forjado para decoração. Johann comprou 
em 1936 o Tengerhof e na década de 1940 era o líder dos produtores rurais, organizando a 
criação de uma cooperativa. Outro Johann e Franz foram padres e Sibillina foi freira. Vários 
membros da família foram professores. Albin, Wilhelm, Richard, Alois, Serafin e Franz deram 
suas vidas na II Guerra Mundial. Johann foi conselheiro e Kajetan foi presidente da Caixa Rural. 
Oswald foi burgomestre de 1990 a 2010.472 473  Hubert e Edmund são historiadores e foram as 
principais fontes para a história da família neste local. Edmund é também padre. 
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O Brösenhof, foto Tiroul.info. 
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O Talerhof, foto de Hubert Ungerer. Abaixo, os padrinhos dos sinos da igreja: Aloisia e Josef Mitterer, Katharina e Josef 
Ungerer, e Theresia e Johann Egger, foto de Edmund Ungerer. 
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Fotos de Edmund Ungerer 
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Um ramo é documentado em Cloz, 
para onde nosso ancestral Thomas 
se mudou na época das vacas 
magras, ali falecendo no início do 
século XVIII. Parece ter conseguido 
reconstruir fortuna, pois sua neta 
casou na nobreza. De Cloz saiu um 
dos mais ilustres membros da 
família, Stefano, filho de Bortolo 
Ongher e Caterina Zuech. Nascido 
em Cloz em 1853 e morto em 
Belém na Judeia em 1899, Stefano 
foi agricultor e aos trinta e poucos 
anos caiu gravemente doente. Fez 
uma promessa a don Bosco e 
recobrou a saúde, mas não o gosto 
pela vida. Então, em 1893 decidiu 
seguir a vida religiosa, tornando-se 
salesiano. Em seus poucos anos de 
ministério foi pregador muito 
dotado, lembrado pela dedicação 
às obras pias e uma vida pura e de 
trabalho incansável, falecendo com 
fama de santo, “uma das figuras 
mais belas entre os coadjutores 
salesianos da Inspetoria Oriental”,  
como referiu Ernesto Forti. 474 Seu 
nome batiza uma praça em Cloz, foi 
biografado por don Luciano Franch e a municipalidade em seu portal na web mantém uma 
página em sua homenagem. Seu pai Bortolo é citado uma vez no Messaggiere Tirolese de 24 
de novembro de 1829 como dono de um campo. 
 
Enquanto os problemas afligiam o núcleo de Lauregno, outros ramos se estabeleceram nas 
vizinhanças, especialmente em Bolzano, onde também ganharam proeminência. Em 1432 
Christof, filho de Peter Unger, radicado no distrito de Phaten (Pfatten), é testemunha em uma 
doação de Ulrich Swaiger.475 Em 1451 é citado como notário,476 e em 1456 está em uma 
disputa judicial sobre um vinhedo em Appiano contra Martin von Bloshof.477 Em 1471 Cristan, 
patrício de Bolzano, comprou dos condes Thun a propriedade e os direitos de senhorio de um 
feudo em Nova Ponente, a 25 km de Cloz e a 28 km de Lauregno, e em 1482 vende o feudo 
para Andrea Römer.478 Em 1472 era conselheiro em Bolzano,479 e em 1485 foi burgomestre.480 
Anna, mulher de um Cristan, em 1448 estava em Viena vendendo sua herança em 
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Stefano Ongher. Foto Ernesto Forti. 
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Göbertsham, na Baviera,481 mas é incerto se é o mesmo. Em 1491 é citado um Ungerhof em 
Pfatten.482 A família floresce até hoje em Bolzano com muitos membros.  
 
Na Val Pusteria, região entre Bressanone e Lienz (na Áustria), são atestados desde 1473, 
quando Wolfgang é juiz em Kals e amtmann (alto administrador) dos condes da Gorícia.483 Em 
Proveis um grupo mudou seu nome para Perger, dando origem a um novo ramo. 484 Em 
Innsbruck há um hiato de 100 anos entre as aparições dos familiares de Altuin e os seguintes, 
mas em 1452 Niklas é atestado com um selo.485 O selo não foi encontrado para confirmação, 
mas segundo Josef Tarneller, Lauregno efetivamente foi a raiz dos Unger do Tirol austríaco.486  
 
Porém, é impossível que sejam 
consanguíneos todos que vivem hoje 
nessas regiões, que cobrem uma vasta 
área geográfica sempre intensamente 
movimentada por migrações em 
massa.  Porém, pertenceram à família 
alguns outros, que possuíram o mesmo 
brasão. Em 1440 Wilhelm von 
Stettenberg vendeu para os irmãos 
Peter e Seitz Unger 16 acres de prados 
na aldeia Veitshöchheim em 
Ravensburg (Würzburg)  pela alta soma 
de soma de 106 florins.487 O selo na 
verdade é muito mal impresso, mas 
mostra uma ave de asas abertas sobre 
um terraço. Peter em 1443 era vigário 
da Catedral de Würzburg e comprou 
uma casa de Wilhelm von Stettenberg 
junto com rendas hereditárias em Ravensburg. Usou o brasão familiar, que é o mesmo.488 Em 
1456 a cidade de Würzburg confirmou seu testamento que legava 6 acres de prados para a 
aldeia de Veitshöchheim.489 Um título imperial foi concedido no século XVII para um Unger que 
foi zentgraf (juiz de um Tribunal Regional). O diploma foi usado mais tarde para encapar um 
livro (!!!) e sua parte direita foi cortada, justamente onde deveria estar o primeiro nome do 
contemplado, mas pelo menos o brasão sobreviveu.490  
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Brasão Unger do século XVII. Österreichisches Staatsarchiv. 
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Surgem vários outros núcleos no Trentino, mas seu parentesco também é incerto. Fica uma 
amostra. Em 1288 o nome aparece em Mezzocorona, a 27 km de Lauregno, e em 1412 Linhart 
Unger é arrendatário de uma vasta fazenda. Em 1460 Christian aparece em Caldaro como 
testemunha.491 Em 1461 Gracio Ungari de Pellugo era testemunha em Bolbeno em uma venda 
de terras. Em 1478 Johann Ungarus estava em Trento trabalhando na construção da capela e 
altar de São Simão na Catedral.492 Provavelmente ele é o mesmo que Hans Unger Kursner, 
mestre da Fábrica da Igreja de São Pedro, habitante em Canton, que em 1480 estava morto e 
teve seus bens inventariados.493

 Em 1512 o ourives Hans Michel era burgomestre de 
Bressanone.494 Em 1620 Givan filho de Andrea del Onger é listado no censo de Nanno.495 Josef 
Andrea era padre e professor de Sintaxe no Ginásio de Bressanone em 1757.496 Francesco foi 
entalhador do altar-mor da Igreja da Addolorata em Mezzolombardo, do século XVII,497 Pietro 
Ongher de Regnana/Bedollo vive em Pergine em 1724, em 1784 aparece em Trento o 
reverendissimo signore don Bartholomaeus Ongher, capelão de Santa Trinità, falecido em 
1792,498 499 e no mesmo um outro Bartholomaeus é citado em Trento como perito sanitário.500  
 
  

                                                             
491 “Maso Cervo”. In: Tengler, Georg & Kiem, Maria Luise. Vadena : paesaggio e storia. Athesia, 1991 
492 Ippoliti & Zatelli, op. cit. 
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 Fondazione Biblioteca San Bernardino. Archivio Padre Frumenzio Ghetta, 2013 
494 Mang, Hermann. Brixner Heimatbuch. Marianischer Verlag, 1937 
495 Odorizzi, op. cit, vol. II 
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497 Parrocchia di Mezzolombardo. Chiesa dell'Addolorata. 
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Zanon 
 
Linha: Antonio > Maria > Anna (Rauz) > Maria Magdalena (Ongher) > Anna (Angeli) > 
Francesco Antonio Cantio (Rizzi) > Anna Catharina Lucia > Catharina (Rossi) > Victorio 
(Longhi) > Alcides > Elisabeth 
 
 
Antonio Zanon nasceu em c. 1635 em Cloz. Casou-se com Maria, nascida em c. 1636 em Cloz e 
falecida em 14 de janeiro de 1706, sendo pais de Maria. A filha nasceu em 20 de junho de 
1671 e faleceu em 26 de março de 1743, tendo casado com Joannes Antonio Rauz, filho de 
Joannes Antonio e Catharina, gerando Anna, já citados nos Rauz. 
 
Também grafada Zanoni, Zenoni ou Zanin, segundo Allez Rizzi é a terceira família em 
importância em Cloz. Embora eles sejam bem documentados no século XX, foi quase 
impossível descobrir alguma coisa sobre suas atividades nos séculos anteriores. Os registros 
mais antigos são de 1322, quando Zanono de Romallo (2 km) está em Stenico como 
testemunha. Em 1338 seu filho Riprando Zanoni de Romallo está em Trento como vice-capelão 
da Catedral.501 Zanono pode ser o fundador do sobrenome nesta região, mas há um grande 
hiato até o próximo registro encontrado.  
 
Em Cloz o mais antigo é de 1550, quando Simone filho de Pietro é citado como vicino e 
deputado da Regra de Cloz, participando na reforma da Carta de Regras.502 Em torno de 1564 
Giovanni Maria vivia num casarão nobre restaurado por Simone alcunhado Parachia.503 Don 
Michele, pároco do distrito de Arsio desde 1651 e pároco em San Floriano em Brez (2 km), em 
1653 iniciou o registro dos falecimentos na sua paróquia;504 Alessandro de Arsio foi notário 
ativo entre 1673 e 1703.505 Em 1830 estava em atividade em Cloz o padre Angelo.506 Em 1873 é 
registrado o padre Modesto, e o padre Stephano atuava em Imer.507 No século XX podem ser 
citados em Cloz o engenheiro Silvio, nos anos 60 renovador dos padrões técnicos da produção 
de leite e queijo em todo o Val di Non;508 Franco, vice-presidente e Umberto, diretor do clube 
de futebol U. S. Cloz nos anos 80, e atualmente Annamaria, presidente do Grupo Missionário; 
Daniela, diretora do Distrito Sanitário Oeste, e Franco, conselheiro.509 
 
Em cidades vizinhas há mais alguns registros: em 1521 Simone filho de Domenico de Cavizzana 
(11 km) vendeu uma casa.510 Em 1548 Martino filho de Tomeo era um dos síndicos e 
procuradores de Cavizzana; em 1549 Biagio filho de Romedio filho de Domenico de Cavizzana 
costitui um censo a favor do dominus Felice Thun; em 1585 Biagio era um dos cônsules de 
Cavizzana.511 Filippo de Cles (7 km) em 1660  constitui um censo em favor do dominus 
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Bartolomeo Visintainer, em 1661 é chamado dominus e é ministro do Hospital de Cles.512 
Filippo e Baldassarre compram terras em 1670;513 don Bartolameo, cura em Romallo em 
1893.514  

 
 

Franch (De Cloz) 
 
 
Nossos ancestrais vêm de Cloz, e segundo a Biblioteca 
Comunale di Trento a família nasceu nesta mesma 
comuna.515  Foram muito ativos em todos os setores da 
sociedade. Allen Rizzi enfatizou sua importância 
dizendo que é a família mais influente da cidade, e 
Giorgio Corradi declarou que é uma família “que muito 
honrou esta cidade e este vale”.516  
 
Como é a regra, as origens primeiras do nome são 
obscuras, mas segundo o historiador Bruno Ruffini, 
todos os pesquisadores que ele consultou consideram 
que sejam descendentes dos homens livres de Cloz que 
eram isentos do pagamento de taxas servis (franchi), e 
que em 1231 foram listados entre os vassalos e 
ministeriales dos condes de Appiano. Ele refere 
também uma tradição familiar em Cloz apontando 
esses personagens como os ancestrais da família.517  
Diz a tradição que ganharam riqueza na Idade Média 
principalmente no comércio de vinho.518  

 
Allen Rizzi disse que a família foi fundada no século VIII 
e tinha origem longobarda. 519 Paolo Odorizzi apoia 
essa origem, pelo menos como um grupo que vivia 
segundo a lei longobarda. 520 Na Idade Média a família 
não tinha sobrenome e era conhecida pelo topônimo 
de Cloz. O mais antigo personagem que pode pertencer à família é Corentianus de Clauze 
(Cloz), um vassalo germânico ou lombardo de um senhor não especificado, que em 845 era 
scabinus (juiz leigo) e foi testemunha em um acordo firmado em Trento entre o abade de 

                                                             
512 Cooperativa Koinè. Parrocchia di Santa Maria Assunta in Cles. Inventario dell'archivio storico (1274-1945) e degli 
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514 Bertagnolli, Lidia. Comune di Romallo. Inventario dell'archivio storico (1815 - 1990) e degli archivi aggregati (1860 
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1965, (31) 
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518 Franch, Carlo Antonio. “Cloz, i Franch pronti al raduno”. Trentino Corriere delle Alpi, 27/04/2006  
519 Rizzi, Allen. Il Cognome Franch In Cloz, 19/02/2016 
520 Odorizzi, Paolo. La Val di Non e i suoi misteri, vol. II. Aggiornamento: aprile 2019, p. 177 
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Santa Maria de Organo em Verona e seus servos trentinos.521 522 Ele é a primeira pessoa 
documentada a viver em Cloz e é o mais antigo registro referente a esta comuna.523   
 
O primeiro membro seguro da família a aparecer é Henrigito, nascido em Cloz em torno de 
1165.524 Henrigito em seu tempo era conhecido como Henrigito de Cloz (Aynrigetus, 
Hendrigidus, Henrigitus, Henricus de Clauz). Sua primeira atestação segura é de 1185, citado 
como uma das testemunhas no importante ato de cessão do Castelo de Arsio ao conde Ulrich 
e do Castelo de Walwenstein aos condes Ulrich e Arnold de Appiano, junto com diversos 
outros membros das principais famílias senhoriais da região. Obecedendo a redação desses 
documentos à rígida hierarquia social, dá uma medida da sua importância o fato de ele ser 
citado antes dos senhores de Coredo e Sporo. Em 1189 Almergausus de Cloz está entre as 
testemunhas nobres quando o bispo de Trento e o conde de Appiano permutam entre si as 
vilas de Fiemme e Preore. É possível que Henrigito fosse o Herhicus irmão de Pavo citados logo 
após Almergausus na mesma carta, mas sem indicação de topônimos. Em 1231 os filhos não 
nomeados de Henrigito são citados como “vassalos de alódio” do conde Ulrich de Appiano, e 
Delesmannus, Harmanus e Todescus de Cloz são ministeriales dos condes. No mesmo ato o 
conde Ulrich atestou que todos os seus vassalos eram nobres e cavaleiros e descendiam de 
cavaleiros. Carl Ausserer diz que esta família detinha o senhorio da vila de Cloz como vassalos 
dos condes de Appiano. Em 1237 aparece Berchtold de Cloz numa carta de enfeudamento em 
Valer, e depois dele o senhorio de Cloz passou para outra família.525 526  Em algum momento 
esses senhores de Cloz assumiram o controle do Castelo Fava, também chamado Castelo 
Superior de Cloz, cedido aos senhores de Arsio depois da época de Berchtold. Do castelo 
primitivo pouco resta, tendo sido extensamente remodelado ao longo dos séculos, e hoje é 
conhecido como Casa Corazzi.527  
 
Provavelmente pertencem à família o dominus Nicolaus filho do dominus Oldricus de Cloz, 
testemunha em 1297;528 os domini Nonillus e Wolvelius de Cloz, testemunhas em 1320 numa 
disputa de limites entre Cloz e Revò; Delajdus filho do dominus Bernardus de Cloz, eleito um 
dos delegados de Cloz em uma disputa com a comunidade de Revò em 1322; 529 ser Pellegrino 
filho de ser Poldo de Cloz, ambos mortos antes de 1401; ser Giacomo de Cloz, vivo em 1401, 
filho de ser Zuco; ser Paolo de Cloz, pai do notário Vigilio, ativo a partir de 1412, procurador do 
dominus Finamonte de Castel Caldes e depois dos domini Erasmo e Guglielmo Thun. 530 531 
 
A origem do sobrenome moderno há muito tempo tem sido objeto de polêmica. Diz Allen que 
“o sobrenome se fixou a partir do apelido que descrevia um grupo de famílias que haviam sido 
isentas do pagamento de impostos (franchi)”, a mesma opinião de Bruno Ruffini, há pouco  
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citado. Allen acrescenta que “outras teorias sugerem que o nome Franch é hebraico e que foi 
trazido à região por escravos romanos. Contudo, esta teoria não concorda com os fatos 
históricos desta região”. 532 Aldo Bertoluzza supôs que derivasse de alguém chamado Franco, e 
Lynn Serafinn encontrou efetivamente um Franco em Cloz, mas não descobriu uma 
confirmação da transformação do nome em sobrenome.533  
 
Tive a sorte de encontrar registros confirmando que o fundador do sobrenome foi ser 
Francesco de Cloz, mais conhecido como Franco: Em 7 de maio de 1389 Franco de Cloz 
(Francus) é um dos representantes da comuna numa disputa com a comuna de Lauregno sobre 
a coleta de taxas.534 Em 28 de novembro de 1404 Franco já estava morto, sendo citado como 
ser Francesco num acerto de dívidas do seu filho o notário Vigilio com o boticário Vigilio filho 
de ser Franceschino de Volano.535 Em 16 de junho de 1412 ser Giovanni filho de Franco de Cloz 
foi eleito um dos dois síndicos da paróquia de Cloz, compreendendo as vilas de Cloz, Lauregno 
e Sinablana, para resolver uma disputa sobre os limites entre Cloz e Revò.536 Um dia antes 
Giovanni já havia sido citado em outro documento como Giovanni FRANCH de Cloz.537 Em 9 de 
junho de 1415 a disputa ainda não estava resolvida, quando Giovanni filho de Franco de Cloz, 

                                                             
532 Rizzi, op. cit. 
533
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A Casa Corazzi, forma atual do antigo Castelo Fava. Foto Comune Novella. 
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ainda síndico da paróquia, indicou um dos deputados dirimir a controvérsia.538 Em 5 de agosto 
o síndico Giovanni FRANCH aceitou em nome da comunidade os termos do acordo 
estabelecido.539 Em 20 de setembro de 1422 Giovanni ainda era síndico, sendo citado como 
Zano FRANCH de Cloz, quando, na qualidade de síndico, comprou do gastaldo de Castelfondo 
um bosque e uma pastagem em seu nome, de seus herdeiros e da comunidade, pelo preço de 
61 ducados. Na mesma ocasião foram fixados os limites entre Castelfondo, Arsio e Cloz.540 O 
documento logo será mostrado. Zano é um apelido comum para Giovanni. Em 6 de maio de 
1436 Giovanni já estava morto, quando Stefanus, citado como filho de ser Joh.[hannes] 
FRANCH, é um dos árbitros em uma disputa pelos direitos de uso da água entre Odoricus, 
Sigismondus, Gasparius e Paulus de Lauregno.541 Fica bem evidente que Giovanni passou a usar 
o nome do pai como sobrenome, persistindo em sua descendência.  
 
Diz uma tradição que em 1456 o príncipe-bispo de Trento pretendeu revogar os direitos da 
família, mas eles teriam se arregimentado e sitiado o governante em seu palácio por cinco 
meses, fazendo-o desistir.542 Em 1486 Nicolaus, filho de Cescho (Francesco) Franch, vendeu um 
alódio em Cloz.543 Giovanni em 1496 fez uma petição ao príncipe-bispo para ser investido de 
um feudo em Dambel (1 km de Cloz), situado em terras episcopais, onde havia construído um 
moinho às suas custas, sendo atendido.544 Em 1529 a família aparece no primeiro elenco de 
nobres rurais já com dez ramos,545 mas foram três os principais: Franch-Vielmi, Franch-
Taialargo e Franch-Beger. Todos eles nos deram ancestrais diretos. A genealogia foi fornecida 
por Paul Basilici, que é o principal investigador da genealogia da família Franch, 
complementada por dados de Allen Rizzi. Dados referenciados em outras fontes são minha 
pesquisa. 
 
 
Linha 1: Henrigito de Cloz > ... > Franco de Cloz > Giovanni Franch > ... > [Stefano] > Michele > 
Vielmo (Guglielmo) > Giovanni Antonio Franch-Vielmo > Giovanni Antonio > Stefano > Anna 
Maria > Francesco Antonio (Rizzi) > Francisco > Giovanni Antonio > Francesco Antonio Cantio  
> Anna Cattarina Lucia > Catharina (Rossi) > Victorio (Longhi) > Alcides  
 
 
Stefano Franco ou Franch (Cloz, c. 1495) tomou o partido dos camponeses na Revolta de 1525 
e foi condenado ao exílio perpétuo, tendo sua casa arrasada até os alicerces.546   
 
Michele Franch, nascido em Cloz em torno de 1520, provavelmente filho de Stefano, foi 
nobilitado em 5 de março de 1572 pelo imperador Maximiliano II e deu origem a um novo 
ramo, que se espalhou também pela Alemanha e Áustria. Não se conhece o motivo do 
enobrecimento em separado de Michele. Se ele foi mesmo filho de Stefano, provavelmente 
demonstrou fidelidade ao Império e teve restaurada a nobreza que seu pai deve ter perdido 
por participar das revoltas camponesas. Sua nobreza foi a dos nobres rurais, a mesma que a 
família já detinha coletivamente. A carta com brasão está preservada no Arquivo Imperial de  
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Viena. O brasão é constituído de uma escada de ouro 
de cinco degraus, em campo azul, inclinada para a 
esquerda, entre duas estrelas. Os degraus da escada 
representam cinco virtudes: fé, coragem, amor, 
fidelidade e honra. As estrelas simbolizam a noite em 
que foi realizado um ato heroico.547 Fontes modernas 
têm reconstruído este brasão com diferenças, 
mostrando a escada inclinada para a direita e com 
estrelas de apenas cinco pontas. Mas parece ter 
havido variações mesmo em tempos antigos, como 
prova uma inscrição do século XVIII no portal de uma 
das propriedades rurais dos Franch, que mostra a 
escada virada para a direita. 
 
Michele foi pai de Vielmo de Franch (Guglielmo) (Cloz, 
c. 1545), fundador da linha Vielmi. Ele foi pai de três  
crianças: Giovanni Antonio (Cloz, c. 1570), Guglielmo 
(Cloz, c. 1575) e (Giovanni) Pietro (Cloz, c. 1580), cada 
uma dando origem a um sub-ramo. 
 
Giovanni Antonio Franch-Vielmo em 1592 foi 
testemunha na eleição dos síndicos da comuna.548 Em 
1634 Giovanni Antonio e seu irmão Pietro eram 
síndicos da Igreja de Santo Stefano, representando-a 
no recebimento de um censo constituído por Simone 
Franch.549 O documento é mostrado na próxima 
página. Giovanni Antonio casou-se com Margarita, 
tendo os filhos Giovanni Antonio (Cloz, 28 de janeiro 
de 1606), Susanna (Cloz, 4 de fevereiro de 1642), 
Antonio (Cloz, 20 de setembro de 1644) e Maria (Cloz, 
24 de setembro de 1647 – Cloz, 25 de fevereiro de 
1670).  
 
Giovanni Antonio Franch-Vielmo casou-se com Maria Magdalena (Cloz, c. 1619 – Cloz, 30 de 
março de1689), tendo o filho Stefano. Segundo Allen Rizzi, Stefano teve os irmãos Susanna 
(04/02/1642), Antonio (20/09/1644) e Maria (24/09/1647 –25/02/1671). 
 
Stefano Franch-Vielmo nasceu em Cloz em 26 de dezembro de 1648 e morreu em 8 de janeiro 
de 1725. Foi casado com Maria, nascida em torno de 1654 em Cloz, e morta em 23 de janeiro 
de 1724. Stefano foi pai de Anna Maria Franch (Cloz, 02/021678 – Cloz, 12/05/1736). Allen 
Rizzi acrescenta os irmãos de Anna Maria: Simon Franch (17/06/1675 ), Magdalena Franch 
(02/02/1678), Guilielmo Franch (02/06/1682), Christophoro Franch (06/02/1684), Maria 
Magdalena Franch (17/02/1688) e Antonio Franch-Vielmo (20/02/1672 – 08/12/1742).  
 
Anna Maria (Cloz, 2 de fevereiro de 1678 – Cloz, 12 de maio de 1736) foi a última a carregar o 
sobrenome na linha direta, tendo casado com Francesco Rizzi. Sua descendência já foi 
abordada na seção Rizzi.  

                                                             
547 Frank Familienarchiv, op. cit. 
548 Ungerer, Hubert. Laurein am Deutschnonsberg. Landesverband für Heimatpflege, 1983 
549 Cooperativa ARCoop e Arcaini, Roberta Giovanna. Comune di Cloz. Inventario dell'archivio storico (1320-1952) e 
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Ser Giovanni Franch, filho de Franco de Cloz, como síndico de Cloz e Lauregno compra uma floresta chamada 
Pislaon e um campo chamado Souz, e na mesma oportunidade, na qualidade de síndico, estabelece os limites 

entre as comunas de Castelfondo, Arsio e Cloz, 20 de setembro de 1422. Este é um dos mais antigos 
documentos encontrados onde o sobrenome moderno Franch aparece.  

 
Ao lado,  Simone Franch constitui um censo em favor da Igreja de Santo Stefano, representada por Giovanni 

Antonio e Pietro Franch filhos de Vielmo, 1634.  
 

Provincia Autonoma di Trento. 
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Dois outros ramos Franch, das linhas Taialargo e Beger, se entrelaçaram em nossa árvore 
genealógica, fundados por Antonio Franch-Taialargo e Simon Begar Franch-Beger. No século 
XVI os nomes Franch e Taialargo eram usados intercambiavelmente, às vezes usados em 
simultâneo, e em uma ordem arbitrária. Depois o Tailargo caiu em desuso, prevalecendo 
Franch. 
 
Linha 2: Henrigito de Cloz > ...  > Franco de Cloz > Giovanni Franch > ... > Antonio Franch-
Taialargo > Antonio > Antonio > Georgio > Dominica > Jacob Maximiliano (Gembrin) > Maria 
Magdalena > Antonio Aloysius (Angeli) > Maddalena > Anna Cattarina Lucia (Rizzi) > 
Catharina (Rossi) > Victorio (Longhi) > Alcides  
 
 
Um Franch-Taialargo nascido em Cloz em torno de 1530 foi pai de Antonio Franch-Taialargo, 
nascido aproximadamente em 1555 em Cloz. O nome da esposa de Antonio não foi 
preservado. Casaram em torno de 1580, tendo os filhos Antonio, Zonan (c. 1585), Maria (c. 
1588) e Gorgio (c. 1592 – antes de setembro de 1654). 
 
Antonio Franch-Taialargo nasceu em c. 1582 em Cloz. Foi casado com Epiphania Franch-
Beger, filha de Simon Begar Franch-Beger, nascida em torno de 1590 em Cloz e falecida em 4 
de outubro de 1666. Epiphania foi madrinha de 23 crianças. O casal gerou Antonio, Eva 
(22/03/1614), Anna (20/03/1618) e Zonan (21/02/1620). 
 
Antonio Franch-Taialargo nasceu em Cloz em 14 de março de 1611, casado com Dominica, 
nascida em Cloz em c. 1611, sendo pais de Anna I (04/12/1633 – antes de maio de 1648), 
Antonio (14/005/1636 – antes de março de 1653), Joanes (25/02/1638), Georgio, Epiphania 
(22/06/1644 – 17/02/1717), Anna II (18/05/1648), Antonio (07/03/1653) e Dominica 
(21/02/1654).  
 
Georgio Franch-Taialargo nasceu em Cloz em 22 de abril de 1639, falecendo em 10 de abril de 
1681. Foi casado com Anna Maria, nascida por volta de 1634 em Cloz, falecendo em 14 de 
março de 1694. O casal produziu Anna Maria (14/01/1679), Dominica I (07/03/1667 – antes de 
maio de 1675), Antonio I (20/06/1668 – antes de setembro de 1672), Catharina (25/11/1670), 
Antonio II (17/09/1672) e Dominica II. 
 
Dominica II Franch-Taialargo, nascida em 21 de maio de 1675 em Cloz, onde faleceu em 17 de 
setembro de 1750. Casou em 1º de fevereiro de 1701 com Dominico Gembrin, nascido em 
Cloz em 20 de maio de 1673, falecendo em 20 de abril de 1724. Sua descendência será 
abordada na seção sobre os Gembrin. 
 
 
Linha 3: Henrigito de Cloz > ...  > Franco de Cloz > Giovanni Franch > ... > Simon Begar Franch-
Beger > Epiphania > Antonio (Franch-Taialargo) > Antonio > Georgio > Dominica > Jacob 
Maximiliano (Gembrin) > Maria Magdalena > Antonio Aloysius (Angeli) > Maddalena > Anna 
Cattarina Lucia (Rizzi) > Catharina (Rossi) > Victorio (Longhi) > Alcides  
 
 
Na outra linha temos um Franch-Beger cujo primeiro nome não foi preservado, nascido em 
torno de 1535 em Cloz, que foi pai de Simon Begar Franch-Beger, nascido em torno de 1560 
em Cloz, sendo pai de Maria (c. 1582), Epiphania e Anna (c. 1598). Epiphania Franch-Beger, já 
citada, casou-se com Antonio Franch-Taialargo.  
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Giovanni Antonio Franch filho de Pietro recebe um censo em nome da Igreja de Santo Stefano, 1598. 
Provincia Autonoma di Trento. 
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A família foi atestada em listas de nobres 
de 1529, 1636 e 1730.550 Há uma boa 
quantidade de registros sobre outros 
membros da família. Simone foi um dos 
deputados da Regra de Cloz na reforma 
da Carta de Regras em 1550.551   
Giovannino, filho de Giorgio, em 1551 fez 
um negócio de terras e bosques com 
Giovanni, conde de Arsio. Giovanni 
Antonio, filho de Pietro, em 1598 aparece 
recebendo um censo na qualidade de 
síndico da Igreja de Santa Maria 
Assunta.552 O documento foi mostrado na 
página anterior. Giovanni Battista foi 
notário imperial e apostólico, ativo em 
Trento em 1581; 553 em 1634 Simone, 
alcunhado Sartorello, costituiu um censo 
em favor da Igreja de Santo Stefano;554 
Giovanni Andrea, nascido em 1639, 
ordenou-se  franciscano com o nome de 
Attanasio, foi vigário em 
Mezzolombardo, Cavalese e Campo, e 
guardião em Mezzolombardo em 1691-
1692.555  Em 1662 Antonio vendeu a 
Giacomo Maffei seus direitos sobre um 
imposto sobre terras em Cloz; em 1675 
Giorgio, filho de Antonio, termina o 
pagamento de umas terras em Revò;556 
don Antonio foi pároco de Santa Maria 
Assunta entre 1697 e 1710.557 Entre 1727 e  
1755 Giovanni Francesco foi pároco em 
Dambel.558 De Cloz saíram dezenove sacerdotes entre 1695 e 2000.559 
 
Anna Maria, nascida em 1758, cujo retrato é mostrado ao lado, foi esposa do pintor Giovanni 
Battista Lampi, um favorito das cortes da Áustria, Polônia e Rússia, deixou obras de grande 
qualidade e foi enobrecido.560 Gaiacomo (Giacomo) foi licenciado notário em 19 de maio de 
1790;561 entre 1814 e 1841 o signor Francesco foi recebedor comunal;562 don Giovanni  

                                                             
550

 Biblioteca Comunale di Trento. Famiglie e persone: Franch (di Cloz).  
551 Comune di Cloz. Bibliografia: Cloz nell'Anaunia di Conter Don Luigi. 
552 Cooperativa ARCoop & Arcaini, Roberta Giovanna. Comune di Cloz. Inventario dell'archivio storico (1320-1952) e 
degli archivi aggregati (1887-1981). Provincia autonoma di Trento. Servizio Beni librari e archivistici, 1992 
553 Stenico (1999), op. cit. 
554 Cooperativa ARCoop  & Arcaini, op. cit. 
555 Stenico, Remo. Brevi biografie dei Frati francescani defunti appartenenti alla Provincia Tridentina di s. Vigilio 
1643-2010. San Bernardino, 2010 
556

 Comune di Ala. Ala. Archivio Storico Comunale. 
557 Trentino Cultura. Parrocchia di Santa Maria Assunta sec. XIII - 
558 Cooperativa Koinè. Parrocchia di Santa Maria Assunta in Dambel. Inventario dell'archivio storico (1456-2006). 
Provincia Autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici, 2011 
559 Stenico, Remo. Sacerdoti della  iocese di  rento dalla sua esistenza fino all’anno 2000. San Bernardino, 2000 
560 Comune di Cloz. El Comum, 2010 
561 Stenico (1999), op. cit. 
562 Cooperativa ARCoop  & Arcaini, op. cit. 

Anna Maria Franch, primeira esposa do afamado pintor Giovanni 
Battista Lampi, com seu filho Franz Xavier. Coleção do Tiroler 

Landesmuseum Ferdinandeum Innsbruck. 
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(1824-1870) foi pároco e assistente do decano, “cheio de saberes e virtudes”, como consta em 
seu epitáfio no cemitério da Igreja de Santo Stefano; em 1827 Giacomo estabeleceu uma 
grande hipoteca na comuna de Brez para possibilitar o casamento de sua filha e a obtenção da 
cidadania local; em 1868 Giuseppe, alcunhado Rosso di Cloz, foi encarregado da reconstrução 
da ponte de Traversara; no fim do século XIX Floriano foi perito agrimensor e realizou 
importante trabalho de sistematização nos arquivos comunais.563  
 
O Arquivo Família Frank (Frank Familienarchiv) narra sua ramificação para a Baviera, onde o 
nome foi germanizado como Frank.  Como era uma tradição comum a todo o Val di Non, 
também entre os Franch de Cloz se impôs que alguns filhos, em geral os secundogênitos, 
fossem ganhar a vida em outras paragens. No caminho para Praga se encontra a vila de 
Waldmünchen, que tinha importância como ponto de descanso e troca de cavalos dos 
viajantes e como movimentado entroncamento postal. Os primeiros registros do nome em 
Waldmünchen são de 1562, e um Franch foi burgomestre entre 1587 e 1590, embora restem 
algumas dúvidas a respeito do seu parentesco com os de Cloz. Já é garantido Georg (Giorgio) 
Franch, nascido em Cloz em torno de 1540, presumido como um dos filhos de Michele. Casou-
se com uma Elisabetha e deixou ilustre descendência, falecendo em 1603.564 
  
Georg pode ter tido uma primeira esposa em Cloz, bem como filhos italianos que 
permaneceram em sua terra natal. Dois de seus filhos alemães também seriam burgomestres: 
Laurentius (Lorenz) em 1627 e Thomas em 1666, assim como seu neto Balthasar, filho de  
  

                                                             
563 Cooperativa ARCoop  & Arcaini, op. cit. 
564 Frank Familienarchiv. Linea Bavarese. 

Uma das antigas casas Franch em Cloz. Foto Collene Jackson. 
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Lorenz.565 Os anais da cidade assinalam a distinção da família, que ganhou riqueza 
administrando açougues, hospedarias e outros negócios.566 Graças a uma sábia política 
matrimonial, sua riqueza aumentou ainda mais. Johann (Hans) Michael Frank, filho de 
Balthasar, nascido em 1650, foi burgomestre de 1699 até 1721. Foi notado como generoso 
mecenas e em 1711 construiu um hospital e a Igreja da Santíssima Trindade, que doou à 
cidade.  Seu filho Johann Georg casou-se com a filha do chefe do serviço postal de 
Waldmünchen e comprou a vila de Döfering junto com seu castelo, e na mesma época 
comprou a vila de Hohenkemnath. Desejando consolidar o prestígio familiar, em 1748 seus 
filhos Florian Christoph, Joseph Christhoph, Franz Xaver e Johann Michael solicitaram ao 
imperador a confirmação do título que Michele de Cloz havia obtido. Foram atendidos e 
contemplados com o título de freiherr (barão com terras alodiais) e autorizados a acrescentar a 
partícula von ao nome, recebendo ainda um novo brasão. Franz Xaver foi curador comissarial 
em Kozting, e Johann Michael se tornaria pároco de Waldmünchen, adquirindo grande riqueza 
e poder, deixando um enorme capital para a cidade e para os parentes. 567  
 
A família permaneceu ilustre em Waldmünchen por muito tempo. Em 1742 o rico cervejeiro 
Andreas emprestou à municipalidade 50 ducados (na época uma grande fortuna), salvando-a 
da ruína que a guerra provocara. O dinheiro nunca foi devolvido, mas em sinal de gratidão, a 
cidade decidiu erigir em sua honra uma estátua de São Nepomuceno instalada na Praça do 
Mercado, que não obstante foi paga pelos próprios Frank.568 Junto com a família Eberl os  

                                                             
565 Frank Familienarchiv. Linea Bavarese. 
566 “Ein Familientreffen im groβen Stil”. Chamer Zeitung, 21/08/2003 
567 Frank Familienarchiv. Linea Bavarese. 
568 “Ein Familientreffen im groβen Stil”. Chamer Zeitung, 21/08/2003 

Igreja e Hospital fundados por Hans Michael Frank em 1711. Os prédios originais foram reconstruídos depois de 
um incêndio. Foto da Paróquia de Santo Estêvão. 
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Frank doaram também a capela do 
cemitério,569  Johann foi grande 
industrial no século XIX e em 1893 
outro Johann foi burgomestre.570 
Em 2003 os descendentes de 
Michele Franch se reuniram em 
Waldmünchen, estando presentes 
cerca de 80 pessoas de vários 
países. Representantes da família 
foram recebidos pelo prefeito Franz 
Löffle, que teceu elogios aos seus 
antepassados que ali se fixaram, 
dizendo que a história dos Frank se 
confunde com a história da cidade. 
“Por mais de 400 anos a família e a 
cidade andaram juntos. Em poucos 
anos ganharam reputação, e ao 
longo dos séculos XVI e XVII sempre 
foram chamados de honrados, 
nobres e bons”. Disse também que 
depois a família continuou fazendo 
jus ao seu prestígio, sendo beneméritos 
locais.571 
 
Florian Christoph, filho do Johann Georg de Waldmünchen, tornou-se conselheiro regional do 
Alto Palatinado e presidente do Tribunal de Amberg, para onde se transferiu, e onde comprou 
em 1758 um palácio barroco.572 Seu irmão Joseph Christhoph foi funcionário do mesmo 
tribunal e conselheiro da corte. Joseph foi membro da Defensoria Pública e filho de um 
chanceler municipal.573 574 575  Philipp Emanuel, filho de Florian Christoph, foi coronel em 
Baden-Wurtemberg, e seu irmão Carl Leon foi marechal na Prússia e venceu a Batalha de Collin 
contra as tropas francesas. Seu primo Wenzel foi embaixador da Baviera em São Petersburgo e 
delegado no Congresso de Viena de 1815.576 Jakob von Frank auf Hohenkemnath und Zent foi 
conselheiro em Amberg, seu irmão Wilhelm foi tenente do Regimento Encouraçado Príncipe 
Karl.577 Sua irmã Sabine foi a última do ramo de Amberg. Doou em 1878 todos os bens de sua 
família, incluindo o palácio, para uma fundação beneficente. Hoje o edifício tem uso 
comercial.578  
  

                                                             
569 Heigl, Markus. “Versöhnt mit der Friedhofkapelle”. Mittelbayerisch, 12/06/2013 
570 Waldmünchen. Wikiwand. 
571 “Ein Familientreffen im groβen Stil”. Chamer Zeitung, 21/08/2003 
572 “Zeugnisse von Macht und Pracht in Amberg werden präsentiert – Tag des offenen Denkmals am 10. September 
2017 – Programmvorstellung im Rathaus”. Stadt Amberg, 28/08/2017 
573

 Löwenthal, Felix Adam von. Geschichte von dem Ursprung der Stadt Amberg. Hübschmann, 1801 
574 Rixner, Thaddä Anselm. Geschichte der Studien-Anstalt zu Amberg: ein Beitrag zur Geschichte der bayerschen 
gelehrten Schulen, Volume 1. Seidel, 1832  
575 Frank Familienarchiv. Linea Bavarese. 
576 Frank Familienarchiv. Linea Bavarese. 
577 Wochenblatt der Stadt Amberg im Oberpfälzisch-Regensburgischen Kreise: 1839. Train, 1839 
578 “Zeugnisse von Macht und Pracht in Amberg werden präsentiert – Tag des offenen Denkmals am 10. September 
2017 – Programmvorstellung im Rathaus”. Stadt Amberg, 28/08/2017 

O brasão do ramo bávaro recebido em 1748. Frank 
Familienarchiv. 
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Entre o final do século XVIII e o início do século XIX, com os problemas causados pelas guerras 
napoleônicas, muitos Franch de Cloz e da Baviera empobreceram e foram tentar a sorte em 
Viena, onde trabalharam principalmente na tinturaria e na fabricação de seda, vivendo em 
condições difíceis e morando na periferia. Alguns tiveram sucesso, como Joseph, filho de  
Giacomo de Cloz, emigrado em torno de 1787, que chegou a possuir uma fábrica de seda com 
mais de duzentos operários. Em 1807, quando o Tirol foi anexado pela Áustria, todos os títulos 
dos Franch foram perdidos. 579  
 
Giovanni, Tommaso e Bartolomeo, também tintureiros e fabricantes de seda, deram origem ao 
ramo de Tulln, com descendência ainda viva, que atualmente se ocupa principalmente no 
comércio.580 
 
Em 1828 Joseph fez nova requisição e pagando uma pequena fortuna conseguiu recuperar a 
nobreza do ramo bávaro com um título baronial, fundando o ramo conhecido pelo apelido 
Rizzot, que sobrevive até hoje. Giovanni Giacomo, parente próximo de Giacomo, que partiu de 
Cloz para Viena em torno de 1802, também tintureiro, destaca-se por ter sido ancestral dos 
pintores Leo e Hans Frank.581  
  

                                                             
579 Frank Familienarchiv. Linea Rizzot / Linea Baronale Viennese 
580 Frank Familienarchiv. Linea “Vielmi”/ Linea di  ulln. 
581 Frank Familienarchiv. Linea Rizzot / Linea Baronale Viennese 

Palácio Frank em Amberg, foto Mobile Geschichte. 
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Leo (1884-1952) foi especializado em 
paisagens, retratos e naturezas-
mortas, deu aulas no departamento 
de Gravura e Desenho da Academia 
de Viena, foi membro da Künstlerhaus 
e recebeu diversos prêmios 
importantes. 582  
 
Hans (1884-1948) especializou-se em 
paisagens e retratos em pintura e 
gravura, também muito premiado e 
mais famoso que o irmão, tendo 
obras em importantes galerias e 
museus.583 Foi membro da 
Künstlerhaus, da London Society of 
Graver Printers, e da California Society 
of Printmakers. Expôs num dos mais 
concorridos salões de Viena, a 
Secessão, e em 1913 a revista Studio 
Talk assim falou dele: 
 

“Nos últimos anos Hans Frank 
tem se apresentado na 
Secessão, mas foi somente no 
último outono, quando sua 
variada produção foi reunida 
pela primeira vez, que a 
larga variedade da sua arte 
pôde ser devidamente 
apreciada.  A coleção 
continha algumas grandes 
pinturas, notáveis pela sua 
grandiosidade e primoroso 
acabamento, e numerosas 
gravuras em buril, água-tinta 
e xilogravura, enfocando 
principalmente animais e 
paisagens. As aves são seu 
tema favorito, e o 
tratamento que lhes dá, 
percebido em uma 
observação atenta, 
imediatamente 
impressionou tanto a crítica 
como o público”. 

  

                                                             
582 “Leo Frank”. In: Der Stadt Wien. Wien Geschichte Wiki 
583 “Hans Frank”. In: Der Stadt Wien. Wien Geschichte Wiki 

Paisagem de Leo Frank. Abaixo, gravura de Hans Frank. 
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Destacam-se também no grupo austríaco Antonio, capitão de cavalaria em Lemberg,

584
 Alois, 

deputado e chefe do Departamento Ferroviário da Baviera,585
 pelo seu trabalho de construção 

de casas para operários ferroviários foi homenageado batizando-se uma praça de Munique 
com o nome Frankplatz; Carl, fundador de uma grande fábrica de vidros em Frankfurt, e seu 
filho Karl Friedrich von Frank (1894-1975), capitão do Exército, genealogista de fama 
internacional, recuperando ou corrigindo a história de mais de 10 mil famílias. Muito 
requisitado, com a renda do seu trabalho comprou um castelo em Senftenegg, onde instalou 
sua biblioteca de mais de 20 mil volumes, além de escrever vários livros.586 587  
 
Apesar de muito admirado pela minúcia e exatidão histórica dos seus estudos, ele cometeu um 
erro que se tornou famoso quando foi obrigado a traçar a genealogia de Hitler, encontrando 
um antepassado de sobrenome Salomon, típico de famílias judias. Adversários de Hitler 
aproveitaram a chance para desacreditá-lo, e nisso foi produzida uma avalanche de 
reportagens e estudos onde muitas outras suposas evidências foram trazidas à luz. Revisões 
críticas feitas no pós-guerra refutaram essas alegações,588 mas um recente estudo com base no 
DNA, embora não conclusivo, mostrou que Karl Friedrich provavelmente estava certo.589  
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 Tovazzi, Diario, vol IV, op. cit. 
585 Mierzejewski, Alfred C. The Most Valuable Asset of the Reich: A History of the German National Railway, Volume 
1; Volumes 1920-1932. University of North Carolina Press, 1999 
586 “Karl Friedrich Frank”. Wien Geschichte Wiki. 
587 Fellhuber, Karl. “Karl Friedrich von Frank. Erinnerungen und Erg nzungen zum 40. Todestag”. In: Adler. Zeitschrift 
für Genealogie und Heraldik, 2015; 2-3 (15) 
588 Hamann, Brigitte. Hitler's Vienna: A Portrait of the Tyrant as a Young Man. Tauris, 2010 
589 Lake, Heidi. “Hitler 'had Jewish and African roots', DNA tests show”. The Telegraph, 24/08/2010 

O Castelo Senftenegg, adquirido por Karl Friedrich von Frank. Foto Radio Arabella. 
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Karl Friedrich von Frank, foto Zeitschrift für Genealogie und Heraldik. Ao lado, Leo (Leopold), Richard e Hans Frank. Abaixo, o 
palácio onde nasceram os pintores Leo e Hans Frank. Coleção de Josef (Joe) IV Frank / Frank Familienarchiv. 
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Andreas Frank e seu filho Josef Andreas. Abaixo, Franziska, filha de Josef I Andreas Frank. À direita seu irmão Adolf e a esposa. 
Coleção de Josef (Joe) IV Frank / Frank Familienarchiv. 

. 

. 
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Em Cloz, neste intervalo os Franch se multiplicaram, ignorando o que sucedia aos parentes 
bávaros. No século XX podem ser citados entre os Franch don Beniamino, padre que nasceu 
em Cloz e viveu em Chicago, onde ganhou fama como benemérito dos imigrantes, foi 
provincial dos Scalabrinianos, fundou a Congregazione Parrocchiale Maria Santissima del 
Monte Carmelo e sua respectiva igreja, responsabilizando-se diretamente pelas obras, sendo 
ele mesmo um experimentado pedreiro, lançou a tradição das procissões, e fundou o primeiro 
seminário da Ordem nos Estados Unidos.590 591 Massimo, nascido em 1914 em Linenburg, mas 
cujo pai era de Cloz, onde sua família possuía uma estância de águas termais, foi professor 
elementar, passou dois anos preso em campos de concentração na II Guerra, e depois tornou-
se Inspetor das escolas de Cles e da região do Alto Adige e diretor da Escola Verdi em 
Trentodon.592 Leone, nascido em 1883, cura da Igreja Paroquial Nova, arquivista e historiador, 
por muitos anos professor de letras italianas e latinas no Seminario Diocesano, no Colégio 
Arquiepiscopal, no Seminario do Tirol em Trento e no Liceo Gimnasio de Cloz, e muito 
estimado na comunidade.593 
  

                                                             
590 Society of the Shrine Our Lady of Mount Carmel. History of Our Lady of Mount Carmel. 
591 Di Dominic, Candeloro. Chicago's Italians: Immigrants, Ethnics, Americans. Arcadia Publishing, 2003  
592 Baratter, Lorenzo & Rasera, Fabrizio. Censimento delle fonti edite e inedite sugli Internati Militari Italiani (IMI) 
1943-1945 della provincia di Trento Relazione finale. Museo Storico Italiano della Guerra, 2007  
593 Corradi, op. cit. 

A Igreja do Monte Carmelo em Chicago, fundada e construida pelo padre Beniamino Franch. Foto Society of 
the Shrine Our Lady of Mount Carmel. 
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Lino, médico nascido em Cloz em 1891 e ativo em Tuenno, onde tornou-se benemérito dos 
pobres,  fazendo-se notar durante as dificuldades da II Guerra, e foi presidente do Colégio dos 
Síndicos da Caixa Rural.594 Don Silvio, padre nascido em 1932, foi delegado diocesano e diretor 
do Centro Bernardo Clesio, descrito pela Arquidiocese de Trento como “um corajoso e 
extraordinário protagonista no diálogo ecumênico e inter-religioso”.595  
 
Sem cessar de manter uma posição de prestígio na cidade, e confirmando o que Allen Rizzi 
disse sobre a família, ainda exercem enorme influência local, tanto que em 2010 tinham o 
síndaco Luca e havia cinco Franch no Conselho Comunal,596 e hoje há quatro.597 Josef IV Frank 
(Joe), nascido em 1944, da linha Vielmi sub-ramo Tulln, descendente do Bartolomeo de Cloz 
que foi industrial da seda em Viena, é o mantenedor do Arquivo Família Frank, a quem 
agradeço por ter disponibilizado um rico material da coleção familiar. Ele desenvolve atividade 
comercial e ao mesmo tempo tem uma produção artística, sendo pintor.598 
 

                                                             
594 Martini, Franco. “Dottor Lino Franch: Il dottore benvoluto” 
595 Arcidiocesi di Trento. Gruppo Amici di don Silvio. 
596 Comune di Cloz. El Comum, 2010 
597 Comune di Cloz. Amministrazione Comune di Cloz. 
598 “Vernissage von Josef Frank in der Galerie M”.  Kulturkreis Kirchstetten, 2010 

Max Frank, da linha Vielmi, cantor de ópera. Coleção de Josef (Joe) IV Frank / Frank Familienarchiv. Ao lado,  
o padre Beniamino Franch. Coleção de Irene Selinger. 
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Andreas, filho de Rudolf Andreas Frank. Ao lado, o cavaleiro Alois von Frank. Abaixo, família de Josef II Frank. Coleção 
de Josef (Joe) IV Frank / Frank Familienarchiv. 
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Família de Josef Andreas Frank. Abaixo seu descendente Josef IV (Joe) Frank e sua esposa Marietta, ladeados pelos filhos 
Christina (Tina) e Josef V Frank. Coleção de Josef (Joe) IV Frank / Frank Familienarchiv. 
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Angeli (Del Agnol) 
 
 
Nossos ancestrais vêm de Cloz, no Trentino, onde a 
família aparece em meados do século XV. Formaram-
se vários grupos com este sobrenome, que aparece 
em diversas variantes com um uso pouco consistente, 
como de Angelo, Angelo e de Angelis, e era 
intercambiável com Agnol/Agnolo, que tem o mesmo 
significado (anjo), mas no século XVII os vários ramos 
começaram a fixar suas formas modernas 
separadamente.  
 
Allen Rizzi, o principal genealogista das famílias de 
Cloz, que viveu anos na cidade pesquisando e conhece 
a fundo suas tradições, disse-me que todos os Angeli 
de Cloz descendem de um único fundador, que quase 
certamente se chamava Zonan del Agnol (Johannes de 
Angeli), estabelecido em Cloz provavelmente em torno 
de 1460-70. Estavam em Cloz seguramente  antes de 
1480 e antes de 1569 já é atestado que possuíam dois 
brasões.599 600 Contudo, foi constatado mais tarde que 
a descrição do primeiro é errônea, tendo sido 
confundido pela fonte primária, Carl Ausserer, com o 
brasão da família Pancheri, que também traz o 
cordeiro, mas com duas rosas adicionais. Não há 
portanto notícia segura a respeito de um primeiro 
brasão e ele pode nem ter existido, e o “segundo”, 
mostrado ao lado, pode de fato ter sido o primeiro. 
 
Embora não se conheça nenhuma informação biográfica para seus membros até o século XVII, 
salvo datas de nascimento e morte, casamentos e filiação,  Allen acrescenta que a família foi 
proeminente em Cloz desde sua chegada, e que todos os ramos compartilharam de um mesmo 
brasão, o que é uma evidência clara de consanguinidade. Eu tive a boa fortuna de contribuir 
para suas pesquisas com o achado de fontes que se revelaram decisivas para confirmar uma 
ilustre origem veneziana.  
 
Em torno de 1500 já aparecem atestados como nobres, embora não houvesse um 
reconhecimento oficial, e um dos dois ramos principais em 1569 recebeu o título de nobres 
imperiais, quando a antiga e nobre origem veneziana foi reconhecida oficialmente e o brasão 
foi modificado. 601 602.603 Como Veneza naquela época era um outro país, isso significa que para 
fins oficiais apenas este ramo, que não é o nosso, foi reconhecido como nobre no Trentino. 
Não obstante, informalmente a família como um todo participou da nobreza obtida pelo ramo 
imperial, tanto que usou seu brasão. 

                                                             
599 Genealogisches taschenbuch der adeligen h user  sterreichs. Maass, 1905  
600 Rietstap, op. cit. 
601 Brünner Taschenbuch: Genealogisches Taschenbuch der Ritter- u. Adelsgeschlechter, Zweiter Jahrgang.   
Brünn, 1877 
602 Genealogisches taschenbuch, op. cit. 
603 Rietstap, op. cit 
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Em Veneza haviam obtido o patriciado 604 605  e “esplendores de dignidades e honras por cerca 
de 800 anos”, 606  isso dito no século XVI, o que significa que devem ter sido registrados desde 
o século VIII ou IX. Segundo Coronelli, os Angeli teriam nascido nas próprias ilhas de Veneza, 
sendo agregados ao patriciado em data ignorada.607  Divididos em dois ramos principais, um se 
extinguiu na peste de 1177, e segundo Longo o ramo sobrevivente perdeu o patriciado em 
1187, por razão não declarada, passando para a classe dos cittadini originarii, na qual ocupou 
as principais magistraturas do Estado.608  O Arquivo de Estado de Veneza confirma o estatuto 
de cittadini,609 mas há alguma confusão nesses registros. O reconhecimento do ramo imperial 
de Cloz fazia referência explícita à “antiga e nobre família Angeli, oriunda de Veneza”,610 mas 
não há notícia de nobres Angeli em Veneza após o século XII, isso se formos nos prender a um 
estatuto formal de nobreza, que era reservado aos patrícios. Não obstante, a classe dos 
cittadini era regulamenteda e era tida como nobre informalmente, chamada de “a segunda 
Coroa da República”, e seus membros eram inscritos no Livro de Prata.611 A reputação dos 
Angeli em Veneza foi registrada por Coronelli, referindo-se a eles como “homens ilustrados e 
amantes do bem comum”.612  O sobrenome da família sofreu várias modificações no dialeto 
local: Anzeli, Anzolo, Anzoli, Anzolli, Azanolli e outras, e era intercambiável com Agnolo.613 614 
615 
 
Nenhum personagem foi individualizado com segurança na família veneziana senão Vitale, que 
redigiu a carta de privilégio concedida pela República à cidade de Bari em 1122, e Lorenzo, o 
último do ramo extinto na peste,616 mas também possivelmente foram seus membros um 
grupo radicado em Trieste, que era dependência veneziana, produzindo muitos notários e 
magistrados entre os séculos XIII e XIV.617 618 619   
 
Os venezianos reivindicavam uma origem célebre como descendentes da casa imperial 
bizantina dos Angelos Comnenos,620 mas há várias dificuldades para essa pretensão se 
sustentar e uma descendência direta é praticamente impossível. É fato que no século XI um 
grande grupo de nobres bizantinos mudou-se para Veneza vindos no séquito da princesa 
Theodora Anna (1058–1083), filha do imperador Constantino X Dukas, que casou com o doge 
Domenico Selvo e cuja família tinha estreitas relações com os Comnenos e os Angelos.621 622  

                                                             
604 Genealogisches taschenbuch, op. cit. 
605

 Brünner Taschenbuch, op. cit. 
606

 Pattini, Alberto. La guerra di liberazione del popolo delle Valli di Non e di Sole contro Napoleone nel 1796-1797. 
Temi, 1997  
607 Coronelli, Vincenzo. Biblioteca Universale Sacro-Profana, Antico-Moderna, In cui si spiega con ordine Alfabetico 
Ogni Voce, Anco Straniera, Che può avere significato nel nostro Idioma Italiano, Volume 3. Tivani, 1703 
608

 Longo, Antonio. Dell'origine e provenienza in Venezia de' cittadini originarj. Gasali, 1817  
609 Archivio di Stato di Venezia, op. cit. 
610 Brünner Taschenbuch, op. cit. 
611 

Bellavitis, Anna. "Ars mechanica e gerarchie sociali a Venezia tra XVI e XVII secolo". In: Arnoux, M. & Monnet, P. 
(orgs.). Le technicien dans la cité en Europe occidentale, 1250-1650. Ecole Française de Rome, 2004 
612 Coronelli, op. cit. 
613 Attia, Sascha. Handel und Wirtschaft der Stadt Trogir nach der Mitte des 16. Jahrhunderts. Universität Wien, 
2008 
614 Longo, op. cit. 
615 Correr, Giovanni. “Venezia e le sue lagune”. In: IX Riunione degli scienziati italiani. Venezia, 1847  
616 Coronelli, op. cit. 
617

 Trieste Storia. Antiche famiglie tergestine.  
618 Tissi, Franca. Le Pergamene dell'Archivio capitolare di San Giusto martire di Trieste. Trieste, 2015  
619 Deputazione Veneta per la Storia Patria. I libri commemoriali della Republica di Venezia; regesti, tomo III. 
Venezia, 1882 
620 Longo, op. cit. 
621 Henisch, Bridget Ann. Fast and Feast: Food in Medieval Society. The Pennsylvania State University Press, 1976 
622 Lara, Yadira González de. “The Secret of Venetian Success: Public-order yet Reputation-based Institutions”. In: 
XIV International Economic History Congress, Helsinki 2006, Session 84 
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Hipoteticamente algum desses nobres, aparentado com as casas imperiais por via colateral ou 
por afinidade, poderia ter dado origem aos Angeli, que teriam adotado o sobrenome imperial 
sem parentesco direto mas em conformidade com os  hábitos da época, 623 mas parece claro 
que se trata de mais uma daquelas típicas genealogias fantasiosas que antigamente eram 
fabricadas pelas famílias nobres para aumentar seu prestígio. Muitos outros grupos Angeli 
espalhados pela Itália reivindicavam a mesma origem, mas no início do século XX já pouco 
crédito se dava a essas alegações, 624 e hoje se sabe que as campanhas de afirmação 
empreendidas por vários Angeli entre os séculos XV e XVII foram feitas sobre provas falsas. 
Naquela época, contudo, essas provas foram aceitas, e em função disso eles foram cobertos de 
honras e receberam outros títulos de nobreza.625 
 
Com a multiplicação de famílias homônimas a partir do século XIV,626 627  fica então 
praticamente impossível rastrear com segurança a carreira dos descendentes dos primeiros 
Angeli. Considerando sua tradição de magistrados, também podem ter sido membros da 
família Giovanni, notário da Chancelaria Inferior em 1460, 628  um cargo tipicamente ocupado 
por cittadini, e Salustio, que em 1554 era o Superintendente da Lama, sendo “lama” um 
eufemismo para os excrementos. Sobrevive um interessante requerimento que fez aos 
Magistrados das Águas: 
 

Eu, Salustio de Anzoli, encarregado da lama, suplico a Vossas Claríssimas Senhorias que 
seja feita uma revisão nos regulamentos e sejam adotados os capítulos abaixo, em 
benefício deste Ilustríssimo Domínio, que ninguém possa descarregar de barca para 
barca nenhum tipo de imundície de particulares, sob as penas que Vossas Claríssimas 
Senhorias houverem por bem determinar, porque é certíssimo que isso faz muito mal 
e dano a todos os canais da laguna, como Vossas Claríssimas Senhorias poderão muito 
bem averiguar.  
 
Item: permitir aos ditos particulares que usem apenas uma parte das barcas para 
carregamento de dejetos, porque de tanto carregá-las correm o risco de afundar, e de 
fato afundam, e depois a sujeira fica toda na água, para dano universal. Impedindo-se 
as causas, os efeitos não se produzem; e encontrando-se algum transgressor, que o 
castiguem com as penas que Vossas Claríssimas Senhorias julgarem adequadas, pois é 
certo que muitos carregam e fazem carregar muito desonestamente cargas que tantas 
vezes vistes a boiar na água, coisa por demais vergonhosa. 
 
Item: que sejam todos obrigados, antes de começarem a carregar, tanto as lamas de 
San Marco [oficiais] como as de particulares, que carreguem até metade das barcas, e 
despejem com baldes em carrinhos e dali para as barcas até sua metade, e despejem 
as cargas nas barcas e não na água, porque ficam tão cheias essas barcas, e não 
podemos fazer nada com elas e temos de suportá-las, a menos que Vossas Claríssimas 
Senhorias estabeleçam penas devidas.  
 

                                                             
623  Dalla Rosa, Pier Luigi. La falsita svelata contro a certo Giannantonio, che vantasi de' Flavj Angeli Comneni 
Lascaris Paleologo, nell'esame della pretesa sua discendenza di maschio in maschio da Emanuele 2. Paleologo 
imperadore di Costantinopoli. Venezia, 1724  
624 Bertini, Carlo Augusto. Codici Vaticani riguardanti la storia nobilaire: studi bibliografici. Collegio Araldico, 1906 
625 Omari, Jeton. Scanderbeg tra storia e storiografia. Università degli Studi di Padova, 2014  
626 Zanetti, Vincenzo. La Basilica dei SS. Maria e Donato di Murano. Longo, 1873 
627 Mentasti, Rosa Barovier. “D’Angelo”. In: Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 32. Istituto della Enciclopedia 
Italiana, 1986  
628 Archivio di Stato di Venezia, op. cit. 

https://archive.org/details/codicivaticaniri00bert
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Item: que sejam todos obrigados a descarregar as lamas e outras imundícies somente 
nos lugares prescritos, e que isso seja muito bem esclarecido, conforme o que for 
decidido, e não cumprindo as determinações, [o dano seja reparado] às custas do 
transgressor; e se ele for servo e tiver desobedecido o patrão, a quem pertence a 
barca, seja obrigado a reembolsá-lo em tudo o que ele tiver gasto em função disso, e 
que o patrão possa reter o salário do servo que agiu mal, e se houver despejado na 
água, incorra nas penas que Vossas Claríssimas Senhorias definirem.  
 
Item: que sejam obrigados, esses barqueiros que saem de Margare a descarregar em 
Tombello, que deixem de fazê-lo, porque em breve o depósito estará cheio, [...] e por 
isso se causa pouco bem e muito mal a este Ilustríssimo Domínio; e esses barqueiros 
sejam direcionados aos depósitos que estão sendo construídos entre Lesafusina e 
Margara, assim que estiverem prontos, e assim suplico insistentemente a Vossas 
Claríssimas Senhorias que, em benefício deste Ilustríssimo Domínio, sejam esses 
depósitos ultimados o mais rápido possível, com as boas graças de Vossas Claríssimas 
Senhorias, e dito isso, recomendo-me humildemente às Vossas Claríssimas 
Senhorias.629 

 
 
Em Cloz surgiram muitos ramos, de modo que a genealogia, obtida com Rizzi, é bastante 
complexa. 
 
 

Linha 1 
 
[Zonan del Agnol (Johannes de Angeli)] > Zonan del Agnol > Angelo > Zonan > Zonan > Zonan 
> Zonan (Joannis) de Agnol / de Angeli > Francisco de Angeli > Joannes > Antonio Aloysius > 
Maddalena > Anna Cattarina Lucia (Rizzi) > Catharina (Rossi) > Victorio (Longhi) > Alcides   
 
 
Zonan del Agnol (Zovan, Juan, Giovan), ao que parece filho de um outro Zonan, nasceu em 
torno de 1480 em Cloz. Um Johann Angeli, bastardo, foi legitimado em 1º de fevereiro de 1539 
em local não especificado do Trentino.630 Possivelmente se trata de Zonan, e a bastardia 
poderia explicar o fato de Zonan não ter sido citado como nobre desde o início como seu 
irmão Gasparo. Zonan casou-se com uma mulher de nome desconhecido, tendo com ela o 
filho Angelo del Agnol, que nasceu em torno de 1512 em Cloz e faleceu em data ignorada. Não 
se sabe com quem Angelo casou, e teve os filhos Antonio e Zonan.  
 
Zonan del Agnol nasceu em torno de 1540 em Cloz e ali faleceu após 1579. Com uma esposa 
de nome desconhecido teve os filhos Angelo (c. 1562 – depois de 05/12/1585), vicino citado na 
Regra sobre a exploração de madeira no Monte Ozol, e Zonan.  
 
Zonan del Agnol, também chamado Juan del Agnol di Bugnato, nasceu em torno de 1570 em 
Cloz e faleceu após 1628. Foi casado com Dominica, tendo os filhos Maria (13/04/1599), 
Vielmo I (23/03/1601 – 31/03/1606), Agnol (Angelo) (20/10/1602), Agnese (12/12/1604), 
Vielmo II (Guglielmo) (31/05/1606), Zonan (Joannis), Christophoro (04/03/1612), Angela 
(16/02/1817) e Giovane (27/02/1624). 

                                                             
629 Berveglieri, Roberto. Le vie di Venezia. Canali lagunari e rii a Venezia: inventori, brevetti, tecnologia e  
legislazione nei secoli XIII-XVIII. Cierre Edizioni, 2008  
630 Österreichisches StaatsBibliothek. AT-OeStA/HHStA RHR Restitutiones natalium ac legitimationes 1-2-2 Angeli, 
Johann, legitimatio, 1539.02.01 
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Zonan (Joannis) del Agnol nasceu em 22 de março de 1609 em Cloz, falecendo em 9 de junho 
de 1694. Foi casado com Catherina, nascida em torno de 1617, tendo com elas os filhos 
Dominica de Angelo (16/02/1637 – 1700), que casou com o nobre Angelus Avancini e foi 
também ancestal direta, Maria I de Angelo (03/11/1639 – antes de agosto de 1641), Maria II 
de Angelo (29/08/1641), Maria Magdalena de Angelo (25/11/1647 – 02/08/1668) e Joannis de 
Agnol (Angeli). 
 
Joannis de Agnol (Angeli) nasceu em 1º de julho de 1652 em Cloz, e ali faleceu em 2 de maio 
de 1736. Foi casado com Anna Maria. Tiveram os filhos Francisco, Anna (30/12/1678), Antonia 
(06/06/1681), Joannis (14/02/1686 – 12/01/1747), Stefano (05/01/1689 – 20/01/1731), 
Georgio (29/03/1691 – 19/02/1752), Jacob (06/04/1693) e Anna Maria (08/06/1699 – 
02/12/1772).  
 
Francisco de Angeli nasceu em Cloz em 9 de maio de 1696 e faleceu em 4 de maio de 1779. 
Casara-se em 19 de fevereiro de 1727 com Anna Maria Canestrini, filha de Dominico 
Canestrini e Dominica Agnol, nascida em 2 de abril de 1696 em Cloz, e ali falecendo em 13 de 
junho de 1779. Tiveram os filhos Joannes, Francisco Adamo (16/03/1736), Dominico I 
(26/08/1734 – 18/12/1744), Anna Maria I (21/11/1727 – antes de novembro de 1731), Joannes 
(26/11/1728 – antes de novembro de 1732), Dominico II (08/10/1729 – antes de agosto de 
1734), Anna Maria II (21/11/1731), Stefano (30/03/1738), Francisco I (12/06/1739 – antes de 
junho de 1740), Francisco II (08/06/1740), Joannes Jacobus (21/02/1742). 
 
Joannes de Angeli ou Angeli nasceu em 11 de novembro de 1732 em Cloz e faleceu em data 
iognorada. Casara-se em 4 de julho de 1758 com Maria Magdalena Gembrin, nascida em 21 
de setembro de 1766 em Cloz, filha de Jacob Maximiliano Gembrin e Lucia de Angeli, falecendo 
depois de 7 de abril de 1764 em Cloz. Tiveram os filhos Francisco (12/08/1759), Joannes Jacob 
(Giacomo) (17/05/1761), Antonio Aloysius, Stefano (20/09/1769), Maria Lucia I (28/02/1772 – 
25/03/1773), Maria Lucia II (24/06/1774 – 23/10/1777), Joseph Francisco (14/05/1777 – 
18/07/1779), Jacob (Giacomo) Antonio (29/01/1779 ), Joseph (14/04/1782) e Petro 
(07/04/1764 – antes de 1843).  
 
Antonio Aloysius Angeli, também chamado Angelo Angeli, nasceu em 21 de setembro de 
1766 e casou-se em 30 de maio de 1788 com Cecilia Manfroni, filha dos nobres Domenico 
Manfroni e Teresa Sartori, falecendo em data e local ignorados, tendo os filhos Petronilla 
(31/01/1807 –25/07/1855), Santa (12/05/1809), e Maddalena, que foi nossa ancestral, nascida 
em torno de 1810 em Cloz, falecendo em local e data ignorados, casada com Francesco 
Antonio Cantio Rizzi. Sua descendência se encontra na seção Rizzi. 
 

 
Linha 2 

 
[Zonan del Agnol (Johannes de Angeli)] > Zonan del Agnol > Angelo > Zonan > Zonan > Agnol 
ou Angelo > Floriano > Dominica > Anna Maria (Canestrini) > Joannes (de Angeli) > Antonio 
Aloysius (Angeli) > Maddalena > Anna Cattarina Lucia (Rizzi) > Catharina (Rossi) > Victorio 
(Longhi) > Alcides  
 
Parte desta linha já foi traçada. [Zonan del Agnol (Johannes de Angeli)] > Zonan del Agnol > 
Angelo > Zonan > Zonan, casado com Dominica, entre seus filhos, já citados, além de Zonan 
deu outro ancestral direto, Agnol ou Angelo Agnol, nascido em 10 de outubro de 1602 em Cloz 
e ali casado com Dominica, nascida em torno de 1602 em Cloz. Tiveram os filhos Floriano, um 
filho ou filha de nome desconhecido (01/08/1628), Dominica (17/05/1632, Agnes (09/11/1641 
– 07/04/1677) e Maria (15/05/1649).  
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Floriano Agnol nasceu em 5 de abril de 1626 em Cloz, onde morreu em 22 de setembro de 
1871. Casado com Anna, foi pai de Blasio Agnol (Angeli) (03/02/1661 – 11/07/1728), Stefano 
Agnol (30/06/1663 – 19/09/1679), Dominica, Maria Magdalena Agnol (Angeli) (23/03/1668 – 
05/02/1720, também ela foi uma ancestral direta), Angelo Agnol (31/01/1655 – antes de 
março de 1671) e Angelo de Agnol (23/03/1671).  
 
Dominica Agnol (Angeli) nasceu em 20 de setembro de 1665 em Cloz, onde faleceu em 23 de 
junho de 1697. Casada em 23 de julho de 1681 com Dominico Canestrini, filho de Antonio 
Canestrini e Maria, gerou Maria (03/09/1685), Antonio (06/09/1690 –07/09/1702), Anna 
Maria I (09/06/1694 – antes de abril de 1696) e Anna Maria II.  
 
Com Anna Maria II Canestrini, nascida em 2 de abril de 1696 em Cloz e falecida em 12 de julho 
de 1779, as linhas voltam a se cruzar, tendo ela casado com Francisco de Angeli, já citado, com 
os filhos Joannes, nosso ancestral, Francisco Adamo, Dominico I, Anna Maria I, Joannes, 
Dominico II, Anna Maria II, Stefano, Francisco I, Francisco II e Joannes Jacobus, todos já 
citados. 
 

Linha 3 
 
[Zonan del Agnol (Johannes de Angeli)] > Zonan del Agnol > Angelo > Zonan > Zonan > Zonan 
> Zonan (Joannis) de Agnol / de Angeli > Dominica > Angelus (Avancini) > Anna Maria > 
Gulielmo (Agnol/Agnolino) > Anna Angeli > Francesco Antonio Cantio (Rizzi) > Anna 
Catharina Lucia > Catharina (Rossi) > Victorio (Longhi) > Alcides  
 
 
Outra linha, derivada da primeira, parte de Dominica de Angelo (Angeli), filha de Zonan 
(Joannis) de Agnol / de Angeli e Catherina, nascida em 16 de fevereiro de  1637 e falecida em 
1700, casada com o nobre Bortolomeo Avancini,  filho de Giacomo Avancini e Anna, que 
foram trabalhados na seção Avancini. 
 

 
Linha 4 

 
Joannes Angeli > Stefano de Angeli > Joannes > Lucia > Maria Magdalena (Gembrin) > 
Antonio Aloysius (Angeli) > Maddalena > Anna Cattarina Lucia (Rizzi) > Catharina (Rossi) > 
Victorio (Longhi) > Alcides  
 
 
Joannes Angeli nasceu em torno de 1638 em Cloz. Sua esposa é desconhecida, tendo com ela 
o filho Stefano de Angeli, que nasceu em torno de 1665 em Cloz, tendo se casado com Lucia 
Goris-Fuge, filha de Petro Goris-Fuge e Maria, nascida em 14 de fevereiro de 1660 em Cloz. O 
casal teve os filhos Angelus (19/10/1698 –27/10/1749), Joannis ( 31/12/1683 – antes de 
setembro de 1689), Pietro (10/12/1684 – 09/08/1720), Anna Maria (24/06/1687 – 
02/02/1770), Joannes, Stefano (03/09/1691 – 09/11/1758), Dominica (03/01/1694 – 
03/02/1760), Anna (13/05/1696 – 29/12/1727) e Lucia (16/02/1696).  
  
Joannes Angeli nasceu em 25 de setembro de 1689 em Cloz, onde faleceu em 13 de dezembro 
de 1770. Casou-se em 22 de junho de 1716 com Anna Maria Ritz, filha de Pietro Ritz e 
Dominica, gerando Lucia, Dominica I (19/03/1720 – antes de fevereiro de 1723), Dominica II 
(04/02/1723), Anna Maria (11/10/1725), Anna I (19/12/1727 – antes de novembro de 1730) e 
Anna II (24/11/1730).  
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Lucia Angeli nasceu em 28 de maio de 1717 em Cloz, onde faleceu em 3 de setembro de 1753. 
Casara-se em 30 de abril de 1732 com Jacob Maximiliano Gembrin, afilhado do príncipe-bispo 
de Gurck, tendo com ele os filhos Anna Maria (14/02/1735), Lucia (28/12/1726), Maria 
Magdalena (citada na linha 1), Joannes Dominico (07/06/1741 – 21/07/1775) e Dominica (c. 
1733 –1803).  
 
 
 

Linha 5 
 
Angelo Agnol > Angelo Agnol/Agnolin > Joannes > Maria Madalena > Maria Clara (Rizzi) > 
Giovanni Antonio > Francesco Antonio Cantio > Anna Cattarina Lucia > Catharina (Rossi) > 
Victorio (Longhi) > Alcides  
 

Angelo Agnol (Angelo) nasceu entre 1615 e 1620 em Cloz, tendo casado com Marina Agnol 
(Agnolino), nascida em torno de 1624 em Cloz e falecida na mesma comuna em 29 de abril de 
1699. Tiveram os filhos Angelo Agnol-Agnolin, Dorothea (c. 1660 – 22/02/1740), Joannes 
Jacobus (11/03/1645), Marina (c. 1652 – 09/02/1692), Joannes (08/03/1665), Barbara 
(28/08/1668 – 28/09/1749) e Francesco (10/04/1675). Joannes Jacobus dará origem a outra 
linha ancestral. 
 
Angelo Agnol (Agnolin) nasceu em Cloz em 2 de janeiro de 1654 e ali faleceu em 21 de junho 
de 1729. Foi casado com Maria Magdalena Agnol (Angeli), filha de Floriano Agnol e Anna, já 
citados, tendo os filhos Floriano (30/09/1695 – 18/06/1756), Angelo (c. 1697 – 05/08/1734) e 
Joannes. 
 
Joannes Agnol (Agnolin) nasceu em Cloz em 15 de abril de 1703. Casou-se em 9 de junho de 
1733 com Catharina Angeli, filha de Giorgio Agnol-Angeli e Dominica Ritz, tendo os filhos  
Maria Magdalena e Angelus (27/09/1738 – antes de 1786). 
 
Maria Madalena Agnol (Agnolin) nasceu em Cloz em 17 de fevereiro de 1736 e ali faleceu 
depois de 12 de setembro de 1781. Foi casada com Francesco Rizzi, tendo os filhos Maria 
Clara (Chiara), Francisco Antonio (27/03/1770 – 06/12/1829), Giovanni Antonio (05/03/1772), 
Leonardo (25/12/1774 – 18/06/1833) e Stefano (12/09/1781). Sua descendência foi citada na 
seção Rizzi. 
 
 

Linha 6 
 
Zonan del Agnol > Giorgio > Catharina Angeli > Maria Madalena (Agnol/Agnolin) > Giovanni 
Antonio (Rizzi) > Francesco Antonio Cantio > Anna Cattarina Lucia > Catharina (Rossi) > 
Victorio (Longhi) > Alcides  
 
 
Esta linha inicia com um outro Zonan (Giovanni) del Agnol, nascido em torno de 1635 em Cloz, 
falecendo depois de 1676. Foi casado com Anna, nascida em torno de 1639 em Cloz, falecida 
em 26 de outubro de 1676. Tiveram os filhos Zonan del Agnol (fevereiro de 1659), Catharina 
del Agnol (15/01/1664), Zonan Jacobus del Agnol (12/12/1669) e Giorgio Agnol-Angeli.  
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Giorgio del Agnol nasceu em 28 de agosto de 1666 em Cloz, e ali faleceu em 9 de março de 
1742. Foi casado com Dominica Ritz, filha de Francesco Ritz e da nobre Epiphania Franch-
Taialargo, nascida em Cloz em 28 de março de 1668 e morta aos 13 de julho de 1729. Seus 
filhos foram registrados apenas com o sobrenome Angeli, numa época em que este ramo dos 
Agnol mudava sua identificação. Os filhos foram Anna I (27/06/1690 – antes de 1691), Anna II 
(29/12/1691 – 03/01/1755), Joannes (12/11/1694), Euphemia (05/01/1697), Lucia 
(20/08/1700 – 24/07/1722), Dominica (26/01/1703 –12/08/1773), Catharina e Francisco 
Guidobaldo (24/06/1709 – 07/09/1761). 
 

Catharina Angeli nasceu em 6 de agosto de 1706 em Cloz. Casou-se com Joannes Agnol 
(Agnolin), filho de Angelo Agnol (Agnolin) e Maria Magdalena Agnol (Angeli), em 9 de junho de 
1733, e faleceu em 21 de fevereiro de 1765. Sua descendência foi citada na Linha 4. 
 
 

Linha 7 
 
Antonio Agnol > Gulielmo > Antonio > Gulielmo > Anna Angeli > Francesco Antonio Cantio 
(Rizzi) > Anna Catharina Lucia > Catharina (Rossi) > Victorio (Longhi) > Alcides  
 
 
Esta genealogia foi fornecida por Barbara A. Smith, outra grande pesquisadora das famílias de 
Cloz. Ela não fornece irmãos, somente a linha direta. Antonio Agnol (Agnolino) nasceu em Cloz 
em torno de 1648, tendo o filho Gulielmo Agnol, nascido em torno de 1678 em Cloz.  
 
Casado em 20 de junho de 1707 com Lucia Rauci ou Rauz, Gulielmo foi pai de Antonio del 
Agnol, nascido em 2 de setembro de 1708 em Cloz, onde faleceu em 24 de setembro de 1779. 
Casado com a nobre Anna Maria Avancini, filha de Angelo Avancini, nascida em c. 1717 e 
falecida em 6 de janeiro de 1777, teve o filho Gulielmo.  
 
Gulielmo del Agnol (Agnolino) nasceu em 5 de abril de 1738 em Cloz, falecendo na mesma 
cidade em data ignorada. Foi casado com Maria Magdalena Ongher, nascida em Cloz em 17 de 
maio de 1743, filha de Joannes Nicolao Ongher e Anna Rauz.  
 
Foram os pais de Anna Angeli, que nasceu em 31 de agosto de 1776 em Cloz, falecendo em 
data e local ignorados. Casada com Giovanni Antonio Rizzi, sua descendência já foi 
mencionada na seção sobre os Rizzi. 
 
 
Dos nativos de Cloz podem ser citados ainda don Giovanni Giacomo, pároco de Brez em 
1603;631 Cristoforo, que em 1671 estava em litígio com os vicini de Brez;632 Angelo, médico no 
século XVIII, profissão de grande distinção na época, sendo chamado de eccellentissimo 
signore;633  634 em 1761 o clarissimo signor dottore Giovanni Giacomo era vigário imperial para 
a jurisdição de Brez-Arsio e autorizou a reforma na Carta de Regras da comunidade; pelo seu 
título provavelmente era um jurisconsulto; 635 636 entre 1789 e 1793 o signor Pietro recebeu 

                                                             
631

 Giacomoni, op. cit. 
632 Comune di Cloz. Fondo - archivio preunitario. Serie: pergamene. Segnatura: 14. Intestazione: Cloz, AC, 14 
633 Stenico, Remo. Catalogo dei Manoscriti della Fondazione Biblioteca San Bernardino dei Padri Francescani di 
Trento.   
634 Romagnosi, Giandomenico. Opere di G.D. Romagnosi: riordinate ed illustrate da Alessandro de Giorgi. Perelli e 
Mariani, 1846 
635 Giacomoni, op. cit. 
636 Comune di Brez. Brez. Archivio Storico Comunale. 



135 
 

uma agenzia não especificada em Brez;637 em 1789 um Angeli de Cloz era tenente e chefe do 
presídio de Arco,638 provavelmente Francesco, que estava em Cloz em 1797 como capitão.639 
 
No início do século XIX o signor Giovanni era dono de terras, foi capitão de Cloz e em 1809, 
durante a ocupação napoleônica, destacou-se pela bravura, enfrentando as tropas invasoras 
com apenas quatro outros companheiros, merecendo “sumo elogio”,  sendo atestado pelo 
menos até 1825 como capitão.640 641 Em 1817 don Angelo era cooperador paroquial em 
Termeno, em 1819 don Adolfo era cura em Lauregno.642 Em 1879 nascia em Cloz Floriano,  
farmacêutico e pesquisador estabelecido em Milão, onde fundou uma grande empresa 
farmacêutica e enriqueceu. Foi também foi um benemérito da saúde pública e um dos 
principais mecenas do asilo local. Seus filhos Carlo e Floriano II deram continuidade à 
empresa.643 Floriano II foi ainda um empreendedor agrícola e deixou volumosa documentação 
sobre o crime organizado e corrupção no governo, hoje depositada na Fundação Micheletti de 
Brescia em um fundo arquivístico que leva seu nome.644 Em 1890 e 1900 don Enrico e seu 
irmão don Adolfo deixaram relevante dotação testamentária para a Congregazione di Carità.645 
 
A família de Cloz produziu vários padres. Entre 1666 e 1703 o molto illustre reverendo ed 
eccellentissimo signor don Giovanni foi pároco de San Nicolò em Castelfondo (5 km) e instituiu 
um legado para a Igreja. 646 647 Entre 1788 e 1802 don Stefano de Cloz foi pároco de 
Castelnuovo (51 km) e deixou um legado de cem florins para a compra do órgão da igreja.648 
São citados ainda Adolfo (1815-1900), Alessandro (1817-1886), Giacomo (falecido em 1825), 
Giuseppe (1887-1963);649 don Augusto foi pároco de Cavedago, Fai della Paganella e 
Spormaggiore;650 o scalabriniano Girolamo nos anos 60 foi enviado ao Brasil, onde passou 
vinte anos atendendo principalmente imigrantes italianos, depois foi transferido a Vancouver, 
no Canadá, onde foi cura de imigrantes portugueses. Além do trabalho religioso, tornou-se 
estimado por assessorar as famílias em seus problemas legais, dava aulas e intermediava uma 
série de assuntos dos imigrantes com as autoridades.651  Também de Cloz é o padre David 
Angeli, filho de Angelo e Maddalena Rizzi. Passou 13 anos nos Estados Unidos e depois foi 
mandado ao Rio Grande do Sul, sendo pároco de Guaporé, Cotiporã e Vespasiano Corrêa. Foi 
lembrado pela sua atuação benigna e pelas obras que fez na igreja de Vespasiano Corrêa, onde 
lhe ergueram um monumento na praça principal.652 Mauro é o atual pároco de Cloz. De 
cidades próximas provêm muitos outros.653 

                                                             
637 Comune di Brez. Brez. Archivio Storico Comunale. 
638

 Tovazzi, Giangrisostomo. Epistolario, vol. II. Trento, 1781 
639 Graiff, Andrea. Le compagnie Schützen in Val di Non fino al 1918. Federazione Schützen del Welschtirol 
640 “Editto”. Il Messagiere Tirolese, 20/12/1825 
641

 Dalponte, Lorenzo. Uomini e genti Trentine durante le invasioni napoleoniche  1796 – 1810. Edizioni Bernardo 
Clesio, 1984 
642 Clerus et dioecesis Tridentina pro anno 1845. Trento, 1845 
643 Comune Novella. Floriano De Angeli (fondatore di una grande industria farmaceutica), 2014 
644 Fondazione Micheletti. Fondo "Floriano De Angeli". 
645 Trentino Cultura. Congregazione di carità e Ente comunale di Assistenza di Cloz, sec. XIX inizio - 1923 
646 Cooperativa Koinè. Parrocchia di San Nicolò in Castelfondo. Inventario dell'archivio storico (1444 - 1985). 
Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici, 2011 
647

 Parrocchia di San Nicolò. Luoghi Castelfondo (TN). Ufficio parrocchiale di San Nicolò in Castelfondo, sec. XIII - 
648 Epiboli, Carmino. Il coro parrocchiale tra cronaca e storia. Familia Coradello Storia 
649 Stenico, Remo. Sacerdoti della diocesi di  rento dalla sua esistenza fino all’anno 2000 
650 Arcidiocese di Trento. Angeli don Angelo. 
651 Venditto, Elizabeth O’Ressa. Nation-Building and Catholic Assistance to  igrants in Italy’s  ransition from Land 
of Emigration to Immigration, 1861-1990. Tese de Doutorado. Universidade de Minnesota, 2015 
652 “Memorial serve de novo local para orações”. Antena, 21/11/2008 
653 Stenico (1999), op. cit. 
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Homenagem ao padre Mauro Angeli por ocasião da sua primeira missa. Foto Vita Trentina. 
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  Joseph imigrou para os Estados Unidos, onde foi 
comerciante, foto Dignity Memorial. 
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No século XX ainda são muito conhecidos.  Augusto 
foi médico do Exército e tenente, morrendo em 
combate no Egito em 1942.654 Orazio foi dirigente 
do time de futebol U.S. Cloz nos anos 80,655 Florio 
foi síndico de Cloz ininterruptamente entre 1974 e 
1995, Aldo foi duas vezes síndico sucedendo Florio, 
Michela é da comissão editorial do jornal oficial da 
comuna,656 Riccardo foi assessor e conselheiro 
comunal,657 Agostino é o “histórico” comandante 
do Corpo de Bombeiros,658 e Flavia é presidente do 
Confartigianato Donna Impresa.659 
 
O ramo imperial  
 
O ramo mais ilustre da família descende de 
Gasparo (Caspar) de Angeli de Cloz, nascido em 
torno de 1490, filho do fundador cujo nome 
provavelmente é Johannes de Angeli (Zonan del 
Agnol). Em 1569 seus filhos Antonio, Hieronymo 
(Gerolamo), Bernardo, Andrea, Petro e Jacobo 
(Giacomo) obtiveram a confirmação da sua antiga 
nobreza veneziana e foram agregados à nobreza 
imperial, recebendo um melhoramento no seu 
brasão, mostrado ao lado, com uma nova cimeira, 
substituindo o antigo cordeiro pascal por um anjo 
coroado e vestido de ouro, “por graça especial em 
atenção ao nome”.660 661 662  
 
As fontes divergem também quanto ao caráter 
desta promoção. O  Genealogisches Taschenbuch os cita como “cavaleiros”, mas Rietstap e o 
Brünner Taschenbuch os citam como “nobres imperiais”. De acordo com Allen Rizzi, o brasão 
imperial deste ramo foi adotado por quase todos os outros ramos de Cloz, seguindo um liberal 
costume da região que estendia honras recebidas a parentes colaterais. Na mesma época ou 
pouco depois a maioria dos ramos que ainda se chamava Agnol passa a se chamar Angeli, uma 
atitude tipicamente política para eliminar quaisquer dúvidas sobre o parentesco entre todos e 
se beneficiar do verniz imperial adquirido pelo ramo de Gasparo. A linha que desce de 
Cristoforo, filho de Antonio, radicada principalmente na Áustria, passou a usar a forma 
germânica von Angeli. Neste ramo destaca-se Moritz von Angeli, que deixou o primeiro relato 
histórico austríaco sobre as guerras napoleônicas.663  
 

                                                             
654 “Gli ex alunni caduti in Guerra”. Lorenzo Dalponte, 26/05/2013 
655 El Comun – Notiziario del Comune di Cloz, 2015 
656 “Franch e Angeli, sfida a due”. Trentino Corriere Alpi, 06/05/2005 
657 Trentino Alto Adige. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri di Cloz 
658 El Comun – Notiziario del Comune di Cloz, 2015 
659

 Padoa, Francesco. “Trentino, il sindaco di Cloz choc sulle quote rosa: No, a me le donne piacciono a letto”. Il 
Messaggiero, 20/08/201 
660 Genealogisches taschenbuch, op. cit. 
661 Rietstap, op. cit. 
662 Brünner Taschenbuch, op. cit. 
663 Schneid, Frederick C. “Robert Goetz, 1805: Austerlitz, Napoleon and the Destruction of the Third Coalition. 
Greenhill: London, 2005. 368 pp. Appendices, Maps, Tables, Illustrations and Index. ISBN 1-85367644-6”. In: H-
France Review, 2007; 7 (16) 
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Em 1867 a linha de Gustav, que descia 
de Angelo filho de Antonio,664 
professor da Universidade de Bolzano, 
lugar-tenente e referendário do 
Ministério do Interior em Innsbruck, 
aposentado com muitos elogios pelo 
seu trabalho “zeloso e frutífero”,665 
obteve o título de cavaleiro 
hereditário de Terceira Classe da 
Ordem da Coroa de Ferro, com um 
brasão aumentado, mostrado ao lado, 
e o predicado Angeli von Forstemann. 

Em sua descendência podem ser 
citados Robert Ferdinand, conselheiro 
do Ministério da Agricultura; 
Maximilian Josef e Johannes, capitães; 
Karl, tenente da Infantaria;  Eduard, 
membro do Capítulo beneditino, prior 
de Admont e membro do Conselho do 
príncipe-bispo; Alfred, comissário-
geral de polícia em Graz; Adolf, 
capelão do Exército, e Heinrich, oficial 
de Finanças em Innsbruck. 666  
 
 

 
                                                       Linha 8 

 
[Giacomo de Angelis] > Agnese de Angelis > Domenico (Manfroni) > Cecilia > Maddalena 
(Angeli) > Anna Cattarina Lucia (Rizzi) > Catharina (Rossi) > Victorio (Longhi) > Alcides 
 
 
Esta linha é nativa de Cloz mas se estabeleceu em Caldes. Não foi conectada a nenhum dos 
ramos numerados estudados antes, e como alguns membros deste grupo foram chamados de 
nobres em documentos oficiais,667 há poucas dúvidas de que pertencem ao ramo imperial. A 
nossa linha começa com Giacomo de Angelis ou Angeli, provavelmente um descendente de 
Giacomo filho de Gasparo. Trabalhou para os condes Thun em Caldes e em Trento entre as 
décadas de 1660 e 1690, iniciando como mensageiro mas já em 1664 é citado como um dos 
seus administradores.668 Casou com Anna e estava morto em torno de  1725. 669 Sabe-se que 
teve pelo menos um filho, o “nobre e muito reverendo senhor” don Giacomo Antonio de 
Angelis (Cloz, 15/03/1659 - 09/11/1724), capelão curado em Caldes, administrador do Castelo 
de Caldes e do Castelo de Mareccio para os condes Thun a partir da década de 1690 e 
representando-os como regolano maggiore na assembleia dos vicini de Caldes. Há poucas 
dúvidas de que é um outro filho o “nobre e muito reverendo senhor” don Giovanni Francesco 

                                                             
664

 Genealogisches taschenbuch, op. cit 
665 Innsbrucker Nachrichten, Volume 16. Wagner, 1869  
666 Genealogisches taschenbuch, op. cit. 
667 Nardon, Clara. Cioli e Ciolli della val di Sole. Trento, 2005  
668 Bonazza, Marcello. Famiglia Thun, linea di Castel Thun. Inventario della sezione Carteggio e atti (1418-1965). 
Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni culturali. Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio 
provinciale, 2016  
669 Nardon, op. cit. 
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de Angelis, jurista, prebendado em Caldes e sucessor de don Giacomo Antonio como 
administrador do Castelo de Caldes, falecendo em torno de 1740. 670 671 672 Don Carlo Antonio 
de Angelis, capelão em Caldes na década de 1650, cooperador na década de 1680, 
provavelmente era um irmão de Giacomo.673 
 
Apenas esses Angeli são encontrados em Caldes nesta época, além de Agnese de Angelis, que 
com segurança é nossa ancestral. A geografia apoia o parentesco com o grupo de Giacomo, e 
as ligações documentadas que sua sogra e seu marido mantinham com esses Angeli,674 mais 
seu casamento em uma importante família nobre de Caldes, não deixam espaço para duvidar 
que era uma parente próxima de Giacomo, com toda a probabilidade sua filha. Uma 
alternativa é ser filha de um Giovanni de Angelis que em 1687 também trabalhava para os 
Thun como ecônomo e procurador, mas ele estava então em Bolzano.675 Casou em 1712 com o 
nobre Carlo Antonio Manfroni de Caldes, gerando Domenico Manfroni.676   

  

                                                             
670 Nardon, op. cit. 
671 Archivio trentino, Volumes 27-29. Zippel, 1912, p. 106 
672

 Bonazza, op. cit. 
673 Nardon, op. cit. 
674 Nardon, op. cit. 
675 Ippoliti, Giuseppe & Zatelli, Angelo Maria [Ghetta, Frumenzio & Stenico, Remo (eds.)]. Archivi Principatus 
Tridentini Regesta Sectio Latina (1027-1777), Vol. I, Capsae 1 – 55. Arcidiocesi di Trento / Provincia Autonoma di 
Trento, 2001, p. 252 
676 Bottea, Tommaso. Genealogia della antica e nobile famiglia Manfroni di Caldes, desunta dai pubblici documenti 
di  alè e di Caldes, e qui delineata nell’anno 1881. Manuscrito. 

Eduard Angeli von Forstemann, foto da sua 
lembrança de falecimento em 1908. 
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Canestrini  
 
Linha: Dominico > Vicentio > Dominico > Antonio > Dominico > Anna Maria > Joannes (de 
Angeli) > Antonio Aloysius > Maddalena > Anna Cattarina Lucia (Rizzi) > Catharina (Rossi) > 
Victorio (Longhi) > Alcides  
 
 
O nome significa cestinho, e segundo Allen Rizzi, que descobriu a genealogia, provavelmente 
se originou na região da Val Sugana, onde foi registrado desde 1188. Também grafado 
Canestrin, Canestrino, Canistrin e Chenestrino.  
 
Dominico Canestrini nasceu em torno de 1540 na Val Sugana, falecendo em Romallo em data 
desconhecida. Não se sabe com quem casou e teve um único filho conhecido, Vicentio, que 
nasceu em torno de 1570 na Val Camonica, falecendo em Cloz antes de novembro de 1638. 
Vicentio é tido como o pioneiro do seu tronco na Val di Non e como o ancestral de todos os 
Canestrini da região de Cloz. Seu nome foi grafado também como Vincenz e teve o apelido 
Trie'tio ou Tristio. Foi um magistro, ou seja, mestre, chefe de uma oficina, ocupando-se como 
construtor. Sua descendência teve muitos professores e construtores. Foi casado com 
Madalena, nascida em torno de 1570 em Romallo, falecendo depois de novembro de 1638 em 
Cloz, tendo os filhos Dominico, Bartolomio (c. 1597 – 18/02/1677), Zonan (08/07/1600 – 
07/10/1662), Maria (04/11/1602), Caterina (24/02/1605), Nicolo (08/10/1607 – 05/08/1663), 
Martin (21/01/1610) e Vicentio (17/03/1612 – antes de 1678). Bartolomio foi atestado em 
1674 cedendo um censo a don Antonio Franch como forma de pagamento de uma dívida. 677 O 
documento é mostrado na próxima página. 

 

 
Dominico Canestrini nasceu por volta de 1595 em Cloz. Foi casado com Catherina, nascida em 
torno de 1595 em Cloz. Tiveram os filhos Madalena (19/08/1619), Antonia (08/02/1622), 
Maria (25/08/1625) e Antonio. 
 

Antonio Canestrini nasceu em Cloz em 5 de abril de 1628 e ali faleceu em 1º de abril de 1687, 
tendo casado com Maria, nascida em torno de 1634 em Cloz e falecida em 8 de maio de 1698. 
Seus filhos foram Dominico, Joannes Antonio (01/04/1660 –16/02/1705), Anna (14/12/1662 –
01/09/1711), Magdalena (28/07/1668), Vicentio I (01/07/1670  – antes de dezembro de 1671), 
Vicentio II (06/12/1671) e Joannes (10/03/1673). 
 
  

                                                             
677 Cooperativa Koinè. Parrocchia di Santa Maria Assunta in Romeno. Inventario dell'archivio storico (1583 - 2004). 
Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari, archivistici e archeologici, 2011 

Registro de batismo de Maria figliola da maistro Vicêtio muratore di Valcamonega habitatore in Clozio, e di 
Madalena sua cõsorte, cõpatri Pietro Rauz e comadre fu Maria figliola di Simõ Begar. (Maria filha do mestre 
Vicentio construtor de Val Camonica habitante em Cloz, e de Madalena sua consorte, padrinho Pietro Rauz e 

madrinha Maria filha de Simon Beger [Franch-Beger]). Foto de Genealogia del Trentino. 
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Dominico Canestrini nasceu em 28 de outubro de 1655 em Cloz, falecendo ali em 11 de 
fevereiro de 1724. Foi casado com a nobre Dominica Agnol, filha de Floriano Agnol e Anna, 
nascida em 20 de setembro de 1665 em Cloz, falecendo em 23 de junho de 1697. Casaram em 
23 de julho de 1681 e tiveram os filhos Anna Maria I (09/06/1694 – falecida pequena), Anna 
Maria II, Maria  (03/09/1685) e Antonio (06/09/1690 – 07/09/1702). Após enviuvar Dominico 
casou-se com Catharina Rauz, tendo mais filhos: Maria I, Maria II, Antonio, Joannes Antonio, 
Agatha, Catharina e Dominico. 
  
Anna Maria II Canestrini, nascida em 2 de abril de 1696 em Cloz, e ali falecendo em 13 de 
junho de 1779, foi casada com o nobre Francisco de Angeli. Sua descendência já foi citada na 
seção dos Angeli.  
 
Segundo Allen Rizzi é uma das famílias tradicionais de Cloz, mas a documentação disponível 
online é paupérrima em testemunhos antes do século XX, mas alguns são significativos. Entre 
1742 e 1750 Guglielmo foi premissário curado na paróquia de Maso di Vigo em Ton.678  

                                                             
678 Cooperativa Koinè. Parrocchia di Santa Maria Assunta in Vigo di Ton. Inventario dell'archivio storico (1391; 1616 - 
2009). Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici 

Bartolomeo Canestrini dà um censo em pagamento a don Antonio Franch, 1674. Provincia autonoma di Trento. 
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Antonio (1743-1807) estudou Medicina em 
Innsbruck, laureando-se em 1768. Considerado um 
competente profissional, foi enviado à Hungria 
pela imperatriz Maria Teresa para observar a 
epidemia de peste, escrevendo dois relatórios. 
Viajou a estudo por várias cidades, e depois 
clinicou em Schwaz na Áustria, onde foi médico 
provincial e médico da Câmara Imperial. Alguns o 
consideram o primeiro a realizar vacinação no 
Tirol, usando como cobaia seu próprio filho, 
embora essa primazia seja disputada com Peter 
von Scala. De qualquer forma, destacou-se pela 
promoção da vacinação na região e foi 
recomendado para receber um título, o que 
aparentemente não se concretizou.679 680 681 
Giovanni Antonio, nascido em 1787, foi pároco em 
San Nicolò em Castelfondo entre 1817 e 1835 e 
iniciou a compilação de todos os registros 
paroquiais de nascimento e casamento desde 
meados do século XVI, que estavam dispersos.682 
Entre 1835 e 1859 foi pároco decano de San 
Martino na mesma cidade, iniciou a organização 
dos registros paroquiais e construiu uma nova 
igreja.683 Em 1831 nasceu Hyeronimus, padre e 
decano da Paróquia de Cembra.684 Sisinio, morto 
em 1884, foi pároco de Smarano.685 Domenico, 
engenheiro-construtor, foi encarregado em 1884 de 
reformar a estrada do distrito de Pontarazza e Pausa, em 1909 recebeu o monopólio sobre a 
pesca no rio Novella e em 1923 foi designado mediador municipal.686  
 
No século XX podem ser citados  Angelo, comandante dos Bombeiros Voluntários entre 1924 e 
1933,687 Francesco, escritor, 688 Domenico, Vittorio, Darelano, Olivio e Michele, párocos de 
Santo Stefano; Gianfranco, conselheiro da seccional da Associazione Nazionale Alpini;689 
Rosalia, fundadora do grupo Donne Rurali;690 Stefano, vice-síndico e membro da Diretoria da 
Associação dos Amigos da Escola da Infância de Brez e Cloz  e do Conselho Editorial do 
informativo da comuna El Comun, e Fabrizio, conselheiro.691 

                                                             
679 “Nons- und Sulzberg, Civezzano und Pinè, Pergine, Valsugana”. In: Südtirolische Landschaften, 1899 (1) 
680

 Neuer Nekrolog der Deutschen, Volumi 11-12. Voigt, 1836 
681 Unterkircher, Alois. “Tyroler! lasset eure Kinder impfen – Sterblichkeitsverhältnisse und frühe 
Seuchenprophylaxe in Tirol am Beispiel der Pocken im 19. Jahrhundert”. In: Medikalisierung auf dem Lande, 2005 
(14) 
682 Cooperativa Koinè. Parrocchia di San Nicolò in Castelfondo. Inventario dell'archivio storico (1444 - 1985). 
Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici, 2011 
683 Cooperativa Koinè. Parrocchia di San Martino in Fondo. Inventario dell'archivio storico (1514 - 1952). Provincia 
autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2007 
684 Catalogus cleri saecularis et regularis Diocesis Tridentini.  Artigianelli, 1896 
685

 Catalogus cleri saecularis et regularis Diocesis Tridentini. Monauni, 1885 
686

 Cooperativa ARCoop & Arcaini, Roberta Giovanna. Comune di Brez. Inventario dell'archivio (1502 - 1951). 
Provincia autonoma di Trento. Servizio Beni librari e archivistici, 1991 
687 Vigili Volontari del Fuoco di Cloz. Storia 
688 Coro Parrocchiale Tassullo. Le Nostre Uscite. 
689 “Zona Alta Val di Non”. In: Doss Trent, 2012 (1) 
690 Flaim, Adriana. “Donne Rurali”. In: El Comun, 2015 
691 Comune di Cloz. Dichiarazione Ambientale 2009-2011 

A Igreja de San Martino em Castelfondo, construída 
pelo pároco Giovanni Antonio de Cloz. A torre pertence 
à igreja antiga que foi demolida. Foto H. Helmlechner. 
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Nascido em Revò (3 km) mas membro da família 
de Cloz 692 foi Giovanni (1835-1900), médico, 
filósofo e naturalista educado em Viena e Genova. 
Foi professor de História Natural na Universidade 
de Modena e lecionou Zoologia, Anatomia e 
Fisiologia na Universidade de Pádua. Junto com L. 
Salimbeni traduziu A Origem das Espécies de 
Darwin, contribuindo significativamente para a 
difusão do darwinismo na Itália. Foi o primeiro 
italiano a ensinar o darwinismo em uma 
universidade. Conduziu pesquisas em Zoologia 
Sistemática, Antropologia e Paleontologia, na 
tentativa de definir a genealogia e classificação da 
espécie humana. É tido como o pioneiro da 
moderna Antropologia italiana, fundando em 
Pádua a primeira cátedra. Considerado um 
mestre brilhante, um pesquisador genial e um 
dínamo cultural, em Modena fundou a Società dei 
Naturalisti Modenesi e em Padua a Società 
Veneto-Trentina di Scienze Naturali, fundou na 
Universidade de Pádua o primeiro laboratório de 
Bacteriologia da Itália, conduzindo pesquisas 
pioneiras e originais e publicando com seu irmão 
Riccardo, também, cientista, um elogiado 
tratado. Deixou trabalhos seminais também na 
Acarologia e na Ictiologia.  
 
Foi ativo na política e na sociedade, tornando-se um ponto de referência para o irredentismo. 
Segundo Baccio Baccetti, “além desse compromisso com a vida política, devemos notar a 
sensível influência que seu pensamento exerceu, além dos estudos científicos específicos, na 
cultura da época, tanto que foi elevado à condição de símbolo da luta pela liberdade da 
ciência, da pessoa humana e das nações contra o conservadorismo eclesiástico e político. Foi 
um representante intransigente da cultura positivista da segunda metade do século XIX, cujo 
espírito se expressava na oposição constante e polêmica da ciência à fé”. 693 694  
 
Seu irmão e discípulo Riccardo foi outro cientista de mérito. Estudou em Clausen, Bolzano e 
Padua, graduando-se em Ciências Naturais. No mesmo ano o Ministério da Agricultura 
encarregou-o, juntamente com Giovanni, de realizar pesquisas sobre os corais das costas da 
Sicília, resultando em um importante estudo. Assumiu a posição de assistente no Gabinete de 
Zoologia e Anatomia Comparada em Padua e começou um período de intensa atividade como 
pesquisador, professor e secretário da Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali. Em 1886 
tornou-se livre-docente, passando a ensinar Zoologia em Padua, onde faleceu precocemente 
em 1891. Especializado em Ictiologia, Bacteriologia, Protistologia, Aracnologia e Entomologia, 
deixou vários trabalhos e foi um grande defensor do darwinismo.695  
 

                                                             
692 “Nons- und Sulzberg, Civezzano und Pinè, Pergine, Valsugana”. In: Südtirolische Landschaften, 1899 (1) 
693 “Canestrini, Giovanni”. In: Enciclopedia Treccani online. 
694  Baccetti, Baccio. “Canestrini, Giovanni”. In: Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 18, 1975 
695 Tortonese, Enrico. “Canestrini, Riccardo”. In: Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 18, 1975 

Giovanni Canestrini. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/modena/
http://www.treccani.it/enciclopedia/lorenzo-salimbeni/
http://www.treccani.it/enciclopedia/lorenzo-salimbeni/
http://www.treccani.it/enciclopedia/italia/
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Don Giambattista nasceu em Revò em 1797, e 
entre 1833 e 1875 foi prior do famoso Santuário 
de São Romedio. Em 1855 renunciou em favor da 
igreja às rendas que recebia sobre umas terras.696  
 
Neste grupo se inclui Giuseppe, nascido em Trento 
em 1807. Estudou Estatística e Economia Política 
na Universidade de Viena, mas não se formou, 
mudando-se para Paris entre 1830 e 1832, onde 
viveu miseravelmente com trabalhos ocasionais 
como copista, secretário, pesquisador de 
arquivos, colaborando com vários intelectuais em 
um projeto de resgate de documentação inédita 
sobre a história francesa. Em 1837 tornou-se 
secretário do bibliotecário de Versalhes. Isso lhe 
deu estabilidade financeira, permitindo que 
voltasse à Itália. Radicado em Florença, onde sua 
reputação de excelente pesquisador já o 
precedera, logo integrou-se à elite intelectual, 
passando a colaborar em outros projetos de 
pesquisa importantes, especialmente o Archivio 
Storico Italiano, onde se destacam textos sobre a 
história florentina, as relações entre Florença e 
Hungria e entre Florença e Portugal, as relações 
entre Avignon e as comunas italianas no século 
XIV e a história militar da Itália medieval.  
 
Era um ativista apaixonado e em 1848 ingressou na política, representando a cidade junto ao 
governo romano. Estabeleceu contato com políticos franceses e foi incumbindo de outro 
projeto de grande vulto para recolher documentos diplomáticos relativos às relações entre a 
Toscana e a França. Mas a obra a que dedicou o maior esforço por vários anos, e que é 
considerada sua obra-prima, foi a edição monumental dos trabalhos inéditos de Francesco 
Guicciardini, publicada em dez volumes em Florença entre 1857 e 1867.  Em 1859, com o 
estabelecimento do governo provisório da Toscana, foi-lhe confiada a co-edição das obras 
completas de Maquiavel, mas o projeto foi interrompido no primeiro volume, que não 
obstante constitui a primeira contribuição importante para o estudo dos sistemas financeiros 
de Florença e, por analogia, dos Municípios Italianos em geral, finalmente dedicando-se aos 
seus principais interesses: o estudo das estruturas administrativas e econômicas da cidade 
medieval e da ciência política da Renascença italiana. Em 1860 foi eleito deputado da VII 
legislatura pelo colégio de Montepulciano e reeleito para o mesmo colégio nas eleições de 
1861. Em 15 de julho de 1862 foi nomeado diretor da Biblionteca Nacional de Florença, cargo 
que manteve até falecer em 1870. Hoje suas interpretações são criticadas em vários aspectos, 
mas continua reconhecido como um importante intelectual do século XIX.697  
 
  

                                                             
696 Cooperativa Koinè. Parrocchia di San Romedio presso il santuario di San Romedio. Inventario dell'archivio (1482-
1992). Provincia autonoma di Trento. Servizio Beni librari e archivistici, 1994 
697 Petrucci, Armando. “Canestrini, Giuseppe”. In: Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 18, 1975 

Santuário de San Romedio, foto de Rolandob/Wikimedia 
Commons. 
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Sandro nasceu em 1922 de uma família de Cloz que se fixou em Rovereto na década de 1830, 
tornou-se advogado, celebrizando-se na atividade política e na luta contra o Fascismo, 
recebendo muitas homenagens, como a cidadania honorária das comunas de Erto e Casso.698  
699  Em Rovereto nasceram Gustavo, padre e decano da Paróquia de Besenello,700 e Maria, 
insigne professora de Filosofia e História no Liceo Rosmini, membro do Conselho Provincial e 
dedicada à promoção da cultura e do civismo.701  
 
Em Romallo os Canestrini continuaram florescendo. Vincenzo e Giovan participavam do 
Conselho e em 1740 colaboraram na reforma da Carta de Regras da comuna.702 Ainda hoje a 
família se encontra ali com grande número de membros. Ao mesmo grupo pertencem os que 
se radicaram em Cis, Brez, Dambel, Cles, Castelfondo, Livo e Malgolo.  
 
Também merece nota Giovanni de Coredo, nascido em 1893, engenheiro, que viveu 
principalmente em Milão, onde fez fama como jornalista do setor automobilístico, um dos 
idealizadores da corrida Mille Miglia, fundada em 1927, vice-presidente da Comissão Técnica 
da F.I.A. e presidente da Unione Italiana Giornalisti dell'Automobile. Era também apaixonado 
pela história da tecnologia dos transportes, deixando vários livros sobre o tema.703 704 
 
  

                                                             
698 Grosselli, Renzo. “L’uomo che vinceva le cause perse”. L’Adige, 29/01/2012 
699 Perer, Corona. “Ingegnere, Sandro Canestrini, l'avvocato del Vajont”. Sentiere, 17/09/2013 
700 Catalogus cleri saecularis et regularis Diocesis Tridentini. Artigianelli, 1896 
701 “Addio alla prof Maria Canestrini”. Trentino Corriere delle Alpi, 06/09/2015 
702 Giacomoni, op. cit. 
703 Mille Miglia. Come nacque la Mille Miglia. 
704 Targa Florio. Giornalisti.  

O jornalista Giovanni Canestrini (esq.) junto de Tazio Nuvolari no Autodrómo de Modena em 1951, foto Targa Florio. Ao 
lado, Sandro Canestrini sendo homenageado pelo sindaco de Rovereto.  Foto Corriere degli Alpi. 
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Gembrin 
 
Linha: Gembrin > Romedius Gembrin > Nicolo > Romedius > Romedius > Romedius > Joannes 
> Dominico > Dominico > Jacob Maximiliano > Maria Magdalena > Antonio Aloysius (Angeli) 
> Maddalena > Anna Cattarina Lucia (Rizzi) > Catharina (Rossi) > Victorio (Longhi) > Alcides  
 
 
Também grafado Gembrini, Zembrini, Zombrin, Zembrin, Cembrin, Cembria. Não há quase 
informações sobre esta família em Cloz, a não ser que foram vicini, mas deviam ter uma 
origem distinta, pois há registro de pelo menos três casamentos na nobreza e um 
apadrinhamento muito ilustre. Nome raríssimo em toda a Itália. Parece que estão quase 
extintos em Cloz, e salvo uma ou outra pessoa, só é mencionada a existência de uma rua 
denominada Giovanni Romedio Gembrin. A genealogia foi traçada por Allen Rizzi.  
 
O mais antigo ancestral é Gembrin de Cloz, que nasceu por volta de 1415. Foi pai de Romedius 
Gembrin, nascido em torno de 1450 em Cloz, que deixou o filho Nicolo Gembrin, nascido em 
torno de 1480 em Cloz. De uma esposa desconhecida Nicolo gerou Romedius e Nicolo (c. 1520  
– depois de 05/12/1585). 
 

Romedius Gembrin nasceu aproximadamente em 1515 em Cloz, falecendo depois de 1550. Foi 
vicino e deputado da Regra de Cloz, um dos encarregados da reforma da Carta de Regras em 
1550.705  Com uma esposa desconhecida gerou Romedius e Zonan (c. 1554 – depois de 1585). 
 
Romedius Gembrin nasceu em Cloz em torno de 1550, falecendo depois de 1585. Não se sabe 
com quem casou, deixando apenas um filho, Romedius. 
 
Romedius Gembrin, nascido c. 1576 em Cloz, foi chamado de magister (chefe de uma oficina 
artesanal não especificada), foi citado em um processo de caça às bruxas de 1612, e em 1626 
constituiu um censo em favor de Giovanni Zaffoni.706 O documento é mostrado na próxima 
página. Casou-se com Pasqua, gerando Michele (bat. 17/07/1599), Maria (c. 1602 – depois de 
1626) e Joannes.  

 

Joannes Gembrin nasceu em torno de 1608 em Cloz. De sua esposa não se preservou o nome, 
tendo gerado apenas um filho, Dominico Gembrin, que nasceu por volta de 1636 em Cloz. 
Casado com Maria, nascida em c. 1639 em Cloz e falecida em 24 de julho de 1699, Dominico 
foi pai de Joannes (08/03/1666 –22/06/1735), Romedio (c. 1668 –14/10/1749) e Dominico. 
 

  

                                                             
705 Comune di Cloz. Bibliografia: Cloz nell'Anaunia di Conter Don Luigi. 
706 Cooperativa ARCoop & Arcaini, Roberta Giovanna. Comune di Cloz. Inventario dell'archivio storico (1320-1952) e 
degli archivi aggregati (1887-1981). Provincia autonoma di Trento. Servizio Beni librari e archivistici 1992 

Registro de batismo de Michele, filho de mestre Romedio Gembrino e Pasqua. Trentino Genealogy. 
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Romedio Gembrin constitui um censo, 1626. Provincia autonoma di Trento. 
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Dominico Gembrin nasceu em Cloz em 20 de maio de 1673, falecendo em 20 de abril de 1724. 
Se não tinha antes, nesta altura a família sem dúvida já havia ganhado prestígio, fazendo com 
que Dominico pudesse casar com a nobre Dominica Franch, filha de Georgio Franch-Taialargo 
e Anna Maria, nascida em 21 de maio de 1675 em Cloz, onde faleceu em 17 de setembro de 
1750. Casaram em 1º de fevereiro de 1701, gerando Maria (23/04/1702 – 07/12/1775), 
Dominico (17/02/1701 – antes de 1707), Giorgio (28/09/1703), Catharina I (08/03/1706 – 
antes de março de 1712), Dominico (26/09/1707), Jacob Maximiliano e Catharina II 
(07/07/1709). 
 
Jacob Maximiliano Gembrin nasceu em 7 de junho de 1709 em Cloz, e teve como padrinho de 
batismo o príncipe-bispo de Gurck. Casou-se primeiro com Dominica, tendo o filho Dominico, e 
depois de viúvo uniu-se à nobre Lucia de Angeli, filha de Joannes de Angeli e Anna Maria Ritz, 
já citados. Seu segundo casamento produziu Anna Maria (14/02/1735), Lucia (28/12/1736), 
Maria Magdalena, Joannes Dominico (07/06/1741 – 21/07/1775) e Dominica (c. 1733 –1803). 
 
Maria Magdalena Gembrin, nascida em 21 de setembro de 1766 em Cloz e falecida depois de 
7 de abril de 1764, casou-se com o nobre Joannes Angeli, filho de Francisco de Angeli e Anna 
Maria Canestrin, cuja descendência já foi abordada. 
 
Valentin Zembrini nasceu em Cloz e em 1649 era pároco de Lauregno.707 Don Modesto, 
nascido em Cloz em 1875, foi capelão das irmãs da Santa Cruz e missionário na América. Foi 
família muito pequena, e hoje há mais gente com o sobrenome na América do que na Itália. 
 
 
 

Fugà (De Fugantis) 
 
Linha: [Amator de Taio > Bertone] > ... > Bertone > Federico Fugantus > ... > Piero Fugà > 
Antonio Goris-Fuge > Petro > Lucia > Joannes (de Angeli) > Lucia > Maria Magdalena 
(Gembrin) > Antonio Aloysius (Angeli) > Maddalena > Anna Cattarina Lucia (Rizzi) > Catharina 
(Rossi) > Victorio (Longhi) > Alcides  
 

 
Piero Fugà ou Fuganti 708 nasceu em Cloz aproximadamente em 1570, esposando Gnes 
(Agnese) Goris. Tiveram os filhos Maria Fugà (20/10/1599), Lucia Fugà (22/11/1602) e Antonio 
Goris-Fuge. Antonio Goris-Fuge nasceu em torno de 1597 em Cloz, casando-se com Lucia, 
nascida cerca de 1600 em Cloz, gerando com ela Maria Dominica (c. 1637) e Petro.   
 
Petro Fugà nasceu em torno de 1640 em Cloz, casando com Maria, nascida em torno de 1640 
em Cloz e morta depois de 1672. Tiveram os filhos Agnes I (16/04/1671 – antes de novembro 
de 1678), Agnes II (23/11/1678), Antonio (08/02/1663 – 24/09/1663), Lucia, Petro I 
(25/12/1664 – antes de julho de 1666), Petro II (31/07/1666 – antes de maio de 1669), Petro III 
(12/05/1673), Petro IV (12/05/1669  – antes de 1673), Stefano (01/05/1676) e Antonio (c. 
1672 – 06/03/1727). Lucia Fugà nasceu em 14 de fevereiro de 1660 em Cloz. Foi casada com o 
nobre Stefano de Angeli, já citados na seção Angeli.  

                                                             
707 Ungerer, Edmund. Laurein auf dem Nonsberg : Kirche und Dorf im Werden, Ringen und Umbruch. Tappeiner, 
1999 
708 Lorenzi, E. “Osservazione Etimologiche sui Cognomi di Val di Non e di Val di Sol”. In: Tridentum rivista bimestrale 
di studi scientifici, 1904 (7-8) 
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No Trentino o sobrenome é grafado Fugà, Fuga, Fugantis, Fuganti, Fugata e Fugati. Os 
primeiros registros estão em Taio (11 km de Cloz). O fundador da família provavelmente foi 
Amator de Taio, que foi viator de Taio (oficial de justiça) e estava morto antes de 5 de julho de 
1323. Seu filho Bertone de Taio e a esposa a domina Rosa em 1323 venderam terras para o 
dominus Gislimberto Thun. 709 
 
Um outro Bertone de Taio, provavelmente neto ou bisneto do primeiro e dito Badochus, 
estava morto antes de 25 de março de 1454. Seu filho Federico de Taio, alcunhado Fugant ou 
Fugantus, foi procurador da comuna, e em seu nome vendeu terras em 1454 para o dominus 
Antonio de Castel Coredo. Seu apelido batizou sua descendência. Estava morto antes de 20 de 
junho de 1481, deixando os filhos Francesco e Lazzaro de Fugantis.710  
 
Lazzaro vendeu um vinhedo, um campo e uma lavoura em 1481, foi arrendatário de um 
moinho pertencente aos Thun, e em 1483 foi liberado do pagamento do aluguel se ele 
permitisse que seus herdeiros, seu sobrinho Federico e seu parente Luca filho de Franceschino 
também pudessem ser incluídos no contrato. 711 Em 1511 o mestre ser Romedio filho de 
Lazzaro era testemunha em um contrato e em 1551 aparece como notário. Em 1512 Tomeum 
(Tomaso) filho de Lazzaro era um dos árbitros em uma disputa  entre várias comunas pela 
exploração dos recursos dos montes Rodezza e Taluazza. O spettabile dominus Vettor (Vittore) 
Fugantis, filho de Romedio, foi notário imperial ativo em Taio, Vervò e Tres entre 1534 e 1571. 
Em 1542 Federico era testemunha em um contrato, em 1653 don Romedio era pároco de 
Taio.712  713 714 715  
 
No século XVII possuíram uma grande propriedade rural em Taio, o Maso Rauti. Em 1718 
Francesco era eremita no Eremitério de Santa Giustina; em 1724 o signor Bortolameo filho de 
Romedio é testemunha em um ato relativo ao Eremitério, e foi regolano de Dermulo (1 km de  
                                                             
709 Andreolli, Claudio & Franzoi, Stefania. Famiglia Thun, linea di Castel Bragher. Regesti delle pergamene della 
Sezione IX dell'archivio. Provincia autonoma di Trento, Soprintendenza per i Beni librari archivistici e archeologici, 
2010 
710 Andreolli & Franzoi, op. cit. 
711 Andreolli & Franzoi, op. cit. 
712 Comai, Piergiorgio. Storia giorno per giorno seguendo i documenti presenti in archivi di Tres di Vervò e dei Thun 
1450 -1599. 
713 Stenico (1999), op. cit. 
714 Comai, Piergiorgio. Annali di Vervò dal 1500 al 1649. 
715 Comai, Piergiorgio. Annali di Vervò dal 1650 al 1700. 

Trecho final de um ato legal lavrado pelo notário Vettor de Fugantis, 1553, com sua marca e assinatura. Provincia 
autonoma di Trento. 
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Ruínas do Eremitério de Santa Giustina, foto Paolo Inama. Abaixo, lápíde comemorativa de don Pietro Fuganti, 
foto Comune di Tonadico. 
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Taio) em 1735, Giovanni Antonio era eremita em 1741.716 717 Don Pietro de Taio (1787-1810) 
foi capelão dos expostos em Primiero.718  
 
Um ramo mudou-se para Tonadico, onde o monge franciscano e padre don Pietro (1786-1861) 
foi estimado capelão e cura de almas na Igreja de San Vittore por trinta anos, lembrado em 
uma lápide na fachada. Também foi naturalista e deu uma importante contribuição para o 
desenvolvimento da apicultura local com o tratado Osservazioni pratiche sulla coltivazione 
delle api, precedute da un discorso sull'agricoltura. Ali nasceu Cesare (1867-1949), que mudou-
se para Primiero e depois para o Brasil, onde foi distinguido empresário com uma rede de 
supermercados, recebendo uma comenda do governo brasileiro.719 720 
 
 
 
 

Goris  
 

Linha: Gose > Antonio (Goris-Fuge) > Petro > Lucia > Joannes (de Angeli) > Lucia > Maria 
Magdalena (Gembrin) > Antonio Aloysius (Angeli) > Maddalena > Anna Cattarina Lucia (Rizzi) 
> Catharina (Rossi) > Victorio (Longhi) > Alcides  
 
 
O sobrenome Goris só foi atestado no Trentino com Gose, e ou veio de outra região ou é uma 
corruptela local de Gregoris/Gregori. Gose (Gnese, Agnese), nascida em torno de 1570-80, 
casou em Cloz com Piero Fugà ou Fuganti, dando origem a Antonio Goris-Fuge.  
 
O sobrenome Gregoris/Gregori  se encontra disperso por todo o Trentino, mas não é claro se 
realmente deu origem a Goris. Fica uma amostragem. Em Segno (12 km) Cristoforo filho de 
Nicolò Gregori tinha terras em 1471. 721 Em Romallo (2 km) Antonio de Gregori era avaliador 
de terras em 1547.722 Em Tres (10 km) Battista de Gregoris era testemunha na admissão de um 
vicino em 1606; Stefano filho de Andrea de Gregoris foi citado em 1622;723  Bartolomeo 
Gregori de Fondo (4 km) em 1627;724 Giorgio Gregori de Bresimo (9 km), 1629.725   
 

 

 

                                                             
716 Inama, Paolo. L’Eremo di Santa Giustina. 
717 Inama, Paolo. Le Regole della Comunità. 
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Sartori  

Linha: Luca > Luca > Giacomo > Donato > Giacomo Antonio >... > Teresa > Cecilia (Manfroni) > 
Maddalena (Angeli) > Anna Cattarina Lucia (Rizzi) > Catharina (Rossi) > Victorio (Longhi) > 
Alcides  
 
 
Os Sartori vêm do Trentino. A nobre 
Teresa Sartori foi casada com o nobre 
Domenico Manfroni de Caldes, gerando 
Cecilia Manfroni,726  casada com o nobre 
Antonio Angeli de Cloz.  
 
Os pais de Teresa não são conhecidos, 
mas não há muitos Sartori no Val di Sole 
no século XVIII e nobre há apenas uma 
família, a de Donato Sartori (1634-1721), 
com feudo em Croviana, a 3 km de Caldes. 
Dois de seus descendentes foram notários 
ativos em Malè, que também fica colada 
em Caldes, na mesma época em que 
Domenico Manfroni, o esposo de Teresa, 
atuou em Malè como notário e 
chanceler.727 728 Além disso, os Manfroni 
eram uma das duas mais ricas e influentes 
famílias de Caldes,729 e para que Teresa 
pudesse ter casado nesta família os seus 
Sartori precisavam ter importância. Que 
as famílias se conheciam é evidente, e não 
parece haver muito lugar para dúvidas 
sobre a origem de Teresa. O brasão Sartori 
é mostrado ao lado mas suas cores foram 
perdidas.730 
 
Nosso ramo parte de um grupo de Sartoris 
estabelecidos inicialmente em Denno e 
Nanno e depois em Piano de 
Commezzadura, onde fizeram parte da 
vicinia, depois se ramificando para Trento e Croviana, sendo grafados como del Sartor, de 
Sartoribus, Sartorii, Sartori.  
 
O primeiro conhecido é Nicola filho de Bozzio de Sartoribus de Denno (4 km de Nanno), que 
em 1454 vivia em Pellizzano (6 km de Commezzasura), onde recebeu terras em aluguel de ser 
Giorgio de Castel Cles.731 O documento é mostrado na próxima página. Giovanni, morto antes  
 

                                                             
726 Nardon, Clara. Cioli e Ciolli della val di Sole. Trento, 2005  
727 Nardon, op. cit. 
728 Archivio di Stato di Trento. Atti dei Notai suddivisi per Giudizio (1477-1833) buste n. 5276 
729 Ausserer (1899), op. cit. 
730 Ausserer, Carl. “Sartori”. In: Tiroler Wappen. Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum 
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de 1492, foi pai de Ognibene, citado 
junto com Giorgio quando a comuna de 
Commezzadura comprou o Monte da la 
Costa em 1492.732 
 
Giacomo de Piano em 1579 vivia em 
Trento como sacristão.733 Odorico, filho 
de Giacomo, foi citado em 1602 na 
Carta da Regra de Piano. 734 Andrea era 
cônsul de Commezzadura em 1731.735 A 
família se extinguiu nesta cidade no 
início do século XX.736  
 
Enquanto isso, encontramos em torno 
de 1530 ser Domenico de Sartoribus ou 
del Sartor em Nanno, onde sua família 
passou a comprar censos como forma 
de investimento 737 e iniciou sua 
tradição notarial. Domenico foi pai do 
dominus Bartolomeo de Sartoribus, 
ativo em Coredo, Ripa de Trento e 
Nanno como notário imperial entre as 
décadas de 1570 e 1610, recebido no 
patriciado de Trento em 1576.738 739 740 
741 742 743 Dois atos que lavrou são 
mostrados na próxima página.  
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Podetti, Pietro. Famiglie e condizioni di vita.  
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734 Podetti, op. cit. 
735 Giacomoni, Fabio. Carte di regola e statuti  
delle comunità rurali trentine, Volume 1. Jaca, 1991. 
736 Podetti, op. cit. 
737 Odorizzi, vol. 2, p. 62 
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 Giacomoni, p. 248 
739 Archivio trentino, Volumi 1-3, 1882 
740 Forenza, Nino. Palazzo Tomelin e il Borgo  
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741 Sajanelli, Giovanni Battista. Historica  
Monumenta Ordinis S. Hieronymi Congregationis  
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Trento, 2004, p. 113 
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Dois documentos produzidos pelo notário Bartolomeo de Sartoribus de 
Nanno, 1590. Abaixo, sua marca profissional. Provincia Autonoma di 

Trento. 
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Domenico também foi pai de Zanotto de Sartoribus (del Sartor) de Nanno, que em 1555 
arrendou um moinho em Terres. Entre 1565 e 1575 Bartolomeo filho de Zanotto tinha censos 
em Rallo. 744 745 Bartolomeo estava morto antes de 1590, quando aparecem seus filhos 
Giovanni e Pietro na assembeia dos vicini junto com Giacomo filho do finado Antonio. 746 
Giovanni Domenico vivia em Nanno em torno de 1620747 e em 1650 sua mulher a nobre 
Antonia Cioli estava em Caldes servido de testemunha no batismo de Domenico Antonio Cioli. 
Antonio Manfroni foi a outra testemunha.748 É o primeiro contato registrado com a família do 
marido da nossa Teresa. Em 1620 são listados entre os chefes de família em Nanno mestre 
Zanoe e Zanol.749 
 
Nossa linha inicia com Luca Sartorii de Nanno, morto antes de 1590, pai do dominus Luca 
Sartorii, morto antes de 1627, pai de Giacomo e Bartolomeo. 750 751 752 O dominus Bartolomeo 
de Sartoribus de Nanno foi notário ativo entre as décadas de 1630 e 1660. Em 1666 era notário 
em Ripa de Trento e no mesmo ano foi testemunha em Trento, sendo chamado de sábio.753 754 
 
Giacomo Sartori (Jacobo de Sartoribus) é atestado pela primeira vez em Nanno em 1627 
quando serviu de testemunha em uma disputa entre o capitão do castelo de Nanno e o 
dominus Giovanni Bruni. No início da década de 1630 se radicou em Piano, onde casou com 
Margarita e foi pai de Donato. Em 1648 serviu como testemunha em Piano.755  756 757 Em 1681 
ele e seu irmão Bartolomeo levantaram um altar na igreja do Mosteiro de Ripa de Trento, 
sendo ambos chamados de nobres.758  
 
Donato Sartori (de Sartoribus) nasceu em Piano em 1634, viveu algum tempo em Trento e 
depois se radicou em Croviana, onde adquiriu o feudo de Belvedere, sendo investido pelo 
bispo de Trento Francesco Alberti Poia em 28 de fevereiro de 1681 em troca da promessa de 
boa vassalagem. O diploma é mostrado na próxima página. Faleceu em 1721.759 760 Donato 
teve um irmão, Fabiano, que viveu em Trento como padeiro.761 O feudo de Belvedere havia 
sido criado em 1519 para os Busetti de Rallo, e Carl Ausserer, falando sobre os Busetti, diz que 
a família também eram conhecida como Busetti de Sartori.762 Isso leva a crer que Donato fosse 
aparentado na família Busetti.   
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 Stenico, Marco. “Il diviso al piano: il paesaggio agrario del Contà nei secoli XIV-XVIII”. In:  Stenico, Marco & 
Franceschini, Italo. Il Contà: uomini e território tra XII e XVIII secolo. Gruppo Alpini Flavon, 2015, p. 192 
745

 Odorizzi, op. cit. 
746 Giacomoni, p. 237 
747 Inama, Paolo. Le famiglie Cordini. Dermulo 
748

 Nardon, Clara. Cioli e Ciolli della val di Sole. Trento, 2005, p. 59 
749 Odorizzi, vol. 2, p. 10 
750 Odorizzi, vol. 2, p. 70 
751 

Sajanelli, Giovanni Battista. Historica Monumenta Ordinis S. Hieronymi Congregationis B. Petri de Pisis, ed. II. 
Tomus III. Conzatti, 1762, p. 407 
752 Giacomoni, p. 237 
753 “Notizie genealogiche della famiglia Migazzi di Cogolo nella Valle di Sole”. In: Archivio trentino, 1883 (II): 164 
754 Stenico, Remo. Notai che operarono nel Tridentino dall'anno 845 ricavati soprattutto dal Notariale tridentinum 
del P. Giangrisostomo Tovazzi MS 48 della Fondazione Biblioteca San Bernardino di Trento. San Bernardino,.1999, p. 
304 
755 Tovazzi, Giangrisostomo. Compendium diplomaticum sive tabularum veterum. Tomus secundus. S. Bernardino, 
1789 
756 Odorizzi, vol. 2, p. 70 
757 Podetti, op. cit. 
758 Sajanelli, op. cit. 
759 Podetti, op. cit. 
760 Ausserer (1899), op. cit. 
761 Tridentum, Volume 4. Societa tipografica editrice trentina, 1901, p. 348 
762 Ausserer, Carl. “Busetti”. In: Tiroler Wappen. Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum 



157 
 

  
Diploma de investidura de Donato Sartori no feudo de Belvedere, Provincia autonoma do Trento. 
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Na descendência de Donato há muitos notários. A partir dele perde-se o fio da sequência até 
Teresa. Donato foi pai do nobre Giacomo Antonio Sartori, que em 1689 estudava na 
Universidade de Pádua. Outro filho deve ter sido Francesco, cujo filho Giovanni Battista, 
notário, em 1691 estudava em Pádua e participou da assembleia de vicini de Croviana em 
1727.763 764 O spettabile signor Francesco Lorenzo participou da reforma da Carta da Regra de 
Croviana em 1700765 e atuava como notário em torno de 1721. Donato II Ludovico e seu filho 
Giovanni, notários licenciados em 1727, Giovanni em 1737 estava em Pádua estudando.766 767 
Donato III Giovanni Grisostomo, notário público de Croviana, ativo entre 1735 e 1763, 
chanceler de Rabbi (7 km), síndico de Croviana em 1747, e seus filhos Lorenzo Francesco, 
notário ativo em Malè de Caldes (2 km) entre 1765 e 1807, e Giovanni, também notário, ativo 
em Malè entre 1794 e 1817.768 769 Em 1785 don Giuseppe de Croviana era cura de Magrasso.770  
 
O ano de nascimento de Teresa Sartori não é conhecido, mas seu marido Domenico Manfroni 
de Caldes, chanceler de Malé, nasceu em 1723. Ela deve ter mais ou menos a idade dele, pois 
casaram em 1745. Ela faleceu depois de 21 de maio de 1800, quando fez seu testamento. O 
marido já era morto. Em 1814 atuavam em Malè os notários Giovanni Sartori de Croviana e 
Antonio Dionisio Manfroni. 771  
 
A família ainda floresce em Croviana. A antiga sede do feudo de Belveder, datada do século XV, 
hoje conhecida como Casa Busetti, é uma das mais destacadas edificações da cidade pela sua 
antiguidade e importância histórica. Contudo, a rica decoração do seu interior foi quase toda 
perdida em sucessivas reformas.772 773  

                                                             
763 Segarizzi,  Arnaldo. “Professori e scolari trentini nello studio di Padova”. In: Archivio trentino, 1907-1914; XXII-
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Antiga Casa Sartori em Croviana, foto Google Maps.  
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Manfroni (Dalle Caneve) 

Linha: Antonio de Caldes > Girardino > Nicolò Girardin > Girardino dalle Caneve > Pietro 
Girardini > Bartolomeo, dito Manfrono > Giovanni Giacomo Manfroni > Giacomo > Giovanni 
> Antonio Manfroni de Manfort > Giovanni > Domenico > Carlo Antonio > Domenico > Cecilia 
> Maddalena (Angeli) > Anna Cattarina Lucia (Rizzi) > Catharina (Rossi) > Victorio (Longhi) > 
Alcides  
 
 
Os Manfroni se concentraram em Caldes, de onde 
vêm nossos ancestrais, onde se tornaram a família 
mais influente, desempenhando um papel de primeiro 
plano em sua história ao longo de três séculos. É a 
única das antigas famílias nobres locais que ainda 
sobrevive.774  Conforme narra o historiador Alberto 
Mosca, a família se originou na região de Flavon. Seus 
progenitores pertenciam à família Dalle Caneve (A 
Canipis), que usou também o apelido Girardi ou 
Girardini por algum tempo, atestada desde 1386 
como súditos dos condes de Flavon.  
 

“Família antiga e de notável interesse 
histórico. Sabemos que se tratavam de súditos 
dos condes de Flavon, e como tais estavam 
presentes em Caldes em feudos dos Flavon, 
que depois foram herdados pelos condes de 
Spaur. A análise das fontes mostra como as 
famílias Dalle Caneve e Manfroni têm uma 
origem comum, o que nos leva a pensar que 
também os Manfroni originalmente eram 
súditos dos condes. A primeira referência cita 
Bartolomeo em 1386, indicado como um 
colono no Val di Rabbi. No testamento de 
Francesco de Caldes, de 5 de abril de 1416, é 
citado como confinante às suas terras uma 
área pertencente aos Canepis de Caldessio. 
Estiveram presentes em Caldes com numerosos ramos desde o fim do século XV”.775  
 

Em 1478 Girardo filho de Nicolò Girardi era síndico da Igreja de San Bartolomeo. Em 1479 
Valentino filho de Giovanni a Canipis de Caldes e seus sobrinhos Matteo e Gregorio dito Golo, 
filhos de um irmão de Valentino, provavelmente Bartolomeo, se envolveram em uma luta que  
resultou em um morto e vários feridos. Em 1480  são citados Giovanni filho de Bartolomeo a 
Canipis e Giorgio e Tomeo filho de Girardo filho de Girardo, junto com Giovanni, os herdeiros 
de Pietro e Matteo filho de Bartolomeo. No mesmo ano os Dalle Caneve herdaram os bens de 
Betino di Lovere. Em 1489 Pietro filho de Baldassarre de Girardinis de Caldes é síndico de 
Mezzana, Roncio e Menas. O mesmo Golo dalle Caneve em 1499 era síndico do condado de 
Flavon. Em 1490 Pietro, Antonio e Gotardo, filhos do então finado ser Giovanni dalle Caneve, e 
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os irmãos Matteo e Nicolo, filhos do finado Bartolomeo filho do dito ser Giovanni, se 
envolveram em uma disputa com os vicini de Ortisè sobre a exploração dos campos do Vale de 
Rabbi. Em 1537 Bonomo vendeu terras. (O documento é mostrado na próxima página) Nesta 
época Lienart dalle Caneve habitava em Rabbi, e ali em 1545 vivia Stefano filho de Tomeo de 
Girard de Caldes. Em 1504 Golo e Paolo filho de Girardo de Caldes, com outros, foram 
encarregados por Graziadeo Spaur de realizar o inventário de todos os bens dos condes no Val 
di Sole. Em 1465 Antonio de Girardinis de Caldes vivia em Samoclevo. Nel 1482 Gottardo a 
Canepis vivia em Malé. Em torno de 1522 Bartolomeo filho de Matteo é síndico da Igreja de 
San Bartolomeo. Bonomo, Bartolomeo e Michele se destacaram nas Guerras Camponesas de 
1525. Em 1586 Matteo filho de Bartolomeo participa da reforma da Carta da Regra de Caldes. 
A família aparece nos registros paroquiais até o fim do século XVII, quando se extingiu 
localmente. Contudo, o ramo que se fixou em Rabbi sobreviveu até o século XIX. 776 
 
A linha relacionada aos Manfroni começa com Antonio de Caldes, morto antes de 1399, 
quando seu filho Girardino de Caldes era um dos vicini de Caldes. Girardino foi o pai de Nicolò 
Girardo, Girardin ou Girardi, que viveu em Caldes, em 1465 é citado com bens em Bozzana e 
morreu antes de 1478.777 778 
 
Nesta data seu filho, também chamado Girardino ou Girardo a Canipis (dalle Caneve), era 
síndico da Igreja de San Bartolomeo de Caldes. Girardino por sua vez gerou Pietro Girardini a 
Canipis. Este gerou Bartolomeo (Bortolo), apelidado Manfrono, atestado entre 1480 e 1481 
como proprietário de um vinhedo em Bozzana, 779 morto em torno de 1501. 780 Ele deu origem 
aos Manfroni. 
 
Bartolomeo gerou Balthasar (Baldassarre), Bernardino e nosso ancestral Giovanni GIacomo 
Manfroni. Baldassarre em 1522 recebeu uma grande propriedade de terras em Rabbi em 
aluguel por 15 anos de seu parente Bartolomeo filho de Matteo a Canipis, na qualidade de 
síndico da Igreja. Os três irmãos foram nomeados cavaleiros e elevados à nobreza em 1554 em 
virtude de seus serviços e sua fidelidade ao Império. 781 Seu brasão foi descrito por Ausserer 
sumariamente como um guerreiro sobre fundo azul, 782  mas isso provavelmente é um erro. Um 
desenho no acervo do Tiroler Landesmuseum Fernandineum mostra a forma apresentada na 
página anterior, datada de 1554, com a indicação de concessão aos três irmãos, que é o 
mesmo brasão documentado no início da árvore genealógica da família elaborada pelo padre 
Bottea. Balthasar em 1522 alugou campos e um monte por 15 anos.783 Em 1553 Pietro, filho de 
Balthasar, como síndico da Igreja de San Rocco, elaborou o inventário dos bens da igreja 784 
 
Giovanni GIacomo Manfroni nasceu em torno de 1500, em 1528 se envolveu em revoltas, foi 
banido e depois multado em 30 ragnesi.785 Reabilitado, foi capitão de Cles, elevado à nobreza 
com seus irmãos em 1554.786  
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Bonomo a Canipis vende terras em Caldes, 1537. Provincia autonoma di Trento. 
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Seu filho Giacomo Manfroni casou em c. 1545 
com Agnese. 787 
 
Seu filho Giovanni Manfroni casou em c. 1570 
com Catarina e faleceu em 1640. Foram pais de 
Baldassar, casado com a nobre Maria Pezzen,  
Giacomo, casado com a nobre Maria Malanotti, 
Matteo, casado com a nobre Dominica Cicolini, e 
Antonio. 788 
 
Antonio Manfroni de Manfort fundou um 
benefício eclesiástico em 1629, 789 em 1653 
comprou terras em Cis (6 km),790  em 1664 
recebeu de um certo Pietro um capital de 60 
ragnesi segurado sobre terras em Malé, e em 
1681 fundou outro benefício eclesiástico na 
Igreja de San Bartolomeo, que estabelecia a 
obrigação de celebrar as primeiras missas nos 
dias de festa. O benefício foi dotado de rendas e 
bens imóveis e uma casa para moradia do 
sacerdote, mantendo-se ativo até 1987, quando 
foi extinto como entidade jurídica e incorporado 
à Paróquia.791 Antonio recebeu do imperador 
confirmação da sua nobreza e o privilégio de 
acrescentar ao sobrenome o predicado de 
Manfort (Manforte, Montfort).792 Deve datar 
deste evento o brasão Manfort usado mais tarde 
por outros ramos, mostrado ao lado. Antonio 
faleceu em 1686, e foi casado com Eudossia 
Tomasi de Caldes, gerando Bernardino, casado 
com a nobre Lucrezia Lorengo, e Giovanni. 793 
 
Giovanni Manfroni de Manfort casou em c. 1655 
com Catarina e em 1672 era síndico da Irmandade do 
Santíssimo Rosário.794 O casal gerou Bernardino, 
casado com a nobre Catterina Bevilacqua; Antonio, 
casado com Giulia, da família principesca Alberti de 
Enno; o padre Sigismondo Alfonso, e Domenico.795 
Don Sigismondo foi usufrutário do benefício fundado  
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Bernardino Manfroni, foto de Alberto Mosca. 
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Àrvore genealógica da família organizada pelo padre Tommaso Bottea em 1881. Este documento foi fundamental para definir a genealogia 
do nosso ramo. Foi obtido do primo distante Robert Jusko, a quem deixo meus agradecimentos. Nossa linha segue pelos círculos mais 

claros. O último é o de Domenico. Como o padre só inclui os filhos homens, nossa linha se interrompe com Domenico. 
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pelo avô Antonio,796 e mandou construir no fim do século XVII a Capela de Santa Apolônia em 
terrenos de sua propriedade, e encarregou seu sobrinho-neto Pietro da decoração. 797 
 
Domenico Manfroni de Manfort casou em 1689 com a domina Maddalena Cominelli, gerando 
o padre Antonio, morto em 1741, e Carlo Antonio. 798 Maddalena foi testemunha no batizado 
de Lucia Teresa, filha de Giovanni Alberto Manfroni, em 1710.799 
 
Carlo Antonio Manfroni de Manfort casou em 1712 com a nobre Agnese de Angelis.800 Carlo 
aparece na década de 1720 junto a sogra Anna já viúva e os cunhados don Giovanni Francesco 
e don Giacomo Antonio de Angelis de Cloz, como padrinhos de vários filhos de Giovanni 
Battista e Anna Maria Cioli, família castelã de Samoclevo, de quem os Manfroni eram íntimos 
amigos.801 
 
O único filho do casal foi o doutor Domenico Manfroni, 802 nascido em Caldes em 1723,803 
jurisconsulto, chanceler eclesiástico da Paróquia de Malè,804 cidade vizinha, também foi 
notário, atestado em atividade entre 1743 e 1773.805 Entre 1770 e 1771 foi um dos fiscais da  
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Capela de Santa Apolônia, hoje chamada Capela do Crucifixo, construída por Don Sigismondo, antigamente 
parte de uma Via Sacra que foi quase toda destruída. Considerada um importante representante da arte sacra 

regional, caiu em decadência, mas em 2011, data da foto, iniciou sua restauração. Foto Giornale Trentino. 
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comuna de Caldes para supervisionar a fabricação e pesagem do pão.806 Domenico faleceu 
antes de 21 de maio de 1800, quando sua esposa é dita viúva.807  Casou em 1745808 com a 
nobre Teresa Sartori e foi pai de a) Cecilia Manfroni, casada em 1788 com o nobre Antonio 
Aloysius Angelo Angeli de Cloz.809  
 
Seus outros filhos foram b) Carlo Antonio, casado com Felicità Manfroni, notário e chanceler 
eclesiástico e comunal, ativo entre 1768 e 1804, em 1804 foi indicado arquivista do projetado 
Arquivo Jurisdicional, mas a iniciativa não se concretizou.810 c) Aliprando Lorenzo, atestado em 
1826 fazendo um empréstimo para Giuseppe Antonio Cioli, casou na Saxônia com Eleonora 
Agnold, com geração. d) Teresa, casada com Giovanni Battista Devana, de Riva, e) Anna e f) 
Maddalena, casada com Giuseppe Anzellini (Angelini) de Rovereto.811 812  Anna faleceu em 20 
de fevereiro de 1828 deixando seus bens a Lorenzo. Contudo seu paradeiro era desconhecido, 
e o legado passou para Luigi Lorenzo, provavelmente seu filho.813 Giuseppe Anzellini foi 
secretário do Conselho de Rovereto.814  
 
Passemos agora ao estudo de outros membros da família. Giovanni envolveu-se na Revolta 
Camponesa de 1525, sendo um dos seus líderes; teve seus bens confiscados efoi banido.815 Em 
1586 Baldassar, filho de Pietro, participou da reforma da Carta da Regra de Caldes.816 No 
século XVII já havia seis ramos vivendo em Caldes.817 Don Giovanni Giacomo (depois de 1665 – 
depois de 1726) foi capelão do imperador Carlos VI em Viena e preceptor da futura imperatriz 
Maria Teresa em matéria de religião.818 Domenico explorava com seu cunhado Francesco 
Lorengo o comércio de terebentina, e em 1687 estava em Trento defendendo seu negócio de 
uma contestação de sua parente Maddalena Manfroni, administradora da Alfândega de 
Trento.819 Pouco depois ele foi processado por evasão fiscal e prática de jogos ilícitos.820 
Fulgenzio foi bacharel em Trento em 1690.821  
 
Entre o fim do século XVII e o início do século XVIII a família ergueu um palácio, que ainda 
existe. Ali foi instalada a Câmara Magna judicial dos delegados do príncipe-bispo.822 Em 1726 e 
em 1731 alguns ramos tornaram-se nobres imperiais, com um brasão mais complexo, com 
duas variantes em Caldes, em 1739 a nobreza da família foi ratificada e em 1766 outros ramos 
obtiveram o privilégio de acrescentar ao sobrenome o predicado von Montfort (de Manfort), 
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Brasão imperial concedido a Antonio Manfroni de Manfort em 1766. Österreichisches Staatsarchiv. Ao lado, variante do brasão 
imperial de Caldes com a cimeira aumentada. Afresco na Casa Manfroni-Gentilini, foto de Alberto Mosca. 

 

Brasões de Cles e de Parma. O da direita foi usado também por Giovanni Domenico Leopoldo de Caldes. 
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recebendo ainda um novo brasão, variante dos outros imperiais.823 Outras variantes foram 
atribuídas a ramos da Baviera, Cles e Parma. Giovanni Domenico Leopoldo Manfroni, doutor 
em Direito, foi advogado do regente da Áustria Superior em Innsbruck e celebrizado pelo seu 
tratado De Prudentia et Jurisprudentia (1727).824  No século XVIII Antonio foi comissário de 
Levico e Antonio Dionisio, arcipreste e barão de Livo. Lucia Teresa, filha do domino Giovanni 
Alberto e de Elisabetha Bevilacqua, casou-se com o nobre rural Giuseppe Cioli, sendo mãe de 
ser Giuseppe Cioli, um dos mais ricos signori de Samoclevo em sua época; Tomaso Antonio 
Cioli, capelão de Dambel; Bortolo (Bartolomeo) Anastasio Cioli, pároco em Samoclevo, Fondo e 
Dambel; Melchiore Cioli, padre franciscano que ao professar adotou o nome de Bernardo, e 
Giuseppe Eusebio Cioli, doutor em Direito Eclesiástico e Civil, notário, advogado, chanceler de 
Samoclevo e de Rabbi, várias vezes regolano de Samoclevo, administrador da sociedade do 
aqueduto de Caldes e síndico da Igreja de São Vigilio. 825  826   
 
Em 1731 Matteo é citado como doutor.827 No século XVIII don Nicola Antonio foi regolano de 
Samoclevo, pároco e arcipreste de Cles e decano forâneo. 828 Giuseppe Francesco (1725-1809), 
filho do notário Matteo Manfroni e Anna Maria de Luca, laureou-se em Direito e aperfeiçoou-
se em estudos humanísticos em Viena, foi geógrafo do Diretório Régio Imperial do Tirol, 
professor de Direito Civil no Ginásio de Trento, membro da Accademia degli Accesi, e 
trabalhou como advogado em Bolzano. Em 1778 desenhou um famoso mapa do Tirol no qual 
incluiu o Trentino, enfurecendo as autoridades do Principado de Trento ao qual o Trentino 
pertencia, e acabou preso. Arranjou mais discórdia ao fundar um jornal, Indovino filosofo, 
onde revelou-se um crítico furioso dos médicos, advogados, notários, adivinhos e 
almanaquistas. Não tardou para que passasse a receber repreensões generalizadas, sendo 
obrigado a retirar-se para Viena. No fim da vida voltou a Caldes.829 830  
 
Em 6 de setembro de 1753 o bispo Firmian confirmou um legado eclesiástico estabelecido por 
Giovanni Dionisio Manfroni, que incluía capitais e imóveis, com a obrigação de celebrar três 
missas semanais na Igreja de São Bartolomeu e de doar a esta igreja anualmente uma quantia 
em dinheiro, benefício que perdurou até 1953, quando foi incorporado à Igreja.831 Em 1795 
Dionisio foi um dos signatários, junto com Paolo, Felice, doutor, Antonio, doutor, Giuseppe, 
vigário do conde Sigismondo Thun Hohenstein, e Giovanni Battista, de uma petição ao 
príncipe-bispo para a construção de um novo aqueduto, a fim de possibilitar a irrigação das 
lavouras.832 Felice Antonio foi capitão de Cortaccia em 1775,833 Antonio Simone foi capitão 
imperial e comandante da fortaleza de Pizzighettone em 1775.834 Antonio (1792-1874) foi 
presidente do Tribunal Provincial de Veneza e em 1855 recebeu do imperador o título de  
cavaleiro.835 Em 1799 um Manfroni foi regolano de Caldes.836  
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Trecho final de um ato do notário Giovanni Battista Manfroni, 1703. Note-se a figura do guerreiro armado em seu selo. 
Reproduzido por Nardon (2005), op. cit.  

 

 

O controverso mapa do Tirol de Francesco Manfroni. Biblioteca Comunale di Trento. 



170 
 

Um Manfroni foi deputado na Comissão do Tirol durante a resistência contra Napoleão. Talvez 
tenha sido o tenente Pietro Antonio, nascido em 1745, filho de um capitão (provavelmente 
Antonio Simone), e um herói da resistência. Fuzilado em 1809, tornou-se figura emblemática. 
Seus filhos, Simone Antonio e Mauro, receberam uma pensão do imperador para acabar seus  
estudos em Viena. Simone começou uma carreira militar mas abandonou-a, retirando-se para 
Caldes, enquanto Mauro tornou-se jurista e economista, servindo como conselheiro superior 
de Finanças de Trieste, onde adquiriu grande influência, falecendo em Capodistria.837 Também 
participaram da resistência financiando armamentos Antonio, o médico Manfroni, Aloisio, don 
Battista e Felice Manfroni.838  
 
Foram notários em Caldes Giovanni Battista (ativo entre 1696-1743, também chanceler 
eclesiástico e comunal), Antonio (1766-1798), Felice Antonio (1779-1810), Giovanni Paolo 
(1811-1813), Giuseppe Luigi (1774-1809), e Ignazio Dionigio (1743-1765, chanceler de 
Tassullo).839 Ignazio, de Revò (3 km), é notário atestado em 1750.840 Antonio, notário e 
jurisconsulto,841 foi nobilitado em separado.842 843 Seguiram a carreira religiosa don 
Francesco;844 Matteo, pregador em Denno, Valdibon, Tegnale e Flavon; Giannalberto, pregador 
em Gardumo e Banale; Giuseppe Antonio, capelão de Malè, pregou em Tassullo, Livo, 
Sarnonico, Fondo e Romeno, e Giovanni Alberto, capelão de Pergine, foi pregador em 
Civezzano, Randena e Condino.845 Antonio Giuseppe, Adalpreto, Giambattista, Giovanni 
Alberto, Antonio e Riccardo foram professores da Universidade de Pádua entre os séculos XVIII 
e XIX.846 Riccardo foi também conselheiro régio e imperial da província de Treviso.847 Antonio 
foi comissário Juízo de do Pergine entre 1798 e 1806.848 Em 1809 Giobatta foi representante 
da comunidade no congresso de Malè.849 Um Manfroni era juiz distrital em Mezzolombardo no 
início do século XIX.850 Um Manfroni foi síndico de Caldes em 1812.851 Alvise dirigiu o jornal 
L’Eco del Baldo e foi uma voz de expressão no movimento irredentista.852  
 
O cavaleiro Francesco Manfroni de Monfort (1802-1886) foi médico em Ragoli, Preore e 
Montagne, estabelecendo-se em Rovereto em meados do século, onde seus interesses 
culturais o levaram a ingressar na veneranda Accademia Roveretana degli Agiati, da qual 
chegou a ser vice-presidente, lembrado como “homem de molde antigo, de têmpera 
adamantina, coração sensibilíssimo, caráter firme, honestidade intimorata, vontade férrea; 
expertíssimo na medicina; nas amizades, constante, nos propósitos, inamovível”.853 Foi pai de  
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Mario (Storo, 1838 - Milão, 1925). Estudou nas 
universidades de Vienna, Munique e Innsbruck, 
e entre 1874 e 1879 foi inspetor escolar de 
Pistoia. Frequentou o salão literário de Emilia  
Peruzzi em Florença, onde conheceu Vilfredo 
Pareto e Renato Fucini. Com Peruzzi traduziu Il 
bamboccio, novella toscana con prologo ed 
epilogo, de Heinrich Homberger. Foi professor, 
jornalista, escritor de vários livros de história e 
política e guias regionais. Cumpriu muitas 
missões a serviço do Reino da Itália, tendo seu 
trabalho reconhecido com o título de 
comendador da Ordem da Coroa.854  
 
Francesca (1782-1849), nome de rua em Caldes, 
foi mãe de Giovanni Prati (1814-1884), 
historiador oficial da Coroa no reinado de 
Vittorio Emanuele II, deputado do Parlamento 
de Turim e depois senador. Também foi prolífico 
poeta, considerado um dos melhores de sua 
geração, cantando a Pátria, o amor e os 
pobres.855 856   
 
Maurizio (Moritz), filho de Mauro e neto do 
herói Pietro Antonio, nascido em Viena em 
1832, tomou parte na III Guerra de 
Independência Italiana como capitão de corveta, 
lutando no Lago de Garda pelas forças imperiais 
contra Garibaldi. Destacou-se por bravura e foi 
promovido a capitão de fragata, recebendo a 
Ordem Militar de Maria Teresa no grau de 
cavaleiro, a Ordem de Leopoldo, da Coroa de 
Ferro e a Grã-Cruz do Mérito Militar. Foi ainda 
comendador e cavaleiro de várias ordens 
estrangeiras. Em 1874 foi elevado ao baronato 
com o predicado Manfroni di Monfort, recebeu 
um brasão modificado e em 1889 tornou-se vice-
almirante. Casado com a nobre Angela 
Pagliaruzzi, teve os filhos Angiolina, casada com o 
barão Osvaldo de Görtz, e Maurizio, doutor em 
leis, que morreu em armas durante o assédio 
russo a Przemysl na I Guerra.857 
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Giovanni Prati, filho de Francesca Manfroni. Abaixo, o 
brasão de Moritz Manfroni, Tiroler Landesmuseum 

Ferdinandeum. 
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Moritz Manfroni von Monfort 
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Antonio (1869-1951), cavaleiro, deixou um 
importante diário em que narra as aflições 
da família quando a Áustria e a Itália 
entraram em conflito.858 Alguns  trechos 
foram reproduzidos por Alberto Mosca em 
seu livro Caldes: storia di una nobile 
comunità: 

  
“Por ocasião da declaração de 
guerra entre a Áustria e a Itália em 
23 de maio de 1915, Trento foi em 
parte evacuada; minha mãe Ersilia, 
junto com tia Virginia, refugiou-se 
em Caldes, de onde não saiu até o 
fim do flagelo. Durante os 
primeiros anos da guerra Caldes 
ficou isenta de alojar militares, 
mas em 1918 isso mudou. Em 
março de 1918 começaram a 
chegar as tropas austríacas, que ali 
permaneceram quase 
ininterruptamente até o fim do 
conflito. [...] Na noite de 3 de 
novembro de 1918 começou um 
trânsito desordenado de carros, 
cavalos, automóveis e soldados; 
tudo em desordem, sem comando, 
uma fuga, um carro se seguia a outro, 
uma loucura indescritível, uma confusão e desorganização sem precedentes havia 
tomado as fileiras austríacas. À noite alguns oficiais e sargentos, que confraternizavam, 
quiseram se alojar em nossa casa. Foram instalados no segundo piso e na cozinha, e 
beberam champanhe, licores e café, ficando bêbados. A companhia era desagradável. 
Em torno das dez horas foram ouvidas algumas fortes detonações na direção de Malè, 
as chamas podiam ser vistas, eram granadas que os austríacos em fuga detonavam 
para abrir caminho. A passagem se prolongou por toda a noite. Ficamos conversando 
sobre os saques e o incêndio. Contudo, a manhã chegou sem mais problemas. Por 
volta das 7 horas passou a primeira patrulha montada italiana e às 8h30min passou a 
companhia de cavalaria com artilheiros. Estávamos livres! Imediatamente içamos a 
bandeira tricolor que havíamos preparado na noite anterior”.859 
 

Antonio Manfroni havia iniciado suas experiências de guerra em fins de 1916 em uma 
companhia austríaca de disciplina, porque era suspeito de simpatizar com os italianos, como 
era de fato.  Em 1917 as suspeitas fizeram-no perder o posto de procurador substituto, e sua 
patente de oficial, que havia obtido em 1891, foi revogada. Foi depois transferido para 
Innsbruck, seguindo para Salzburgo, e por fim Benešov, na Boêmia Central, onde ficou quase 
até o fim da guerra no regimento de caçadores tiroleses, sempre sob vigilância, retornando 
para Caldes em outubro de 1918. 860 Deixou também registros sobre a II Guerra: 
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O cavaleiro Antonio Manfroni, à extrema direita, com 
apicultores de sua propriedade rural. Foto de Mosca, op. cit. 
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“Nos últimos meses temia-se sempre mais que nossa 
pátria, o Trentino, se tornasse teatro de conflitos se 
porventura os alemães se retirassem devagar através 
dos Apeninos até o Pó e os Alpes. Quase todos já 
pensavam em esconder seus bens móveis, assim como 
nós. Usamos o esconderijo que don Felice Manfroni já 
havia usado. Eram frequentes os bombardeios, e 
bombas e destroços caíram também nas vizinhanças 
de Cavizzana, de Cappelle e outros locais. Por sorte 
não houve consequências, mas certamente não era 
nada tranquilizador observar nos últimos meses todos 
os dias e quase sempre ao meio-dia a passagem de 
bombardeiros em formação e em número de 50 a 100, 
que voavam baixo sobre a campanha, seja em direção 
sul ou norte [...] Aeroplanos de caça depois atingiam 
carros que passavam pela estrada e em 22 de março, 
por volta das 14 horas, um caça passou sobre a igreja e 
metralhou um caminhão do doutor Borga, matando 
um homem e ferindo outros. Depois outras metralhas 
se seguiram, de modo que as estradas se tornaram 
perigosas”.861 
 

Em 1911 Felice foi chanceler de Malè,862 Emilio (1902-1988) foi 
commissario prefettizio e depois podestà e síndico, e em 
meados do século XX foi engenheiro e projetista de várias 
estradas e outras obras públicas, muito ativo na região de 
Rabbi. 863 864 865   
 
O sobrenome do ramo de Caldes se extinguiu na linha varonil, 
mas Giuseppe Colombo, nascido em 1942, um Manfroni pela 
parte da mãe, passou a usá-lo para dar-lhe continuidade.866 
Giuseppe é o proprietário do palácio da família em Caldes, 
criador de cães da raça Bracco Italiano, considerado um 
grande especialista, presidente da Associazione Amici del Bracco Italiano por várias vezes, 
presidente honorário, e segundo Cesare Manganelli tem sido um personagem-chave na 
história da associação nos últimos decênios.867  Também se destaca seu filho Carlo Colombo 
Manfroni Manfort, nascido em Caldes e ativo principalmente em Trento, conselheiro da 
Circunscrição S. Giuseppe - S. Chiara,868 presidente da Commissione Giovani e Sport, candidato 
às eleições provinciais de 2013869 e presidente do Lions Clube.

870
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O nome Manfroni permanece em 
evidência em Caldes 
principalmente em função do seu 
palácio, que é aberto à visitação e 
mantém atividades culturais. Tem 
rica decoração e uma esplêndida 
biblioteca, é um dos principais 
exemplares da arquitetura 
neoclássica no Val di Sole e uma 
das principais atrações turísticas da 
cidade.  
 
Por fim, temos o ramo de Giuseppe 
Bernardino, perito judicial, oficial 
da Signoria de Cortaccia e capitão 
de Termeno em 1739, 1752 e 1764, 
foi nobilitado em separado pelo 
imperador e recebeu o direito de 
agregar o predicado Von 
Sonnenthal ao sobrenome, 
fundando um novo ramo e 
recebendo uma variante do brasão 
imperial de Caldes.871  
 
Seu filho, Anton Vincenz Severius 
Manfroni von Sonnenthal (1777- 
1865), quando jovem uniu-se 
voluntariamente a um batalhão de 
hussardos e depois destacou-se nas 
Guerras Napoleônicas comandando 
um regimento sob as ordens do 
general Sommariva. Foi capitão do regimento de cavalaria Príncipe Maximilian do exército da 
Baviera, em 1827 tornou-se major, e em 1863 recebeu a patente de tenente-coronel. 
Participou em outras campanhas, recebendo elogios de seus superiores e falecendo com muito 
prestígio junto à corte.872 873 Neste ramo ainda temos Joseph, doutor em Direito e magistrado, 
ativo em Trento.874  
  

                                                             
871 Mosca (2015), op. cit. 
872 Erheiterungen. Wailandt, 1865 
873 Von Lang, Karl Heinrich. Adelsbuch des Königreichs Baiern: Supplement 2. Gassert, 1820  
874 Schematismus der Provinz Tyrol und Vorarlberg für das Jahr, Volume 12. Wagner, 1829 
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Sala do Palácio Manfroni. Foto Guido Moretti. Abaixo, vista do palácio, foto Google Maps. 
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Poletti 
 
Linha: Barbara > Andrea Epifanio (Pezzi) > Pietro > Lucia > Alcides (Longhi) > Elisabeth 
 
 
A base de referência é a vila de Mechel, um distrito 
de Cles, no Vale de Non, onde Barbara Poletti 
nasceu.875 Seus pais não são conhecidos. Casou com 
Andrea Pezzi de Dercolo, nascido em 1775, sendo 
sua segunda esposa (pode ter sido bem mais jovem 
que o marido), e foi mãe de Andrea Epifanio. Em 
Mechel o nome foi grafado também como Polet, 
Poleti, Poletto, Paoletti, de Poleti e Paulatus.  
 
Desde o século XIII floresceu um grande grupo de 
notários em Maiano, Mechel e Cles, vilas coladas 
uma na outra, que não são mencionados pelo 
sobrenome, mas considerando os Poletti depois 
começam a produzir vários notários, provavelmente 
eram parentes. É muito difícil que todos os notários 
que são citados a seguir sejam da mesma família, 
mas a alta concentração em uma região minúscula 
sugere parentesco pelo menos para um bom 
número deles, uma vez que o notariado na Idade 
Média muitas vezes era hereditário. De fato, vários 
mostram ligações explícitas de parentesco.  
 
São eles: Giovanni de Mechel, notário palatino 
atestado em 1259; seu filho Benvenuto de Cles (1268-1275); Svicherio de Cles (1266); Nicolò 
de Cles, jurisconsulto e notário (1274-1275); Nicolò de Cles (1317), ativo em Rumo; Tobia de 
Cles (1324-1339), filho de Deodato; ser Venturino de Cles (1331); Odoricus (1341-1356), filho 
de ser Dionisio (Dainesio); Pietro de Cles (1354-1357), filho de Francesco de Cles, patrício e 
notário em Trento; Toscanello de Cles (1356-1375); ser Ottone (1357-1424), filho de Deodato e 
pai do notário imperial dominus Guglielmo de Cles ou de Mechel (Guilelmo, Guielmo); Nicolao 
de Mechel (Nicolò) (1357-1373), irmão de Guglielmo, em 1356 era notário e assessor do 
administrador episcopal dos vales, foi também reitor das escolas de Trento; o honorabilis vir 
Dionisio II de Cles (Dainesio) (1349-1373), filho de Guglielmo; Francesco de Mechel (1360) e 
Varnesio de Cles (1360), filhos de Guglielmo; Stefano (1367-1373), filho de Guglielmo, atestado 
em Trento; Viscardo de Cles (1368); Cristoforo de Cles (1386-1407), filho de ser Benvenuto 
filho de Giovanni de Cles; o dominus Lienglerio de Cles (1406), filho de Gregorio; Andrea de 
Mechel (1431), filho de Nicolao; Melchiore de Cles (1431 e 1461), notário imperial, filho de ser 
Benassuti de Cles; Pietro de Cles (1437-1454), notário imperial, filho de ser Pecino de Cles; 
Antonio (1437-1479), notário imperial, filho de ser Iacobo (Giacomo) filho de Franceschino de 
Cles; Pellegrino de Cles (1448-1455), filho de Tomeo (Bartolomeo); Donato de Cles (1452-
1456), notário imperial, filho de Giordano; Guaresco de Cles (1453); Andrea de Maiano (1479), 
filho de Simonis, atestado em Cles;  Andrea II de Maiano (1479), notário imperial, filho de 
Iohannis (Giovanni) e neto de Simonis de Maiano, atestado em Cles, e Giovanni Giacomo de 
Cles (1487). 876 Pouco depois aparece um Giovanni Poletti notário. 877  A repetição dos nomes 
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Giovanni e Giacomo, inclusive uma repetição da combinação Giovanni Giacomo, bem como  do 
ofício,  são fortes indícios de parentesco com alguns daquele grupo. É de lembrar que no 
século XV poucas famílias registravam sobrenomes, e eram conhecidas mais por topônimos. 
Há outros sinais sugestivos. Um Poleto, notário, é atestado em 1372 como filho de Bonmartino 
de Dimaro, filho de Ottolino de Dimaro. No documento ele aparece junto com Pietro, notário 
de Pavillo (2 km de Mechel). 878 Dimaro fica a 11 km de Mechel, e posteriores ligações da 
família Poletti com outros notários de Pavillo sugerem que este Poleto possa ser o fundador do 
sobrenome. 
 
O sobrenome aparece em meados do século XV. O registro mais antigo está em Tuenno, a 2 
km de Mechel, quando Dorothea Poletta é citada em 1446 como chefe de uma família 
empobrecida. Provavelmente era viúva e havia ficado desamparada. Em Cles aparecem em 
1451 com Nicolaus Polet, quando ele é condenado a pagar uma multa de 15 libras. 879 O grupo 
estabelecido em Mechel aparece no início do século XVI, quando é citado o providus vir 
(homem sábio, previdente)  ser Giovanni de Poleti (de Poleti) de Mechel, árbitro em um litígio 
familiar.880 Seu título indica que muito provavelmente era um notário, de qualquer modo 
estava na aristocracia. Em 1548 Paolo é designado um dos procuradores da vila.881 Em 1552 o 
dominus Giovanni Giacomo Poletti (Joannes Jacobus, Paoletti, Poletto), notário imperial, filho 
de ser Giovanni e habitante em Cles, está em Rallo como testemunha em uma divisão de 
bens.882 883 Um de seus atos legais está reproduzido na próxima página. Em sua marca notarial 
(todos os notários possuíam um selo ou emblema identificador) aparece o símbolo de um 
coração em chamas encimado por uma cruz e seu monograma, junto com uma faixa que o 
envolve com o moto latino SEMPER  IDEM  ERO (Serei sempre o mesmo). A existência desse 
moto, um elemento tipicamente heráldico, sugere que esse símbolo possa ter sido retirado de 
um brasão, pois como era um dominus e notário imperial, provavelmente possuía um. Assim, 
arrisquei-me numa reconstrução hipotética desse brasão, mostrada no início. 
 
Giovanni Giacomo em 1553 está em Ton (11 km) como árbitro de uma disputa judicial entre 
membros da nobre família Thun. 884 Ainda em 1553 comprou alódio em Cles de Viglio Pomella 
e Giorgio Gabellini, ambos habitantes em Pavillo.885 Ele aparece novamente em 1555 em 
Caltron (3 km), distrito de Cles, e outra vez em 1557 como delegado do dominus Zaccaria  
Caiano, assessor dos Vales di Non e di Sole, em uma compra de terras, quando seu filho 
Giacomo atua como notário. 886  887 888 889 
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Em 1574 ser Giacomo Poletti, filho de ser Giacomo de Mechel, recebe como pagamento  terras 
no território de Caltron na qualidade de era procurador de Giovanni Agostini,890 e em 1587 
está com seu irmão Giovanni Paolo entre os vicini de Mechel na reforma da Carta de Regras da 
comuna.891  
 
O spectabilis dominus Michele Poletti (Paoletti), filho do dominus Giovanni Paolo, também foi 
notário em Mechel no início do século XVII.892 893 894  Antes de 1607 Vito Poletti, residente em 
Maiano, era detentor de um censo, que nesta data havia sido transferido para Giovanni 
Turrini.895  Giovanni, filho de Vito, aparece em 1629 em Toss, onde estava residindo, cedendo 
ao barão Volfango Teodorico Thun direitos de censo que possuía.896 Talvez fosse ele o Giovanni 
que em 1617 estava em Cles como testemunha de uma venda de terras em Maiano.897 Em 
1734 Antonio, Angelo, Pelegrino e Pietro filho de Iacobo e Pietro Paolo Poletti  estavam 
presentes na assembleia da Regra de Mechel para confirmação dos estatutos comunais. 898 
Don Lorenzo (1788-1811) foi cura da Igreja de Santa Maria Assunta em Mechel e depois 
decano da paróquia de Cles. Outro padre Lorenzo (1831-1857) foi cooperador em Cavedine.899  
Um Poletti de Cles estava entre os fundadores da cidade de Urichsville nos Estados Unidos, em 
1890.900 
 
A família ainda floresce em Mechel, onde possui um antigo casarão de quatro andares no 
centro histórico, hoje reformado e transformado em hotel, que centraliza a administração e 
hospedagem da fazenda de agroturismo Agritur Primo Sole, sob a direção de Rosario Poletti, 
que também foi assessor de Cultura do Comprensorio della Valle di Non.901 Parte de sua 
estrutura ainda preserva suas características originais, como o subsolo, onde se localizava a 
cantina. Outros que podem ser citados são Giuseppe, assessor comunal nos anos 80,902 Dario, 
repórter do jornal online Albo Scuola; Rodolfo, popular bombeiro do Vigili del Fuoco Volontari 
agli Alpini , cujo enterro foi acompanhado por uma multidão,903 Alberto, conselheiro da Unione 
Ciclistica RALLO A.S.D.,904 e Lorenza, romacista e poetisa, radicada em Treviso.905 906  
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Rosario Poletti, foto de Rosario. Ao lado, Lorenza Poletti. Foto La Voce della Val di Non. 

Detalhe da Casa Poletti. Foto Agritur Primo Sole. 
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Viezzer 
 

Nada se sabe sobre Maddalena Viezzer, casada com Pietro Panigas e mãe do imigrante 
Tomaso Panigas, a não ser que era da região de Feltre. Os Panigas eram de Santa Giustina de 
Belluno, nas proximidades. Um grupo Viezzer radicado em Caxias em 1879 procedia da vizinha 
comuna de Mel, em Belluno,907 e muito provavelmente eram seus parentes.  
 
Segundo narra o frei Anselmo Tommasini, o nome 
Viezzer, também grafado Viesser, teve origem quando 
um certo frei Egidio da Lombardia decidiu em 1430 
erguer em Soligo, Treviso, uma ermida dedicada a San 
Gallo, em memória de seus primeiros anos de vida 
religiosa, passados na famosa Abadia de Sankt Gallen, na 
Suíça. Para ajudá-lo, convidou um de seus antigos 
companheiros, o qual veio acompanhado por um grupo 
de mercenários que estavam em busca de um capitão 
que os empregasse. Alguns deles se radicaram por ali, 
dando origem a duas famílias: os Viezzer e os Dorigo. 
Viezzer é, pois, uma derivação de svizzeri, que significa 
“suíços”, enquanto que Dorigo deriva de Zorigo (Zurique), 
origem de alguns dos mercenários.908  
 
Embora Tommasini diga que os Viezzer floresceram 
ininterruptamente até a atualidade, havendo hoje de fato 
muitos com este nome, até o século XIX o nome 
permanece na obscuridade, quando então começam a se 
destacar vários membros da família: Giovanni de 
Bassano, um dos contribuintes para a publicação da obra 
Utilità della religione cattolica alla vita fisica e sociale 
dell'uomo em 1832,909 don Vincenzo, pároco de Fontigo em Soligo em 1843,910 don Domenico, 
pároco de Fontigo em 1874,911 Paolo de Sedico em Belluno, um dos contribuintes para a 
ereção de um monumento em Belluno em 1888 dedicado ao cavaleiro Sebastiano Barozzi,912 
don Giacomo de Sedico, pároco de Cadola em meados do século XX, muito estimado pelas 
suas obras religiosas e sociais, comendador da Ordem do Mérito da Itália,913 e don Mansueto 
de Soligo, capelão do hospital e da casa de repouso de idosos de Soligo, mais lembrado como 
respeitado compositor e professor em vários importantes conservatórios musicais.914 Hoje há 
uma grande população com este sobrenome em vários países. 
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912 Inaugurazione del ricordo marmoreo eretto in Belluno a Sebastiano Barozzi. Cavessago, 1888 
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A ermida de San Gallo, em Treviso, cuja construção 
ensejou o aparecimento do nome Viezzer. 
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Sacchet 
 
Linha: Regina > Giuditta (Cecchini) > Ema (Panigas) > Noris Leda (Artico)  
 
 
Regina Sacchet, casada com Giuseppe Cecchin, foi mãe da imigrante Giuditta Cecchin. A triste 
história de Regina, assassinada pelo marido em 1890, já foi narrada na seção Cecchin na Parte 
1. Viveu em Santa Giustina de Belluno, mas sua cidade de origem não foi declarada.  
 
Em Santa Giustina Antonio filho de Pasquale era sócio da Caixa Cooperativa de Empréstimos 
em 1890. 915 Em 1941 Vittorio era pedreiro; Eugenia e Giustina tinham uma hospedaria.916 
 
O registro mais antigo encontrado nesta região é de Pietro Sacchetto, que em 1550 foi um dos 
representantes de Feltre (12 km) em uma disputa com o governo de Veneza a respeito de 
tributos.917 Uma matéria no jornal L’Amico del Popolo alega que o berço do sobrenome é 
Longarone (28 km), depois se disseminando para quase todas as comunas da província de 
Belluno, concentrando-se especialmente em Cesiomaggiore, Feltre, Bellluno, Ospitale di 
Cadore, Sedico e Tambre.918  
 
Em Longarone encontramos Antonio Sacchet em 1772, prometendo a Giacomo Arsiè entregar-
lhe quatro medidas de lenha para carvão.919 Em 2010 Claudio era governador da Casa de 
Misericórdia.920 Em 2022 Giulia, Livio e Manola eram conselheiros comunais.921 
 
Antonio e Vittore de Quero (19 km) eram membros do Comício Agrário de Feltre em 1868.922 
Felice tinha uma pedreira em Cesiomaggiore (4 km) em 1892.923 Egidio, de Feltre, foi cabo do 
Regimento Alpino na I Guerra, lutou bravamente e morreu em combate, sendo condecorado 
postumamente com medalha de prata.924 Em 1941 Pompeo era podestà de Cesiomaggiore, 
vice-juiz conciliador, comerciante de chapéus e agente da Seguradora Geral de Veneza; 
Giovanni era comerciante; Angelo e Isodoro tinham hospedarias em Feltre.925 Lino, Marino e 
Lucio, todos de Belluno (14 km), lutaram na resistência na II Guerra.926  
 
Giovanni, nascido em Cesiomaggiore em 28 de agosto de 1924, formou-se como contador em 
Udine em 1944. De volta a Cesiomaggiore, fez contato com Mario Corà e entrou no 
movimento da Resistência. Sua tarefa era gravar as mensagens secretas transmitidas pela 
Rádio Londres e levá-las ao comando em Pietena. Ao mesmo tempo, colaborava com a milícia 
liderada por Oreste Gris. Após a guerra serviu na Força Aérea, reformando-se em 1948.  
 
 

                                                             
915 “Casa Cooperativa di Prestiti in Cernagnai di Santa Giustina Bellunese”. In: Bollettino ufficiale delle società per 
azioni, 18909; VIII (XXIX) 
916 Annuario generale della provincia di Belluno, 1941 (XIX) 
917 Cambruzzi, Antonio. Storia di Feltre, Volume 3. Castaldi, 1875  
918 “Sacchet da tutto il mondo riuniti a Podenzoi”. L’Amico del Popolo, 13/08/2019  
919 Vendramini, Ferruccio. Longarone "ritrovato": dalla Repubblica di Venezia al Regno d'Italia. Cierre, 2010  
920 “Tragica scomparsa del correttore della Misericordia di Longarone”. Confederazione Nazionale delle Misericordie 
d’Italia, 26/04/2010 
921 Amministratori del comune di Longarone. Amministrazioni comunalii 
922 Primi atti del Comizio agrario di Feltre.  Castaldi,1868 
923 Annuario d'Italia, Calendario generale del Regno, 1892 (VII) 
924 “Medaglia d’Argento”. In: Ministero della Guerra – Bollettino Ufficiale, 1918 (65) 
925 Annuario generale della provincia di Belluno, 1941 (XIX) 
926 Cosmai, Franca. Fondo fotografico Resistenza - Belluno [1943] - [1945]. istituto Storico Bellunese della Resistenza 
e dell’Età Contemporanea 



184 
 

Arranjou um emprego na empresa Cariverona e passou a escrever centenas de cartas, algumas 
das quais foram elaboradas como relatos de amor e poemas, falecendo em 2015.927 Case 
Sacchet é um distrito de Cesiomaggiore. 
 
 
 

Dal Sasso 

Linha: Anna > Cattarina (Formolo) > Pietro (Pezzi) > Lucia > Alcides (Longhi) > Elisabeth 
 
 
O nome também foi grafado como Sasso, de Sasso, da Sasso, Saxo, de Saxo, Sassi, Dalsasso, 
Dalsaso, dal Sas, Dalsas, Dolsas, Dalsass e outras. Não se conhece a comuna de origem de 
Anna, casada com Giuseppe Formolo, nativo de Sporminore, a base para a medida de 
distâncias.  
 
No século XIII o sobrenome já se econtrava em vários pontos do Val di Sole e do Val di Non,928 
mas como tem origem toponímica, e sendo palavra comum, significando pedra, rocha ou 
montanha, parece pouco provável que sejam todos aparentados. O registro trentino mais 
antigo encontrado é de Vigolanus de Saxso, que aparece em 1205 em Vigolo del Sopramonte, 
subúrbio de Trento (19 km), listado entre os devedores de tributos ao bispo de Trento como 
titular de um maso. Provavelmente este maso se chamava Saxo, que era o nome de um lugar 
em Vigolo. É citado como um dos cinco primeiros colonos de Vigolo. Masi eram propriedades 
sujeitas a um regime jurídico especial de características semifeudais, e colonos eram homens 
livres, e assim provavelmente era um vassalo. Em 1213 Ordanus, Warimbertus e Torenkinus de 
Saxso, de Sopramonte, estão em Villa Lagarina (35 km) como testemunhas em um processo 
judicial.929 930 Em Villa Lagarina também havia um lugar chamado Saxo, mas só é atestado 
depois de 1266 como um feudo.931 Em 1215 Tatto e Zuco de Saxo são listados em Ossana (38 
km) entre os devedores de tributos ao bispo de Trento.932 Em 1304, em Nogaredo (36 km), o 
patrício Iacobini de Sasso, filho do ser Delaydy, é citado junto com vários outros nobres de alto 
escalão.933 Beatrice, filha de Giovanni de Villa Lagarina foi investida em 1377 do privilégio de 
aluguel perpétuo de umas terras por Giovanni da Parma, cônego da Catedral de Trento.934 Em 
1420 Paolo é citado como patrício na capital, filho do ser Martino, nativo de Sopramonte.935 
Em 1560 Matteo aparece em Vigolo Baselga (17 km) fazendo um contrato de aluguel com o 
cônego Francesco Cazzuffi.936 Em 1623 Giovanni Domenico Straffellini di Sasso fez testamento 
deixando um legado à Igreja de Villa Lagarina.937 Em 1628 don Giovanni é membro da 
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931 Archivio per l'Alto Adige con Ampezzo e Livinallongo, s/d. 
932

 Curzel  & Varanini (2007), op. cit. 
933 Tovazzi (1787, tomo I), op. cit. 
934 Archivio di Stato di Trento. N139 01 c167r - Capitolo del Duomo di Trento. 
935 Archivio di Stato di Trento. Pergamena SIAS 890501785 Locazione perpetua. 
936 Biblioteca Comunale di Trento. CT1 (Fondo miscellaneo). Archivi di famiglie: Caffuzzi di Pauberg. 
937 Archivio di Stato di Trento. Inventari – Fondi Archivistici. Parrocchia di Villa Lagarina. Fondo - parrocchia di Villa 
Lagarina. Serie: documentazione inventariata da don D. A. Menestrina. Sottoserie: "Confraternitatis Sanctissimi 
Rosarii". Segnatura: III, 16, 27. Intestazione: Villa Lagarina, AP, III, 16, 27 
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Academia de Trento.938 Em 1680 aparece em Borgo Valsugana (39 km) o notário imperial 
Oswaldo.939 Desde o século XVII são citados muitos padres na família 940 941 Em 1742 
um Giorgio é cura em Anterivo (26 km).942 No século XIX Giambattista é impressor em 
Rovereto (38 km) 943 e don Giacomo é cura da catedral de Trento.944 
 
Anna foi registrada como Dal Sasso 
e Dalsass. Provavelmente ela vinha 
de Cavedago, a 5 km de 
Sporminore, que se tornou o polo 
de irradiação do sobrenome no 
Trentino a partir do século XV. 945  
Ali o sobrenome é registrado em 
ambas as formas desde 1409, 
quando aparece Odarico Mauro dal 
Sasso ou Dalsass, pai de Giacomo 
Antonio e Baldassarre, citados em 
1480. Neste local havia o maso Saxo 
ou Sasso, que foi a origem do 
sobrenome em Cavedago.946 De 
onde teria surgido o topônimo é 
incerto, mas provavelmente havia 
sido posse de algum dos Saxos 
registrados mais antigamente na região (Sopramonte fica a apenas 12 km de Cavedago). Um 
artigo na revista Archivio trentino sobre os nomes regionais apresenta juntos os Sasso/Saxo de 
Sopramonte, os de Trento e os de Cavedago.947 Assim, parece que no caso de Cavedago um 
topônimo deu origem a um sobrenome, que deu origem a outro topônimo, que deu origem ao 
sobrenome moderno. Em 1666 estavam na vicinia de Cavedago, quando Antonio dal Sasso é 
presidente do Conselho e Giovan é uma das testemunhas na constituição da Carta de Regras 
da comuna.948 Valter Giuseppe Dalsass era conselheiro em 2015.949 A família de Cavedago 
tornou-se prolífica e deu ramos para vários outros locais, e seu nome batiza um dos atuais 
distritos de Cavedago. Ainda sobrevive um grande casarão do século XVIII no antigo Maso 
Saxo, ainda pertencente à família, e hoje transformado em hotel.  

                                                             
938

 Mariani, Michele Angelo. Trento con il Sacro Concilio, et altri notabili. Aggiunte varie cose miscellanee universali. 
 escrittion’ historica libri tre. Con un ristretto del  rentin vescovato; l’indice delle cose notabili, & le figure in rame. 
Trento, 1673 
939 Stenico (1999), op. cit. 
940 Stenico, Remo. Sacerdoti della diocesi di  rento dalla sua esistenza fino all’anno 2000.  
941 Tovazzi, Giangrisostomo. Compendium diplomaticum sive tabularum veterum, Tomus Quintus. Sanctum 
Bernardinum. 1795 
942 Nardon, Clara. I Savoi di Cembra 1585 – 1923. Trento, 2008 
943

 Morpurgo, Salomone & Zenatti, Albino.  Archivio storico per  rieste, L’Istria e il  rentino. Forni, 1881-82 
944 Tovazzi, Giangrisostomo & Keller, Vincenzo Maria. Continuazione del diario trentino secolaresco, e monastico, 
Trento BSB, MS 69. Dal 16 marzo 1806, alla fine.  
945 Neri, Mauro. Mille leggende del Trentino: Valle dell'Adige e Trentino meridionale. Panorama, 1996 
946 Tridentum, Volumi 5-6. Zippel, 1902 
947 Archivio trentino rivista trimestrale. Zippel, 1911 
948 Giacomoni, Fabio. Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine, Volume 1. Jaca Book, 1991  
949 Comune di Cavedago. Consiglio Comunale. 

Casa Dalsass em Cavedago. Foto Home Away. 
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Begnudelli 
 
Linha: [Alessandro de Nanno > Pietro > Federico] > Pietro > Federico > Giacomo > Pietro > 
Bernardino de Portolo > Benvenuto > Nicolò del Begnù > Giovanni Battista Begnudelli > ... > 
Giulia Begnudelli > Ermenegildo (Rossi) > Catharina > Victorio (Longhi) > Alcides  
 
 
Giulia Begnudelli, nascida em Cles em 
torno de 1830, foi casada com Giuseppe 
Rossi, gerando Ermenegildo Rossi.  
 
A família teve sua base em Dres, um 
subúrbio de Cles. O nome de família deriva 
de Benvenuto ou Benvegnù (Benvegnù > 
Begnù),950 951 mas sua forma moderna só 
aparece no fim do século XVI. Segundo 
Lorenzi o fundador do sobrenome 
moderno é Valentino del Bagnù de 
Nanno,952 mas a primazia deveria ser dada 
a seu pai, o mestre Nicolò del Begnù de 
Nanno,953 que devia ser adulto em torno 
de 1550, pois Valentino é atestado a partir 
de 1575 já adulto.954 955  
 
Sendo tido como certo que “del Begnù” 
significa “filho de Benvenuto”, e 
considerando que os Begnudelli aparecem 
em Dres/Cles, cabe procurar um 
Benvenuto nascido antes de 1530 e 
residente na área entre Nanno e 
Dres/Cles, que ficam a 5 km entre si. 
Considerando cronologia, lugar e relações 
familiares, este Benvenuto deve ser o 
Benvenuto filho de Bernardino de Portolo.  
 
A linha provavelmente inicia com o notário 
ser Alessandro de Nanno, morto antes de 1365, pai do notário imperial ser Pietro ou Preto de 
Nanno, atestado entre 1351 e 1369, pai do notário Federico de Nanno, atestado em 1371.956 
957 958 

                                                             
950 Lorenzi, E. “Osservazione Etimologiche sui Cognomi di Val di Non e di Val di Sol”. In: Tridentum rivista bimestrale 
di studi scientifici, 1904 (7-8) 
951 Lorenzi, E. “Dizionario Toponomastico Tridentino”. In: Archivio per l'Alto Adige con Ampezzo e Livinallongo, 1924-
1932 (19-27): 292 
952 Lorenzi (1924-1932), op. cit. 
953 Odorizzi, vol 2, op. cit. 
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Giacomoni, Fabio. Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine, Volume 1. Jaca Book, 1991, p. 237  
955 Odorizzi, vol 2, op. cit. 
956 Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale. Famiglia Thun, linea di Castel Thun.Regesti delle pergamene 
(1201-1793) presso l'Archivio di Stato di Decin. Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i Beni librari e 
archivistici, 2005 
957 Stenico, Remo. Notai Che operarono nel Tridentino dall'anno 845 ricavati soprattutto dal Notariale tridentinum 
del P. Giangrisostomo Tovazzi MS 48 della Fondazione Biblioteca San Bernardino di Trento. Biblioteca San 
Bernardino,.1999 
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Devido à repetição de cargos, títulos e nomes, é bastante razoável supor que seja filho de 
Federico o ser Pietro II de Nanno, vivo em 1420 e morto antes de 30 de abril de 1435, com 
quem a linha segura inicia. Pietro foi pai do notário ser Federico II de Nanno, chamado de 
dominus em 1440, quando desempenhava a função de lugar-tenente do assessor episcopal dos 
vales, ainda vivo em 1442 e morto antes de 31 de janeiro de 1476. 959 960 961 962 
 
Federico foi pai do notário imperial Giorgio, atestado entre 1431 e 1482, 963 residente em 
Ossana,964 e de ser Giacomo de Federici de Nanno, que viveu algum tempo em Cis, sendo 
também chamado Giacomo de Fedricii de Cis, ou Giacomo Fedrizzi de Cis, e morreu antes de 
1479.965 966 967 968 969 
 
Giacomo foi pai do notário Lorenzo de Cis, atestado entre 1531 e 1539,970 e de Pietro III de 
Nanno, morto antes de 1519. Pietro foi pai de Giovanni de Nanno ou de Federicis, que em 
1519 estava com seus irmãos não nomeados recebendo um aluguel perpétuo de terras em 
Nanno do dominus Nicola de Morenberg. Em 1527 Giovanni estava vivendo em Portolo, e 
esteve em Cles com seus irmãos Perino de Federici, Antonio e Bernardino, recebendo do 
dominus Badassarre de Castel Cles um aluguel perpétuo sobre vários bens, a maioria 
localizados em Portolo. 971  Giovanni pode ser o ser Giovanni de Nanno atestado como notário 
                                                                                                                                                                                   
958

 Cooperativa ARCoo. Comune di Fondo. Inventario dell'archivio storico (1325-1949) e degli archivi aggregati 
(1570-1976). Provincia autonoma di Trento. Servizio Beni librari e archivistici, 1989 
959 Cooperativa ARCoop. Comune di Cles. Inventario dell'archivio storico (1439-1953) e degli archivi aggregati (1341-
1929). Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2007 
960 Valenti, Elena. Famiglia Thun, conti di Thun e Hohenstein, linea di Castelfondo. Regesti delle pergamene (1270-
1691). Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i Beni librari e archivistici, 2006 
961 Faes, Margherita. Famiglia Thun, linea di Castel Thun. Regesti delle pergamene dell'archivio (1244-1914). 
Provincia autonoma di Trento. Servizio Beni librari e archivistici. Ufficio Archivio provinciale, 2000 
962 Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale, op. cit. 
963 Valenti, op. cit. 
964 Stenico, op. cit. 
965

 Cooperativa ARCoop (2007), op. cit. 
966 Cooperativa Koinè. Parrocchia di Santa Maria Assunta in Cles. Inventario dell'archivio storico (1274-1945) e degli 
archivi aggregati. Provincia autonoma di Trento. Servizio Beni librari e archivistici, 1997 
967 Valenti, op. cit. 
968 Faes, op. cit. 
969 Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale, op. cit. 
970 Faes, op. cit. 
971 Cooperativa Koinè, op. cit. 

Marca profissional e assinatura do notário ser Federico II de Nanno, 1439. Provincia Autonoma di Trento. 
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entre 1525 e 1531,972 que em 1528 era curador dos bens do dominus Antonio Thun.973 
Giovanni foi pai de Odorico e Bartolomeo de Federicis. Provavelmente esta linha é a origem 
dos Fedrizzi de Cles.974  
 
Bernardino de Portolo estava morto antes de 23 de junho de 1537, deixando o filho 
Benvenuto I de Portolo, que nesta data estava em Cles com seus irmãos Salvatore, Antonio, 
Ognibene, Andrea e Giovanni, recebendo do dominus Aliprando de Castel Cles um aluguel 
perpétuo sobre uma casa e quatro campos em Portolo.975 Benvenuto deu origem a duas linhas 
de sobrenome: del Begnù e Benvenuti, que nos primórdios da formação de sobrenomes 
também significava “filho de Benvenuto”. 
 
Giovanni foi pai de Benvenuto II de Portolo e provavelmente é o Giovanni Benvenuti que em 
1565 aparece em Nanno, um pouco depois que o nosso mestre Nicolò del Begnù, pai de 
Valentino del Begnù. Embora Valentino tenha levado o crédito como fundador dos Begnudelli, 
já vimos que o primeiro a ser chamado del Begnù foi seu pai Nicolò. Em termos de cronologia, 
é mais plausível que o fundador seja mesmo Nicolò, que em torno de 1550 devia ser adulto 
para pode ter gerado Valentino, adulto em 1575, e deve ser também o pai de Giovanni Battista 
Begnudelli nascido antes de 1580, o primeiro a ser documentado com o sobrenome, pai de 
Domenico, adulto em 1601. 
 
Em 1590 Valentino era o regolano minore das comunas unidas de Portolo e Nanno, 
representando o regolano maggiore o senhor de Nanno.976 977 Valentino deixou pelo menos 
um filho, Andrea, que em 1668 pagava uma dívida à Igreja de Cles.978 O mestre Andrea 
Benvenuto que aparece em 1620 como chefe de família em Nanno deve ser o Andrea filho de 
Benvenudo I de Portolo, e ele aparece junto com um Valentino Benvenuto também chefe de 
família em Nanno. É de todo provável que este Valentino seja o Valentino del Begnù. O 
sobrenome Del Begnù foi de novo documentado em Nanno em 1620 com Giacomo,979 em 
1645 com Pietro e seu irmão Giovanni,980 e em 1660 com Domenico,981 e depois desaparece, 
mas a forma Benvenuti ainda existe em Nanno. Nanno fica a 5 km de Cles/Dres, e é provável 
que esses Giovanni e Domenico del Begnù sejam os mesmos que Giovanni e Domenico 
Begnudelli de Cles/Dres que vivem na mesma época. 
 
Giovanni Battista Begnudelli de Dres é o primeiro a aparecer com o sobrenome Begnudelli. Foi 
pai de Domenico Benudel982 ou Begnudelli, que em 1601 estava em Cles como representante 
do dominus Giovanni de Magri, estabelecendo um acordo com a comuna de Cles para 
construir uma estrada (o pergaminho é mostrado na próxima página), e depois foi regolano de 
Cles.983   
  

                                                             
972 Stenico, op. cit. 
973 Faes, op. cit. 
974

 Cooperativa Koinè, op. cit. 
975 Cooperativa ARCoop (2007), op. cit. 
976 Giacomoni, Fabio. Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine, Volume 1. Jaca Book, 1991, p. 237  
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 Odorizzi, vol 2, op. cit. 
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 Cooperativa Koinè, op. cit. 
979 Odorizzi, vol 2, op. cit. atualização abril 2022 
980 Campestrin, Giuliana. Parrocchia di Santa Maria Assunta in Tassullo. Inventario dell'archivio storico (1431-1948) e 
degli archivi aggregati (1640- 1969). Provincia autonoma di Trento. Servizio Beni librari e archivistici, 2001  
981 BCT1 (Fondo miscellaneo). Archivi di famiglie. Biblioteca Comunale di Trento. 
982 Lorenzi, E. “Osservazione Etimologiche sui Cognomi di Val di Non e di Val di Sol”. In: Tridentum rivista bimestrale 
di studi scientifici, 1903 (6): 165 
983 Cooperativa ARCoop (2007), op. cit. 
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Domenico filho de Giovanni Battista Begnudelli entra em acordo com a comunidade para a construção de 
uma estrada, 1601. Provincia Autonoma di Trento. 
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Leonardo Begnudelli exercendo funções de vice regolano de Cles, 1606. Ao lado, o dominus Domenico Begnudelli atua como reitor do 
hospital de Cles, 1619. Provincia Autonoma di Trento. 



191 
 

Em 1604 Domenico era um dos dois síndicos da Igreja de Santa Maria de Cles.984 Em 1606 
Lorenzo era vice-regolano.985 Em 1619 um dominus Domenico Begnudelli, que provavelmente 
é o mesmo Domenico de antes, vivia em Brez (8 km) mas era reitor do Hospital de Cles.986 Em 
1631 o dominus Giovanni era um dos dois síndicos da Igreja de Santa Maria,987 e em 1646 era 
ministro do Hospital.988  
 
O dominus Antonio Begnudelli de Dres era representante da comuna em 1630 na venda de um 
campo,989 em 1631 comprou o título de patrício de Trento e recebeu uma herança adicionando 
o sobrenome Basso, que depois de seu filho morto sem filhos foi transmitido à nobre família 
Particella.990 Foi ativo como notário colegiado e notário imperial entre 1625 e 1666, além de 
desempenhar as funções de tenente do capitanato de Trento, secretário da chancelaria e 
chanceler da Diocese de Trento.991 992 Em 1647 recebeu a nobreza imperial individualmente,993 
mas seu filho Francesco Antonio também foi chamado de nobre,994 assim como Giovanni 
Domenico.995  
 
Antonio foi pai de Francesco Antonio Begnudelli Basso, nascido em torno de 1644, estudou no 
Colégio Germânico de Roma, onde recebeu ordens sacras na Ordem Jesuíta contra a vontade 
do pai, e doutorou-se em Teologia. Voltando a Trento em 1670, foi prefeito da Congregação 
Maior dos jesuítas de Trento, nomeado vigário-geral da Diocese em torno de 1677, e dois anos 
depois obteve uma prebenda na Catedral de Freising, onde foi admitido como cônego. 
Estabelecido na cidade, foi conselheiro espiritual e vigário-geral do príncipe-bispo de Freising, 
onde morreu em 1713. Muito erudito, deixou o tratado Bibliotheca Iuris Canonico-Civilis 
practica, em quatro volumes, organizado como um dicionário, que por mais de um século se 
manteve como obra de referência. Seu principal interesse foi o estudo das questões de 
conflitos de jurisdição entre o poder secular e o religioso.996 997  
  

                                                             
984 Cooperativa Koinè, op. cit. 
985 Cooperativa ARCoop (2007), op. cit. 
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 Cooperativa Koinè, op. cit. 
987 Cooperativa ARCoop (2007), op. cit. 
988 Cooperativa Koinè, op. cit. 
989 Cooperativa ARCoop (2007), op. cit. 
990 Tovazzi, Giangrisostomo. Biblioteca tirolese, o sia Memorie istoriche degli scrittori della contea del Tirolo. 
Fondazione Biblioteca San Bernardino, 2006, p. 129  
991 Archivio dei Possessori.  Begnudelli, Antonio.  
992 Cont, Alessandro & Ioppi, Rossella. Archivio di Stato di Trento. Archivio del Principato Vescovile. Atti Trentini. 
Schedatura. Fondazione Bruno Kessler 
993 Österreichisches Staatsarchiv. AT-OeStA/AVA Adel RAA 23.28 
994 Tovazzi, Giangrisostomo. Biblioteca tirolese, o sia Memorie istoriche degli scrittori della contea del Tirolo. San 
Bernardino, 2006 
995 Trascrizioni delle pergamene presenti nel fondo cartaceo. San Bernardino, s/d. 
996 Piccialupi, Maura. “Begnudelli Basso, Francesco Antonio”. In: Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 7. 
Treccani, 1970 
997 Mazzuchelli, Giammaria. Gli scrittori d'Italia. Bossini, 1760 

Trecho final de um ato do notário imperial Antonio Begnudelli de 1666, com sua marca profissional e assinatura. 
Provincia Autonoma di Trento. 
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 Altar na Igreja de San Tommaso em Dres com a tela patrocinada pela família. Foto Syrio/Wikimedia Commons. 
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De Marchi 

Linha: Steffano Marchi > Biagio Marco Antonio > Clorinda Margherita > Teresa (Tomasoni) > 
Lucia (Pezzi) > Alcides (Longhi)  
 
 
Marco Marchi e Lucia Toss foram os pais de Clorinda Margherita de Marchi ou Marchi, 
nascida em Rovereto em 18 de junho de 1838,998 casada com Gaetano Tommasoni de Ala e 
mãe da imigrante Teresa Tommasoni. Clorinda teve os irmãos Francesco Biaggio Pietro (1836), 
Margherita Domenica (1840), Errina Teresa (1842), Francesco Biaggio (1848), Anna Silvia 
(1851) e Giuseppe Giovanni (1854), todos nascidos em Rovereto.  
 
Devido à presença do nome Biaggio entre os irmãos, Marco deve ser o Biagio Marco Antonio 
de Marchi, nascido em Rovereto em 21 de maio de 1817, filho de Steffano Marchi e Cattarina 
Gatti. Como Biagio Marco teve outro irmão com primeiro nome Biagio, sem dúvida foi 
conhecido apenas como Marco. Steffano e Cattarina tiveram os filhos Battista Felice (gêmeo 
de Biagio Marco), Biagio Mario (1819), Margarita (1821), Angela Ludovina (1824), Narciso 
Armilio Francesco (1826), Steffano Daniele (1828), Giuseppe Gasparo (1832) e Rosa Teresa 
Maria (1832), todos nascidos em Rovereto, com sobrenome grafado variavelmente como 
Marchi ou De Marchi. Em Rovereto no século XIX a grafia mais comum era De Marchi, como 
Clorinda foi registrada no Brasil.  
 
O registro mais antigo em Rovereto é de 1570, quando Gaspare de Marchi, sobrinho do 
comerciante Antonio Gandino de Ala, era grande comerciante de seda em Rovereto.999 Desde 
antes de 1510 havia um distrito de Rovereto chamado Marco ou Marchi,1000 1001 e 
provavelmente a família tirou seu nome deste lugar. Em vista da origem de Antonio Gandino, 
Gaspare pode ter sido aparentado com os Marchi de Ala (14 km), atestados desde fins do 
século XVI com o capuchinho Giovanni Battista, guardião o convento local.1002  
 
Devido ao seu ramo de atividade e riqueza Gaspare possivelmente estava relacionado ao 
dominus Georgius, filho do dominus Ioannis Marchi (Giovanni), que em 1565 é patrício e 
comerciante de perfumes em Trento.1003 1004 Em 1608 Nicola, filho de Bernardino Pettenati, 
com a garantia de sua mãe, a domina Maria, filha de Giovanni Marchi de Calavino (17 km), 
constitui em Trento um censo em favor de ser Antonio Delaiti.1005 No tribunal de Trento temos 
vários Marchi citados em ações judiciais nos séculos XVII a XIX, mas não são dados detalhes 
nem sua origem.1006  
 
Outros grupos próximos podem ser parentes. Em Varignano e Romarzolo, distritos de Arco (13 
km de Rovereto e 19 km de Ala), há um núcleo familiar bem caracterizado, onde o sobrenome 
ainda florescia com muitos membros no século XIX. O padre Antonio foi guardião em Rovereto 

                                                             
998 “Marchi, Clorinda Margherita”. Nati in Trentino 
999 Vianello, Francesco. Seta fine e panni grossi: manifatture e commerci nel Vicentino, 1570-1700. FrancoAngeli, 
2004 
1000 

Gar, Tommaso. Statuti della città di Rovereto 1425-1610. Monauni, 1859  
1001 Perini, Agostino. Dizionario corografico del Trentino: con la regione subalpina dell’Adige, vol. I, parte 1. Civelli, 
1854  
1002 Catalogus Cleri Dioecesis Tridentinae. Monauni, 1902 
1003 Tovazzi (1789), op. cit. 
1004 Tovazzi (1790-1805), op. cit. 
1005 Barbacovi & Bertoldi, op. cit. 
1006 Fondazione Bruno Kessler & Istituto Storico Italo-germanico, op. cit. 
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e em Arco.1007 Em 1541 Marco filho de Giovanni Marchi de Varignano compra terras em 
Romarzolo. Em 1574 Marco filho de Domenico Marchi de Varignano vende terras em Arco.1008 
Giovanni é árbitro em uma disputa familiar em 1557 em Romarzolo. 1009 Em 1598 ser Giuseppe, 
filho de Francesco, de Varignano, foi síndico de Romarzolo, e Giovanni, filho de Marc'Antonio, 
nascido em Vigne (14 km), foi conselheiro. 1010  Em 1671 Bernardino, filho de Vigilio, cria um 
fundo em Romarzolo com as rendas de sua vicinia. Em 1692 Marco, filho de Giovanni Battista, 
deixa um legado de 30 ragnesi da sua vicinia de Varignano.1011 Em 1715 Domenico é capo-
malga (administrador do pastoreio) em Romarzolo,1012 e em 1789 Domenico é conselheiro e 
vice-síndico.1013  
 
Antonio Marchi de Vattaro (17 km de Rovereto, 30 km de Ala), delegado e procurador das 
comunas de Vattaro e Bosentino, em 1515 está em Trento (20 km) buscando solução para um 
litígio.1014 Ser Pietro, filho de Michele Marchi de Calceranica (20 km), em 1603 recebe um 
censo perpétuo na qualidade de síndico da Igreja de Sant’Ermete.1015 Em 1664 Giovanni, filho 
de Pietro Marchi, constitui um censo perpétuo em favor do altar do Rosário na Igreja de Santa 
Maria de Calceranica.1016 Em Lavis (28 km), Lucia Margherita de Marchi, viúva Eghen, em 1690 
fez testamento dispondo a celebração de quatro missas semanais na Igreja de Sant'Udalrico, 
deixando como administradores de um patrimônio fundiário os descendentes de Gerardo 
Antedona e Ferdinando Antonio Passi, que eram seus parentes. O legado perdura até hoje, 
transformado em uma fundação.1017  
 
Há outros mais distantes que aparecem depois do século XVI, e sua consanguinidade é bem 
mais incerta.  

  

                                                             
1007 Stenico (1999), op. cit. 
1008 Cooperativa Koinè. Parrocchia di Santa Maria Assunta in Arco e Capitolo della Collegiata di Arco. Inventario 
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1010 Archivio di Stato di Trento. Inventario – Fondi Archivistici. Archivio del comune di Romarzolo. Pergamene 1449 - 
1618 
1011 Archivio di Stato di Trento. Inventario – Fondi Archivistici. Archivio del comune di Romarzolo. Atti degli affari 
della vicinia 1653 - 1770 
1012 Archivio di Stato di Trento. Inventario – Fondi Archivistici. Archivio del comune di Romarzolo. Atti annuali 1529 - 
1809 
1013 Archivio di Stato di Trento. Inventario – Fondi Archivistici. Archivio del Comune di Romarzolo. Deliberazioni del 
consiglio ordinario, del consiglio superiore e della regola 1726 - 1807 
1014 Archivio di Stato di Trento. Inventario – Fondi Archivistici. Archivio Parrocchiale di Vigolo Vattaro. Pergamene 
1477 - 1803 
1015 Cooperativa Koinè. Archivio Parrocchiale di Calceranica (1464 – 1944): Inventario. Provincia Autonoma di 
Trento. Soprintendenza per i Beni Librari e Archivistici, 1995 
1016 Cooperativa Koinè (1995), op. cit. 
1017 Cooperativa Koinè. Parrocchia di Sant'Udalrico in Lavis. Inventario dell'archivio storico (1578-1978). Provincia 
Autonoma di Trento. Soprintendenza per i Beni Librari Archivistici e Archeologici, 2011 
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Gatti 

Linha: Cattarina Gatti > Marco (Marchi) > Clorinda Margherita > Teresa Catarina 
(Tommasoni) > Lucia (Pezzi) > Alcides (Longhi)  
 
 
Cattarina Gatti e Steffano (de) Marchi de Rovereto foram pais de Marco (de) Marchi, casado 
com Lucia Toss e pai de Clorinda Margherita (de) Marchi.  
 
A família se estabeleceu primeiro em Trento e logo depois em Castellano de Villa Lagarina, a 4 
km de Rovereto, também grafada Gatto, Gato, Gati e Gat. 1018  Aparecem primeiro na nobreza, 
mas depois se tornam uma família muito grande com um perfil heterogêneo, com membros 
em todas as classes. Em Rovereto se concentraram no distritos de Marco e Lizzana a partir do 
século XVIII.1019 
 
O primeiro membro documentado é o notário Domenico de Trento, pai de Pelegrin Gat, o 
primeiro registrado com o sobrenome.1020 Lorenzo Gatti, filho de Domenico de Castellano 
(provavelmente o mesmo que o Domenico de Trento), era notário em 1563.1021 O dominus 
Giuseppe de Trento era procurador dos condes Thun na década de 1580.1022 Em 1583 o 
dominus Giorgio filho de Nicolò Gat era patrício de Trento, tendo terras em Civezzano.1023 
 
Em 1611 a domina Cattarina era benfeitora do Orfanotrófio de Santa Maria de Trento.1024 Em 
1624 Tommaso era oficial castelão de Castellano e Castelnuovo.1025  Entre 1626 e 1631 Alberto 
e seu filho Giorgio de Trento são chamados de domini,1026 1027 e em 1642 Giorgio é chamado de 
magnificus, é patrício de Trento e benfeitor do Orfanotrófio de Santa Maria.1028 Bortolo (1631-
1711) deixou uma pequena crônica sobre Castellano.1029 Zuan de Castellano era agricultor e 
provavelmente vicino em 1632.1030  
 
Giovanni Battista era vicino e deputado da Regra de Castellano em 1716.1031 Bartolomeo era 
escrivão do Tribunal de Nogaredo (2 km) em 1769.1032 Luigi era mestre de capela de Rovereto 

                                                             
1018

 Tonolli, Sandro. “Breve storia dei cognomi di Castellano”. In: El Paes de Castelam, 2002 (2) 
1019

 Rasera, Fabrizio et al. Marco 1850-1945 Documenti per la storia del paese. Edizioni Osiride / Museo Storico 
Italiano della Guerra, 2015 
1020 Tonolli, Sandro. “Breve storia dei cognomi di Castellano”. In: El Paes de Castelam, 2002 (2) 
1021

 Cooperativa Koinè. Parrocchia di San Lorenzo in Vigo Rendena. Inventario dell'archivio storico (1352-2007). 
Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici 
1022 Faes, op. cit. 
1023

 Bertagnolli, Elena et al. Famiglia baroni a Prato di Segonzano. Inventario dell’archivio (1209; 1300-2008). 
Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i Beni librari archivistici e archeologici, 2011/2012 
1024 Tovazzi, Giangrisostomo. Spicilegium archivi Orphanotrophii tridentini Sanctae Mariae de Misericordia. San 
Bernardino, 1802-1804 
1025 Tonolli, Sandro. “Documenti di Storia”. In: El Paes de Castelam, 2006 (6) 
1026 Faes, op. cit. 
1027 Odorizzi, Marica & Tomasoni, Renata. Famiglia Consolati e famiglia Guarienti. Inventario dell'archivio (1239 - 
1956). Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni culturali, 2016  
1028

 Tovazzi (1802-1804), op. cit. 
1029 Tonolli, Sandro. “Memorie di Bortolo Gatti”. In: El Paes de Castelam, 2002 (2) 
1030 Tonolli, Sandro. “La Terra era la Vita”. In: El Paes de Castelam, 2007 (7) 
1031 Passerini, Antonio. “… considerato di quanta importanza sii la cordiale fratellanza et unione ferma et stabile…” 
In: Quaderni del Borgoantico, 2016 (17) 
1032 “Novembre 1769: su istanza di Nicolò Benvenuti e Giovanni Battista Rosi il Tribunale di Nogaredo sollecita 
(invano) le comunità a chiudere i conti pagando i debiti e liquidando i procuratori”. In: Quaderni del Borgoantico, 
2014 (15) 
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em 1773.1033 Adamo de Villa Lagarina lutou contra Napoleão como cabo da Compagnia 
Gottardi entre 1796 e 1799.1034  
 
No início do século XIX Antonio, Bortolo, Giobatta e Valentino de Castellano eram agricultores 
e sapateiros.1035 Giovanni de Castellano era possidente (rico) em 1865, e participou de um 
consórcio para a construção de uma ponte.1036 Em 1897 Daniele de Rovereto participou da 
fundação da Caixa Rural e foi membro do primeiro Conselho Administrativo. 1037 Em 1904 Luigi 
de Castellano era dono de uma hospedaria.1038 Francesco e Giovanni estavam entre os 
fundadores da Famiglia Cooperativa de Castellano em 1905, Giovanni fez parte do primeiro 
Conselho e Vittorino foi tesoureiro em 1908/1909.1039 Francesco foi síndico de Castellano entre 
1910 e 1913.1040  
 
Devido ao ofício e títulos dos primeiros membros documentados, é possível que sejam seus 
parentes ser Silvestro Gatti, de Gattis ou Gatta de Coredo (30 km de Trento), seu filho, o 
notário dominus Antonio, ativo entre 1510 e 1554, e o notário Gervaso, filho de Antonio, ativo 
na década de 1570.1041 1042 Em 1527 o bispo de Trento confirmou a nobreza de Antonio e seu 
irmão Nicolao em recompensa pela sua fidelidade na Revolta Camponesa, concedendo-lhes 
um brasão de fundo branco com a figura de um gato. 1043 1044 
  

                                                             
1033 Levri, Mario. La Cappella musicale di Rovereto. Biblioteca P. francescani, 1972  
1034 Adami, Roberto. “L’invenzione degli Schützen”. In: Quaderni del Borgoantico, 2011 (12) 
1035 Tonolli, Sandro. “Relazione dei mestieri e delle abitazione di Castellano”. In: El Paes de Castelam, 2003 (3) 
1036 Passerini, Antonio. “Il ponte di Villa compie 170 anni”. In: Quaderni  
del Borgoantico, 2017 (18) 
1037 Rasera et al., op. cit. 
1038

 Bertolini, Giuseppe. “Osterie ed Esercizi Commerciali di Castellano”. In: El Paes de Castelam, 2003 (3) 
1039 Graziola, Franmcesco. “I primi anni della Famiglia Cooperativa (1905-1925)”. In: El Paes de Castelam, 2007 (7) 
1040 Tonolli, Sandro. “Breve storia dei cognomi di Castellano”. In: El Paes de Castelam, 2002 (2) 
1041 Pasquin, Serena. Parrocchia del Ritrovamento della Santa Croce in Coredo. Inventario dell'archivio storico e degli 
archivi aggregati (1308 - 1948). Provincia autonoma di Trento. Servizio Beni librari e archivistici 1999  
1042 Stenico (1999), op. cit. 
1043 Gar, op. cit. 
1044 Ausserer, op. cit. 

Daniele Gatti e sua família, foto de Rasera et al. 
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Toss 

Linha: Lucia Toss > Clorinda Margherita (Marchi) > Teresa Catarina (Tommasoni) > Lucia 
(Pezzi) > Alcides (Longhi)  
 
 
Lucia Toss e Marco Marchi de Rovereto foram os pais de Clorinda Margherita Marchi ou de 
Marchi, nascida em Rovereto em 18 de junho de 1838,1045 casada com Gaetano Tommasoni de 
Ala e mãe da imigrante Teresa Tommasoni. A comuna natal e os pais de Lucia são 
desconhecidos, mas o sobrenome está presente em Rovereto no século XIX como Tos ou Toss. 
No entanto, sua origem remota deve estar na comuna de Toss, a 43 km, onde o topônimo 
parece começar a se transformar em sobrenome no século XVI, mas não foi encontrado 
nenhum registro inequívoco.1046 
 
Em Rovereto no início do século XIX alguns 
ramos foram muito pobres, trabalhando no 
campo em condições de semi-escravidão,1047 
mas outros ganharam significativo destaque. 
Giovanni foi professor de órgão e piano, 
cantor e organista da capela paroquial entre 
1882 e 1890,1048 diretor da Sociedade de 
Canto e da banda municipal, e compositor de 
peças de ocasião.1049 Don Alfonso, morto em 
1893, foi padre, cura em Varone, pároco de 
Riva del Garda e cônego da Catedral de 
Trento, além de bom poeta. Foi elogiado 
pelo estilo simples e direto de suas obras, 
com um forte sabor popular.1050 Considerado 
um expoente da cultura roveretana,1051 hoje 
seu nome batiza uma rua em Rovereto. Em 
1897 Alessandro era o presidente do 
Conselho do distrito de Marco, onde Stefano 
foi síndico em 1919. Renato é historiador 
atualmente.1052 
 
 

  

                                                             
1045 “Marchi, Clorinda Margherita”. Nati in Trentino 
1046 Archivio del Castel Thun. 
1047

 Rasera et al. op. cit. 
1048 Levri, Mario. La Cappella musicale di Rovereto. Biblioteca P. francescani, 1972  
1049 Carlini, Antonio e Lunelli, Clemente. Dizionario dei Musicisti nel Trentino. Comune di Trento-Biblioteca 
comunale, 1992 
1050 “Toss don Alfonso”. In: Atti della Accademia roveretana degli agiati, 1909; 159-160: 340 
1051 Pesiri, Giovanni. Archivi di famiglie e di persone: materiali per una guida, Volume 3. Ministero per i beni culturali 
e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1991 
1052 Rasera et al. op. cit. 

Don Alfonso Toss, foto Museo Civico di Rovereto. 
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Simonini 

Linha: Cattarina Simonini > Gaetano Domenico Antonio (Tommasoni) > Teresa Catarina > 
Lucia (Pezzi) > Alcides (Longhi)  
 
 
Cattarina Simonini e Lorenzo Antonio Tommasoni de Ala1053 foram pais de Gaetano 
Domenico Antonio Tommasoni, casado com Clorinda Margherita de Marchi de Rovereto e pai 
emigrante Teresa Catarina Tommasoni.  
 
O sobrenome está presente em Ala-Avio e 
Rovereto desde pelo menos o século XVI. 
Um ramo se notabilizou como produtores 
de salame, com uma empresa premiada e 
em atividade desde o início do século XVII. 
Domenico era deputado de Serravalle de 
Ala em 1824.1054 Antes de 1837 don 
Antonio era padre em Serravalle.1055 
Vários eram agricultores nesta época, e 
vários tiveram bens leiloados por dívidas. 
Domenico foi granadeiro do exército 
durante o Risorgimento e participou de 
uma expedição na Sicília em 1860.1056 1057 
Lorenzo foi vice-diretor da Società Pro 
Patria do distrito de Chizzola de Ala em 
1886 e um dos fundadores do núcleo de 
Rovereto.1058 Don Giuseppe foi cura no 
distrito de Ronchi em 1895, e foi o 
responsável pela reforma dos estatutos da 
Confraternità del Santissimo 
Sacramento.1059 Giuseppe de Serravalle foi 
capuchinho e missionário em 
Moçambique na primeira metade do 
século XX.1060 No século XXI o ramo de 
Sabbionara de Avio adquiriu e restaurou 
uma capela do século XVIII ornamentada 
com afrescos.1061 1062  

                                                             
1053 “Gaetano Domenico Antonio”. Nati in Trentino. 
1054 “Avviso”. Foglio d’Anunzj del Privilegiato  essaggiere  irolese, 28/05/1824 
1055 “Editto”. Il Messagiere Tirolese, 05/05/1837 
1056 Baisini, Jacopo. Il Trentino dinnanzi all'Europa. Agnelli, 1866 
1057 

Brentari, Ottone. I Trentini nella Spedizione di Sicilia 1860: Centenario 1860-1960. Museo del Risorgimento, 1960  
1058 Cenni intorno all'origine e costituzione della Società Pro Patria ed atti della prima adunanza generale tenuta in 
Rovereto il dì 28 novembre 1886. Tipogr. Roveretana, 1887 
1059 Cooperativa Koinè. Curazia di San Lorenzo in Ronchi (Ala). Inventario dell'archivio storico (1751-1954). Provincia 
autonoma di Trento. Soprintendenza per i Beni librari e archivistici, 2005 
1060 Valler, Vito. Os Capuchinhos em Moçambique. EdiBosco, 2002  
1061 Chiesa di San Domenico. Archivio dei beni culturali Avio. 
1062 Rudari, Flavio. “Festa col vescovo Bressan nella chiesetta rinata”. Giornale Trentino, 18/08/2019 

Igreja de San Domenico em Avio, pertencente aos Simonini, foto 
Archivio dei beni culturali Avio, antes do restauro. 
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Scriz 
 
Linha: [Valentino > Anna Maria > Bortolo Osvaldo (Artico)] > Antonio > Osvaldo > Augusto > 
Noris Leda > Elisabeth (Longhi) 
 
 
Valentino é o mais antigo personagem conhecido. Sua filha Anna Maria casou com Bortolamio 
Domenico Artico e foi mãe de Bortolo Osvaldo. Embora subsista uma ligeira incerteza, é 
praticamente certo que Bortolo foi avô do imigrante Osvaldo Artico. Anna Maria foi registrada 
com o sobrenome Schiz e vinha da comuna de Alpago, vizinha de Ceneda, mas não foi 
encontrada nenhuma família com este nome na região, e deve ser um erro de grafia. Já a 
família Scriz ou Scrizzi é encontrada em Ceneda, onde Anna casou, e onde eram família 
tradicional e haviam batizado um distrito. 
 
A família é registrada em Ceneda no século XVIII e pertencia à ordem mais baixa da sociedade, 
a dos vilãos, mas não obstante tinham considerável prestígio e produziram personagens de 
significativa projeção. Em 1775 a Chancelaria atestou que a família Scriz era uma das poucas 
vilãs que tinham direito a um assento no Conselho, 1063  o que significa que já deviam estar na 
cidade há bastante tempo levando um estilo honroso de vida, embora eu não tenha 
encontrado registros anteriores, nem em Alpago. Podem ter vindo de Pordenone (27 km), 
onde em 1412 são registrados os agricultores Domenico e Mundino de Scriz.1064 
 
Em 1775 a família tinha quatro ramos e seus chefes eram Giacomo filho de Iseppo, Domenico 
filho de Piero, Giovanni Battista filho de Giovanni Maria, e Giovanni Maria filho de Zuanne. 
Giovanni Battista era conselheiro e Giacomo era deputado da classe dos vilãos, e em 1781 
Domenico era o líder oficial da classe, tendo direito ao uso do título de dominus.1065  
 
Em 1796 don Francesco publicou um soneto em uma coletânea de poemas em homenagem ao 
bispo de Ceneda Bernardo Bembo,1066  em 1824 era o chefe do cerimonial do bispo de Ceneda 
e prebendário e um dos administradores da Catedral, don Giuseppe também era 
administrador e prebendário da Catedral, e Paolo era comerciante livreiro.1067  Em 1843 don 
Angelo era capelão da Congregação de São Paulo,1068 e em 1870 era cônego da Catedral.1069 
Em 1844 a família fez uma grande doação ao Pio Istituto Malanotti, aumentada pouco depois 
com outra importante doação de don Antonio.1070 
 

  

                                                             
1063 Zoccoletto, op. cit. 
1064 De Cicco, Rosa. Pergamene Montereale - Mantica (1286-1624). Archivio di Stato di Pordenone, 2010 
1065

 Zoccoletto, op. cit. 
1066 Sinceri applausi a sua eccellenza n.u.f. Bernardo Bembo nel termine del suo reggimento di Ceneda, e Tarzo 
gloriosamente da lui sostenuto. Cagnani, 1796 
1067 Almanacco Civile della Città di Ceneda ed Ecclesiastico della Diocesi, Volume 2. Cagnani, 1824 
1068 Almanacco Ecclesiastico della Diocesi di Ceneda. Ceneda, 1843 
1069 Voti del clero italiano per la definizione dommatica dell'infallibilità pontificia con offerte de' sacerdoti al S. padre 
Pio 9. in omaggio ed aiuto al Concilio ecumenico vaticano, vol. 3. L'Unita' Cattolica, 1870 
1070 Città di Vittorio Veneto. Verbale di Seduta del Consiglio comunale del 9 maggio 2016 
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Tirindelli 

Linha: [Domenico > Francesco > Augusta] > Antonio (Artico) > Osvaldo > Augusto > Noris 
Leda  
 
 
Domenico foi pai de Francesco 
Tirindelli, tecelão de seda e delegado 
fiscal da municipalidade de Ceneda, pai 
de Augusta, casada com Bortolo 
Osvaldo Artico.1071 1072 1073 Como já foi 
discutido na seção Artico, não há uma 
certeza absoluta, mas é altamente 
provável que Augusta e Bortolo sejam 
os pais de Antonio Artico, casado com 
Celeste e pai do imigrante Osvaldo. 
 
A família está presente em Ceneda 
pelo menos desde a passagem do 
século XIV para o século XV. Foram 
abastados e notáveis. Giacomo Tirindel 
é o mais antigo personagem 
encontrado. Vivia no distrito de Colle 
Umberto e em 1438 seu filho Dominico 
vende terras em Conegliano.1074 
Bonaverio, filho de Domenico, foi 
pároco de Castello Roganzuolo entre 
1489 e 1501. Com ele é atestado o 
brasão pela primeira vez. Teve um 
filho, Simone.1075

 
1076 Em 1584 

Francesco era oficial da corte episcopal de Concordia.1077 Giuseppe, morto em 1672, foi 
celebrado jurisconsulto, atuante em Veneza.1078  Em 1716 o signor dominus Domenico era 
funcionário público, trabalhando como perito agrimensor,1079 e em 1723 foi eleito deputado da 
Magnifica Comunità di Ceneda.1080   
 
 
 

                                                             
1071 Le Famiglie Pullini di Vittorio Veneto. L’archivio parrocchiale di Ceneda. 
1072 Albero genealógico di Lucia Artico. Pullini: Pullini Files. Wordpress. 
1073 Pizzol, Carla. “Ceneda 1807-1808: arti e commercio in periodo napoleônico”. In: Convegno Nazionale I Distretti 
di Ceneda e Serravalle in Epoca Napoleonica e Austriaca. Vittorio Veneto, 22/05/2010  
1074 Scarabel, op. cit. 
1075 Lucheschi, op. cit. 
1076 Tomasi, Giovanni. La Diocesi di Ceneda: chiese e uomini dalle origini al 1586, Volume 2. Diocesi di Vittorio 
Veneto, 1998 
1077   Del Col, Andrea. Domenico Scandella known as Menocchio. Medieval & Renaissance Texts & Studies, 1996 
1078 Stato Personale e del Clero della Città e  iocesi di  reviso per l’anno 1860. Andreaola-Medesin, 1860 
1079 Gobbato, Franco Giuseppe. La Barchessa disotto e Le Barchesse del N. H. Alesandro Crota. Parrocchia di San 
Giacomo di Veglia, 2007 
1080 Della Giustina, Nello. “Giacomo Anselmi, dottore utriusque iuris: brevi note extravaganti su Ceneda e Serravalle 
nella prima metà del Settecento”. In: Circolo Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche. Quaderno n° 13, Dieci 
Conferenze (Dicembre 2011 – Dicembre 2016) 
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Em 1776 a Chancelaria de Ceneda atestou publicamente 
que a família era antiga, tinha excelente reputação e era 
considerada nobre, embora tivesse vetado seu acesso 
ao Conselho dos Nobres, incluindo-os formalmente na 
Ordem dos Populares, nesta época a segunda em 
importância na hierarquia civil da comuna. Ao mesmo 
tempo, obtiveram direito a dois assentos no Conselho 
dos Populares.1081  
 
Em 1797 Lorenzo tinha uma hospedaria. Giovanni tinha 
terras em Conegliano e era patrono de uma banda 
filarmônica no fim do século XVIII. Seu filho Giovan 
Battista foi figura ilustre na comunidade como 
matemático, arquiteto e engenheiro civil, além de tocar 
na banda e ser presidente do Istituto Filarmonico de 
Conegliano. Pier Adolfo, filho de Giovan Battista, nascido 
em 1854, foi violinista de talento precoce, depois 
compositor de óperas e canções e diretor do 
Conservatório de Veneza. Transferiu-se para os Estados 
Unidos, onde foi professor de violino e maestro da 
orquestra do Conservatório de Cincinnati.1082 1083  
 
Pasqualino era padre em 1833, e na mesma época um Tirindelli era médico.1084 Francesco foi 
conselheiro em Ceneda em 18091085 e em 1836 era adjunto administrativo do distrito de 
Longarone.1086 Catterina era diretora da Casa di Ricovero em 1874.1087 
 
 
 
 

 
 

 

 
  

                                                             
1081 Zoccoletto, Giorgio. “La congiura contro Gio.Maria Tocchetti ossia la riforma del consiglio e del foro di Ceneda”.  
In: Convegno Nazionale Ceneda e il suo Territorio nei Secoli. Vittorio Veneto, 22/05/2004 
1082

 “Tirindelli Pier Adolfo”. In: Basso, Alberto (ed.). Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti, 
Vol. VIII. Utet, 1988 
1083 Delfino, Camilla. “Pier Adolfo Tirindelli: gli anni veneziani (1884-1896)”. In: Sanvitale, Francesco (ed.). La 
romanza italiana da salotto. Istituto Nazionale Tostiano di Ortona, 2002 
1084 Mandruzzato, Salvatore. Illustrazione ed analisi delle fonti minerali di Ceneda, memoria. Merlo, 1833  
1085 Bollettino delle leggi del regno d'Italia, Parte 1.  Veladini, 1810 
1086 Almanacco per le provincie sogette al I. R. governo di Venezia per l'anno bisestile 1836. Andreola, 1836 
1087 Stato personale della città e diocesi di Ceneda per l'anno 1874. Longo, 1874 

 

Pier Adolfo Tirindelli 
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Zambotti 

 
Linha:  Giovanna Catterina > Matteo (Longhi) > Ignazio > Giovanni Battista > Victorio > 
Alcides  
 
 
Giovanna Catterina Zambotti de Vermiglio, no Val di 
Sole, nasceu em data desconhecida antes de c. 1765, 
casou com Giovanni Domenico Longhi e foi mãe de 
Matteo Longhi. 
 
A família Zambotti é de origem nobre e segundo a 
tradição era natural da Toscana. 1088  Na Toscana não 
foi encontrado nenhum Zambotti em tempos antigos. 
Há famílias antigas com este nome em Mântua, 
Ferrara, Bolonha e Milão, mas seus brasões não têm 
afinidade com o do nosso ramo. 
 
Seja qual for sua verdadeira origem, em data 
indeterminada nossos ancestrais se fixaram em 
Vermiglio, lançando ramos também em Fiavè e 
outras comunas.1089 O seu brasão está ao lado. Em 
Vermiglio o mais antigo registro encontrado é do 
notário Bortolameo, atestado em 1598.1090 Na mesma 
época vivia Matteo, pai de Andrea, que viveu no 
distrito de Pizzano, pai de Stefano de Pizzano, que em 
1651, ao casar com Camilla, filha do nobre 
Bartolomeo Gabrielli, recebeu do sogro a título de 
dote matrimonial a alta soma de 200 ragnesi.1091 Em 
1672 os irmãos Gasparo Giuseppe e Giovanni Maria, 
oficial do bispo de Trento no Val di Sole e em 
Termeno, descendentes de Andrea filho de Matteo, 
receberam um outro brasão, o título de cavaleiros imperiais hereditários e segundo o Tiroler 
Wappen o direito de adicionar ao sobrenome o predicado de (von) Caserana.1092 1093  
 
Caserana é uma comuna da Toscana. Este brasão, mostrado na próxima página, segundo o 
Tiroler Wappen foi usado também por ramos de Viena, Trento e na própria Caserana, mas em 
Caserana não foi encontrado nenhum Zambotti. Contudo, o registro do diploma imperial cita a 
cidade de Caresana, e não Caserana. 1094 Caresana fica província de Vercelli, no Piemonte. De 
fato, com esta grafia foram encontrados descendentes dos irmãos. Giovanni Giuseppe 
Zambotti de Caresana, nascido em Fiavè, foi padre e arquipresbítero de Riva no século  

                                                             
1088 Riccadonna, Graziano & Franceschi, Ivana. San Sebastiano e la Comunità di Fiavé. Comune di Fiavé / Asuc di 
Fiavé / Cassa Rurale Don Lorenzo Guetti / Gruppo Culturale Fiavé-Lomaso-Bleggio, 2012 
1089 Riccadonna & Franceschi, op. cit. 
1090

 Giovanni Maria Mazzucchelli. Dissertazioni Istoriche, Scientifiche, Erudite Recitate da Diversi  Autori, Tomo 1. 
Rizzardi, 1765  
1091 Cooperativa Koinè. Parrocchia di San Lorenzo in Dimaro. Inventario dell'archivio (1345-1953). Provincia 
autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2004 
1092 Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum. Tiroler Wappen: Zambotti 
1093 Riccadonna & Franceschi, op. cit. 
1094 Österreichisches Staatsarchiv. AT-OeStA/AVA Adel HAA AR 1108.7 Zambotti, Johann Maria, fürstbischöflich 
trienter Agent, Caspar Joseph, Adelsstand, “von Caresana”,  appenbesserung, 1672.03.08 
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XVIII.1095 O illustris dominus Crescenzio Zambotti de 
Caresana viveu na Hungria, onde foi mordomo do conde 
Ferenc Széchényi. Lá o sobrenome foi adaptado para 
Zambothy, Zámbothy, Zambóthy. Seu filho Ferenc 
(Franz) Zambothy de Caresana (1779-1846) também foi 
mordomo, sendo muito elogiado pelo conde em seu 
testamento pela sua incessante fidelidade, deixando-lhe 
uma boa pensão, e foi padrinho do famoso pianista e 
compositor Franz Liszt. Depois da morte do conde 
mudou-se para Sopron, onde comprou casa e terras 
agrícolas e se tornou figura prestigiada e influente. Foi 
casado com Julianna Szalay, filha de um antigo 
mordomo do conde, gerando Ludovica, Károly, Ferenc 
de Paula e Ludovica Theresia. Falecendo Julianna, casou-
se em 1833 com Mária Pinteritsch, gerando Serafine e 
Alexander.1096 
 
Voltando para Vermiglio, Bortolo Zambotti era regolano 
em 1781.1097 Amo era podestà em 1940.1098 Hoje é um 
nome comum. Massimiliano era conselheiro comunal 
em 2020,1099 Thomas é professor de  esqui,1100 Natale é 
vice-presidente do conselho administrativo da 
Cooperativa Valli di Rabbi e Sole.1101

  

 

Em Fiavè chegaram em torno de 1698, quando outro 
Bartolomeo saiu de Vermiglio e para lá se transferiu, gerando 
grande descendência. Ali ganharam significativa proeminência até hoje, produzindo muitos 
notários, padres e magistrados, com novos ramos também em Lomaso e Castelfondo. Os 
notários foram Giovanni Crescenzio, ativo a partir de 1705, Crescenzio (1743), Simone (1758), 
CarlAntonio (1761), Giuseppe Vincenzo (1775), Francesco Alberto (1781), Armando (1785), 
Crescenzio (1797) e Carlo (1800). Ainda em Fiavè Carlo era cônsul em 1760, Stefano e 
Francesco em 1807. Em 1774 don Crescenzio aumentou o benefício eclesiástico criado pela 
família Levri. Don Alessio foi um dos beneficiados, em 1766 era capelão de San Zenone e 
vigário curado da paróquia em 1791. Em 1835 Crescenzio era podestà. Valentino foi vice-
presidente do Consorzio Agrario Distrettuale di Santa Croce e conselheiro comunal em 1898. 
Stefano era conselheiro da Cooperativa de Fiavè em 1895, síndico comunal em 1921 e um dos 
diretores da escola maternal do distrito de Manomorta em 1931. Serafino, Luigi e Giacomo 
foram conselheiros em 1923. Gabriele, Daniele e Zeno foram conselheiros em 1952. Fabio era 
presidente do Conselho em 2011 e Ottone era conselheiro, Angelo era síndico comunal em 
2020. Vários outros ocuparam cargos de destaque na vida pública recentemente.1102 Um grupo 
se mudou para os Estados Unidos, ao qual pertencem as pessoas mostradas nas fotos da 
próxima página. 

                                                             
1095 Tovazzi, Giangrisostomo. Parochiale Tridentinum. San Bernardino, 1970  
1096 Károlyi, György. “New biographic data about Ferenc Liszt’s godparents”. In: The Hungarian View of Liszt, 2018 
(XXXIII) 
1097 

Archivi giudiziari, archivi notarili, archivi di notai. Il "fondo pretorio" nell’Archivio storico del Comune di Trento. 
Fondo, 02/01/1482 - 24/10/1809. Criminalis contra particulares sive Bartolo Zambotti e Paolo Oliva regolani ed altri 
di Vermej per la gitta a Trento. Unita’, 1781 
1098 Panizza, Marco. “Perchè i Vigili del fuoco?” I Pompieri. 
1099 “Comune di Vermiglio. Massimiliano Zambotti. 
1100 “Immortalati due lupi alla periferia di Vermiglio”. Gazzetta delle Valli, 17/04/2021 
1101 Famiglia Cooperativa Valli di Rabbi e Sole. Consiglio d'Amministrazione. 
1102 Riccadonna & Franceschi, op. cit. 

Brasão imperial. 
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Casa de Ferenc Zambothy de Caresana em Sopron. Foto György Károlyi. 

Ao lado, Raffaele Genetti (1867-1949) e Lucia 
Zambotti com o filho Alessandro, Acima, Oliva 
Zambotti. Fotos website Genettifamily. 
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Tomasi 
 
Linha: Odorico de Salzburgo > Tomasio de Caldes > ... > Eudossia Tomasi > Giovanni 
(Manfroni) > Domenico > Carlo Antonio > Domenico > Cecilia > Maddalena (Angeli) > Anna 
Cattarina Lucia (Rizzi) > Catharina (Rossi) > Victorio (Longhi) > Alcides  
 
 
Eudossia Tomasi de Caldes casou-se no início 
do século XVII com o nobre Antonio 
Manfroni de Manfort de Caldes, gerando 
Giovanni.1103 
 
Apelidada A Puteo ou Da Poz, apelido 
derivado da localidade de Poz em Rabbi, 
onde alguns membros viveram, 1104 a família 
de Caldes foi fundada por Odorico de 
Solzporchi (Salzburgo), morto antes de 1464. 
Seu filho, o mestre ser Tomasio, entre 1454 e 
1480 viveu em Caldes, e em 1464 permutou 
uma casa com o dominus Pretelio de Castel 
Caldes.1105 1106 Pelo título de nobreza de 
Tomasio a família originalmente teve pelo 
menos um estatuto de homens livres, depois 
entraram da vicinia, e no início do século XVII 
aparecem na nobreza rural.1107  
 
Federico, um dos citados como nobre rural, 
em 1613 gravou um brasão na fachada de sua 
casa com um leopardo montado sobre 
montanhas, modificando um brasão pré-
existente que não é descrito. No século XVIII corria a notícia de que Federico descendia da 
poderosa e antiga família Tomasi de Vignano, 1108   mas as informações recentes sobre a família 
de Caldes não falam nada sobre isso e há documentação mostrando que o fundador do 
sobrenome em Caldes foi o dito Tomasio. Além disso, o brasão de Federico é idêntico ao da 
ilustre família Tomasi de Lampedusa, mas não há qualquer ligação documentada entre eles, e 
a menos que se trate de uma coincidência extraordinária, a adoção do brasão modificado deve 
ter sido feita para simular um parentesco e aumentar o prestígio da família. 
 
Entre o final do século XV e início do século XVI vários membros aparecem numa lista de 
devedores do conde Valentino Spaur: nela constam Meneg (Dominico) filho de Dorig Mateu 
(Odorico), e os irmãos Dorig, Zohan (Giovanni) e Mateu, habitante em Poz de Rabbi. Eles 
faziam parte de um grupo que se negava a pagar os impostos cobrados pelo conde, pois se 
consideravam súditos do bispo de Trento.1109 

                                                             
1103

 Bottea, op. cit. 
1104

 Mosca, Alberto. Caldes: storia di uma nobil comunità. Regione Autonoma Trentino Alto Adige / Provincia 
Autonoma di Trento / Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento B.I.M. Alto Adige / Cassa Rurale Rabbi e Caldes 
/ ASUC di Bozzana e Bordiana, Caldes, Samoclevo, San Giacomo, 2015 
1105 Valenti, op. cit. 
1106 Mosca, op. cit. 
1107 Mosca, op. cit. 
1108 Grosses vollständiges Universal Lexicon aller Wissenschaften und Künste, Volume 48. Zedler, 1746 
1109 Mosca, op. cit. 
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Em 1513 Martino, filho de Cristoforo, vende aos Thun um censo perpétuo em Tozzaga de 
Caldes.1110 Em 1527 Michele, alcunhado Vegetario, filho do mestre Odorico (Dorig) permutou 
com os domini Thun terras em Samoclevo e Caldes.1111 Em 1545 Giovanni, filho de Federico, e 
Federico, filho do citado Giovanni, vendem um prado aos Thun.1112 Em 1555 mestre Pietro, 
filho de Giovanni, batiza um filho. 1113 Em 1571 este Pietro era um dos cônsules da comuna.1114 
Em 1577 e 1579 Pietro, filho de Giovanni Michele dito dal Zochol, constituiu censos a favor do 
dominus Lorenzo de Campodenno, e em 1580 Michele filho do então falecido Pietro, 
constituiu um censo a favor do dominus Lorenzo.1115 Em 1583 Nikolaus filho de Zagli da Poz e 
Michael, filho de Odorico da Poz, receberam bens em Rabbi do nobre Panthaleo de Arco. Em 
1614 Nikolaus recebeu bens em Rallo.1116 
 
Na assembleia da Regra de 1586 aparecem como chefes de família Giovanni filho de Dorich dal 
Poz, Zoan (Giovanni) filho de um messer de Tomasi; o saltaro (oficial público) Odorico filho de 
Pietro e seu irmão Michele; Federico filho de Giovanni, e Michele filho de Pietro filho de 
Giovanni Michele dal Zochol. Em 1597 o padre Baldassarre aparece como beneficiado por 
Giovanni Arbogasto Thun na capela do Castelo Caldes. 1117 Em 1598 mestre Giovanni filho de 
mestre Tomaso constituiu um censo a favor do dominus Lorenzo, e em 1600 os herdeiros de 
mestre Giovanni constituíram um censo perpétuo para os domini Thun. 1118 
 
Em 1603 Giovanni é um dos cônsules de Caldes. Em 1623 Melchiorre está em litígio com os 
síndicos da Igreja de San Bartolomeo a respeito de um censo sobre terras,1119 e em 1624, 
quando é chamado de ser, cede um prado ao dominus Giovanni Arbogasto Thun como 
pagamento de uma dívida. 1120 Em 1633 messer Federico, Giovanni Gasparo,  Dorigo e Giovanni 
são citados numa lista de pagamento de impostos episcopais, sendo todos nobres rurais. 1121 
Em 1635 Bernado tinha uma propriedade em Poz de Rabbi, quando recebeu autorização 
perpétua para usar as pastagens e florestas do vale de Rabbi.1122 Em 1636 a família aparece 
novamente numa lista de nobres rurais com Federico e Dorigo.1123 Nicola Aliprando Tomasi foi 
bispo auxiliar e vigário geral de Passau de 1638 a 1642. Ele é provavelmente o Aliprando filho 
de Federico e Caterina, batizado em Malé em 5 de agosto de 1599.1124 

 

 

                                                             
1110

 Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale. Famiglia Thun, linea di Castel Thun.Regesti delle 
pergamene (1201-1793) presso l'Archivio di Stato di Decin. Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i Beni 
librari e archivistici, 2005 
1111

 Valenti, op. cit. 
1112 Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale, op. cit. 
1113 Mosca, op. cit. 
1114 Cooperativa Koinè. Parrocchia di San Bartolomeo in Caldes. Inventario dell'archivio storico (1429 - 1953). 
Provincia autonoma di Trento. Servizio Beni librari e archivistici, 2004 
1115 Valenti, op. cit. 
1116 Tolloi, Philipp (ed.). Archiv Welsperg Spaur. Südtiroler Landesarchiv, 2012 
1117 Mosca, op. cit. 
1118

 Valenti, op. cit. 
1119 Cooperativa Koinè. Parrocchia di San Bartolomeo in Caldes. Inventario dell'archivio storico (1429 - 1953). 
Provincia autonoma di Trento. Servizio Beni librari e archivistici, 2004 
1120 Valenti, op. cit. 
1121 Mosca, op. cit. 
1122 Dalla Serra, Franco. “Locazione Bertucchi”. In: Rabbi Informa, 2007 (64-65) 
1123 Odorizzi (2018) vol. II, op. cit. 
1124 Mosca, op. cit. 
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Cominelli 
 

Linha: Pedercino de Comasine > Antonio de Montes > Comino > Antonio Cominelli > ... > 
[Baldassare > Bartolomeo] > [Giovanni > Melchiore > Giacomo] > Domenico > Carlo > 
Maddalena > Carlo Antonio (Manfroni de Montfort) > Domenico > Cecilia > Maddalena 
(Angeli) > Anna Cattarina Lucia (Rizzi) > Catharina (Rossi) > Victorio (Longhi) > Alcides  
 
 
A linha inicia com Pedercino de Comasine,  morto 
antes de 8 de julho de 1442. 1125 1126 Pedercino devia 
ser parente de uma família que desde 1415 pelo 
menos alugava terras da família senhorial de Castel 
Caldes, onde se incluem Ognibene alcunhado Nevo, 
Raimondo filho de Rodolfo, e Domenico filho de 
Bonaventura, todos de Comasine. Como Pedercino 
era um diminutivo de Peder (Pietro), ele deve um 
parente próximo de Pietro de Comasine, pai de um 
Giovanni e de um Marco, que junto com Ognibene II 
filho de ser Giovanni acunhado Zapel, Zapelli ou del 
Nev, todos de Comasine, em 1474 alugavam por dez 
anos várias terras em Comasine pertencentes ao 
dominus Giacomo Thun pelo alto valor de 30 liras 
anuais. 1127  Pietro era alfaiate, um ofício que mais 
tarde apareceria de novo na descendência Cominelli. 
Apesar disso, e das suas raízes agrícolas, a família 
devia ter um estatuto de homens livres e um 
expressivo capital, tendo em vista o alto valor dos 
aluguéis que fazia. Giovanni já usou um título de 
nobreza, e em 1553 um descendente de Raimondo, 
Giovanni, tinha um feudo em Comasine. 1128   
 
Em 1442 um filho de Pedercino, Antonio (Antoniollo), 
vivia em Malé (17 km) e estava alugando por dez anos 
todas as terras alodiais e respectivos dízimos e servos 
que o dominus Preto de Castel Caldes tinha em 
Comasine em troca de um censo anual no alto valor 
de 7 ducados.  Em Malé Antonio se estabeleceu no 
distrito de Montes, passando a ser conhecido como 
Antonio de Montes.1129  
 
Seu filho Comino, 1130 também chamado Comin, Cominello ou Comirello de Montes, e 
alcunhado Pedezer (Pedercino),1131 1132  em 1440 recebeu do dominus Sigismondo Thun o 
aluguel de pastagens e um terreno agrícola em Montes, 1133 em 1473 estava envolvido em uma 

                                                             
1125 Valenti, op. cit. 
1126

 Andreolli & Franzoi, op. cit. 
1127 Valenti, op. cit. 
1128 Valenti, op. cit. 
1129 Valenti, op. cit. 
1130 Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale, op. cit. 
1131 Valenti, op. cit. 
1132 Andreolli & Franzoi, op. cit. 
1133 Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale, op. cit. 
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rixa relativa a um contrato de compra e venda de uma casa,1134 e faleceu antes de 1486. Teve 
pelo menos dois filhos, Antonio e mestre Pedercino II.  Pedercino II (Pederzino) e sua mulher 
Maddalena em 1486 vendem terras em Terzolas (1 km de Malè), local onde os Cominelli pouco 
depois são documentados como tendo sua base. Em 1491 Maddalena é citada como filha de 
Paolo e neta de Antonio de Terzolas alcunhado Hendiz, e na data vendia terras vinculadas a um 
censo. 1135 
 
Antonio Cominelli de Montes em 1511 era procurador do dominus Antonio Thun numa venda 
de terras. 1136 
 
Foi pai de Giovanni Cominelli, que em 1535 vendia um prado em Montes, e talvez também de 
Baldessare Comin de Caldes (1 km de Terzolas), morto antes de 1551, pai de Michele e 
Bartolomeo Comin, alcunhado Comino, que em 1551 constituiu um censo perpétuo em 
Terzolas em favor de Domenico Claser. Bartolomeo era também alfaiate e em 1548 foi citado 
como avaliador de patrimônios 1137 um cargo oficial. Em 1603 Michele e Bartolomeo se 
mudaram para Cassana, um distrito de Caldes, onde entraram na vicinia e deram origem aos 
Comini de Cassana, que lá construíram um palácio e em 1799 obtiveram a nobreza imperial e o 
predicado Von Sonnenberg.1138 
 
Em função do exercício do mesmo tipo de ofício, Bartolomeo pode ter 
sido o pai do Cominelli que aparece na geração seguinte com um 
título de nobreza, ser Melchiore Cominel ou Cominelli de Terzolas, 
que entre 1580 e 1589 era agrimensor e avaliador de patrimônios em 
Caldes.1139 Em 1582 ele estava vivendo em Terzolas, e aparece como 
conselheiro numa venda de um vinhedo que era posse da família 
Stanchina.1140  Em 1583 foi um dos árbitros em um litígio entre as 
comunas de Magras, Arnago e Cavizzana.1141 
 
Foi o pai de Maria,1142 e do dominus1143 Giacomo Cominelli, 1144  
nascido em Terzolas, que foi agrimensor e em 1598 aparece em Caldes 
como notário, o primeiro da família, permanecendo em atividade 
documentada até 1620. Em 1620 ele era procurador do barão 
Giovanni Arbogasto Thun. 1145 Giacomo foi casado com Giuliana.1146 
 
  

                                                             
1134 Andreolli & Franzoi, op. cit. 
1135 Valenti, op. cit. 
1136 Valenti, op. cit. 
1137 Valenti, op. cit. 
1138 Mosca, op. cit. 
1139 Valenti, op. cit. 
1140

 Valenti, op. cit. 
1141 Cooperativa A.R.Coop. – Rovereto. Archivio storico del comune di Rabbi (1809-1965) e degli archivi aggregati 
(1583-1993). Inventario. Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2007 
1142 Nardon, Clara. Cioli e Ciolli della val di Sole. Trento, 2005 
1143 Valenti, op. cit. 
1144 Stenico (1999), op. cit. 
1145 Valenti, op. cit. 
1146 Nardon, op. cit. 

Marca profissional do notário 
Giacomo Cominelli em documento 

de 1598. 
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Considerando o costume de transmimtir o ofício notarial à descendência, 
deve ter sido seu filho o notário Domenico Cominelli, ativo em Terzolas 
entre 1625 e 1664. 1147   
 
Domenico foi pai do spectabilis dominus Carlo Cominelli, notário ativo 
entre 1652 e 1679, que foi o compilador e autenticador da 
documentação oficial deixada pelo pai. 1148    
 
Carlo gerou a domina Maddalena Cominelli, casada em 1689 com o 
nobre Domenico Manfroni de Montfort de Caldes, gerando o padre 
Antonio, morto em 1741, e Carlo Antonio Manfroni de Montfort.1149 1150 
 
 
Em 1606 don Raffaele de Terzolas era cura em Sanzeno.1151 Em 1695 o 
padre Giacomo era premissário no curato de San Nicolò, sendo 
beneficiário de um legado eclesiástico para reza de missas. 1152 Em 1709 
Joe Cominelli era membro da vicinia.1153 Don Carlo criou outro benefício 
eclesiástico em 1741 para a reza de missas semanais e um capital para a 
comunidade de Terzolas usar em favor dos enfermos e pobres. Este 
benefício perdurou até 1987, quando foi incorporado à paróquia. 1154  
 
Outro Carlo em 1747 solicitou e recebeu nobreza do bispo de Trento.1155 Como vimos já havia 
nobres antes dele, embora esses provavelmente tivessem uma nobreza pessoal e não 
hereditária, decorrente de funções oficiais nobilitantes. Foi, porém, o que levou a nobreza 
familiar adiante, recebendo-a em caráter hereditário junto com o brasão mostrado antes, do 
qual há uma variante com as flores-de-lis douradas e o unicórnio parado sobre as quatro patas. 
Seus descendentes receberam confirmação imperial em 1898 e 1899, espalhando–se entre 
Terzolas, Cagnò, Trento, Mezzolombardo, Milão e outras cidades.1156  
 
Outro Carlo foi chanceler de Livo e notário ativo no Juízo de Malè entre 1790 e 1814, residente 
em Rabbi.1157 Em 1794 Andrea era o administrador do patrimônio dos Thun. Em 1809 um 
Cominelli  era capitão e foi um dos protagonistas da tomada de Arco, Riva e Mori durante as 
Guerras Napoleônicas.1158 Don Camillo era cooperador em Terzolas em 18451159 e cura em 
Arnago em 1853.1160 Entre 1843 e 1863 don Aldobrando era premissário em Terzolas.1161 1162 
Um ramo permaneceu em Caldes, sobrevivendo até hoje.  

                                                             
1147 Stenico (1999), op. cit. 
1148 Stenico (1999), op. cit. 
1149

 Bottea, op. cit. 
1150 Comunicação pessoal da pesquisadora Lynn Serafinn 
1151 Morizzo, Marco. Eco delle feste del decimoquinto centenario dei SS. Martiri Anauniensi : la pieve di Sanzeno ; 
notizie topografiche, civili ed ecclesiastiche. Monauni, 1903 
1152 Cooperativa Koinè. Parrocchia di San Nicolò in Terzolas. Inventario dell'archivio storico (1509 - 1953). Provincia 
autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2004 
1153 Nardon, op. cit. 
1154 Cooperativa Koinè, op. cit. 
1155

 Landesmuseum Ferdinandeum. Tiroler Wappen. 
1156 Spreti, Vittorio et al. Enciclopedia storico-nobiliare italiana, vol. II.  Forni, 1981 
1157 Stenico (1999), op. cit. 
1158 Mosca, Alberto. Andreas Hofer nelle Valli del Noce. Nitida Immagine, 2009 
1159 Catalogus cleri saecularis et regularis Diocesis Tridentini. Getr. Zählung, 1845 
1160 Nardon, Clara. La scuola della val di Sole nella prima metà dell'Ottocento – Documenti. Trento 2005 
1161 Catalogus cleri saecularis et regularis Diocesis Tridentini. Getr. Zählung, 1845 
1162 Cooperativa Koinè, op. cit. 

Marca profissional do 
notário Domenico Cominelli 

em documento de 1625. 
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Tommasoni  

Linha: Lorenzo Antonio Tommasoni > Gaetano Domenico Antonio > Teresa Catarina > Lucia 
(Pezzi) > Alcides (Longhi)  
 
 
Santa Margherita, distrito de Ala, no Trentino, foi a 
comuna natal de Lorenzo Antonio Tommasoni, 
casado com Cattarina Simonini.1163 Foram pais de 
Giuseppe Marcelino (1835), Lorenzo Antonio 
Domenico (1837), Cattarina Cecilia (1842), 
Domenica Cecilia (1845), Cecilia Margherita 
(1851), e do nosso ancestral Gaetano Domenico 
Antonio Tommasoni,1164 nascido em 16 de janeiro 
de 1834 na paróquia de Serravalle, casado com 
Clorinda Margherita de Marchi e pai de Teresa 
Lucia Tommasoni, nascida em 8 de maio de 1863, 
e da emigrante Teresa Catarina, nascida na 
paróquia de Serravalle em 26 de junho de 1859, 
casada com Pietro Pezzi.  
 
O sobrenome é registrado em Ala no início do 
século XVII, também na forma Tomasoni.1165  A 
família se fixou primeiro no distrito de Santa 
Margherita,1166  e depois no centro urbano e 
outros distritos. Tiveram muitos bens e a evidência 
mais clara de sua distinção é a posse um palacete, 
a Casa Tomasoni, datada do período Barroco 
(século XVII-início do século XVIII), decorada com 
afrescos e hoje uma atração turística.1167 1168  É 
possível que descendessem dos nobres Tomasi, 
atestados desde o século XVI nesta comuna. 
 
Em 1628 um casal Tomasoni abre um litígio. Em 1667 Tiacomo está em litígio com a 
comuna.1169 Em 15 de novembro de 1716, Pietro, filho de Giovanni, em testamento deixou 
todos os seus bens como um legado à comuna, a ser administrado pelo membro mais velho da 
família. O custódio do patrimônio tinha a obrigação de sustentar um sacerdote, de preferência 
também um Tomasoni, que devia rezar 150 missas por ano na Igreja de Santa Margherita. A 
vicinia de Santa Margherita devia prover o necessário para o culto, e se isso não ocorresse o 
padre poderia rezá-las em qualquer igreja.  O patrimônio cresceu com o legado de don Nicolò, 
filho do fundador, composto de dez campos e investimentos financeiros. Os imóveis foram 
divididos em 1801 entre os quatro ramos da família, mas foram mantidas as obrigações 
originais.1170   

                                                             
1163

 “Gaetano Domenico Antonio”. Nati in Trentino. 
1164 Gardelin & Costa, op. cit. 
1165 Comune di Ala. Ala: Archivio Storico Comunale. 
1166 Tridentum, op. cit. 
1167 Comune di Ala. La Giunta Comunale. 
1168 Ala. Informa Giovani Turisti 
1169 Comune di Ala. Ala: Archivio Storico Comunale. 
1170 Archivio di Stato di Trento. Inventario – Fondi Archivistici. Beneficio Tomasoni di S. Margherita. 

Casa Tomasoni, foto Google Maps. 
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Em 1810 Giovanni Battista era membro do Conselho.1171 Giuseppe foi médico na década de 
1830 e Enrico na década de 1880.1172 Em 1843 nasceu don Aloysius (Luigi), que foi pároco 
decano de Ala.1173 Em 1880 foi um dos fundadores, vice-presidente e depois presidente da 
Società Patriottica Filiale di Soccorso per Militari Feriti e Ammalati, ligada à Cruz Vermelha de 
Innsbruck.1174 Também foi professor e deixou um interessante livro de contos de caráter 
religioso sobre temas locais, Racconti e proverbi trentini.1175 Giovanni ensinou Filosofia no 
Ginásio de Bressanone na década de 1870.1176 Roberto foi padre e pároco em Rovereto no fim 
do século.1177 Ao longo do século XIX aparecem vários Tomasoni leiloando bens por dívidas. 
 
Virginio (1871-1935) mudou-se para Riva del Garda, onde foi 
padeiro, casou com uma Cassoni de Bezzecca de Ledro e foi 
convidado pelo síndico para administrar a padaria comunal. Seu 
filho Enrico (1898-1984) deu continuidade ao negócio, que 
funciona até hoje conduzido pela família, com grande prestígio, 
tendo recebido um Diploma de Beneficência do governo 
provincial.1178 Nascido em Ala e residente em Trento, onde tinha 
uma confeitaria, durante a I Guerra Giuseppe foi preso, acusado de 
traição e irredentismo, sendo liberado em 1917.1179 No início do 
século o jovem U. Tomasoni de Ala era uma promessa no campo 
das artes e expunha seus quadros em Veneza.1180  Na década de 
1930 Ottone, nascido no distrito de Santa Margherita, filho de 
Domenico, foi médico veterinário, graduado cum laude na 
Universidade de Bolonha, e deu aulas na Universidade de 
Modena.1181 1182 Otto foi destacado jornalista e escritor, diretor da 
revita I Quattri Vicariati, fundador do Soccorso Alpino de Ala e 
membro da Banda Sociale, “pessoa conhecidíssima na região”,1183 
e Giuliana Tomasoni recentemente foi síndico de Ala. 
 
Pietro de Vallarsa (9 km) foi médico ativo em Rovereto (14 km) no século XIX,1184 1185 e Avio (6 
km), onde Bortolo foi membro de um comitato da Coroa e detentor do monopólio sobre a 
venda de pão.1186  
 
 

                                                             
1171 Bollettino delle leggi del regno d'Italia, Parte 3. Veladini, 1810 
1172 Largaiolli, Vittorio. Medici e chirurghi che esercitarono in Ala dal secolo XVI ad oggi : nozze Largaiolli – Chimelli. 
Zippel, 1902  
1173 Catalogus cleri et dioecesis tridentinae inneunte anno 1874. Monauni, 1874 
1174 Archivio di Stato di Trento. Inventario – Fondi Archivistici. Società filiale della Croce Rossa di Ala. 
1175

 Nequirito, Mauro. Dar nome a un volgo: l'identità culturale del Trentino nella letteratura delle tradizioni popolari 
(1796-1939). Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, 1999 
1176 Jahresbericht des K.K. Gymnasiums in Brixen; 20 - 25. 1870 - 1875 
1177 Catalogus cleri saecularis et regularis Diocesis Tridentini, 1896 
1178 Comune di Ledro. Panicifio F.lli Tomasoni. 
1179 Tomasoni, Giuseppe & Nuvoli, Carmelo. La grande guerra: raccontata dalle cartoline. Arca, 2001 
1180 Tridentum rivista bimestrale di studi scientifici. Zippel, 1902 
1181 Annuario della Regia Università di Modena, 1933 
1182

 Archivio Storico - Università di Bologna. Fascicoli degli studenti 
1183 Zamattio, Marzia. “Zarkovic deceduto sul colpo, Tomasoni um ospedale”. Corriere del Trentino, 21/05/2015 
1184 Biblioteca provinciale dei padri Cappuccini , Fondo manoscritti, AR 3 109 (Sunto di medicina pratica) 
1185 Bartolini, Bartolomeo. Il Veterano d'Oriente, ossia carriera militare aneddotica ... scritta da lui medesimo, 
Volume 2. Weis, 1839 
1186 Società Cooperative ARCADIA di Trento e A.R.COOP. di Rovereto. Comune di Avio. Inventario dell'archivio: 
periodo preunitario (1400-1915), periodo italiano (1915-1923) e archivi aggregati (1505-1913). Provincia autonoma 
di Trento / Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici, 2009 

Virginio Tomasoni, foto Comune de Ledro. 
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Enrico Tomasoni, foto Comune di Ledro. Ao lado Otto Tomasoni, foto Corriere del Trentino. 

Na extrema direita, a confeitaria de Giuseppe Tomasoni em Trento. Foto Tomasoni & Nuvoli, op. cit. 
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Meus websites: 
Artes visuais: http://ricardoandrefrantz.webnode.com.br/ 

Música: http://www.soundclick.com/bands/default.cfm?bandID=544908  
 

Se quiser conhecer mais sobre minha carreira, veja:  
Ensaio autobiográfico 

https://www.academia.edu/7177029/Na_terceira_pessoa_ensaio_autobiogr%C3%A1fico 
Currículo completo 

https://independent.academia.edu/RicardoAndr%C3%A9Frantz/CurriculumVitae 
 

Se você tem comentários ou quer corrigir eventuais erros deste estudo, envie um e-mail para  
lovizol@terra.com.br 
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