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página online, o volume III foi dividido em seis partes. Na Parte 1 são apresentados um 
prefácio, onde são feitas considerações sobre o âmbito e limitações desta pesquisa, e seções 
sobre a história europeia das famílias que emigraram para o Brasil. Nas outras partes, 
descrevem-se as famílias que permaneceram na Europa. 
 
Nesta parte estão as seguintes famílias: 

Troncos paternos   
  
          Del Aus............................................................................................................................. 13 
          Dalpass............................................................................................................................. 14 
          Turato.............................................................................................................................. 19 
          De Brignonis..................................................................................................................... 20 
          Zenari............................................................................................................................... 21 
          De Dardine....................................................................................................................... 22 
          De Taio............................................................................................................................. 23 
          Weber (Beber).................................................................................................................. 23 
          Marcolla........................................................................................................................... 25 
          Dal Vit (Rolandini)............................................................................................................ 29 
          Ruchelli............................................................................................................................ 35 
          Zanini............................................................................................................................... 35 
          De Cles (De Flavon – De Biburg – Luitpolding)................................................................... 37 
          Ahalolfing 2...................................................................................................................... 43 
          De Vornbach..................................................................................................................... 43 
          Esikonen........................................................................................................................... 45 
          Ezzonen............................................................................................................................ 46 
          Liudolfing 2....................................................................................................................... 47 
          Antigos Welf 2.................................................................................................................. 49 
          Eticônidas 2...................................................................................................................... 51 
          Hunfriding........................................................................................................................ 52 
          Skleros.............................................................................................................................. 53 
          Macedônios...................................................................................................................... 55 
          Phokas.............................................................................................................................. 59 
          Maleinos.......................................................................................................................... 61 
          Aribonen.......................................................................................................................... 62 
          Do Friuli............................................................................................................................ 64 
          De Ebersberg (Sighardinger)…………………………………………………………………………………………… 64 
          Hupaldiner……………………………………………………………………………………………………………………… 67 
          De Eppenstein.................................................................................................................. 69 
          Engelberting..................................................................................................................... 71 
          Luitpolding....................................................................................................................... 73 
          De Delsburg...................................................................................................................... 73 
          Immeding 2...................................................................................................................... 74 
          De Hamaland 2................................................................................................................. 74 
          De Flandres 2.................................................................................................................... 75 



4 
 

 
Atualização de 4 de julho de 2022 

 
 
Visite minha página em Academia.edu para ter acesso aos outros volumes, neste link: 
https://independent.academia.edu/RicardoAndr%C3%A9Frantz 
 
Na Parte 1 serão descritas as seguintes famílias:  
 
Artico (De Articho), Brodt, Cecchini, Dal Piaz, Sartori (Mozzi?), De Nadai (Nadal), Formolo, 
Frantz, Gassen, Günsch, Longhi (Long), Müller, Panigas, Paternoster (De Gurlano), Pezzi (De 
Pectis), Rizzi, Rossi, Tomasoni (Tomasi), Vollrath, Weber e Zancaner.  
 
Na Parte 2 serão descritas as seguintes famílias:  
 
Agilolfing, Ahalolfing, Antigos Babenberg, Antigos Welf, Berthels, Betz, Biltz, Botzum, Broers, 
Burgúndios, Carolíngios, Cerdicing (De Wessex), Cotta, De Boulogne (De Flandres), De 
Eibiswald, De Ferrette, De Hamaland, De Hochstaden, De la Bame, De Laon, De Luxemburgo, 
De Spoleto, De Thurgau, De Uden (De Cuijk), Dey, Eberharding, Eticônidas, Gerharding, 
Geroldônios, Herincx, Icling, Immeding, Kielmann, Knaep, Kuntzmann, La Roche, Lething, 
Liudolfing, Merovíngios, Mertens, Micault, Mucel, Muliers, Müller, Novos Billung, Peeters, 
Pipínidas, Reigentanz, Reiniers, Rhön, Rossnagel, Schalbe, Schneider, Servies, Spreitzer, Suevos, 
Trageser, Van de Wijngaerde, Van der Beke, Van der Moer, Van der Poel, Van Geffen, Van Hal, 
Van Houbraken, Van Luik, Van Weesp (Lodewijcx), Waltriche, Weinmann, Wigeriche.  
 
Na Parte 3 serão descritas as seguintes famílias:  
 
Baerincx, Bertoluzza, Busetti (De Rallo), Caret, Chilovi, Conzin de Casez (Thun), De Amervoert, 
De Bont, De Gandis de Porta Oriola, De Leeuw, De Malgolo (Desiderati – De Pergine), De Pero, 
De Sanzenone (De Tuenno), De Teylingen, Eelkens (Van Oerle?), Frasnelli, Friedrich, Geenen, 
Gislondi (Gislont), Goetstouwen, Gosser, Heilmann, Hisse, Hoosmans, Huijberts, Mazui de 
Cazzuffo (De Tuenno), Michiels, Negri de San Pietro, Omizzolo, Panizza, Pedroni, Persyn, 

          Carolíngios 2..................................................................................................................... 77 
          Robertianos...................................................................................................................... 78 
  
Apêndice  
  
Nota......................................................................................................................................... 80 
Glossário de títulos................................................................................................................... 81 
Notas sobre a nomenclatura e cronologia romana.................................................................... 83 
Árvore genealógica................................................................................................................... 84 
  
Os troncos paternos na Antiguidade  
  
          Cornelia........................................................................................................................... 88 
          Julia................................................................................................................................. 91 
          Ennodia............................................................................................................................ 95 
          Syagria............................................................................................................................. 95 
          Avitia............................................................................................................................... 97 
          Ommatia.......................................................................................................................... 99 
          Domitia............................................................................................................................ 100 
          Anicia............................................................................................................................... 101 
          Pontia............................................................................................................................... 107 
  

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


5 
 

Reboli, Roelofs, Schoenmakers, Schroevers, Spapen, Thijs (Mathijssen), Toffolon, Van Besouw 
(Wijnsouwen), Van Broechoven (Bac), Van Cranenburgh (De Wassenaer), Van de Sande, Van 
Dommelen (Van den Berge), Van Steen, Van Valkenburgh, Van Welhuÿsen, Verschueren (Van 
der Schueren), Weger, Wendel e Wise. 
 
Na Parte 4 serão descritas as seguintes famílias:  
 
Angeli de Cloz, Angeli de Croviana, Avancini, Cainelli (Aliprandini?), Canestrini, Cominelli, Dal 
Sasso, De Marchi, Franch (De Cloz), Fugà (De Fugantis), Gatti, Gembrin, Goris (Gregoris), 
Jaunici, Manfroni (Dalle Caneve), Martinelli, Mosconi (Fogaroli), Ongher (Unger), Poletti, Poli, 
Prandel, Puecher, Rauz, Rudelli, Sacchetti, Sartori 2 (De Sartoribus), Scriz (?), Simonini, 
Tirindelli (?), Tomasi, Toss, Viezzer, Zambotti e Zanon. 
 
Na Parte 6 serão descritas as seguintes famílias:  
 
Fieschi, Grillo, De Carrara, Candiano (e seus ramos Maltraversi, De Baone e De Carturo), De 
Camposampiero, De Collalto e De Vezzano.  
 
 
 
 
 
 
 

Agradecimentos 
 
 

Deixo aqui registrada minha gratidão pelo valioso auxílio pessoal recebido dos pesquisadores 
Allen Rizzi, Barbara Smith, Fabio Bianchetti, Josef IV Frank (Joe), Leonardo Sartorio Rigo, 
Luciano Borelli, Paolo Basilici, Paolo Inama, Paolo Odorizzi, Ralf-Roland Schmidt-Cotta e 
Wolfhard Vahl.  

 
Este trabalho também não teria sido possível sem a documentação online disponibilizada pelo 
Município de Schwäbisch Hall, o portal Trentino Cultura, o Arquivo de Estado de Trento, o 
Arquivo de Estado de Vicenza, o Ministério para os Bens e Atividades Culturais da Itália, a 
Comissão para a História de Bassano, o Arquivo Municipal de Breda, a Bossche Encyclopedie, o 
Centro de Informação Histórica do Brabante, o Arquivo do Castelo Thun, o Arquivo Regional de 
Tilburg, o Arquivo de Estado da Áustria, o Arquivo de Estado de Veneza, o Arquivo de Estado 
de Hesse-Darmstadt, o Arquivo de Estado de Marburg, o Arquivo de Estado de Stuttgart e o 
Arquivo de Estado de Baden-Württemberg, instituições às quais também deixo meu 
reconhecimento. 
 

Ricardo André Longhi Frantz, 2015-2019 
 

© 
Todos os direitos desta obra são reservados. Ela pode ser distribuída para uso privado, mas 

não para uso comercial. Este trabalho é AMADOR e não deve ser usado como fonte para 
outras publicações, nem citado em outras publicações sem as devidas ressalvas. 

 



6 
 

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. 
 
Barão: era uma hierarquia de alto nível no início da ordenação feudal, que havia recebido sua 
dignidade diretamente do Chefe de Estado, com poder de criar outros nobres e feudos para 
nobres subordinados ou vassalos. Nesta fase em muitos casos o titulo subentende uma 
equivalência com os de signor ou dominus (q.v.). Mais tarde perdeu prestígio e se tornou uma 
das hierarquias mais baixas da nobreza, embora isso não estivesse diretamente ligado ao 
poder e riqueza que pudesse deter, com muitos barões continuando a ser grandes senhores.1 
 
Burguês: na Alemanha e Holanda era o habitante das cidades que detinha os direitos de 
cidadania, e por conseguinte, estava habilitado para ter acesso a cargos oficiais e de governo, 
além de deter uma série de privilégios sociais, políticos e econômicos. A classe se dividia em 
alta e baixa burguesia. A alta adquiriu um estatuto de nobreza e equivalia ao patriciado.  
 
Burgomestre:  na Alemanha e Holanda, era o cargo máximo do Executivo, equivalente a um 
prefeito, e regularmente era também o presidente do Conselho ou Câmara Legislativa. 
Distritos municipais muitas vezes eram para todos os efeitos cidades autônomas, e tinham 
seus próprios burgomestres. Em alguns locais o cargo era compartilhado por dois a quatro 
oficiais. Os seus ocupantes invariavelmente pertenciam ao patriciado (burguesia).2 
 
Cavaleiro: Estatuto de nobreza que descendia da classe dos eques romanos, oficiais que 
possuíam riqueza suficiente para manter um cavalo e armamentos para a guerra. Na Idade 
Média foi a classe de nobreza feudal mais baixa. Tinha um sub-estrato, o do escudeiro, o 
jovem que se preparava para eventualmente ser ordenado cavaleiro, o que nem sempre 
acontecia. Compunham a elite do exército, seguiam um código de conduta rigoroso e deviam 
fidelidade e serviços militares a um senhor (q.v.). Em geral não era um estatuto transmissível à 
descendência, mas os que se destacassem podiam receber feudos e títulos hereditários, 
tornando-se senhores. Nas idades Moderna e Contemporânea muitos cavaleiros receberam o 
privilégio da hereditariedade. 
 
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 
inicialmente não foi uma titulação hereditária, e sim função pública transitória de alto nível 
semelhante aos condes romanos, 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 
 

                                                             
1 “Barone”. Treccani – Enciclopedia Italiana, s/d. 
2 Meij, Otto van der. “Decemviratus. De Bredase tienraad, 1541-1794: geschiedenis van een stedelijk college”. In: 
Jaarboek De Oranjeboom, 2001; 54 
3 Mendola, Louis. “Italian Titles of Nobility”. In: Heraldry Society. The Coat of Arms, 1997 
4 “Conte”. Treccani – Enciclopedia Italiana, s/d. 
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Conselheiro: membro do Legislativo comunal, era escolhido entre os patrícios, geralmente 
também com atribuições executivas e judiciais.5 Em certas comunas italianas, é chamado de 
jurado.6 Nos Países Baixos é chamado de schepen.7 
 
Cônsul: um dos magistrados juramentados – por isso sua equivalência com o termo giurato, 
jurado 8 –  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 
fase comunal os cônsules passaram a ser substituídos por um podestà único, mas em muitas 
comunas a magistratura sobreviveu até o século XIX.9 10 
 
Dominus, domino: forma latina de senhor ou do italiano signor, 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 
quaisquer 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, mais tarde, 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.11 12 13 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.14 
 

Duque: cargo romano (dux) com atributos militares, equivalente a general, no início da Idade 
Média continuou com essas características com mandato temporário e não hereditário, 
também geralmente encarregado do governo civil de alguma província. Era a maior autoridade 
regional após o rei ou imperador, e em muitas regiões independentes ou semi-independentes 
era o título do soberano. Mais tarde assumiu um caráter de nobre hereditário de alto escalão, 
muitas vezes continuando a ser o Chefe de Estado e de Governo nos vários ducados 
autônomos formados ao longo da Idade Média. 15 
 
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.16 17 
 
 

                                                             
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
 Meij, Otto van der. “Decemviratus. De Bredase tienraad, 1541-1794: geschiedenis van een stedelijk college”. In: 

Jaarboek De Oranjeboom, 2001; 54 
8 Bottèa, Tommaso. Storia della Val di Sole. Monauni, 1890 
9
 “Console”. Treccani – Enciclopedia Italiana, s/d. 

10
 Capra, Carlo; Chittolini, Giorgio & Della Peruta, Franco. Storia Medievale. Le Monnier, 1995 

11 Wilson, Stephen. The Means Of Naming: A Social History. Routledge, 2003 
12 San Pietro, R. de Negri de. “La Famiglia de Gandis”. Congresso Medio Evo, vol. I, 1995 
13 Mendola, op. cit. 
14 Odorizzi, Paolo. La Val di Non e i suoi Misteri. Tassullo, 2017 
15 “Duca”. In: Dizionario di Storia. Treccani, 2010 
16 “Castaldo”. Treccani – Enciclopedia Italiana, s/d. 
17 Albertario, Emilio.  “Gastaldo”. Enciclopedia Italiana, 1932 
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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 de nobres e castelãos, e eram vistos como o 
estrato inferior da nobreza. No Trentino foram progressivamente incorporados aos nobres 
rurais.18 
 
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.19 20 Na República de Veneza era 
uma forma de tratamento dos patrícios.21 
 
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.22 Na 
República de Veneza o título nobil huomo era um equivalente de patrício.23 
 
Nobre rural: título específico do Trentino. 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 donos de alódios. 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.24 25 26 
 
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 

                                                             
18 Odorizzi (2017), op. cit. 
19 Moroni, Gaetano. Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni, vol. XLIV. Tip. 
Emiliana, 1847, pp. 287-288 
20 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 
21

 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 
22 “Nòbile”. Treccani – Enciclopedia Italiana, s/d. 
23 Archivio di Stato di Venezia, op. cit. 
24 Maffei, Jacopo Antonio. Periodi istorici e topografia delle valli di Non e Sole nel Tirolo meridionale. Marchesani, 
1805 
25 Odorizzi (2017), op. cit. 
26 Ausserer, Carl. “Der Adel des Nonberges”. In: Heraldisch-Genealogische Gesellschaft Adler. Neues Jahrbuch. 

Gerold, 1899 
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pelo título de messer ou 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 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. 27 28 29 30 
 
Patrício: membro da elite governante das cidades e comunas, detentor de um estatuto de 
nobre hereditário. Na Alemanha e Holanda era um equivalente do título de grande burguês. 
Suas características já foram descritas na Introdução. 
 
Pensionário: Na Holanda significa um conselheiro jurídico de alto escalão. 
 
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.31   
 
Possidente: proprietário de bens, em geral terras, sinônimo de pessoa rica, aristocrata. 32 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.33 No Trentino mais frequentemente é o título do presidente do Conselho, também 
com atribuições executivas e judiciárias. Em tempos mais recentes em algumas comunas se 
tornou um equivalente de capocomune, líder comunitário ou o chefe do Executivo. 
 
Rentmeester: na Holanda, oficial administrativo-financeiro de alto escalão, mordomo, 
guardião. Título usado na administração de cidades e regiões, nos patrimônios de altos 
dignitários e Casas nobres, e em guildas, irmandades, igrejas, mosteiros e outras instituições. 
No caso das igrejas usa-se também a forma kerkmeester. 
 
Schepen: conselheiro, membro do Legislativo comunal da Holanda, também com atribuições 
executivas e judiciais. No início nem sempre foram membros da burguesia, mas durante a 
República o cargo se tornou inacessível para não-burgueses. 34 
 

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

 “Messere”. In: Treccani – Enciclopedia Italiana, s/d. 
30 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 
31 “Podestà”. Treccani – Enciclopedia Italiana, s/d. 
32 “Possidente”. Treccani – Enciclopedia Italiana, s/d. 
33 “Regolano”. Treccani – Enciclopedia Italiana 
34 De Vries J. Etymologisch Woordenboek. Spectrum, 1973 
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Schout: na Holanda era uma alta autoridade administrativa, policial e judiciária, com 
atribuições de principal oficial de Justiça, xerife (quando este não era um cargo separado), 
procurador público, representante do senhor feudal do lugar, presidente do Conselho e 
presidente do Tribunal.35 
 
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.36 
 
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 
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.37 38 39 
 
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. 40 Presidia e fiscalizava o Conselho, representava os burgos e protegia 

                                                             
35 Maanen, R.C.J. van & Marsilje, J.W. Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad. Deel 1. Leiden tot 1574. 
Leiden, 2002 
36 Odorizzi (2017), op. cit. 
37 “Signoria”. Dizionario di Storia, 2011 
38 Milani, Giuliano. “Signoria”. Enciclopedia dei Ragazzi, 2006 
39 Cardini, Franco e Montesano, Marina. Storia Medievale. Le Monnier Università/Storia, 2006 
40 Brunetto, Rosella & Guglielmetti, Elio. Dal Console medievale all'attuale Sindaco.  Comune di Torre Canavese 
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seus interesses, era árbitro em disputas. O título também se refere ao chefe administrativo de  
faculdades, igrejas e mosteiros.41 
 
Stadhouder: estatúder, em português. Alto oficial administrativo, legislativo, político e militar 
da Holanda, regente, governador plenipotenciário. Usado em regiões e cidades. Por algum 
tempo foi o título do Chefe de Estado. 
 
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 recuros 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 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. 42 43 44 45 46 47 48 49 50  

 

 

 

                                                             
41

 “Sindaco”. Treccani – Enciclopedia Italliana 
42 Guidetti, Massimo. Un'Italia sconosciuta - Comunità di villaggio e comunità famigliari nell'Italia dell'800. Jaca 
Book, 1976 
43

 "Vicinia". Dizionario di Storia, 2011 
44 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 
45 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 
46 “Vicìnia”. Treccani – Enciclopedia Italliana. 
47

 Nequirito, Mauro. ”L'Assetto Instituzionale Roveretano nel Settecento”. In: Atti della Accademia Roveretana degli 
Agiati, a246, 2006; VII (VI A):319-346 
48  "Vicinia". In: Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean. Dizionari Autonomistic Furlan, 2009-2012 
49 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 
50 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 
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● 

 
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.51   
 
 
 
 

 

  

                                                             
51 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. 
 

 
 

Del Aus 
 
Linha: Antonius > filha > Giovanni Antonio (Paternoster) > Giovanni Odalrico > Giuseppe > 
Giacomo Giovanni Battista > Giacomo > Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
Uma filha de Antonius del Aus ou del Au casou com Udalrico Paternoster de Tregiovo, 
gerando Giovanni Antonio Paternoster, nascido em torno de 1650-1670.52   
 
A família é muito obscura e encontrei apenas dois outros registros. O sobrenome deriva de um 
lugar perto de Bolzano, chamado Augia ou Au, onde havia uma importante abadia. Bortolamé 
del Au em 1598 era administrador dos bens do senhor de Arsio e o representou como 
testemunha na reforma da Carta da Regra de Romallo.53 Battista, filho de ser Giovanni del Au, 
em 1627 tinha um alódio em Lases (30 km de Tregiovo).54 
 

 

Dalpass  

Linha: [Otonello de Maso Nosin > Odorico > Ligato > Guglielmo > Guglielmo de Vigo di Ton > 
Mozinus Dalpass] (= ?) Guglielmo Dalpass > Bernardino > Antonio > Antonio > Giovanni > 
Giovanni > Matteo > Matteo II > Matteo III > Matteo Antonio > Anna Maria Dorotea > 
Giacomo II (Paternoster) > Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
O sobrenome tem as variantes Paso, Dal Pas, Dal Pass e Dalpas. Segundo Christian Schneller, 
Dalpass tem origem toponímica, fazendo referência a montanhas, ou mais precisamente, aos 
“passos”, passagens ou vales entre elas.55

  Os personagens mais antigos descobertos na família 
a carregar o sobrenome são um certo “Mozinus” (um apelido) e Guglielmo, que viveram na 
segunda metade do século XV e que provavelmente são a mesma pessoa. Mas muito antes há 
um significativo grupo na área citado por topônimos, do qual devem ter saído seus ancestrais. 
É interessante fazer a cobertura desse grupo antes de entrarmos na linha direta. 
 

                                                             
52 Ohlsson, op. cit. 
53 Giacomoni, op. cit. 
54 Trascrizioni delle pergamene presenti nel Fondo Manoscritti.  Fondazione Biblioteca San Bernardino. 
55 Schneller, Christian. Ueber die Zu- und Familiennamen in Wälschtirol: Skizzen. Wagner, 1867  
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O primeiro local onde este 
grupo é documentado é o 
Maso Nosin (Nosino, 
Novesino), uma propriedade 
rural com meia dúzia de casas 
aos pés do Castelo Thun e 
colada em Vigo di Ton, onde 
floresceram os Dalpass. Em 
1271 ali viviam Enrico filho de 
Nicolò e sua mulher 
Donabona; em 1308 Enrico 
recebeu 5 liras veronesas do 
dominus Belvesino Thun. 56 57  
Em 1289 Salvo, filho do finado 
Viviano de Maso Nosin, 
vendeu aos Thun um campo 
na localidade de A le Fontane, 
e em 1314 vendeu terras no 
Maso Nosin. Em 1308 
Ognibene filho do finado 
Rantus de Maso Nosin está 
em dívida com Belvesino. Em 
1309 Nicolò está em dívida com 
Belvesino. Em 1313 Morando, filho do finado Otius de Vigo di Ton, com o consentimento de 
seu senhor Bertoldo Thun, vende terras no Maso Nosin. Outros que aparecem ligados ao Maso 
Nosin são Ottonello filho de Amatore de Toss (1319), Conforto filho de Varientus (1326), 
Giacomo alcunhado Schachus filho de Nicolò (1339).58  
 
Pasio de Maso Nosin, também chamado Pasio dal Monte di Ton, foi pai de Tura de Maso Nosin 
que, com seu parente Ayulfus, em 1326 é nomeado fiador de um empréstimo feito por Nicolò, 
filho de Conforto de Maso Nosin e irmão de Ayulfus. Pasio estava morto antes de 15 de abril 
de 1315, deixando outro filho, Bonino, casado com a serva Benvenuta, filha de Bertoldo 
Ma(n)cadenti de Tavon.  Em 1315 os direitos senhoriais sobre Benvenuta, que pertenciam a 
ser Bernardo de Tavon, foram vendidos ao dominus Bertoldo Thun. No mesmo ato ficava 
estipulado que sua descendência também seria serva dos Thun. Em 1319 os filhos de Pasio, 
junto com seu primo Domenico, filho de Olvrandinus, recebem licença de seus senhores para 
vender terras em Vigo. Em 1366 aparece Pasio de Vigo di Ton com o título de mestre, sendo 
agente dos Thun. 59   
 
Em 1385 Paolo filho do finado  Giovanni vivia em Masi di Vigo (Monte di Ton, Monte di Vigo di 
Ton). Giovanni pode ser o Giovanni filho de Hualle de Grumeldello di Ton e parente 
consanguíneo de Conforto de Maso Nosin. Graziadio de Masi di Vigo foi pai de ser Pietro de 
Masi di Vigo, alcunhado Tura, que em 1403 recebeu dos Thun uma locação perpétua de terras 
em Vigo di Ton. Foi sapateiro, mas sem dúvida tinha fortuna e prestígio, tanto que seu filho 
Nicolò de Masi di Vigo em 1439 pôde contratar casamento com a domina Margherita, filha de  

                                                             
56 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 
57 Dalla Torre, Paolo. Nei dintorni di Castel Thun. Provincia autonoma di Trento, Soprintendenza per i Beni 
architettonici, 2011 
58 Faes (2000), op. cit. 
59 Faes (2000), op. cit. 

Mapa da região mostrando o Maso Nosin, Vigo e Castelletto, todas aos pés do 
Castelo Thun. Foto de Paolo Dalla Torre. 
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Concio da Baviera, que vivia no Castelo Thun como protegida de Erasmo Thun. Tura faleceu 
antes de 9 de maio de 1458, quando seu outro filho, Antonio de Masi di Vigo, alcunhado 
Bergamini, recebeu dos Thun a posse das terras em Masi di Vigo que haviam pertencido a 
Biagio e Guglielmone de Vigo di Ton. Morto antes de 23 de janeiro de 1473, Antonio deixou os 
filhos Domenico, Nicolò, Marino, Lazaro e Simone. 60  
 
Domenico dal Monte de Vigo di Ton, alcunhado Moneg (sacristão), junto com os irmãos e os 
primos, em 1473 recebeu dos Thun uma locação perpétua do Maso Nosin e outras terras. 
Morto antes de 5 de julho de 1478, foi pai de Giovanni, Pietro, Giorgio e Guglielmo, que nesta 
data vendem aos Thun terras entre Vigo e Dardine. Alessandro ou Sandro deve ser outro filho. 
Pietro foi pai de Bartolomeo e Simone.61 Domenico foi a origem do sobrenome Dal Moneg ou 
Dalmonech, ainda existente. Guglielmo dal Monte de Vigo, também conhecido como 
Guglielmo dal Moneg ou Dalmonech, em 1494 constituiu um censo em favor do dominus 
Nicolò Filippini, em 1495 era um dos dois síndicos da paróquia de Ton e foi testemunha na 
venda de duas terras em Vigo a ser Antonio, filho do finado Tura de Masi di Vigo, habitante em 
Castelletto di Vigo. Em Guglielmo 1498 era síndico e procurador das comunidades de Vigo di 
Ton, Toss, Castelletto e Masi di Vigo, sendo indicado pelos domini Antonio e Bernardino Thun 
como um dos eleitores dos árbitros de uma disputa entre os Thun e as comunidades. 62    
 
Há uma razoável segurança de que nossa linha inicie na família do dominus Ottonello de Maso 
Nosin, também chamado Ottonello de Ton ou de Novesino, que em 1258 era senhor de um 
feudo recebido do conde Enrico de Appiano-Ultimo e dono de terras em Sporminore, morto 
antes de 1269. Autores mais antigos o colocam como um membro da família dos senhores de 
Ton (os Thun), mas Odorizzi descartou essa genealogia, embora afirme que ele devia 
descender de uma família senhorial importante mas ainda não identificada. Foi pai de ser 
Warimberto (Guarimberto) de Maso Nosin, que não teve descendência conhecida, e de 
Odorico de Maso Nosin. Odorico foi pai dos domini Warimberto II de Maso Nosin e Odorico II 
alcunhado Ligato de Maso Nosin, ambos vicini da vila de Novesino. Warimberto II não deixou 
descendência conhecida.63 64 65 
 
Ligato em 1275 foi testemunha em uma venda de terras do dominus Caçeta Thun,66 em 1288 é 
nomeado um dos procuradores de ser Paolo de Dardine na venda do dízimo de Dardine ao 
dominus Guarimberto Thun,  em 1293 comprou três terras em Vervò,67 no mesmo ano foi 
testemunha na refutação dos direitos feudais do dominus Guglielmo de Malosco,68 em 1303 foi 
testemunha no testamento de Warimberto Thun, aparecendo em segundo lugar na lista de 
testemunhas,69  indicando deter um alto prestígio, em 1309, 1314 e 1319 foi testemunha em 
vendas de bens de vários senhores,70 em 1326 alugou cinco terrenos em Vervò para Tomasino 
de Vervò, 71 e em 1338 foi testemunha na declaração de bens de Simone Thun.72 Foi pai de ser 

                                                             
60 Faes (2000), op. cit. 
61 Faes (2000), op. cit. 
62 Faes (2000), op. cit. 
63 Faes (2000), op. cit. 
64 Odorizzi, Paolo. La Val di Non e i suoi Misteri, vol. II. Academia.edu, aggiornamento aprile 2019 
65 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 
66 Odorizzi, op. cit. 
67 Faes (2000), op. cit. 
68 Odorizzi, op. cit. 
69 Langer, Edmund. Die Anfänge der Geschichte der Familie Thun. Mittelalterliche Hausgeschichte der edlen Familie 
Thun; 1. Gerold, 1904 
70 Odorizzi, op. cit. 
71 Faes (2000), op. cit. 
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Pietro de Maso Nosin, que em 1314 foi testemunha e em data incerta recebeu servos, terras e 
rendas do dominus Giorgio Thun, tendo se tornado seu vassalo e um senhor em direito 
próprio.  Pietro morreu antes de 15 de fevereiro de 1339 e teve os filhos os domini Arnoldo e 
Federico alcunhado Fiatella.73   
 
Em função dos títulos desta família, provavelmente dela saiu ser Guglielmo de Maso Nosin, 
podendo ser filho tanto de Ligato como de seu filho Pietro, que morreram em datas muito 
próximas, mas mais provavelmente era filho de Ligato, pois os filhos conhecidos de Pietro 
receberam terras em Favogna e Nave San Rocco e provavelmente não ficaram em Vigo. Além 
disso, Ligato comprou terras da domina Sophia, viúva de um certo Guglielmo de Vervò (5 km), 
que podem ter sido parentes ou mesmo pais de sua mulher, o que justificaria facilmente a 
aparição do nome Guglielmo em sua descendência. Ele também beneficiou Sophia com um 
aluguel perpétuo sobre as mesmas terras, e isso pode ter sido feito como uma pensão para sua 
possível sogra.74  
 
Ser Guglielmo estava morto antes de 26 de dezembro de 1344, quando seu filho Guglielmo de 
Vigo di Ton, alcunhado Bonaldo, vendeu uma terra em Toss, vila colada em Vigo. Faleceu antes 
de 27 de julho de 1427, deixando o filho Marino, que teve terras em Toss, e um filho de nome 
desconhecido apelidado Mozinus de Vigo di Ton, também conhecido como Mozinus Dalpass, 
que em 1476 constituiu um censo em favor dos Thun sobre terras em Vigo. Mozinus faleceu 
antes de 1º de maio de 1508, quando seu filho Giovanni Dalpass vendeu um terreno.75  
 
Ser Guglielmo Dalpass de Vigo di Ton pode ter sido irmão ou filho de Mozinus, mas mais 
provavelmente era ele mesmo, pois Mozinus era um apelido. Além disso, ambos são dados 
como mortos no mesmo ano e ambos tiveram um filho Giovanni. Mozinus e Guglielmo são os 
primeiros Dalpass documentados, aparecem na mesma época e no mesmo local e se não são a 
mesma pessoa devem ter sido parentes muito próximos. Guglielmo Dalpass foi casado com 
uma filha de Bartolomeo de Gabriele de Brignonis de Vincecase de Lacu Lugani e de Dorotea 
de Domenico Zenari, e faleceu antes de 10 de setembro de 1508. Foi pai de ser Bernardino, 
Gottardo, Bartolomeo, Dorotea e do dominus Giovanni Dalpass, casado com a nobre Dorotea 
del Vit, e atestado entre as décadas de 1550 e 1560 como notário, atuando em estreito 
contato com os Thun. Em 1561 Giovanni era delegado do assessor (administrador) dos vales de 
Non e Sole, um cargo de alta responsabilidade, aparecendo junto com Antonio, filho de 
Bernardino, como tutores de Gottardo. Gottardo foi pai de Guglielmo, que teve um campo em 
Vigo, vendido em 1557, em 1560 intercambiou bens com os condes Thun e recebeu em troca a 
casa de Arzo del Pas em Vigo, e em 1588 vendeu uma casa e um campo.76 
 
Ser Bernardino Dalpass, casado com uma filha de Tura de Castelletto, em 1508 vendeu um 
terreno em Castelletto di Vigo em nome seu e de seu sogro. Em 1517 Bernardino foi 
condenado apagar a elevada multa de 50 liras à Câmara Episcopal por se intrometer em uma 
venda de terras em Vigo, e em faleceu antes de 8 de maio de 1551.77 
 
 
 

                                                                                                                                                                                   
72 Comai, Piergiorgio. Storia giorno per giorno seguendo i documenti presenti in archivi di Tres di Vervò e dei Thun 
1200-1450. 
73 Faes (2000), op. cit. 
74 Faes (2000), op. cit. 
75 Faes (2000), op. cit. 
76 Faes (2000), op. cit. 
77 Faes (2000), op. cit. 
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Seu filho Antonio Dalpass na década de 1550 estava endividado e constituiu censos para pagar 
seus débitos, que porém não eram grandes. Em 1562 vendeu uma casa e três campos, em 
1568 recebeu um campo em locação perpétua dos Thun, em 1571 era tutor dos herdeiros de 
seu parente Giovanni Dalpass, em 1574 era avaliador de patrimônios, em 1575 vendeu um 
terreno da mulher para pagar algumas dívidas, em 1576 adquiriu um campo da comuna em 
parte por compra e em parte por troca com outro campo que possuía, em 1577 era agente dos 
Thun e recebeu a restituição da posse do Maso de Tronchani, em 1581 recebeu dos Thun a 
confirmação de uma locação pepétua do Maso del Monte de Vigo e de quatro terras com 
campos e bosques, renovável a cada 19 anos, e em 1586 comprou um campo, em 1588, 
residindo no Maso del Monte, vendeu aos Thun um campo na localidade A Fontan, falecendo 
antes de 1602. Só se conhece um filho dele, chamado Antonio como o pai. 78   
 
Antônio Dalpass ou Paso79 em 1602 recebeu dos Thun a confirmação da locação perpétua de 
uma casa e terras no Maso del Monte, de cinco campos adjacentes, mas em pagamento de 
uma dívida de 84 ragnesi instituiu um censo em favor dos Thun, em 1604 era tutor de 
Maddalena filha de Antonio Avancini, em 1621 recebeu a confirmação da locação perpétua do 
Maso del Monte. Em 1629 foi citado como vicino de Vigo di Ton e solicitou permissão ao bispo 
de Trento para vender um terreno que havia recebido do bispo 21 anos antes, sendo atendido. 
Em 1630, com a licença do bispo, vendeu um bosque em Masi di Vigo (Monte de Ton). É seu 
último registro, falecendo antes de 24 de março de 1636, tendo deixado os filhos Giovanni e 
Matteo.80  
 
Giovanni Dalpass  ou Paso, nascido em 1593,81 residente no Maso del Monte, em 1636 
constitui um censo em favor dos Thun em seu nome e no do irmão Matteo. Em 1656 os irmãos 
receberam a confirmação da locação perpétua do Maso del Monte. Giovanni faleceu antes de 
9 de julho de 1660.82 Foi casado com Margarita Marcolla, 83 gerando os filhos Giovanni, 
Antonio, Matteo, Andrea e Gottardo. 84 85    
 
Giovanni Dalpass nasceu em 30 de junho de 1635 em Vigo di Ton. 86 Em 1660 junto com seus 
irmãos recebeu a confirmação da locação perpétua do Maso del Monte e em 1671 junto com 
Matteo constituiu um censo em favor dos Thun sobre terras em Le Sorti, em Masi di Vigo. 87 
Casou-se com Cattarina e teve o filho Matteo. 88   
 
Matteo Dalpass nasceu em 30 de janeiro de 1669/70 em Vigo, onde faleceu em 8 de setembro 
de 1740. Casado com Marina Weber, teve os filhos Margarita (17/06/1702), Maria Catarina 
(03/08/1706) e Matteo II. 89 
 
 
 
 

                                                             
78 Faes (2000), op. cit. 
79 Ohlsson, op. cit. 
80 Faes (2000), op. cit. 
81 Ohlsson, op. cit. 
82

 Faes (2000), op. cit. 
83 Ohlsson, op. cit. 
84 Ohlsson, op. cit. 
85 Faes (2000), op. cit. 
86 Ohlsson, op. cit. 
87 Faes (2000), op. cit. 
88 Ohlsson, op. cit. 
89 Ohlsson, op. cit. 
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Matteo II Dalpass nasceu em Vigo em 23 de fevereiro de 1713/14, casou com Cattarina 
Molino, e teve o filho Matteo III Dalpass. Este nasceu em Vigo em 2 de dezembro de 1737, 
casou com Maria Domenica dal Vit, tendo os filhos Matteo Antonio (10/05/1769), Maria 
Maddalena (28/09/1773), Maria Cattarina (21/01/1778) e Maria Cattarina II (08/04/1780). 90 
 
Matteo Antonio Dalpass nasceu em 10 de maio de 1769 em Bascheri, comunidade de Vigo, e 
faleceu em Vigo em 22 de julho de 1838. Casado com Teresa Weber, teve os filhos Anna Maria 
Dorotea, Matteo Antonio (12/03/1796), Andrea Bonaventuro (31/07/1799), Antonio 
Bonaventura (02/04/1802), Maria Elisabetta (18/11/1804), Margarita Teresia (18/04/1809) e 
Teresa Maxentia (11/06/1815). 91 Anna Maria Dorotea Dalpass nasceu em Vigo di Ton em 19 
de setembro de 1793. 92  Casada com Giacomo I Paternoster, gerou Giacomo II. 
 
Até o século XVIII o sobrenome ficou praticamente limitado à área de Vigo di Ton. Em 
Pressano-Lavis (10 km) foram encontradas duas pessoas. O primeiro não tem nome próprio 
registrado, vivia no Maso Spon no início do século XVII, época em que foi síndico da Igreja de 
San Felice de Nola.93 Bartolomeo dal Pass foi regolano de Pressano-Lavis em 1674.94  
 

 

Turato 
 
Linha: Federico de Vigo > Graziadio de Masi di Vigo > Pietro, alcunhado Tura > Nicolò Turato 
> Tura > filha > Antonio Paso ou Dalpass > Giovanni Paso ou Dalpass > Giovanni Dalpass > 
Matteo > Matteo II > Matteo III > Matteo Antonio > Anna Maria Dorotea > Giacomo II 
(Paternoster) > Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
Provavelmente esta família estava aparentada aos ancestrais dos Dalpass, surgindo no mesmo 
local e com o mesmo perfil socioeconômico. A linha inicia com Federico de Vigo, morto antes 
de 4 de maio de 1391,95 pai de Graziadio de Masi di Vigo, servo do dominus Guarimberto III 
Thun, morto antes de 13 de janeiro de 1403. 96     
 
Graziadio foi pai de ser Pietro de Masi de Vigo, alcunhado Tura, residente em Castelletto de 
Vigo di Ton, fundador do sobrenome Turato. Pelo seu título de nobreza ele já havia sido liberto 
ou pode ter sido ministerialis dos Thun na qualidade de semi-servo. Em 1403 Pietro recebeu do 
dominus Vigilio Thun uma locação perpétua de terras em Ton, e ao mesmo tempo foi investido 
do dízimo feudal referente a essas terras, tornando-se vassalo. Estava morto antes de 5 de 
julho de 1456. Deixou os filhos Rigotus, Antonio e Nicolò. 97    
 

                                                             
90 Ohlsson, op. cit. 
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Rigotus, casado com Maria Bona, filha do notário ser Tomasino de Vervò, foi o fundador do 
sobrenome Rigotti, 98  ainda existente. Ser Antonio, alcunhado Bergamini, em 1458 recebeu do 
dominus Sigismondo Thun em locação perpétua as terras que haviam pertencido aos irmãos 
Biaggio e Guglielmone de Vigo di Ton. Comprou um vinhedo e um campo em Castelletto em 
1485, em 1494 comprou uma terra em Ton, em 1496 comprou duas terras em Vigo di Ton, em 
1499 comprou mais duas em Castelletto, e no mesmo ano comprou outra propriedade em 
Toss. Estava morto antes de 29 de novembro de 1522, quando seu sobrinho-neto Antonio 
assumiu a tutela de seu filho Nicolò.  Antonio deixou outros filhos: Domenico, Marino, Lazaro e 
Simone.99    
 
Ser Nicolò II Turato, filho de Tura, também chamado Nicolò de Castelletto, foi sapateiro mas 
sem dúvida tinha alguma riqueza e prestígio, podendo contratar casamento em 15 de 
novembro de 1439 com a domina Margherita, filha de Concio da Baviera, que vivia no Castelo 
Thun sob a proteção do dominus Erasmo Thun. É desconhecido se este casamento chegou a 
ocorrer e, se ocorreu, se produziu filhos. A posição desde Concio é obscura, e o dote recebido 
pela filha era pequeno. Em 1478, prometeu pagar uma dívida a seu irmão ser Antonio 
referente à aquisição de uma casa e terrenos em Castelletto, falecendo antes de 15 de julho de 
1494, quando sua (segunda) esposa Benvenuta fez testamento, deixando legados para a Igreja 
e seus filhos Bonaventura, Giovanni, Pietro, Fabiano e Sebastiano, além de emancipar outros 
menores não nomeados. 100 
 
Bonaventura Turato, mais conhecido como Tura Turato, também chamado Tura de 
Castelletto, em 1501 vendeu um campo em Castelletto a seu sobrinho ser Antonio, filho de 
seu irmão Pietro. Em 1508 Tura vendeu um campo na localidade Al Pra dal Lago ou Al Pra dal 
Vetze. Tura estava morto antes de fevereiro de 1553, deixando os filhos ser Nicolò III de Masi 
di Vigo, Antonio, Rigotus II, Pancrazio, Giovanni, Matteo, Anna e uma filha anônima que casou 
com ser Bernardino Dalpass de Vigo di Ton, 101  gerando Antonio Paso ou Dalpass. 
 
Os filhos de Rigotus, Giovanni e Pancrazio foram servos.102 Em 1557 Tura Turato II, filho de 
Pancrazio, em nome seu e do tio Giovanni, constituiu um censo em favor dos Thun. Ser Nicolò 
III em 1573, com seus irmãos Antonio e Rigotus e seu sobrinho Antonio, filho de seu irmão 
Pietro, fazem a divisão de sua herança. Matteo Turato, em nome seu e de seus irmãos, em 
1573 constituiu um censo perpétuo em favor do dominus Giovanni Bevilacqua. Em 1603 
Rigotus II Turato, como procurador de seus sobrinhos Valentino, Giovanni, Tura III, Andrea e 
Bona, filhos de seu irmão Giovanni Turato, e Maddalena, Massenza e Marina, filhas do seu 
irmão Matteo Turato, cedeu aos Thun um vinhedo saldando um débito dos pais.103  O 
sobrenome Turato se extingue em Vigo antes do fim do século XVII, mas ainda sobrevive em 
outros locais do Trentino, embora sua consanguinidade seja incerta. Deste grupo familiar 
residente em Castelletto e Masi di Vigo também saíram as famílias Da Masi e Turri.104 
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De Brignonis  
 
Linha: Gabriele de Brignonis > Bartolomeo > filha > Bernardino (Dalpass) > Bernardino > 
Antonio Paso ou Dalpass > Giovanni Paso ou Dalpass > Giovanni Dalpass > Matteo > Matteo 
II > Matteo III > Matteo Antonio > Anna Maria Dorotea > Giacomo II (Paternoster) > Giovanni 
Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
Segundo Pompeo Molmenti a família é nativa de Richeggia ou Osteno, na região do Lago 
Lugano, na Suíça. Também foram conhecidos como Bregni ou Bregno e se notabilizaram em 
Veneza como arquitetos e escultores, destacando-se Lorenzo, morto em 1524.105 No século 
XVIII o sobrenome começa a se tornar comum e hoje tá uma grande população. Em 1859 
Giuseppe Brignoni de Breno era sub-tenente da 2ª Companhia de Caçadores do Cantão Ticino 
e Costantino, filho do cirurgião Carlo, era membro do Conselho de Breno.106  O personagem 
mais notado recentemente é Serge Brignoni (1903-2002), pintor, escultor, gravurista de estilo 
cubista e surrealista, também colecionador de arte étnica, cujo acervo hoje é guardado no 
Museu da Cultura de Lugano.107  
 
O mais antigo ancestral conhecido na linha direta é Gabriele de Brignonis de Vincecase de 
Lacu Lugani, pai de Bartolomeo, pedreiro residente em Vigo di Ton, que fez testamento em 21 
de setembro de 1568, deixando uma pequena herança para os netos Gottardo e Dorotea 
Dalpass e algum dinheiro para a Igreja. Foi casado com Dorotea Zenari, cuja filha de nome 
desconhecido casou com Guglielmo Dalpass de Vigo di Ton, gerando Bernardino Dalpass.108 
 
 

 
Zenari  

 
Linha: [Guarimberto Borsaseca de Toss > Ivano > Bono/Bonaventura > Zenario de Ton > 
Joannes] > filho > Domenico Zenari > Dorotea > filha > Bernardino (Dalpass) > Antonio Paso 
ou Dalpass > Giovanni Paso ou Dalpass > Giovanni Dalpass > Matteo > Matteo II > Matteo III 
> Matteo Antonio > Anna Maria Dorotea > Giacomo II (Paternoster) > Giovanni Battista 
Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
A linha segura começa com Domenico Zenari, pai de Dorotea, viva em 1568 mas já era velha. 
Foi casada com Bartolomeo de Brignonis, gerando uma filha casada com Guglielmo Dalpass 
de Vigo di Ton, gerando Bernardino Dalpass.109 
 
O sobrenome deve ter sido fundado por um Zenario, um nome bastante raro nesta região. 
Pode-se reconstituir sua origem especulativamente iniciando com Guarimberto Borsaseca de 
Toss, morto antes de 9 de maio de 1294, quando seu filho Ivano recebeu uma locação de um 
vinhedo em Toss. Este Ivano deve ser o Ivano Çenessius (Zenesio) de Toss, também chamado 

                                                             
105 Molmenti, Pompeo. Venice, its Individual Growth from the Earliest Beginnings to the Fall of the Republic, Parte 2, 
Volume 1. Brown, 1906 
106 Annuario della Repubblica e Cantone del Ticino per l'anno 1859/60. Locarno, 1859 
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108 Faes, op. cit. 
109 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 
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Ivano Tesadri, que em 12 de janeiro de 1304 já estava morto, quando seus filhos Zenario e 
Bono permutam um terreno em Toss com Enrico, filho de Guarimberto Thun.110 Bono deve ser 
o ser Bonaventura, cujo filho mestre Zenario Çerdone é testemunha em 1327 em Novesino 
(Ton) em uma venda de dízimos. Em 1424 aparece Joannes filho de mestre Zenario de 
Novesino como servo ou vassalo dos Thun.111   
 
Domenico, Tonetus (Antonio), Giacomo e Bartolomeo Zenari de Vigo di Ton devem ser netos 
de Joannes e bisnetos de Zenario. Em 1535 Tonetus já estava morto e seu filho Francesco 
Zenari vendia terras. Em 1537 Nicolò Zenari filho do finado Giacomo e Antonio Zenari filho do 
finado Bartolomeo são cônsules de Vigo. Em 1543 Bartolomeo filho do finado Giovanni Zenari 
vende terras. Em 1546 Nicolò filho do finado Giacomo Zenari vende um vinhedo aos Thun. Em 
1549 Cristoforo filho do finado Guglielmo Zenari vende terras e Antonio filho do finado 
Giovanni Zenari vendem terras aos Thun. Em 1553 Antonio constitui um censo perpétuo em 
favor de ser Salvatore Marcolla. Em 1554 Antonio Zanoni filho do finado Antonio Zenari é 
avaliador de patrimônio. Em 1556 Giovanni filho do finado Nicolò Zenari vende terras aos 
Thun. Em 1575 Simone filho do finado Bartolomeo Zenari vende um vinhedo aos Thun. Em 
1576 Simone é um dos cônsules e regolani de Vigo. Em 1561 Simone filho do finado 
Bartolomeo Zenari constitui um censo perpétuo em favor dos Thun. Em 1565 Pietro filho do 
finado Bartolomeo Zenari constitui um censo perpétuo em favor dos Thun. Em 1588 Lucia, 
filha do finado Cristoforo Zenari de Vigo, viúva de Giovanni de Manchou, vende um campo aos 
Thuna para pagar dívidas do marido. Em 1658 Tomeo Zenari constitui um censo em favor dos 
Thun. Em 1660 e 1668 Giovanni Zenari vende censos aos Thun.112 
 
Há alguns outros registros nas redondezas. Em 1591 Giovanni Zenari era notário em Trento (22 
km).113 Em 1611 Nicolao filho do finado Hieronymo Zenari de Orzano (10 km) está em Trento 
como testemunha de uma venda de terras. Em 1614 ser Ioanne Baptista filho do finado do 
moleiro ser Odorico de Zenariis de Trento era testemunha. Em 1633 Petrus Zenari, moleiro,  
vive em Trento. Em 1645 Francisco filho do finado Antonio de Zenariis tinha terras nos 
arredores de Trento.114 
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De Dardine 
 
Linha: Zachafava de Dardine > Giovanni > Benedetto > Polonia > Pietro (Marcolla) > Nicolô > 
Antonio > Giovanni > Margarita > Giovanni (Dalpass) > Matteo > Matteo II > Matteo III > 
Matteo Antonio > Anna Maria Dorotea > Giacomo II (Paternoster) > Giovanni Battista 
Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
Zachafava de Dardine é o mais antigo ancestral conhecido. Foi pai de ser Giovanni de Dardine, 
alcunhado Zachafava, Çacafava ou da Zachataya, morto antes de 11 de dezembro de 1430. 
Sua família foi ministeriales dos Thun mas tinha o estatuto de servos.115  
 
Foi pai de ser Benedetto de Dardine, que 1415 era uma das testemunhas quando os delegados 
de Vervò (3 km) pedem aos senhores Thun que libertem seus servos e súditos da vila de Vervò, 
obtendo o desejado. Foi procurador dos Thun em negócios entre 1423 e 1432, em 1441 
comprou dois terrenos em Taio e arrendou cinco terrenos para Giovanni de Celledizzo, e em 
1447 foi liberto de todos os vínculos de servidão junto com toda a sua família e descendência, 
recebendo ao mesmo tempo uma locação perpétua sobre um expressivo patrimônio 
composto de uma casa com dois campos contíguos e benfeitorias, um jardim arborizado, 
quatro prados, uma fazenda com casa e benfeitorias, dezoito campos, dois vinhedos e três 
terrenos em Dardine, mais um moinho no rio Pongaiòla. Benedetto foi casado com Bona, filha 
de Federico Marochi de Taio, gerando Nicolò, Antonio, Biagio, Gaspare, Polonio I ou Polonino 
Zachasana,116 117 118 e Polonia, casada em meados do século XV com Giovanni de Marcollis, 
sendo pais de Pietro Marcolla. 119   
 
Benedetto de Dardine deu início ao sobrenome Benedetti, mas Fabrizio Chiarotti nomeia esta 
família como Colet ou Nicolet.120 Ser Nicolò, alcunhado de Bendet, também chamado Nicola ou 
Nicoletto Benedetti, estava morto antes de 7 de dezembro de 1514. Em 1535 seu filho ser 
Polonio II ou Apollonio Benedetti permutou dois terrenos em Dardine. Nicolò teve também o 
filho Cipriano Benedetti, também chamado Cipriano de Nicolet, que foi pai de Nicolò e 
Gaspare. Apollonio foi casado com Maddalena, filha de Federico de Dardine, mas não teve 
filhos, constituindo como herdeiro seu sobrinho Cipriano.121 Polonio I foi casado com Maria, 
filha de Bonaventura de Portolo, gerando Nicolò, Caterina e Maddalena,122 e em 1499 vendeu 
um terreno aos Thun.123 Biagio foi casado primeiro com Margherita, filha de Nicolò Rasus de 
Portolo, gerando Benedetto, Simeone, Giovanni, Antonio, Federico e Daniela, e depois casou 
com Domenica, filha de Giovanni de Celledizzo, tendo os filhos Giacomo e Margherita.124 
Segundo Chiarotti, em 1529 estavam incluídos entre os nobres rurais.  
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De Taio 

Linha: Federico Marochi de Taio > Bona > Polonia (de Dardine) > ... > Giovanni (Marcolla) > 
Margarita > Giovanni (Dalpass) > Matteo > Matteo II > Matteo III > Matteo Antonio > Anna 
Maria Dorotea > Giacomo II (Paternoster) > Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo 
(Frantz) 
 
 
Federico de Taio, alcunhado Marochi, Matochi ou Marothus, um servo dos Thun, faleceu antes 
de 30 de abril de 1441. Foi pai de Nicolò, pai da domina Eva; Giacomo, caniparius 
(despenseiro) dos Thun e pai de Federico, e Bona, 125  casada com Benedetto de Dardine, 
gerando Polonia. 126 127 A família é obscura. Em 1524 existia um maso Marochi em Taio, na 
data pertencente a Jacobus Zilli filho de Giovanni.128  
 
 
 

Weber (Beber) 
 

O fundador da família foi Leonardo Beber, um magister vindo da Germânia no fim do século 
XV, adquirindo terras em Vigo que batizou como Maso dal Boschet. Mais tarde o sobrenome 
se fixaria como Weber. Em 1514 Leonardo já estava morto, e seu filho Bastiano recebeu em 
locação perpétua dois outros masi e seis campos. Em 1534 a locação foi renovada com o 
acréscimo de dois campos. 129 Foi pai também de Odorico, que foi pai de Simone e Alessio. Em 
1539 Simone recebe terras em locação perpétua, e no mesmo ano Alessio é chamado de 
dominus.130  Em 1587 Giovanni filho de Bartolomeo vendeu uma casa ao dominus Sigismondo 
Thun.  Em 1604 a família reconheceu sua condição de súditos dos Thun. Em 1619 Nicolò é 
regolano de Masi di Vigo (presidente do Conselho). Em 1637 Biagio filho de Nicolò recebeu um 
censo.131 Biagio, Bartolomeo e Nicolò participaram em data incerta de uma petição ao dominus 
Giovanni Vigilio Thun, junto com várias outras pessoas, na qualidade de vítimas de uma fera 
selvagem, suponho que pediam providências para a segurança de todos ou alguma 
compensação.132 Em 1629 Andrea era cônsul de Vigo, e em 1647 Pietro era o regolano de Masi 
di Vigo.133 No século XVIII aparece a grafia Weber. Em 1757 o mestre ser Simon Weber (Beber) 
foi um dos peritos encarregados de definir os limites de várias comunas na região.134 
 
 
Linha 1: Leonardo > ... > [Bonaventura ?] > Giovanni Battista > Marina  > Matteo II (Dalpass) 
> Matteo III > Matteo Antonio > Anna Maria Dorotea > Giacomo II (Paternoster) > Giovanni 
Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
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Giovanni Battista Weber, morto antes de 1709, foi pai de Marina, nascida em 1667 e falecida 
em Vigo di Ton em 6 de fevereiro de 1746/47. Casou-se com Matteo Dalpass, tendo o filho 
Matteo II. 135  
 
Em 1661 um Giovanni filho de Bonaventura se compromete a pagar parte do censo devido 
pelos senhores Thun à Igreja de Santa Maria. Como a família foi muito pequena, 
provavelmente esse Giovanni seja o Giovanni Battista pai de Marina.136 Giovanni em data 
incerta recebeu uma “investidura” não especificada, provavelmente tratava-se de um censo ou 
aluguel perpétuo. 137 Em 1709 os herdeiros de Giovanni Battista estabeleceram um benefício 
perpétuo na Igreja de Santa Maria de Vigo para a reza de uma missa no dia de santo Estêvão, 
na qual deveria ser cantado o Libera me Domine.138  
 
 
Linha 2: Leonardo > ... > Bonaventura > Gregorio > Bonaventura III > Teresa > Anna Maria 
Dorotea (Dalpass) > Giacomo II (Paternoster) > Giovanni Battista > Ida > Murillo (Frantz) 
 
Bonaventura casou-se em 1707 com Benvenuta Bertoluzza, tendo os filhos Gregorio, Giacomo 
e Nicolò (12/05/1719). Gregorio nasceu em 1º de março de 1707/08, casou com Giacoma 
Tonini, tendo os filhos Bonaventura II Weweri (10/10/1733), Bonaventura III Weber, Anna 
Maria Beberi (16/08/1738) e Anna Maria Weber (0202/1741-42). 139 
 
Bonaventura III nasceu em 2 de março de 1735/36 em Bastianelli, lugarejo de Vigo. Casou com 
sua prima Anna Maria Weber, tendo os filhos Teresa, Petrus Antonius Gregorius (1763),  
Gregorius Andreas (19/01/1765), Maria Anna (26/03/1766), Maria Domenica (29/01/1770), 
Maria Anna (03/07/1773), Maria Catharina (15/02/1776), Joannes Baptista Wenceslaus 
(28/09/1778) e Margarita Placida (11/10/1782). Teresa casou-se em 1792 com Matteo 
Antonio Dalpass, tendo a filha Anna Maria Dorotea. 140 
 
 
Linha 3: Leonardo > ... > Giovanni Battista > Andrea > Anna Maria > Teresa > Anna Maria 
Dorotea (Dalpass) > Giacomo II (Paternoster) > Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo 
(Frantz) 

 
Giovanni Battista Weber casou em torno de 1697 com Dorotea, sendo pai de Andrea e 
Bonaventura. Andrea nasceu em Vigo em 21 de outubro de 1698, casou com sua prima Maria 
Weber e foi pai de Dorothea (09/11/1720),  Joannes Baptista (17/01/1721-22),  Anna Cattarina 
(11/07/1724),  Dorothea (13/02/1725-26), Johanna Elisabetta (27/01/1727-28), Agnes Maria 
(21/01/1729-30), Maria Margarita (30/06/1731), Andreas Blasius (22/04/1734), Maria Barbara 
(0512/1738), Maria Catharina (07/11/1740) e Anna Maria.  Anna Maria nasceu em Vigo em 25 
de março de 1742, casou com seu primo Bonaventura Weber e foi mãe de Teresa. 141 
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25 
 

Linha 4: Leonardo > ... > Simone II > Blasio > Maria > Anna Maria > Teresa > Anna Maria 
Dorotea (Dalpass) > Giacomo II (Paternoster) > Giovanni Battista > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
Simone II nasceu em Vigo em data desconhecida. Em 1604 ele e seu irmão Giovanni 
reconhecem sua condição de vassalos dos Thun e aceitam pagar o censo anual aos seus 
senhores, como reembolso de um pecúlio concedido aos seus avós, e em 1673 Simone era 
giurato de Vigo.  Simone foi pai de Blasio, nascido em Vigo e casado com Catharina 
Bertoluzza, sendo pai de Maria e Simon. Maria nasceu em Vigo em 16 de junho de 1696, casou 
em 1718 com seu primo Andrea Weber, sendo mãe de Anna Maria. 142 
 

 

Marcolla 

Linha: Marcolla de Vigo di Ton > Giovanni de Marcollis > Pietro Marcolla > Nicolô > Antonio > 
Giovanni > Margarita > Giovanni (Dalpass) > Matteo > Matteo II > Matteo III > Matteo 
Antonio > Anna Maria Dorotea > Giacomo II (Paternoster) > Giovanni Battista Celestino > Ida 
> Murillo (Frantz) 
 
 
Diz a tradição que o fundador da família provinha de Roma e se fixou em Vigo di Ton no ano de 
1253, mas não há prova documental. 143 A família originalmente era serva dos Thun e atuava 
como homines mazinate, 144  ou seja, não era servos da gleba mas sim ministeriales, 
funcionários administrativos, gozando de alguns privilégios.  
 
O ancestral mais antigo conhecido com segurança e o fundador do sobrenome é um certo 
Marcolla ou Marchola de Vigo di Ton, que em 8 de maio de 1453, por sua vontade e de seu 
filho Giovanni de Marcollis, revogou o ato de libertação de Giovanni da servidão a fim de que 
ele pudesse casar com uma serva, filha de Arvaxinus de Toss.145 Contudo, aparentemente o 
casamento não se realizou, pois em junho do mesmo ano Giovanni obteve novamente sua 
liberdade por vontade do seu senhor Sigismondo Thun, mediante o pagamento de uma 
pequena  taxa,146 passou a usar o título de ser,147 e casou efetivamente com Polonia de 
Dardine.148  
 
Giovanni faleceu antes de 3 de junho de 1492, 149 deixando seis filhos: Salvatore, Antonio, 
Marchola, Cristoforo, Gervasio e Pietro.150 Em 1490 todos os seus filhos foram emancipados da 
servidão, e em 1491, em recompensa de seus serviços e fidelidade, os filhos Salvatore, 
Antonio, Cristoforo, Gervasio e Pietro receberam do bispo de Trento o título de nobres rurais 
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para si e sua descendência.151 152  Sua nobreza 
foi confirmada em 1533, quando receberam 
um brasão, e seus descendentes foram 
reconfirmados nobres em 1749.153  
 
Ser Pietro Marcolla foi mestre sapateiro, em 
1509 em parte permutou e em parte vendeu ao 
dominus Giovanni Thun um terreno em Vigo di 
Ton, e estava morto antes de 31 de maio de 
1533. Deixou os filhos Nicolò, Gregorio, Giorgio, 
Salvatore, Giovanni e Andrea.154  
 
O dominus Nicolò Marcolla em 1533 em nome 
seu e de seus irmãos vendeu dois terrenos em 
Vigo ao dominus Sigismondo Thun, atuou como 
agente dos domini Thun entre 1533 e 1554, em 
1535 recebeu do dominus Sigismondo quatro 
terrenos em Vigo em troca de dois terrenos em 
Toss, em 1537 recebeu do dominus Sigismondo 
em locação perpétua uma casa e 21 terrenos 
em Vigo, entre 1543 e 1545 serviu como 
capitão da Torre da Rocchetta, em 1552 
constituiu um censo perpétuo em favor do 
dominus Adamo de Chalianeris, foi regolano 
maggiore de Vigo em 1553, representando os 
condes Thun, estava vivo em 12 de julho de 1554 
e faleceu antes de 25 de abril de 1555. Teve os 
filhos Antonio e Giacomo.155 156 
 
O dominus Antonio Marcolla atuou como notário 
entre 1552 e 1556, foi procurador do dominus 
Carlo Thun em uma disputa legal em 1554, era 
delegado do administrador dos Vales de Non e 
Sole em 1555, e estava morto antes de 9 de 
fevereiro de 1560, deixando filhos menores que 
foram tutorados pelo tio Giacomo. 157 
 
Seu filho, ser Giovanni Marcolla, em 1579 era um 
dos regolani e cônsules de Vigo, foi tutor dos 
filhos de seu tio Giacomo a partir de 1583 até 
1589, no mesmo ano era síndico da Igreja de 
Santa Maria de Vigo, em 1610 em parte 
permutou e em parte vendeu três terrenos com o dominus Giovanni Thun, em 1613 recebeu 
um censo perpétuo de Salvatore Gislondi, em 1614 recebeu do dominus Ercole Thun a  
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O Passo da Rocchetta e suas fortificações. Foto Percorsi 
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renovação de uma locação perpétua sobre uma casa 
em Crosara, quatro prados, dois campos e nove 
lavouras em Vigo, e três prados em Castelletto, e 
estava morto antes de 26 de janeiro de 1621, 
deixando os filhos Caterina, casada com Pietro 
Ferrari, Antonio, ser Nicolò, Giacomo, cônsul de Vigo 
em 1629, e Margarita. 158 
 
Margarita Marcolla se casou em torno de 1617 em 
Vigo di Ton com Giovanni Paso/Dalpass, tendo o 
filho Giovanni Dalpass.159  
 
Ao longo de mais de um século uma série de 
transações entre as famílias Thun e Marcolla são 
atestadas em Vigo, movimentando consideráveis 
valores e indicando a posse de um extenso 
patrimônio fundiário. 160 No século XVI foram 
importantes apoiadores dos bispos de Trento na 
região de Vigo.161 Em 1538 construíram um altar 
dedicado a santo Antônio na Igreja de Santa Maria 
Assunta, dotando-o  de um benefício para sua 
manutenção. Na década de 1580 dois outros altares 
foram levantados na igreja, e mais tarde a família 
dotou o templo com outros ornamentos e benefícios, 
mantidos pelas rendas de um expressivo  patrimônio 
composto de terras, capitais e bens móveis. Em 1786 
o altar de santo Antônio foi ornamentado com 
importante pintura de Francesco Guardi. O benefício 
mais longevo perdurou até 1987, quando foi 
incorporado ao patrimônio da Igreja.162 163 164  
 
Em 1492 Guglielmo, filho de ser Antonio, era vice-
pároco de Vigo. Em 1494 é chamado de  dominus e 
atuava como notário.165 Em 1500 Donato era capelão 
dos Thun. Em torno de 1520 Nicolò era vice-pároco 
de Cles, incumbido de construir uma nova igreja.166   
Em 1526 Giovanni era padre,167 em 1533 era pároco 
de Civezzano.168 Em 1546 Bolfus é um dos cônsules  
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de Vigo; em 1556 o dominus Gervasio é 
notário e em 1602 é delegado do assessor dos 
vales de Non e Sole; em 1600 Pietro é cônsul; 
em 1629 Guglielmo filho de Simone é cônsul; 
em 1635 Giovanni Antonio, filho do dominus 
Gregorio, é o administrador dos bens da 
família; em 1655 Giacomo e Filippo são 
deputados da comuna; em 1660 o dominus  
Cristoforo é delegado do assessor dos vales de 
Non e Sole; Pietro é cônsul em 1673.169  
 
Entre os séculos XVII e XVIII Giovanni foi 
eremita em Mezzocorona, e neste período 
vários Marcolla foram médicos, ativos em 
Verona, Parma e Veneza.  Em 1700 don 
Giobatta foi nomeado prior do Santuário de 
San Romedio, permanecendo na função até 
1766.170 171 Em 1709 o dominus Giacomo filho 
de Giovanni é cessionário dos regolani da 
paróquia de Vigo.172 No início do século XVIII 
don Romedio era ecônomo do Castelo 
Thun.173 Eligio Modesto foi padre e 
capuchinho, ativo como missionário no Brasil 
no início do século XX.174 
 
Alguns membros da família permaneceram na 
servidão. Um outro Guglielmo foi liberto em 1486 para que pudesse ser consagrado 
sacerdote,175 mas deixou os filhos Guglielmo e Leonardo. Leonardo foi pai de Michele, morto 
antes de 29 de novembro de 1534, cujo filho Guglielmo nesta data é chamado de servo dos 
Thun, mas em 1535 Simone filho de Guglielmo não é chamado de servo quando faz negócios 
com os Thun. Michele, filho de Gugliemo e neto de Guglielmo, em 1562 é servo e em 1564 
renova seu reconhecimento de servidão.176 Depois de 1600 nenhum membro da família é 
chamado de servo. 
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Dal Vit (Rolandini) 
 
 
A família dal Vit de Ton-Toss é um ramo 
dos nobres Rolandini de Dambel.  
 
A família foi fundada pelo nobre e 
cavaleiro Otto de Dambel (Amlo, Ambl, 
Ambel), que em 1231 é listado entre os 
vassalos do conde Ulricus de Appiano. O 
nome Rolandin se tornou tradicional e 
acabou batizando a família, que produziu 
diversos notários. Vieram a ganhar a 
confiança dos bispos de Trento, que lhes 
concederam feudos e benefícios, em 1431 
foram confirmados como nobres e 
receberam um brasão, e foram agregados 
à alta nobreza como nobres castelãos em 
1447, quando Vito de Rumo foi nomeado 
capitão do Castelo Precellario em Rumo, 
onde tinha bens, sendo sucedido na 
função por seu filho Pietro Tomeo. Em 
1516 Pietro Antonio recebeu outros 
feudos do bispo de Trento, mas Giorgio e 
Simone se envolveram na Revolta 
Camponesa de 1525, foram despojados de 
suas propriedades e decapitados, e a 
maior parte da família se dispersou por 
outras cidades, especialmente Merano. Ali 
construíram um castelo, em 1600 tiveram 
sua nobreza confirmada com o predicado 
zu Rosenstein e receberam um brasão 
aumentado, e em 1611 foram agregados à 
nobreza do Tirol, mas se extinguiram ali no 
fim do século. Alguns permaneceram em 
Dambel e se conservaram fiéis às autoridades durante a Guerra Camponesa, tanto é assim que 
em 1529 Pietro aparece na lista de nobres rurais.177 178 O dominus Gregorio, filho do dominus 
Pietro, foi notário, nas décadas de 1540 a 1560 serviu como procurador dos condes Thun, de 
1560 a 1564 foi capitão do Castelo de Caldes, em 1564 foi transferido para o Castelo Rocca de 
Samoclevo, onde também foi capitão, em 1579 era outra vez capitão do Castelo de Caldes.179 
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Brasão do ramo de Rosenstein. Abaixo, o Castelo Rosenstein em Merano. Foto ManfredK/Wikimedia Commons. 
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Um ramo se transferiu para Toss, iniciado pelo notário ser Pietro Rolandini de Dambel, vivo 
em 1427 e morto antes de maio de 1448.180 Seu filho Vito Rolandini também foi notário, ativo 
em várias comunas, atestado quase invariavelmente sem o sobrenome Rolandini, sendo mais 
conhecido como Vito de Toss ou de Dambel,181  182 sendo o epônimo do sobrenome Dal Vit. 
Vito e os filhos de seu defunto irmão Thomas receberam do bispo de Trento Giorgio Hack a 
confirmação de muitos feudos fiscais e territoriais que haviam sido de seus antepassados e a 
investitura em outros novos para si e seus descendentes legítimos, incluindo parte do Castelo 
Precellario, terras e dízimos adjacentes, servos,  direitos de pesca, caça, pastagem e moinho, e 
dízimos sobre a água, o pão, vinho, alimentos e terras em numerosas vilas da região. 183 Uma 
cópia notarial sem data do documento original é mostrada nas próximas páginas. 
 
Vito estava morto antes de 24 de dezembro de 1527, quando seus filhos Antonio e Michele 
estão em Toss com alguns primos vendendo para o dominus Giacomo Thun direitos feudais de 
dízimo que pertenceram ao seu avô materno Francesco de Bergamascha, que vivera em Toss, 
e que deles fora investido em parte por compra e em parte por graça do dominus Michele 
Thun.184 
 
A partir do nome do pai Vito, Antonio e Michele deram origem ao sobrenome Del Vito, em 
seguida fixado como Dal Vit ou Del Vit, sendo os dois primeiros a usá-lo, já registrados em Toss 
nesta forma em 1529, quando foram incluídos no elenco de nobres rurais, quando Antonio já 
tinha filhos. 185 186 Guglielmo del Vito, chamado também Guglielmo del Vit, deve ter sido irmão 
de Antonio e Michele, mas só aparece mais tarde.187 Em 1555 Dorotea filha de Guglielmo 
vende terras, e em 1558 é chamada de domina. 188 189  Ela foi casada com um Dalpass. O 
notário dominus Giovanni. Antonio del Vit (Vitt) estava morto antes de 1579 e teve pelo menos 
dois filhos, Vito (Vitto), morto antes de 1596,190 e Giovanni, que foi atestado em Dambel em 
meados do século, e em 1579 estava em Toss constituindo um censo em favor do dominus 
Giovanni Felice Bevilacqua, agente dos Thun.191 Ainda vivia em 1583, quando constituiu um  
censo anual em favor em favor do dominus Sigismondo Thun.192 Um dos dois deve ser o pai do 
Vitti iniciador da nossa linha. Nesta época a família já havia entrado na vicinia de Toss.193 
 
 

  

                                                             
180 Faes, op. cit. 
181 Faes, op. cit. 
182 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 
183 Investiture feudali e altre concessioni del vescovo Giorgio Hack. Codex Clesianus, 6. Diocesi di Trento. 
184 Faes, op. cit. 
185 Tridentum, Volume 6, 1904 
186

 Odorizzi, Paolo. La Val di Non e i suoi misteri. Dermulo, 2017 
187 Faes, op. cit 
188 Trentino Cultura. Archivio di Castel Thun. "Thun". 
189 Trentino Cultura. Archivio di Castel Thun. "Filippini di Thon". 
190 Faes, op. cit. 
191 Tridentum, Volume 6, 1904 
192 Trentino Cultura. Archivio di Castel Thun. " Non Thun". 
193 Giacomoni, op. cit. 



32 
 

  Investidura de feudos de Vito Rolandini. Codice Clesiano, 6. Diocesi di Trento. 
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Linha 1: Otto de Dambel > ... > Pietro Rolandini > Vito de Toss > [Antonio del Vit > Vitto] > 
Vitti dal Vit > Domenica > Maria Maddalena (Gislondi) > Anna Catterina Antonia (Frasnelli) > 
Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battita Celestino > Ida > 
Murillo (Frantz) 
 
 
Vitti dal Vit casado com Maddalena foi pai de Domenica dal Vit, que nasceu em Toss em 11 de 
março de 1622 ou 1623, casou em Vigo de Ton em 17 de junho de 1641 com Frederico 
Gislondi  e foi mãe de Maria Maddalena Gislondi  . 194 
 
 
Linha 2: Otto de Dambel > ... > Pietro Rolandini > Vito de Toss > [Antonio del Vit > Vitto] > 
[Vitti dal Vit] > Giovanni > Giovanni Battista > Antonio  > Maria Domenica > Matteo Antonio 
(Dalpass) > Anna Maria Dorotea > Giacomo II (Paternoster) > Giovanni Battista Celestino > 
Ida > Murillo (Frantz) 
 
Giovanni dal Vit  possivelmente era filho de Vitti dal Vit  e Maddalena. Casou-se com 
Elisabetha e foi pai de Giovanni Battista, Romedio (26/06/1668), Giovanni (15/03/1670-71) e 
Barbara (08/08/1672). 195 

 
Giovanni Battista dal Vit  nasceu em Vigo di Ton em 28 de abril de 1666, casou-se com 
Domenica Ruchelli em 12 de junho de 1691 e foi pai de Elisabetta (1692), Giovanni 
(10/01/1703-04), Barbara (18/09/1705), Giovanni Battista (27/07/1708) e Antonio. 196 
 
Antonio dal Vit  nasceu em Vigo em  24 de dezembro de 1712, casou em 29 de abril de 1737 
com Maddalena Zanini, e teve os filhos Maria Domenica, Maria Agnes (03/01/1740-41), 
Maxentia (03/05/1742), Margherita (09/01/1746-47) e Giovanni Battista Vigilio 
(09/12/1750).197 
 
Maria Domenica dal Vit  nasceu em 28 de fevereiro de 1737/38 em Vigo di Ton, casou-se com 
Matteo III Dalpass e foi mãe de Matteo Antonio. 198 
 
 
Também podem ser citados nesta família Giovanni Vit de Dardine (1 km), que aparece em 
1627 como testemunha em importante carta. Em 1650 o dominus Antonio del Vitt de Toss 
representa o dominus Giovanni Panevinus, assessor dos Vales de Non e de Sole na extinção de 
um débito de Rosa e seu marido Gaspare Bertoluzza.199 Em 1629 Romedio del Vitt filho de 
Giovanni Battista constitui um censo 200 e em 1631 é chamado de mestre.201 Em 1647 Battista 
Vit era um dos regolani de Toss.202 Em 1686 Nicolò del Vito de Toss pagou 21 ragnesi aos 
síndicos da Igreja de Santa Maria de Vervò extinguindo um débito.203  A família foi 
extremamente prolífica e hoje há uma grande população espalhada pelo Trentino. 
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Ruchelli 
 
Linha: Antonio > Domenica > Antonio (dal Vit) > Maria Domenica > Matteo Antonio (Dalpass) 
> Anna Maria Dorotea > Giacomo II (Paternoster) > Giovanni Battista Celestino > Ida > 
Murillo (Frantz) 
 
 
Domenica, filha de Antonio Ruchelli, casou-se em Vigo di Ton com Giovanni Battista dal Vit 
em 12 de junho de 1691, tendo o filho Antonio. 204 
 
O sobrenome é raríssimo, e quase nada pude encontrar sobre esta família. Tampouco descobri 
de onde procedem. Provavelmente foi fundada por Adelpreto de Tres alcunhado Ruchello, que  
viveu em Tres (6 km), morrendo antes de 18 de junho de 1290, quando sua viúva Piçola 
participava de uma declaração de bens. Em 1292 seu filho Giovanni pagava parte de um censo 
para os Thun. Adelpreto foi o fundador dos Bertoluzza através de um dos seus descendentes. 
Ele pode ser o mesmo que o dominus Adelpreto de Tres, pai de um Andrea, que em 1314 tinha 
uma propriedade em Tres e no mesmo ano recebeu uma locação perpétua dos Thun.205 Em 
1540 Hieronimus Ruchel era avaliador de patrimônios em Romeno (14 km).206 Antes de 1564 
Baldassarre Ruchel vivia em Romeno.207 Em Romeno o sobrenome ainda existe como Ruchelli. 
 
 

 
Zanini 

 
Linha: Giovanni > Giovanni Battista Vigilio > Maddalena > Maria Domenica (dal Vit) > Matteo 
Antonio (Dalpass) > Anna Maria Dorotea > Giacomo II (Paternoster) > Giovanni Battista 
Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
Giovanni Zanini foi pai de Anna (03/09/1662), Antonio 
(24/03/1664-65), Antonio II (1666),  Anna II (31/12/1670), Pietro 
(14/01/1674-75), Giovanni Battista Vigilio, Massenzia Benedetta 
(22/12/1683), Rodolfo (06/10/1685), Giovanni Battista Cristoforo 
(04/02/1688-89) e Orsola Felicità (10/03/1690-91). Giovanni 
Battista Vigilio, que nasceu em Vigo di Ton em 7 de junho de 
1677, casou com Maria e foi pai de Maddalena. Maddalena 
nasceu em Vigo em 22 de janeiro de 1710/11, casou com Antonio 
Dalvit em 1712 e foi mãe de Maria Domenica. 208 
 
O sobrenome aparece na área de Vigo di Ton desde o fim do 
século XV e foram agregados à nobreza rural antes de 1529.209 O 
brasão mostrado ao lado foi documentado em um desenho antigo 
no acervo do Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, mas é incerto 
se suas cores foram preenchidas completamente. Todo aquele 
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branco da parte inferior é bastante estranho. Outras partes brancas também podem ter sido 
deixadas incompletas. 
 
Antonio foi pai de Giovanni, que em 1563 possuía terras em Toss, vizinha de Vigo, no regime 
de enfiteuse. No mesmo ano Nicolò e o magister Giovanni filhos de Michele Zanini de Toss são 
beneficiados com um aluguel perpétuo. Em 1566 Nicolò constitui um censo em favor do 
dominus Sigismondo Thun. Em 1576 Giovanni paga dívidas aos Thun. Outras dívidas são 
saldadas nas décadas seguintes.210 211 212 213 Em 1758 os Zanini de Toss são investidos de uma 
propriedade rural.214 No início do século XVIII nasce em Toss Gervasio Ernesto, doutorado em 
Filosofia e Medicina, foi médico público em Lavarone e depois praticou no Hospital São 
Salvador, em Roma, onde casou. Em 1773 voltou ao Trentino e se fixou em Lavarone, onde 
presidiu o Conselho Real de Medicina. Em 1778 ainda vivia. Publicou um opúsculo defendendo 
o uso medicinal do mercúrio sublimado e um manual de primeiros socorros, que foi 
reimpresso em 1792 por ordem régia. Foi pai do médico Giuseppe e do arquiteto e professor 
Giovanni, ativo na Escola de Arquitetura de Rovereto.215 
 
A família parece ter sido muito pequena, mas em comunas próximas o sobrenome também 
está presente. Em 1462 Martino está em Stenico, atuando como notário. Era filho de ser 
Antonio e neto de Tommaso Zanini de Favrio.216 Entre os séculos XVII e XVIII há vários outros 
notários: Martino, Biagio, Giorgio Antonio e Pietro Zanini atuam em Mori, comuna onde a 
família adotou o predicado Dal Sole a partir de 1649; Agostino atua em Stenico; Martino, 
Antonio e Giuseppe Giacomo filho de Biagio em Brentonico.217  
 
 

 
  

                                                             
210 Archivio di Castel Thun. 613. Locazione perpetua. 1563 marzo 10, Castel Thun (Ton) 
211 Archivio di Castel Thun. 661. Costituizione di censo ed estinzione di debito. 1566 febbraio 15, Castel Thun (Ton) 
212 Archivio di Castel Thun. 673. Costituizione di censo ed estinzione di debito. 1568 febbraio 17, Castel Thun (Ton) 
213 Archivio di Castel Thun. 696. Costituizione di censo, parziale estinzione di debito e promessa di saldo. 1570 agosto 
6, Castel Thun (Ton) 
214 Forner, Novella. Famiglia Thun, conti di Thun e Hohenstein, linea di Castel Thun. Inventario dei registri 
dell'archivio (1271-sec. XX). Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari e archivistici. Ufficio 
archivio provinciale, 2007  
215 Tovazzi, Giangrisostomo. Medicaeum tridentinum : id est syllabus medicorum civitatis ac dioecesis Tridentinae 
interjectis etiam chirurgis omnis aevi ac meriti collectum. Marietti, 1889 
216 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 
217 Stenico (1999), op. cit. 
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De Cles (De Flavon – De Biburg – Luitpolding) 
 
Linha: Luitpold da Caríntia > Arnulf da Baviera, o Mau > ... > Eberhard (de Biburg) > Thiemo > 
Arpo > Arpo II de Anon-Flavon (de Flavon) > [Eberhard de Flavon] > ... > Arpo (de Cles) > Arpo 
> Arpolino > Margherita > Tridentina de Königsberg (de Gandis) > Concio (Thun) > Corrado 
Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de Salter ou de Casez > 
Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > Stefano (Panizza) > 
Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > 
Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista Celestino > Ida > 
Murillo (Frantz) 
 
 
A história dos senhores de Cles inicia na Baviera. O primeiro antepassado conhecido na linha 
masculina é Luitpold, marquês da Caríntia e da Panônia Superior a partir de 883 e fundador da 
Dinastia Luitpolding. Adquiriu diversos condados na Caríntia, no Danúbio e na região de 
Regensburg, instalando-se entre os mais poderosos nobres da região. Morreu na Batalha de 
Pressburg contra os húngaros, em 907. Casado com Cunigunde da Suábia, foi pai de Arnulf.218 
 
Arnulf, morto em 937, cognominado o Mau, enérgico e combativo, foi reconhecido pela 
nobreza como um líder competente para combater os constantes ataques húngaros, 
recebendo o título de duque da Baviera. Seu apelido Mau se deve aos extensos confiscos de 
propriedades eclesiásticas para financiar suas campanhas militares. Defendendo uma política 
de autonomia da Baviera, com a ascensão de Conrado I ao trono imperial, entrou em conflito 
com ele, suas terras foram invadidas e Arnulf acabou sendo exilado para a mesma Hungria que 
combatera. Com a morte de Conrado, recebeu o apoio da nobreza bávara para assumir o 
controle da Germânia como rei, mas se chegou a tomar posse é incerto, e se reinou foi por 
pouco tempo, sendo derrotado numa batalha em 921. Henrique passou a reinar, mas 
concedeu ampla liberdades para Arnulf na Baviera.219 220  
 
Seu descendente Eberhard, morto em 1097, foi conde na região de Biburg e casou com 
Mathilde de Vornbach, sendo pais do conde Thiemo de Biburg. Ele e sua mulher Willibirga da 
Baviera aparecem antes de 1133 entre os fundadores do Mosteiro de Biburg.221 
 
Seu filho, o conde Arpo (Arbo, Aribo), foi benfeitor do Mosteiro de Biburg, era aparentado ao 
conde-marquês Arpo de Trento e ao bispo de Trento Ulrico II, em torno de 1120 já estava 
presente na área de Bressanone. Foi pai de Arpo II (c. 1080-1153), conde de Anon (condado 
não localizado com precisão) casado com uma filha de Pellegrinus de Pozzuolo. Em 1145 seu 
filho Eberhard, advogado do Mosteiro de Sonnenburg, é o primeiro a ser citado como conde 
de Flavon, falecendo antes de 1181, quando seu irmão, o conde Pellegrinus, assume a 
advocacia. A partir de 1214 a advocacia do mosteiro seria dada à família como um feudo 
hereditário.222  
 

                                                             
218

 Muller-Mertens, Eckhard. "The Ottonians as kings and emperors". In: Reuter, Timothy & McKitterick, 
Rosamond. The New Cambridge Medieval History: Volume 3, C.900-c.1024. Cambridge University Press, 1999 
219 Stubbs, William. Germany in the Early Middle Ages, 476-1250. Hassall, 1908 
220 Bernhardt, John W. Itinerant Kingship and Royal Monasteries in Early Medieval Germany, C.936-1075. Cambridge 
University Press, 1996 
221 Landi, Walter. “Il comitatus di Flavon fra individualità dinastiale e capitanato tirolese (XII-XIV secolo)”. In: Stenico, 
Marco & Franceschini, Italo (eds.). Il Contà. Uomini e territorio tra XII e XVIII seccolo. Nitida, 2015 
222 Landi (2015), op. cit. 
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Os condes de Flavon desempenharam um papel 
destacado na política do Principado de Trento, e 
a partir do reinado do bispo Federico Wanga 
muitos membros da família se notabilizaram 
como funcionários de alto escalão da Cúria 
Episcopal, capitães do principado e advogados da 
Igreja de Trento, e outros nas lutas contra os 
turcos. Contudo, acabaram caindo em desgraça e 
deixaram o principado em meados do século XIII, 
retornando alguns anos depois, quando a família 
inicia uma grande reorganização dos seus bens, 
que incluiu a fundação do Mosteiro de Santa 
Maria Coroada em Cunevo, dotando-o em 1283 
de um extenso patrimônio de terras e benefícios 
em várias comunas do Trentino. No mesmo ano, 
envolvidos há anos em disputas com os condes 
do Tirol, se viram constrangidos a vender-lhe 
metade de todos os seus direitos sobre o 
condado e o castelo de Flavon, em seguida 
passaram a ser extorquidos por Ulrico de Coredo, 
vendendo-lhe diversos outros bens valiosos, em 
1288 venderam ao conde do Tirol tudo o que 
lhes restava no condado de Flavon, incluindo o 
título de condes, e no ano seguinte perderam o 
Castelo Haselberg em Bolzano e os direitos que 
tinham na paróquia de Bolzano. Permaneceram 
em posse apenas do Castelo Valer em Tassullo, 
mas o ramo que o detinha se extinguiu na linha 
masculina na geração seguinte e o castelo passou 
para outra família. Os Flavon nunca foram bons 
administradores das suas propriedades, e com 
mais esses golpes sucessivos ficaram arruinados e 
se dispersaram. Ramberto, um dos seus últimos 
representantes conhecidos, ainda tentou reaver os 
bens familiares espoliados em um processo 
judicial, mas acabou assassinado em 1333. Pouco 
depois a família desaparece dos registros. Do 
Castelo de Flavon só restam poucas ruínas. 223 224 
  

                                                             
223 Landi (2015), op. cit. 
224 Mosca, Alberto. Flavon e i conti Spaur. Nitida, 2015 

No alto, o brasão dos condes de Flavon. Abaixo, o Castelo 
Valer,  foto Luis Dufaur. 
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Segundo Odorizzi, todas as evidências apontam para os condes de Flavon como os 
progenitores da família de Cles. A onomástica das duas famílias é a mesma nas primeiras 
quatro gerações, possuíram alódios, feudos, direitos de dízimos, servos e vassalos em 
conjunto, herdaram dos condes de Flavon a advocacia do Hospital de Campiglio e do Reitorado 
do Santuário de São Romédio, membros das duas famílias participam como testemunhas em 
atos relativos a ambas, e se registram várias transações comerciais entre eles. Além disso, os 
primeiros Cles já surgem em posição de eminência e riqueza, o que só pode se explicar pela 
descendência de alguma família poderosa. A ausência de um título comital entre os primeiros 
Cles é a única anomalia nessa descendência, mas pode ser explicada por uma origem em um 
dos filhos bastardos do conde Eberhard de Flavon que nasceram em Cles.225 Por fim, as cores 
dos brasões das duas famílias são as mesmas, branco e vermelho, e também sua organização 
geral, com um campo partido e duas figuras idênticas com as cores alternadas. 
 
A família inicia com o dominus Arpo de Cles (c. 1135 – depois de 1188), possível bastardo de 
Eberhard de Flavon ou talvez de Arpo II de Anon-Flavon, que aparece várias vezes como 
testemunha em importantes documentos legais. Foi senhor da Cúria de Naturno, 
compreendendo um extenso patrimônio de terras, casas, um palacete, privilégios, vassalos, 
servos e outros bens no Vale Venosta, junto com o monopólio da advocacia das igrejas. Esses 
bens foram vendidos em 1188 para o bispo de Trento. Casado com Cristina, irmã de 
Manfredino de Ton, gerou o dominus Arpo (c. 1163-c. 1243), testemunha em numerosos atos 
legais e homem de confiança do bispo de Trento. 226  
 
Seu filho o dominus Arpo ou Arpolino (c. 1188-1245) tinha bens em Preore, Rendena e na 
Giudicarie, foi muitas vezes testemunha em importantes atos envolvendo os bispos de Trento 
e sem dúvida era homem de sua confiança. Em 1202 foi um dos árbitros em uma disputa entre 
as comunas de Arco e Riva, em 1211-1213 é gastaldo de Ossana, em 1214 gastaldo de 
Fraviano, e em 1234 é um dos apoiadores do bispo durante a revolta de Giacomino de Lizzana. 
Em 1239 jurou fidelidade ao imperador prometendo ajudá-lo contra quem violasse a paz. 227 
 

                                                             
225 Odorizzi (2017), op. cit. 
226 Odorizzi (2017), op. cit. 
227 Odorizzi (2017), op. cit. 

Castelo de Cles, foto Katianchik/Picgra. 



40 
 

Seu filho o dominus Manfredinus de Castel 
Cles foi provavelmente o construtor do 
castelo da família - que depois de muitas 
ampliações se tornaria um dos maiores e 
mais majestosos do Trentino - edifício que 
é citado pela primeira vez em 1259, 
quando Manfredinus investe o dominus 
Gislembertus de Denno de um feudo. Foi 
casado com Elisabetta de Greifenstein. 228  
 
Devido à cronologia e ao uso do topônimo 
do castelo Margherita de Castel Cles deve 
ser irmã de Manfredino. Foi casada com 
Tridentino de Gandis de Königsberg, e 
teve entre outros filhos a filha Tridentina 
de Königsberg, casada com Warimbertus 
II de Ton e mãe de Concio (Corrado) de 
Ton 229 
 
A família Cles se tornaria uma das mais 
influentes e ricas famílias do Val di Non, 
sendo uma das mais antigas famílias 
trentinas ainda vivas, e ainda em posse do 
castelo. Em torno de 1240 foram inscritos na nobreza do Tirol como cavaleiros hereditários, 
pouco depois foram feitos barões, antes de 1525 os chefes da família passaram a deter o título 
de camareiros hereditários do Condado do Tirol, e em 1553 tiveram sua nobreza 
confirmada.230 Antes de 1363 adquiriram um palácio no centro urbano de Cles, ampliado e 
faustosamente embelezado ao longo dos anos, que permaneceu em posse da família até c. 
1620. Em 1667 foi comprado pela comuna para servir de sede dos assessores episcopais, por 
isso conhecido como Palazzo Assessorile, hoje transformado em centro cultural.231  
 
No século XV o principal personagem foi Giorgio, (c. 1410-1492), filho de Riprando, capitão dos 
vales de Non e Sole, vassalo direto do imperador, e provavelmente o construtor da Capela de 
San Giorgio no Santuário de San Romedio.232 Ildeprando foi conselheiro imperial e marechal do 
conde do Tirol. Chegaram ao seu apogeu quando Bernardo (1484-1539), filho de Ildeprando, 
foi eleito príncipe-bispo de Trento, em 1514. Foi o organizador do Concílio de Trento, 
conselheiro dos imperadores, chanceler e presidente do Conselho Secreto de Ferdinando I, 
destacado diplomata, cardeal, ilustrado humanista, mecenas da arte, grande edificador e 
reformador, considerado um dos mais notáveis governantes do principado e aquele que o 
projetou definitivamente no cenário político europeu.233 234 
 

                                                             
228 Odorizzi (2017), op. cit. 
229

 Negri de San Pietro, op. cit. 
230 Maffei, Giacomo Antonio de. Periodi istorici e topografia delle Valli di Non e Sole nel Tirolo meridionale. 
Marchesani, 1805 
231 Centro Culturale D’Anaunia. Palazzo Assessorile di Cles. 
232 Centro Culturale D’Anaunia, op. cit. 
233 Bernardo Clesio 2 marzo 1485 - 30 luglio 1539 Il Vescovo Innovatore e Mecenate Rinascimentale. Trentino 
Cultura. 
234 Rill, Gerhard. "Cles, Bernardo". In: Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 26. Treccani, 1982 
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O príncipe-bispo Bernardo de Cles em pintura de Bartholomaeus Bruyn. 
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Depois de Bernardo a família iniciou seu declínio, mas alguns personagens ainda se destacam, 
como Baldassarre, que recebeu da família Trapp o Castel Vasio e foi capitão dos vales de Non e 
Sole, vigário administrativo do príncipe-bispo e regolano maggiore das comunas de Cles, Dres, 
Caltron e Maiano nas décadas de 1500-1520;235 Aliprando (c. 1490-1551), sobrinho predileto 
de Bernardo, assessor dos vales de Non e Sole, conselheiro imperial da Câmara da Áustria, 
camareiro do Condado do Tirol, capitão do Vale do Noce e dos quatro vicariatos do Vale 
Lagarina, e capitão Castelo de Pietrapiana; 236 Aliprando II, árbitro em uma disputa entre Cles e 
Croviana em 1582; Aliprando III, regolano maggiore de Cles, Caltron, Maiano e Dres em 
1612.237 Em 1818 todos os feudos da família foram confiscados pelo Estado austríaco.238 Na 
década de 1940 a família herdou da família Scari um palácio em Mezzolombardo e uma 
cantina fundada no século XVII, rebatizando-a como Azienda Barone de Cles, ainda ativa e de 
importante expressão regional.239 

  

                                                             
235

 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 
236 Centro Culturale D’Anaunia, op. cit. 
237 Cooperativa ARCoop, op. cit. 
238 Biblioteca Comunale di Trento. BCT1 (Fondo miscellaneo). Archivi di famiglie, 2018 
239 Chiozzotto, Filippo. “L’Azienda Agricola Barone de Cles”. In: Verrascina, Milena (ed.). Alla scoperta delle 
Eccellenze rural: In giro per l’Italia, storie di imprenditori e territori che hanno beneficiato di risorse pubbliche per lo 
sviluppo delle aree rural. Programma Rete Rurale Nazionale – Task Force Buone Prassi e Innovazioni, 2016 

O Palazzo Assessorile, foto Syrio?Wikimedia Commons 
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Ahalolfing 2 

Linha: Berchtold I da Suábia > Cunigunde > Arnulf, o Mau (da Baviera) > ... > Eberhard (de 
Biburg) > Thiemo > Arpo > Arpo II (de Anon-Flavon) > [Eberhard de Flavon] > ... > Arpo (de 
Cles) > Arpo > Arpolino > Margherita > Tridentina de Königsberg (de Gandis) > Concio (Thun) 
> Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de Salter ou 
de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > Stefano 
(Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna Catterina 
Antonia > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista Celestino > 
Ida > Murillo (Frantz) 
 
Os Ahalolfing produziram dois grupos, um antigo e um novo, mas é incerto se são de fato 
relacionados. O segundo grupo inicia com Berchtold I, conde palatino da Suábia, pai de 
Cunigunde da Suábia (c. 878 – depois de 918), casada com Luitpold, marquês da Caríntia e da 
Panônia Superior, e mãe do duque Arnulf da Baviera, o Mau.240 Depois de enviuvar, 
Cunigunde casou com Conrad I, rei da Germânia, produzindo outros filhos.  
 

 
De Vornbach 

 
Linha: Meginhard I > Udalrich I > Berchtold > Thiemo I > 
Thiemo II > Meginhard (IV ou V) > Mathilde > Thiemo 
(de Biburg) > Arpo > Arpo II (de Anon-Flavon) > 
[Eberhard de Flavon] > ... > Arpo (de Cles) > Arpo > 
Arpolino > Margherita > Tridentina de Königsberg (de 
Gandis) > Concio (Thun) > Corrado Buscacio > Concio > 
Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de Salter 
ou de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > 
Ferdinando > Geronima > Stefano (Panizza) > 
Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano 
(Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > Giacomo Giovanni 
Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista 
Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
Os condes de Vornbach ou Formbach foram uma 
influente família da Baviera, atestada a partir de fins do 
século IX com Meginhard I, que em c. 930 era conde em 
Traungau.241 Tiveram posses em Vornbach, Neuburg am 
Inn, Vichtenstein, Windberg, Ratelberg e vários outros 
locais. Foram Vögte (advogados e deputados) dos 
importantes mosteiros de Regensburg, Niederaltaich, 
Passau e Bamberg e acumularm vários outros condados. 
No século XI mudaram sua sede principal para Neuburg  
 

                                                             
240 Muller-Mertens, Eckhard. "The Ottonians as kings and emperors". In: Reuter, Timothy & McKitterick, 
Rosamond. The New Cambridge Medieval History: Volume 3, C.900-c.1024. Cambridge University Press, 1999 
241 Tyroller, Franz. “Genealogie des altbayerischen Adels im Hochmittelalter”. In: Wegener, Wilhelm. Genealogische 
Tafeln zur mitteleuropäischen Geschichte.  Reise, 1962 
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am Inn, abandonando seu castelo primitivo em Vornbach, que deu lugar a uma importante 
abadia.242 
 
Udalrich I, filho de Meginhard I, atestado entre 947 e 970, foi conde em local incerto. Gerou 
Berchtold, conde em Lumgau entre 1000 e 1005. Seu filho, Thiemo I, morto em torno de 1025, 
foi conde em Quinzigau. Seu filho Thiemo II, morto em torno de 1040-50, foi conde em 
Schweinachgau. 243  
 
Seu filho Meginhard IV, morto em 1066, foi conde de Vornbach e Windeberg e Vogt do 
Mosteiro de Niederaltaich. Os autores divergem sobre sua identidade. Para Landi foi ele que 
casou com Mathilde de Reinhausen e gerou Mathilde de Vornbach, mas Silvas diz que esses 
relacionamentos se devem a um outro Meginhard (V), filho do IV, e morto em 1073.244 245 
Mathilde de Vornbach foi casada com Eberhard, conde na região de Biburg, gerando o conde 
Thiemo de Biburg.246 
 
 

  

                                                             
242 Köbler, Gerhard. Historisches Lexikon der Deutschen Länder: die deutschen Territorien vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart. Beck, 2007 
243 Tyroller, op. cit. 
244 Silvas, Anna. Jutta and Hildegard: The Biographical Sources. Pennsylvania State University Press, 1999 
245  Landi (2015), op. cit. 
246  Landi (2015), op. cit. 

O Castelo de Neuburg am Inn, foto Auf einen Blick. 
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Esikonen 

Linha: Hiddi > Esiko I > filha > Esiko II > ... > Elli I > Hermann I > Elli II de Reinhausen > 
Mathilde > Mathilde (de Vornbach) > Thiemo (de Biburg) > Arpo > Arpo II (de Anon-Flavon) > 
[Eberhard de Flavon] > ... > Arpo (de Cles) > Arpo > Arpolino > Margherita > Tridentina de 
Königsberg (de Gandis) > Concio (Thun) > Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de 
Salter (Conzin) > Conzino de Salter ou de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > 
Ferdinando > Geronima > Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano 
(Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > 
Giovanni Battista Celestino  > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
A Casa Esikonen foi uma ilustre e antiquíssima família da nobreza da Saxônia, que veio a deter 
vários condados. O fundador da família é Hiddi, um nobre saxão pagão, que se alinhou a Carlos 
Magno e foi batizado cristão. Apoiando o imperador durante as revoltas dos nobres locais, 
teve de deixar a Saxônia e se fixar em território franco na região da atual Kassel, onde recebeu 
terras e o título de conde. Morto em torno de 813, com Schwanhild teve o filho Esiko (Asig ou 
Adalrich), que teve os direitos do pai confirmados para si e sua descendência por Carlos 
Magno.247  248 A ele se deve o nome da família, mas Esiko só teve um filho homem que faleceu 
jovem, e a linhagem prosseguiu através de uma filha anônima, casada com um conde 
anônimo, gerando Esiko II, conde entre 826 e 843.249  
 
A genealogia depois de Esiko II é um pouco obscura, e pode ter havido outra interrupção da 
linha masculina até Elli I, que foi conde em Leingau e Hessengau em torno de 890-900. Seu 
filho Hermann I foi conde em Leingau e Augau entre 990 e 997, dominando as regiões de 
Wiershausen, Meensen,  Parensen, Lödingen, Adelebsen, Lenglern, Reinhausen e 
Hettjershausen, casado com Imma, filha do conde Osdag. 250 Seu filho Elli II (990 – c. 1050), 
casado com uma filha ou neta de Liudolf da Lotaríngia,251 dividiu os condados de Gleichem e 
Reinhausen com o irmão Esiko, e foi conde em Leingau. Foi pai de Udo, bispo de Hildesheim, e 
de Mathilde de Reinhausen (1010 – 1079), casada com o conde Meginhard (IV ou V) de 
Vornbach, gerando Mathilde de Vornbach.252 Nesta época Mathilde de Reinhausen e seus 
irmãos reformaram o Castelo de Reinhausen transformando-o em um mosteiro, que ainda 
existe.253  
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Ezzonen 
 
Linha: Herman I da Lotaríngia > Ezzo > Liudolf > filha ou neta > Mathilde (de Vornbach) > 
Thiemo (de Biburg) > Arpo > Arpo II (de Anon-Flavon) > [Eberhard de Flavon] > ... > Arpo (de 
Cles) > Arpo > Arpolino > Margherita > Tridentina de Königsberg (de Gandis) > Concio (Thun) 
> Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de Salter ou 
de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > Stefano 
(Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna Catterina 
Antonia > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista Celestino > 
Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
Herman I, o Magro, morto em 996, foi 
conde palatino da Lotaríngia e conde em 
Bonngau, Eifelgau, Mieblgau, Zülpichgau, 
Keldachgau, Alzey e Auelgau. 254

  

 
Seu filho Ezzo da Lotaríngia (c. 955 –
1034), também chamado Ehrenfried, 
teve infância obscura. Projetou-se ao 
casar com Mathilda da Germânia, filha 
do imperador Otto II, que lhe trouxe um 
dote riquíssimo. Com a morte do pai 
recebeu uma grande herança de terras 
em Cochem, Maifeld, a floresta de 
Flamersheimer e propriedades em torno 
de Castelo Tomburg em Rheinbach. Na 
mesma época tornou-se conde palatino 
da Lotaríngia e conde em Auelgau, 
Ruhrgau  e patrono da Abadia de Essen.  
Ao perder o sogro sua posição 
enfraqueceu e ele teve de lutar contra o 
novo imperador, Henrique, para manter 
seus territórios, mas saiu vitorioso, e como o 
monarca precisava do apoio da sua poderosa família, ainda recebeu grandes terras em 
Kaiserswerth, Duisburg e Saalfeld em troca da renúncia a qualquer pretensão ao trono. Isso 
colocou Ezzo entre os mais poderosos nobres da Germânia, e seu prestígio aumentou com a 
fundação da grandiosa Abadia de Brauweiler, que se tornaria o centro espiritual da sua família, 
que a ele deve seu nome.255 256 
 
Seu filho Liudolf da Lotaríngia (c. 1000 –1031) foi conde de Zutphen e Waldenburg, general do 
exército do arcebispo de Colônia e patrono das abadias de Brauweiler, Münster e Borghorst. 
Uma filha ou neta sua casou com o conde Elli II de Reinhausen, gerando Mathilde de 
Reinhausen.  257 258  259  

                                                             
254 Lewald, Ursula. “Die Ezzonen. Das Schicksal eines rheinischen Fürstengeschlechts”. In: Rheinische 
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Abadia de Brauweiler, foto Elke Wetzig. 
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Liudolfing 2 
 
Linha: [Brun] > Liudolf da Saxônia > Otto I, o Ilustre > Henrique, o Passarinheiro > Otto I, o 
Grande > Otto II, o Ruivo > Mathilda da Germânia > Liudolf (Ezzonen) > filha ou neta > 
Mathilde (de Vornbach) > Thiemo (de Biburg) > Arpo > Arpo II (de Anon-Flavon) > [Eberhard 
de Flavon] > ... > Arpo (de Cles) > Arpo > Arpolino > Margherita > Tridentina de Königsberg 
(de Gandis) > Concio (Thun) > Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de Salter 
(Conzin) > Conzino de Salter ou de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > 
Ferdinando > Geronima > Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano 
(Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > 
Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
Os primeiros ancestrais desta família já foram 
tratados na seção Liudolfing 1 na Parte 2.  
 
Outra linha parte de Henrique, o Passarinheiro, 
através de seu filho Otto I, o Grande (912-973), 
que foi rei da Germânia a partir de 936 e 
imperador de 962 até sua morte. Continuou a 
obra de unificação das tribos germânicas 
iniciada pelo pai, e expandiu grandemente os 
poderes do monarca submetendo a aristocracia 
e o clero, muitas vezes pela força. Através de 
indicações pessoais e casamentos estratégicos 
colocou seus parentes à testa de diversos 
ducados importantes. Derrotando os eslavos 
pagãos, colocou um fim a uma longa série de 
raides e invasões e assegurou sua posição como 
um salvador da Cristandade, o que foi muito útil 
para reforçar seu poder. Conquistou o Reino da 
Itália e foi coroado imperador em Roma em 
962, seguindo o exemplo de Carlos Magno. 
Passou um tempo na Itália para firmar sua 
conquista e melhorar as relações com o Império 
Bizantino, mas seus anos finais foram marcados 
por disputas com o papado. Foi um grande 
patrono das artes e arquitetura, 
desencadeando um rico florescimento que foi 
chamado de Renascença Otoniana.  Casou três 
vezes. Com Adelaide da Itália, foi pai de Otto 
II.260 261 262 263 
 

                                                                                                                                                                                   
Formbach/Vormbach”. In: Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte, 2002 (140) - Festschrift für Andreas 
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258 Heinzelmann, Josef. “Der Name Sophia als genealogisches Indiz und Problem”. In: Archiv für 
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259 Landi (2015), op. cit. 
260 “Otto I, Holy Roman emperor”. In: Encyclopaedia Britannica online, 2019 
261 Arbagi, Martin. “Otto I”. In: Kleinhenz, Christopher (ed.). Medieval Italy: An Encyclopedia. Routledge, 2004 
262 Becher, Matthias. Otto der Große. Beck, 2012 
263 Reuter, Timothy. Germany in the Early Middle Ages 800–1056. Addison Wesley Longman, 1991 

Otto I em aquarela de Lucas Cranach, o Velho. 
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Otto II, o Ruivo, (955 – 983), foi 
nomeado co-rei da Germânia em 961, 
e co-imperador em 967, a fim de que 
a sucessão ficasse assegurada. 
Assumiu sozinho os tronos germânico 
e imperial com dezoito anos, mas logo 
teve de enfrentar uma revolta de 
parentes que desejavam a coroa para 
si. Teve sucesso em reprimir a 
rebelião, que teve o efeito de excluir 
a linha bávara da família da sucessão. 
Seu reinado foi uma continuidade 
natural dos princípios estabelecidos 
pelo pai, procurando reforçar o 
poderio da monarquia e controlar os 
nobres e o clero, além de se 
empenhar na expansão territorial, 
avançando para o sul da Itália, mas 
isso desencadeou a resistência de 
potentados muçulmanos e bizantinos 
que ali tinham domínios. Sua 
campanha italiana teve um breve 
momento de sucesso, mas com uma 
nova invasão eslava na Germânia teve 
de abandonar as áreas recém 
conquistadas. Com Teophano 
Skleraina, princesa bizantina, foi pai 
de vários filhos, entre eles Mathilda  
da Germânia, casada com Ezzo da 
Lotaríngia e mãe de Liudolf.264 265  

  

                                                             
264 Arbagi, Martin. “Otto II”. In: Kleinhenz, Christopher (ed.). Medieval Italy: An Encyclopedia. Routledge, 2004 
265 Duckett, Eleanor. Death and Life in the Tenth Century. University of Michigan Press, 1968 

Selo de Otto I, foto Universidade de Tubingen. Abaixo, coroação 
de Otto II. 
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Antigos Welf 2 
 
Linha: Welf > Konrad I de Auxerre, o Velho > Konrad II de Auxerre, o Jovem > Rudolf I da 
Borgonha > Rudolf II da Borgonha > Adelaide da Itália > Otto II, o Ruivo (Liudolfing) > 
Mathilda da Germânia > Liudolf da Lotaríngia (Ezzonen) > filha ou neta > Mathilde de 
Reinhausen (Esikonen) > Mathilde (de Vornbach) > Thiemo (de Biburg) > Arpo > Arpo II (de 
Anon-Flavon) > [Eberhard de Flavon] > ... > Arpo (de Cles) > Arpo > Arpolino > Margherita > 
Tridentina de Königsberg (de Gandis) > Concio (Thun) > Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > 
Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de Salter ou de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo 
> Corrado > Ferdinando > Geronima > Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > 
Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista 
(Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 

Welf, o fundador da família, já foi estudado na 
seção Antigos Welf 1 na Parte 2. Seu filho Konrad I, 
o Velho, foi titular de vários condados, entre eles 
Auxerre e Aargau, falecendo em torno de 864. Com 
Adelaide de Tours foi pai de Konrad II, o Jovem, 
conde de Auxerre de 864 até sua morte em 876. Em 
858 Carlos, o Calvo, rei da Frância (depois 
imperador) enviou Konrad e seu irmão como 
espiões para a corte de Ludwig, rei da Germânia. A 
traição foi descoberta e lhes custou as terras que 
tinham na Baviera, mas Carlos os recompensou 
generosamente. Atuou como duque na Borgonha 
Superior até cerca de 864. Casou com Judith do 
Friuli e mais tarde com Waldrada, de quem teve um 
filho, Rudolf.266 267 
 
Rudolf I (859 – 912) herdou de seu pai a Abadia de 
São Maurício em Valais, o que o tornou o mais  
influente nobre da Borgonha Superior. Em 888 foi 
eleito rei da Borgonha Superior, reinando até sua 
morte. Pouco se sabe sobre seu governo. Foi pai de 
Rudolf II com uma esposa incerta, possivelmente 
Guilla da Provença.268 269 
 
Rudolf II da Borgonha (c. 880 –937) foi rei da 
Borgonha de 912 até sua morte. Logo após de sua 
ascensão entrou em guerra com seu vizinho, o 
duque Burchard II da Suábia. Saiu derrotado mas 
casou com sua filha Berta. Pouco depois um grupo 
de nobres italianos pediu sua ajuda contra  
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Rudolf II da Borgonha. 
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Berengário, a quem derrotou, sendo 
coroado rei da Lombardia em 922, 
mas a situação mudou rapidamente, 
abdicando em favor de Hugo de Arles 
em 926.270 
 
Sua filha Adelaide da Itália (931 – 
999) casou primeiro com Lotário II, rei 
da Itália, mas o marido foi morto 
poucos anos depois e o casamento 
gerou apenas uma filha. Envolvida na 
disputa pela sucessão, foi presa pelo 
usurpador Berengário. Com a ajuda de 
seu capelão conseguiu fugir, asilando-
se no castelo do marquês de Canossa. 
Na mesma época o imperador Otto I, 
o Grande, invadia e conquistava a 
Itália, e acabou casando com a jovem 
viúva. Depois de enviuvar pela 
segunda vez atuou como regente do 
império até a maioridade de seu filho 
Otto II, o Ruivo, quando retirou-se da 
corte. Sobreviveu ao filho e depois da 
morte da nora tornou-se regente mais 
uma vez em nome do neto Otto III. 
Uma das mulheres mais influentes e 
poderosas do século X, Adelaide 
distinguiu-se também como uma 
pacificadora, pela ajuda que deu aos 
pobres e pela diligência na 
propagação do Cristianismo, apoiando 
missionários e fundando igrejas e 
mosteiros. Passou seus últimos anos 
recolhida em um convento. Foi 
canonizada em 1097. 271 272 É festejada 
em 16 de dezembro como padroeira 
das vítimas de abuso, noivas, 
imperatrizes, exilados, mães, pais de 
famílias grandes, madrastas e viúvas. 
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Eticônidas 2 
 
Linha 1: Amalgar de Arenberg > Adalric I da Alsácia > Eticho > ... > Hugo de Tours > Adelaide > 
Konrad II de Auxerre, o Jovem (Antigos Welf) > Rudolf I da Borgonha > Rudolf II da Borgonha 
> Adelaide da Itália > Otto II, o Ruivo (Liudolfing) > Mathilda da Germânia > Liudolf da 
Lotaríngia (Ezzonen) > filha ou neta > Mathilde de Reinhausen (Esikonen) > Mathilde (de 
Vornbach) > Thiemo (de Biburg) > Arpo > Arpo II (de Anon-Flavon) > [Eberhard de Flavon] > 
... > Arpo (de Cles) > Arpo > Arpolino > Margherita > Tridentina de Königsberg (de Gandis) > 
Concio (Thun) > Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino 
de Salter ou de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > 
Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna 
Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista 
Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
Linha 2: Amalgar de Arenberg > Adalric I da Alsácia > Eticho > ... > Hugo de Tours > Adelaide > 
Robert I da França (Robertianos) > Adele > Adele (de Vermandois) > Luitgard (de Frandres) > 
Adela (de Hamaland) > Glismod (Immeding) > Friederuna (de Delsburg) > Aribo II da Baviera 
(Aribonen) > Willibirga > Arpo (de Biburg) > Arpo II (de Anon-Flavon) >... > Arpo (de Cles) > 
Arpo > Arpolino > Margherita > Tridentina de Königsberg (de Gandis) > Concio (Thun) > 
Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de Salter ou de 
Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > Stefano 
(Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna Catterina 
Antonia > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista Celestino  
> Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
Hugo de Tours (c. 780 – 837), descendente do duque Amalgar de Arenberg sua esposa 
Aquilina de Jura, através do seu neto Eticho, fundador da dinastia Eticônida,273 274 já 
trabalhada na Parte 2, foi conde de Tours e Sens e teve muitas terras na Alsácia e Itália. Era 
sogro do imperador Lotário I, foi embaixador de Carlos Magno em Constantinopla em 811, 
participou de uma expedição militar na Britânia e acompanhou a imperatriz Judith, esposa de 
Luís, o Piedoso, ao batismo de Harald Klak em Ingelheim. Em 827 ele e outros nobres foram 
requisitados por Luís para formarem um exército para repelir uma incursão muçulmana, mas 
não atenteram ao pedido e caíram em desgraça. Hugo foi deposto no início do ano seguinte. 
Depois se envolveu em uma rebelião e suas terras na Gália foram confiscadas. Contudo, 
manteve seu prestígio na Itália, onde foi feito duque de Locate e se tornou um patrono da 
Catedral de Monza. Foi casado com Ava. Sua filha Adelaide de Tours casou com o conde 
Konrad I de Auxerre, o Velho, gerando Konrad II de Auxerre, o Jovem. Depois de viúva, casou 
com Robert, o Forte, gerando Robert I da França..275 276 277 278 
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Hunfriding  

Linha: Hunfrid > Adalbert I > Adalbert II > Burchard I > Burchard II da Suábia > Berta > 
Adelaide da Itália (Antigos Welf) > Otto II, o Ruivo (Liudolfing) > Mathilda da Germânia > 
Liudolf da Lotaríngia (Ezzonen) > filha ou neta > Mathilde de Reinhausen (Esikonen) > 
Mathilde (de Vornbach) > Thiemo (de Biburg) > Arpo > Arpo II (de Anon-Flavon) > [Eberhard 
de Flavon] > ... > Arpo (de Cles) > Arpo > Arpolino > Margherita > Tridentina de Königsberg 
(de Gandis) > Concio (Thun) > Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de Salter 
(Conzin) > Conzino de Salter ou de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > 
Ferdinando > Geronima > Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano 
(Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > 
Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
A dinastia Hunfriding ou Burcharding tinha 
origem alemânica ou franca e se tornou titular 
do Ducado da Suábia. Seu fundador é Hunfrid, 
atestado a partir de 799 como marquês da 
Ístria, conde da Rétia a partir de c. 806 e, 
segundo algumas fontes, depois foi duque do 
Friuli.279 
 
Seu filho Adalbert I, morto em torno de 846, 
foi conde da Rétia. Seu filho Adalbert II, 
morto em torno de 900, foi conde em 
Thurgau, Albgau e Hegau e pai de Burchard I, 
marquês da Rétia.280  Tentou assumir a 
titularidade do Ducado da Suábia, mas 
enfrentou a oposição do poderoso Salomão 
III, abade de São Galo e bispo de Constança, e 
acabou sendo morto em 911. Sua família foi 
banida. Seu filho Burchard II voltou e 
finalmente assumiu o ducado. A luta pelo 
poder havia abrido espaço para a 
interferência de Rudolf II da Borgonha, e 
depois de assegurar sua posição na Suábia, 
Burchard II partiu para o confronto, 
derrotando o inimigo em 919. Depois foi 
concluído um tratado de paz, pelo qual Rudolf 
casou com Berta da Suábia, filha de Burchard com Reginlint. Foi o fundador do Mosteiro de 
Santa Margarethe em Waldkirch e faleceu em 926. 281 282 283 284  
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Altar-mor barroco do Mosteiro de Santa Margaretha, 
foto Pierre Poschadel. 
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Skleros 
 
Linha: Niketas > Pantherios > Konstantinos > Theophano > Mathilda da Germânia (Liudolfing) 
> Liudolf (Ezzonen) > filha ou neta > Mathilde (de Vornbach) > Thiemo (de Biburg) > Arpo > 
Arpo II (de Anon-Flavon) > [Eberhard de Flavon] > ... > Arpo (de Cles) > Arpo > Arpolino > 
Margherita > Tridentina de Königsberg (de Gandis) > Concio (Thun) > Corrado Buscacio > 
Concio > Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de Salter ou de Casez > Niccolò de 
Conzin > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > Stefano (Panizza) > Giuseppe  > 
Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > Giacomo Giovanni 
Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
Os Skleroi pertenceram à alta aristocracia bizantina. Tinham origens provavelmente em torno 
de Melitene, onde possuíam extensas terras. Foram agregados à nobreza militar da Anatólia e 
nesta condição foram ativos principalmente nos Bálcãs. O primeiro membro conhecido da 
família foi um strategos (governador militar de uma província) citado sem o primeiro nome, 
ativo em 805 no Peloponeso, na Grécia, cargo ocupado em 811 por Leon Skleros, 
possivelmente filho do anterior. A família começou a se projetar no reinado de Basileios I, o 
Macedônio (r. 867–886), quando Theodoros Skleros ocupou as elevadas posições de magistros 
(principal ministro fiscal) e anthypatos (governador civil de uma província). Seus filhos 
receberam o título de patrícios. Fizeram casamentos nas famílias imperiais e produziram duas 
imperatrizes. O personagem mais conhecido da família é Bardas Skleros, um strategos que foi 
conselheiro do imperador Joannes Tzimiskes e liderou uma grande revolta contra o imperador 
Basileios II entre 976 e 979.

285 286 
 

A linha inicia com o patrício Niketas Skleros, atestado entre 865 e 894, casado com uma neta 
do imperador Basileios, o Macedônio, provavelmente filha da princesa Anastasia e do 
domestikos ton scholon (comandante-em-chefe do Exército) Christophoros.287  
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Bardas Skleros recebendo oficiais 



54 
 

Seu filho Pantherios Skleros, morto em torno de 
945, foi strategos das províncias de Lykandos e 
Thrakesion, e em torno de 944 era domestikos, 
mas sua carreira foi interrompida com a queda 
do imperador Romanos I Lekapenos, que o 
apoiava, falecendo pouco depois.288 Foi casado 
com Gregoria, parente do imperador Basileios o 
Macedônio, gerando o famoso Bardas Skleros, 
Maria, casada com o imperador Joannes 
Tzimiskes, e Konstantinos.289  
 
Sobre Konstantinos Skleros pouco se sabe. Foi 
patrício e militar e apoiou o irmão durante a 
revolta. Casou com Sophia Phokaina e foi o pai 
de Theophano Skleraina (c. 955 – 990), esposa 
do sacro imperador Otto II, o Ruivo e mãe de 
Mathilda da Germânia.290 291 Theophano não é 
citada em nenhuma fonte bizantina e nenhuma 
fonte conhecida cita seus pais, mas fontes 
germânicas citam que era sobrinha do imperador 
Joannes Tzimiskes. As pesquisas recentes 
confirmam sua filiação de Konstantinos e 
Sophia.292  Theophano não foi muito bem 
recebida na corte germânica por não ser uma 
princesa porfirogênita,Ver nota 293 e apesar de 
receber o apoio da sogra logo entrou em conflito 
com ela. Contudo, a influência que exerceu foi 
grande. Acompanhou o marido em todas as suas 
campanhas e viagens e participou em grande 
parte dos seus atos oficiais, mas os hábitos que 
trouxe de Bizâncio eram estranhos para os 
germânicos. Causava espanto e atraiu críticas por 
tomar banho mais de uma vez por dia, por usar 
talheres em vez das mãos para se alimentar (a 
ela se credita a introdução do uso do garfo na 
Europa), pelas suas roupas extravagantes e pelo 
cultivo da cultura greco-bizantina. Quando enviuvou assumiu a regência do império, até 
falecer precocemente.294 295  

                                                             
288 Seibt, Werner. Die Skleroi. Eine Prosographisch-Sigillographische Studie. Wien, 1976 
289 Lilie, Ralph-Johannes et al. Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit. Berlin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften / Walter de Gruyte, 2011–2019 
290 Shepard, Jonathan. “A marriage too far? Maria Lekapena and Peter of Bulgaria”. In: Davids, Adelbert (ed.). The 
Empress Theophano: Byzantium and the West at the Turn of the First Millennium. Cambridge University Press,  2002 
291 Herrin, Judith. “Theophano: considerations on the education of a Byzantine princess”. In: Davids, Adelbert (ed.). 
The Empress Theophano: Byzantium and the West at the Turn of the First Millennium. Cambridge University 
Press,  2002 
292 Herrin, op. cit. 
293 Porfirogênitos eram os filhos e filhas de imperadores bizantinos nascidos na Câmara Púrpura, circunstância que 
lhes dava um prestígio inigualável. 
294 Damian, Peter. “Opuscula varia, Opusculum L”. In: Davids, Adelbert (ed.). The Empress Theophano: Byzantium 
and the West at the turn of the first millennium. Cambridge University Press, 2002 
295 Holland, Tom. Millennium: The End of the World and the Forging of Christendom. Hachette, 2011   
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Macedônios 

Linha: Maïktes > Bardas > Basileios o Macedônio > filha > filha > Pantherios (Skleros) > 
Konstantinos > Theophano > Mathilda da Germânia (Liudolfing) > Liudolf (Ezzonen) > filha ou 
neta > Mathilde (de Vornbach) > Thiemo (de Biburg) > Arpo > Arpo II (de Anon-Flavon) > 
[Eberhard de Flavon] > ... > Arpo (de Cles) > Arpo > Arpolino > Margherita > Tridentina de 
Königsberg (de Gandis) > Concio (Thun) > Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de 
Salter (Conzin) > Conzino de Salter ou de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > 
Ferdinando > Geronima > Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano 
(Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > 
Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
A Dinastia Macedônia foi uma das mais brilhantes famílias imperiais 
do Império Bizantino. Durante seu florescimento de quase dois 
séculos promoveu um grande desenvolvimento das artes e 
literatura e o império atingiu um dos seus períodos de maior 
extensão. O fundador foi Maïktes, um camponês da Macedônia, pai 
de Bardas, casado com Pankalo, filha de Leon. A partir dessas 
origens humildes, Basilios, filho de Bardas, alcunhado o 
Macedônio, fez uma carreira meteórica que o levou ao trono.296  
 
Nascido em 811, sua infância é obscura e recheada de lendas. 
Entrou para o serviço de Theophilitzes, parente do imperador 
Michael III, e ao visitar a cidade de Patras caiu nas graças de 
Danielis, uma rica viúva, que o presenteou com uma fortuna. 
Chamou a atenção de Michael pelas suas habilidades como 
domador de cavalos e lutador, logo tornando-se seu companheiro, 
confidente e guarda-costas. Cumprindo uma ordem do imperador, Basileios divorciou-se de 
sua primeira mulher, Maria, com quem já tinha três filhos, para casar-se em torno de 865 
com Eudokia Ingerina, amante favorita de Michael, que lhe daria mais seis. Com isso ganhou 
grande projeção na corte, recebeu o título de césar, apenas um degrau abaixo do título 
imperial, e foi coroado co-imperador em 866. É provável que tenha sido também adotado por 
Michael. Quando o imperador começou a transferir sua atenção para um novo favorito, 
Basiliskianos, Basilios sentiu sua posição ameçada, e tramou o assassinato de seu benfeitor, 
assumindo o trono sozinho em 867. Devido à pouca popularidade do defunto, quase não 
houve reação ao crime, e Basilios reinou por 19 anos. A despeito de sua educação pobre e 
pouca experiência militar e administrativa, fez um governo seguro e deixou importantes 
realizações, promovendo uma grande reforma jurídica e uma vasta compilação de leis, cujas 
diretrizes permaneceram em vigor até a conquista muçulmana do império, o que lhe valeu o 
apelido de “o segundo Justiniano”. Foi o primeiro monarca desde Constante II a perseguir 
ativamente o objetivo de expandir o terrtitório, sendo especialmente notáveis suas conquistas 
na Itália.297 298 299 Uma neta sua, provavelmente filha da princesa Anastasia, casou com o 
patrício Niketas Skleros, gerando Pantherios, casado com outra parente do imperador, 
Gregoria. 300  

                                                             
296 Lilie, op. cit. 
297 Gregory, Timothy E. A History of Byzantium. Wiley-Blackwell, 2010 
298 Bury, John Bagnell. "Basil I". In: Encyclopædia Britannica, 1911 
299 Treadgold, Warren T. A History of the Byzantine State and Society. Stanford University Press, 1997 
300 Settipani, Christian. Continuité des élites à Byzance durant les siècles obscurs; Les princes Caucasiens et l´empire 
du VIe au IXe siècle. De Boccard, 2006 

Efígie de Basílios. Foto Classical 
Numismatic Group. 
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Na sua descendência se encontram os imperadores Leon o Sábio; Alexandros; Konstantinos VII 
Porfirogênito; Romanos II Porfirogênito; Basilios II e Konstantinos VIII, e as imperatrizes 
reinantes  Zoé e Theodora Porfirogênita. Ana casou com o grão-príncipe da Rússia Vladimir o 
Grande; Ana casou com o sacro imperador Luís o Cego; Theodora casou com o imperador 
bizantino Ioannes Tzimiskes; Stephanos foi patriarca de Constantinopla.  

Coroação de Basilios I, o Macedônio 
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O imperador Basilios II 



58 
 

  

Imperadores Alexandros, Theodora, Konstantinos VII sendo coroado por Cristo e Romanos II e a esposa Bertha sendo coroados 
por Cristo. 
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Phokas  

Linha: Phokas > Nikephoros, o Velho > Bardas, o Velho > Leon, o Jovem > Sophia > 
Theophano (Skleros) > Mathilda da Germânia (Liudolfing) > Liudolf (Ezzonen) > filha ou neta 
> Mathilde (de Vornbach) > Thiemo (de Biburg) > Arpo > Arpo II (de Anon-Flavon) > 
[Eberhard de Flavon] > ... > Arpo (de Cles) > Arpo > Arpolino > Margherita > Tridentina de 
Königsberg (de Gandis) > Concio (Thun) > Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de 
Salter (Conzin) > Conzino de Salter ou de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > 
Ferdinando > Geronima > Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano 
(Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > 
Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
A família Phokas teve grande importância no Império Bizantino entre os séculos IX e X, 
produzindo líderes militares, altos funcionários administrativos e um imperador, Nikephoros II. 
Com a ascensão de Basileios II caíram em desgraça, perderam seus títulos e posses, e o último 
membro da família foi registrado em 1026, quando foi acusado de traição e cegado.301 302 
 
Nossa linha começa com o fundador da família, um certo Phokas, um soldado que devido às 
suas habilidades militares e força física entre 871 e 876 foi nomeado comandante de um 
batalhão. Seu filho, Nikephoros Phokas, o Velho, morto em torno de 900, foi um dos generais 
bizantinos mais proeminentes do final do século IX e o primeiro membro relevante da família. 
Quando jovem ingressou no séquito pessoal do imperador Basileios I, o Macedônio, 
ascendendo às posições de protostrátor (mestre dos cavalariços) e chefe dos guarda-costas 
imperiais, e depois foi nomeado governador de Carsiano, onde lutou com sucesso contra os 
árabes. Em c. 886 liderou uma grande expedição no sul da Itália, onde suas vitórias 
cimentaram as bases para o ressurgimento bizantino na península. Após seu retorno, foi 
elevado ao posto de domestikos ton scholon, o comandante-em-chefe do exército, e liderou 
com sucesso lutas contra os árabes no Oriente e contra os búlgaros nos Bálcãs. 
Contemporâneos e historiadores posteriores louvaram-o por sua habilidade militar e 
caráter.303 304 305 
 
Seu filho Bardas Phokas, o Velho (c. 878 - c. 968) foi um notável general e pai do imperador 
Nikephoros II e do kouropalados (mordomo do palácio) Leon Phokas, o Jovem. Em 917, sob as 
ordens de seu irmão mais velho, Leon, participou na desastrosa Batalha de Acheloos. Em 941 
era governador da província da Armênia. Neste ano a marinha russa atacou o Império. 
Expulsos de Constantinopla, os russos desembarcaram na Bitínia e começaram a devastá-la. 
Bardas conseguiu impedir que os atacantes causassem muito dano até que o grosso do 
exército bizantino veio em seu socorro. Em 945 foi nomeado domestikos ton scholon. Neste 
comando não fez muito progresso contra as invasões árabes, sendo repetidamente derrotado 
por Sayf al-Daula, emir de Aleppo. Em 953 foi derrotado e severamente ferido por Sayf, e 
depois de mais derrotas foi substituído por seu filho Nikephoros em c. 954. Quando 
Nikephoros subiu ao trono, fez seu pai césar. Foi casado com uma filha de Eudokimus 
Maleinos, que lhe deu seis filhos. 306 

                                                             
301 Kazhdan,  op. cit. 
302 Treadgold, op. cit. 
303 Kazhdan,  op. cit. 
304 Lilie, op. cit. 
305 Stankovic, Vlada. "Nikephoros Phokas (the Old)". In: Encyclopedia of the Hellenic World, Asia Minor. Foundation 
of the Hellenic World, 2003 
306 Lilie, op. cit. 
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Leon Phokas, o Jovem (c. 915/920 - depois de 971) foi strategos da Capadócia e da Anatólia e 
também se destacou nas artes militares, especialmente quando junto com o irmão Nikephoros 
liderou várias batalhas vitoriosas contra os árabes. Romanos II o nomeou domestikos da parte 
ocidental do império, fez boas campanhas os Bálcãs e recebeu o título de magistros. Substituiu 
Nikephoros como domestikos do Oriente e nesta posição venceu uma importante batalha 
contra um antigo inimigo dos bizantinos, Sayf al-Daula, emir de Aleppo. Quando o irmão subiu 
ao trono, nomeou-o mordomo do palácio e ministro, sendo um dos principais conselheiros do 
irmão.  Foi pai de Bardas, o Jovem, general e líder de uma rebelião, e de Sophia Phokaina, 
casada com Konstantinos Skleros e mãe de Theophano.307 308 

  

                                                             
307 Kazhdan,  op. cit. 
308 Lilie, op. cit. 

Tropas de Nikephoros o Velho tomando a cidade de Amantia. Abaixo, Leon e suas tropas expulsando Sayf al-Daula. 
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Maleinos 

Linha: Eustathios > Eudokimos > filha > Leon (Phokas) > Sophia > Theophano (Skleros) > 
Mathilda da Germânia (Liudolfing) > Liudolf (Ezzonen) > filha ou neta > Mathilde (de 
Vornbach) > Thiemo (de Biburg) > Arpo > Arpo II (de Anon-Flavon) > [Eberhard de Flavon] > 
... > Arpo (de Cles) > Arpo > Arpolino > Margherita > Tridentina de Königsberg (de Gandis) > 
Concio (Thun) > Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino 
de Salter ou de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > 
Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna 
Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista 
Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
Os Maleinoi foram atestados desde o século VIII, foram uma das mais importantes, ricas e bem 
relacionadas famílias da aristocracia da Anatólia ao longo dos séculos IX e X, e tinham vastas 
terras na Bitínia e na Capadócia, mas caíram em desgraça no reinado de Basileios II.309 Nossa 
linha inicia com Eustathios Maleinos, nascido em torno de 845, que foi um patrício e militar 
bizantino, provavelmente strategos. Seu filho, o patrício Eudokimos, nascido em torno de 870, 
viveu na província de Charsianon e teve bens na Capadócia e na Bitínia. Casou com Anastaso 
Adralestina, filha de um patrício, e foi pai de sete filhos, entre eles Michael, famoso monge e 
santo, Konstantinos, general e governador da Capadócia, e uma filha anônima, que casou com 
Bardas Phokas, o Velho, gerando Leon Phokas, o Jovem.310 
   

                                                             
309 Laiou, Angeliki. “The General and the Saint: Michael Maleinos and Nikephoros Phokas”. In: Eupsychia: mélanges 
offerts à Hélène Ahrweiler, Volume II. Publications de la Sorbonne, 1998 
310 Lilie, op. cit. 

Selo de Konstantinos Maleinos, com a efígie da Virgem Maria. No verso consta uma inscrição em grego: “Mãe de 
Deus, ajuda teu servo Konstantinos, protospatarios e strategos da Capadócia”. Foto Dumbarton Oaks, Harvard 

University. 
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Aribonen  
 
Linha: Aribo da Áustria > Ottokar > Aribo > Chadalhoch > Aribo I da Baviera > Hartwig II > 
Aribo II de Heigermoos > Willibirga > Arpo (de Biburg) > Arpo II (de Anon-Flavon) >... > Arpo 
(de Cles) > Arpo > Arpolino > Margherita > Tridentina de Königsberg (de Gandis) > Concio 
(Thun) > Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de 
Salter ou de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > 
Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna 
Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista 
Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
  
 
Os Aribonen foram uma grande e 
poderosa família bávara descendente da 
mais antiga nobreza da Nórica e 
estreitamente aparentada à dinastia 
imperial dos Otonianos ou Liudolfing. 
Seus primeiros membros são registrados 
no século IX. Produziram condes 
palatinos, marqueses e bispos, e 
detiveram também os condados de 
Wasserburg, Mödling, Peilstein, 
Burghausen, Rott e Ebersberg, onde 
tinham castelos.311   
 
O fundador tradicional da família foi 
Aribo da Áustria (c. 850 – 909), marquês 
da Panônia de 871 até sua morte e 
detentor de grande poder. Participou de 
várias batalhas e sobreviveu à desastrosa 
Batalha de Pressburg contra os húngaros, 
quando a maior parte do território da 
Panônia foi perdida.312  
 
Foi pai de Ottokar, conde na Caríntia em 
904, pai de Aribo, pai de Chadalhoch, 
conde em Isengau e Salzburggau entre 
923 e 959, pai de Aribo I da Baviera, 
morto em torno de 1000. Casou com 
Adala da Baviera e herdou do sogro o 
título de conde palatino da Baviera. Foi o 
fundador do Mosteiro de Seeon. Seu filho 
Hartwig II, morto em torno de 1027, foi 
conde palatino, tendo casado com 
Friederuna. Seu filho Aribo II de 
Heigermoos foi conde palatino da Baviera e  
 
 

                                                             
311 Arnold, Benjamin. Princes and Territories in Medieval Germany. Cambridge University Press, 2004  
312 Reuter, Timothy. Germany in the Early Middle Ages 800–1056. Longman, 1991 

Aribo I da Baviera com o brasão dos condes palatinos da Baviera, foto G. 
Freihalter. Esse brasão é uma atribuição póstuma, em seu tempo a 

heráldica ainda não existia. 
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fundador do Mosteiro de Millstatt, um esplêndido monumento românico. Foi figura influente, 
mas participou da rebelião orquestrada pelo duque Conrad da Baviera e em torno de 1055 
teve seu título comital confiscado. 313 314 315 316 317 
 
Morto em 1104, foi casado com Liutgard da Gorícia. Sua filha Willibirga da Baviera, nascida 
em torno de 1050 e morta antes de 1133, casou com o conde Thiemo de Biburg, sendo 
fundadores do Mosteiro de Biburg. Foram pais de Arpo (Aribo) de Biburg.318 
 
 
 
 

  

                                                             
313 Landi (2015), op. cit. 
314 Eldevik, John. Episcopal Power and Ecclesiastical Reform in the German Empire: Tithes, Lordship, and Community, 
950–1150. Cambridge University Press, 2012 
315

 Dopsch, Heinz. “Der Bayerische Adel und die Besetzung des Erzbistums Salzburg im 10. unb 11. Jahrhundert”.  In: 
Mittheilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, 1860 (61) 
316 Landi, Walter. “Die Stifterfamilie von Sonnenburg. Untersuchungen zur Genealogie der Grafen von Pustertal in 
ottonischer und frühsalischer Zeit und zu ihren Nachkommen in Bayern, Kärnten und Friaul”. In: Nearchos, 2012a 
(20) 
317 Landi, Walter. “Quia eorum antecessores fundaverunt dictum monasterium. Familiengeschichte und Genealogie 
der Grafen von Flavon (11.–14. Jahrhundert)”. In: Tiroler Heimat, 2012b (76) 
318 Landi (2015), op. cit. 

O Mosteiro de Millstatt, foto Joadl/Wikimedia Commons. 
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Do Friuli 
 
Linha: [Azzo] > Werigand I do Friuli > Werigand II > Liutgard do Friuli > [...] > Liutgard da 
Gorícia (Sighardinger) > Willibirga da Baviera (Aribonen) > Arpo (de Biburg) > Arpo II (de 
Anon-Flavon) > [Eberhard de Flavon] > ... > Arpo (de Cles) > Arpone > Arpolino > Margherita 
> Tridentina de Königsberg (de Gandis) > Concio (Thun) > Corrado Buscacio > Concio > Nicolò 
> Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de Salter ou de Casez > Niccolò de Conzin > 
Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna 
Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > Giacomo Giovanni 
Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
Werigand I (Werihent), morto antes de 1028, provavelmente era filho de Azzo (Adalbero), 
advogado na Ístria do patriarca de Aquileia. Werigand foi conde do Friuli e da Ístria, advogado 
dos duques da Caríntia e do Capítulo de São Pedro em Salzburg, senhor de metade do Castelo 
de Silicano, de terras em Sontius, Vipacus e Ortona na Gorícia e de florestas do Friuli. 319 320  
Casado com a condessa Willibirga de Ebersberg,321  foi pai de Werigand II (Werihent), morto 
antes de 1052, conde do Friuli. 322 Sua filha Liutgard do Friuli casou com o conde Engelbert IV, 
sendo mãe ou, segundo Landi, avó de Liutgard da Gorícia.323 324 
 
 
 

Sighardinger 
 
A família Sighardinger foi rica e poderosa na Baviera e na Áustria, detendo os condados de 
Ebersberg, Chiemgau, Salzburggau, Tengling, Marquartstein, Burghausen, Schala, Peilstein, 
Reichenhall, Mörle e Kleeberg. 325 Entre seus membros mais destacado estão Friedrich, abade 
da Abadia de São Pedro e bispo de Salzburg; Pilgrim, bispo de Passau, marquês da Marca do 
Leste e evangelizador dos húngaros pagãos, venerado como santo na Idade Média; Hartwig, 
bispo de Bressanone e conde de Norital, e Sighard, patriarca de Aquileia.  
 
 
Linha 1: Sighard > Sighard > Ratold > Adalbero I de Ebersberg > Ulrich > Willibirga > Werigand 
II (do Friuli) > Liutgard da Gorícia > Willibirga da Baviera (Aribonen) > Arpo (de Biburg) > Arpo 
II (de Anon-Flavon) > [Eberhard de Flavon] > ... > Arpo (de Cles) > Arpone > Arpolino > 
Margherita > Tridentina de Königsberg (de Gandis) > Concio (Thun) > Corrado Buscacio > 
Concio > Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de Salter ou de Casez > Niccolò de 
Conzin > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > Stefano (Panizza) > Giuseppe  > 
Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > Giacomo Giovanni 
Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 

                                                             
319 Tangl, Karlmann. “Die Grafen, Markgrafen und Herzoge aus dem Hause Eppenstein”. In: Archiv für 
Österreichische Geschichte, 1853 (11) 
320 Historischer Atlas von Bayern: Teil Altbayern. Kommission für Bayerische Landesgeschichte, 1989 
321 Historischer Atlas von Bayern, op. cit. 
322 Landi (2012a), op. cit. 
323 Landi (2015), op. cit. 
324 Landi (2012b), op. cit. 
325 Dopsch, Heinz. "Sighardinger". In: Historische Kommission Bayerischen Akademie der Wissenschaften / 
Bayerische Staatsbibliothek. Neue Deutsche Biographie, 2010; 24: 399-400 
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O mais antigo ancestral conhecido com segurança é Sighard, um conde franco com sede em 
Kraichgau, que em 861 acompanhou o rei Carlomano e se fixou na Baviera. Seu filho Sighard 
foi conde em Salzburggau e seu neto Ratold foi marquês da Caríntia e o fundador da linha de 
Ebersberg.326 Seu filho Adalbero I de Ebersberg, nascido em torno de 910 e morto em 969, foi 
conde de Freising, casado com Liutgard de Dillingen.327  
 
Segundo as antigas crônicas, seu filho Ulrich de Ebersberg nasceu aleijado de corpo e espírito, 
e pelo batismo teria sido curado. Foi governador de Fresing e Tegernsee, conde na Marca de 
Krain e talvez marquês de Sann. Fundou a Igreja da Santa Cruz como agradecimento pelo 
reencontro de sua esposa que se perdera na floresta e em 990 fundou um mosteiro beneditino 
em Ebersberg, falecendo em 1029.328 329 Sua tumba é uma rica obra de arte. Foi casado com 
Richardis da Caríntia, gerando Willibirga de Ebersberg, casada com Werigand I do Friuli e mãe 
de Werigand II do Friuli. 330 331 
                                                             
326 Dopsch, op. cit. 
327 Landi (2012a), op. cit. 
328 Ehrlicher, Annalena. “Ein Ackergaul für Goethe”. Süddeutsche Zeitung, 16/07/2018 
329 Kürzinger, Josef. Kloster und Markt Geisenfeld bis zur Säkularisation 1803. Pro Business, 2014 
330 Tyroller, Franz. "Ebersberg". In: Historische Kommission Bayerischen Akademie der Wissenschaften / Bayerische 
Staatsbibliothek. Neue Deutsche Biographie, 1959; 4:250 

 

Detalhe do retrato do conde Ulrich na sua tumba na Igreja de São Sebastião do Mosteiro de Ebersberg, foto de Klaus 
Graf. Ao lado, o seu brasão, que aparece em diversas variantes. Este modelo é o que foi gravado na tumba. 



66 
 

Linha 2: Sighard I > Sighard II > Sighard III > Sighard IV > Engelbert III > Engelbert IV > […+ > 
Liutgard da Gorícia > Willibirga da Baviera (Aribonen) > Arpo (de Biburg) > Arpo II (de Anon-
Flavon) > [Eberhard de Flavon] > ... > Arpo (de Cles) > Arpone > Arpolino > Margherita > 
Tridentina de Königsberg (de Gandis) > Concio (Thun) > Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > 
Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de Salter ou de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo 
> Corrado > Ferdinando > Geronima > Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > 
Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista 
(Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
Outra linha parte de Sighard II através de seu filho Sighard III, conde em Chiemgau, morto em 
954, pai de Sighard IV, conde em Chiemgau, Melk, Mank e Pielach, morto em 980, pai de 
Engelbert III, conde em Chiemgau, morto em 1020, casado com Adala da Baviera. Foram pais 
de Engelbert IV, morto em 1040, conde em Norital, conde de Pustertal, advogado da Diocese 
de Brixen e do Capítulo da Catedral de Salzburgo, que lhe concedeu vastas terras na Baviera.332 
333 Foi casado com Liutgard do Friuli e pai ou avô de Liutgard da Gorícia, casada com Aribo II 
da Baviera e mãe de Willibirga da Baviera.334 
  

  

                                                                                                                                                                                   
331 Historischer Atlas von Bayern, op. cit. 
332 Pucker, Hartwig & Hödl, Günther. Schatzhaus Kärntens: Beiträge. Univ.-Verl. Carinthia, 1991  
333 Dopsch, op. cit. 
334 Landi (2015), op. cit. 

O Mosteiro de Ebersberg no século XVII.  
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Hupaldiner 
 
Linha: Hupald I > ... > Liutgard de Dillingen > Ulrich (de Ebersberg) > Willibirga > Werigand II 
(do Friuli) > Liutgard da Gorícia > Willibirga da Baviera (Aribonen) > Arpo (de Biburg) > Arpo II 
(de Anon-Flavon) > [Eberhard de Flavon] > ... > Arpo (de Cles) > Arpone > Arpolino > 
Margherita > Tridentina de Königsberg (de Gandis) > Concio (Thun) > Corrado Buscacio > 
Concio > Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de Salter ou de Casez > Niccolò de 
Conzin > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > Stefano (Panizza) > Giuseppe  > 
Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > Giacomo Giovanni 
Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
A família Hupaldiner floresceu até 1257. 
Sua sede principal estava em Dillingen, 
onde foram condes e marqueses e 
construíram um castelo, muito 
transformado e ampliando nos séculos 
seguintes. Herdaram o condado de Kyburg 
e terras em Thurgau, foram marechais 
hereditários do Ducado da Suábia, 
detentores da advocacia hereditária de 
Ulm e Pürs e juízes de Varenne. Destacam-
se Hartmann I, fundador da Abadia 
de  Neresheim; Ulrich I, bispo de 
Constança;  Hartmann III, fundador das 
cidades de  Diessenhofen e Winterthur, 
Adalbero III, cavaleiro na III Cruzada e 
fundador do Mosteiro de 
Oberschönenfeld, Adalbero, bispo de 
Augsburg e mentor de Ludwig, o Menino, 
rei da Lotaríngia e da Frância Ocidental. 335  
 
O mais conhecido é Ulrich, bispo de 
Augsburg, filho de Hupald I. Foi construtor 
dos muros da cidade, general durante os 
ataques húngaros, fiel apoiador do 
imperador e importante como seu 
instrumento na política de sua região, 
participando de muitos conselhos e tribunais. Melhorou as condições do clero, fundou igrejas 
e mosteiros, cuidou dos pobres e doentes e reforçou a obediência das leis da Igreja. Sua vida é 
ornada de lendas, dizia-se que anjos o auxiliavam na celebração da missa, e depois de morto 
foram-lhe creditados muitos milagres. Foi canonizado em 993, sendo festejado em 4 de julho e 
invocado como protetor das mulheres grávidas e do parto. É frequentemente representando 
segurando um peixe ou tendo um peixe sobre o livro sagrado. É co-padroeiro de Augsburg.336

  
337 
 

                                                             
335 Zoepfl, Friedrich. "Dillingen". In: Historische Kommission Bayerischen Akademie der Wissenschaften / Bayerische 
Staatsbibliothek. Neue Deutsche Biographie, 1957; 3:720–720 
336 Catholic News Agency. St. Ulric of Augsburg.  
337 Schmid, U. “St. Ulrich”. In: The Catholic Encyclopedia.  Appleton, 1912/2019 
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Detalhe do pátio interno do Castelo de Dillingen, foto Tilman2007/Wikimedia Commons. Abaixo, as ruínas do Castelo 
de Eppenstein, foto Burgenwelt. 



69 
 

A linha começa com Hupald I, um conde morto em torno de 909, casado com Thietpurga, 
provavelmente membro da dinastia Hunfriding. Liutgard de Dillingen, sua neta por um filho 
incerto, casou com Adalbero I de Ebersberg, gerando Ulrich de Ebersberg. 338  
 
 
 

De Eppenstein 
 
Linha: Markwart I de Viehbach > Markwart II de Eppenstein > ... > Richardis da Caríntia > 
Willibirga  (de Ebersberg) > Werigand II (do Friuli) > Liutgard da Gorícia > Willibirga da 
Baviera (Aribonen) > Arpo (de Biburg) > Arpo II (de Anon-Flavon) > [Eberhard de Flavon] > ... 
> Arpo (de Cles) > Arpone > Arpolino > Margherita > Tridentina de Königsberg (de Gandis) > 
Concio (Thun) > Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino 
de Salter ou de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > 
Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna 
Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista 
Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
Os Eppensteiner eram uma ilustre família que 
ganhou grande proeminência entre os séculos 
X e XIII como duques da Caríntia, além de 
colecionarem diversos outros títulos de alto 
escalão, como os de marqueses e condes de 
Verona, da Ístria e do Friuli, condes de 
Eppenstein e Viehbachgau, e advogados e 
administradores de vários mosteiros e 
dioceses. A família foi fundada por Markwart 
I, conde em Viehbach em torno de 916. Seu 
filho Markwart II, morto depois de 951, 
marquês na Caríntia, se estabeleceu na região 
de Eppenstein, de onde veio o nome da 
dinastia. Ali construíram um castelo, do qual 
só restam ruínas, e fundaram um condado.  

Desta família descende Richardis da Caríntia 
(Richgarda), morta em 1013, casada com 
Ulrich de Ebersberg, gerando Willibirga de 
Ebersberg. 339 340 341 342 
 
 

  

                                                             
338

 Landi (2012a), op. cit. 
339 Tangl, Karlmann. “Die Grafen, Markgrafen und Herzoge aus dem Hause Eppenstein”. In: Archiv für 
Österreichische Geschichte, 1853 (11) 
340 Heinzelmann, Josef. “Beatrix und Adalbero – Kärntner Herzöge und Salier”. In: Archiv für 
Familiengeschichtsforschung, 2003; 7  
341 Tyroller, Franz. "Ebersberg". In: Historische Kommission Bayerischen Akademie der Wissenschaften / Bayerische 
Staatsbibliothek. Neue Deutsche Biographie, 1959; 4:250 
342 Historischer Atlas von Bayern, op. cit. 

Brasão da Caríntia, o mesmo que está gravado na tumba de 
Richardis. 
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Detalhe da tumba de Ulrich de Ebersberg e Richardis da Caríntia, foto G. Freihalter. 
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Engelberting 
 
Linha 1: Engelbert > Hartwig I da Baviera > Adala > Hartwig II da Baviera (Aribonen) > Aribo II 
> Willibirga > Arpo (de Biburg) > Arpo II (de Anon-Flavon) > [Eberhard de Flavon] > ... > Arpo 
(de Cles) > Arpo > Arpolino > Margherita > Tridentina de Königsberg (de Gandis) > Concio 
(Thun) > Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de 
Salter ou de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > 
Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna 
Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista 
Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
Linha 2: Engelbert > Hartwig I da Baviera > Adala > Engelbert IV (Sighardinger) > *…+ > 
Liutgard da Gorícia > Willibirga da Baviera (Aribonen) > Arpo (de Biburg) > Arpo II (de Anon-
Flavon) > [Eberhard de Flavon] > ... > Arpo (de Cles) > Arpone > Arpolino > Margherita > 
Tridentina de Königsberg (de Gandis) > Concio (Thun) > Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > 
Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de Salter ou de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo 
> Corrado > Ferdinando > Geronima > Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > 
Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista 
(Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
 
Engelbert casou com uma filha de Albuin, marquês da Ístria. Seu filho Hartwig I (c. 953 – antes 
de 985) foi conde palatino da Baviera, governador da Caríntia e conde em Isengau e 
Salzburggau. Casou com Wichburga da Baviera.343  
 
Seu filho Hartwig foi arcebispo de Salzburg, e sua filha Adala da Baviera, morta em c. 1020, 
casou com o conde palatino Aribo I da Baviera, gerando, entre outros, Hartwig II da Baviera. 
Adala e seu filho Aribo, arcebispo de Mainz e um dos eclesiásticos mais influentes de sua 
geração, fundaram o Convento de Göss, dotando-o de extenso patrimônio. Depois de viúva, 
Adala casou com o conde Engelbert III de Chiemgau, gerando Engelbert IV. 344 345 346 347 
 

                                                             
343 Landi (2012a), op. cit 
344 Landi (2012a), op. cit 
345

 Landi (2015b), op. cit. 
346 Eldevik, John. Episcopal Power and Ecclesiastical Reform in the German Empire: Tithes, Lordship, and Community, 
950–1150. Cambridge University Press, 2012 
347 Sacherer, Johannes. 1000 Jahre Stift St. Georgen am Längsee – Festschrift; Frauen zwischen benediktinischem 
Ideal und monastischer Wirklichkeit; Beiträge des Symposiums zur Geschichte des ehemaligen 
Benediktinerinnenklosters St. Georgen am Längsee aus Anlass des 1000-Jahr-Jubiläums vom 29. bis 31. Mai 2003. 
Stift St. Georgen am Längsee, 2003 
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O brasão atribuído postumamente a Adala, mostrada á direita, fotos G. Freihalter. 
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Luitpolding 

Linha: Luitpold > Arnulf da Baviera, o Mau > Eberhard da Baviera > Wichburga I da Baviera > 
Adala (Engelberting) > Hartwig II da Baviera (Aribonen) > Aribo II > Willibirga > Arpo (de 
Biburg) > Arpo II (de Anon-Flavon) > [Eberhard de Flavon] > ... > Arpo (de Cles) > Arpo > 
Arpolino > Margherita > Tridentina de Königsberg (de Gandis) > Concio (Thun) > Corrado 
Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de Salter ou de Casez > 
Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > Stefano (Panizza) > 
Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > 
Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista Celestino > Ida > 
Murillo (Frantz) 
 
 
Os Luitpolding foram uma poderosa dinastia bávara fundada por Luitpold, marquês da 
Caríntia, que governou o ducado da Baviera por mais de cem anos. Luitpold e seu filho, o 
duque Arnulf, o Mau, já foram estudados na seção sobre os senhores de Cles.  
 
Eberhard, filho de Arnulf, nascido em torno de 912, foi um pretendente à coroa da Lombardia, 
apoiado pelo rei Rudolf da Borgonha, mas a disputa fracassou. Depois sucedeu seu pai no 
ducado mas reinou por pouco tempo, sendo deposto e banido pelo rei Otto I da Germânia, 
que não aceitou os termos da sucessão, falecendo em local e data desconhecidos.348  Casado 
com Liutgard de Verdun, foi pai de Wichburga I da Baviera, casada com Hartwig I da Baviera e 
mãe de Adala da Baviera.349 
 
 
 

De Delsburg 

Linha: Boto > Reding > Boto > Reding > Friederuna > Aribo II da Baviera (Aribonen) > 
Willibirga > Arpo (de Biburg) > Arpo II (de Anon-Flavon) >... > Arpo (de Cles) > Arpo > 
Arpolino > Margherita > Tridentina de Königsberg (de Gandis) > Concio (Thun) > Corrado 
Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de Salter ou de Casez > 
Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > Stefano (Panizza) > 
Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > 
Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista Celestino > Ida > 
Murillo (Frantz) 
 
 
A família e carreira dos condes de Delsburg são mal conhecidos. A linha inicia com Boto, pai de 
Reding, pai de Boto, pai de Reding, chamado de príncipe, mas provavelmente conde, que 
casou com Glismod Immeding e foi pai de Friederuna.350 351 352  

                                                             
348 Reindel, Kurt. “Eberhard (Herzog von Bayern)”. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 4, Duncker & Humblot, 
1959 
349 Landi (2012a), op. cit 
350 Jacobs, Ed.  Zeitschrift des Harz-Vereins für Geschichte und Altertumskunde. Harz-Vereins für Geschichte und 
Altertumskunde, 1871 
351 Schölkopf, Ruth. Die sächsischen Grafen 919-1024. Vandenhoeck & Ruprecht, 1957 
352 Althoff, Gerd. “Meinwerk”. In: Neue Deutsche Biographie, 1990 (16) 
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Immeding 2 
 
Linha: Widukind > [Wigbert > Walbert] > Immed III > Immed IV > Glismod > Friederuna (de 
Delsburg) > Aribo II da Baviera (Aribonen) > Willibirga > Arpo (de Biburg) > Arpo II (de Anon-
Flavon) >... > Arpo (de Cles) > Arpo > Arpolino > Margherita > Tridentina de Königsberg (de 
Gandis) > Concio (Thun) > Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) 
> Conzino de Salter ou de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > 
Geronima > Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > 
Anna Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni 
Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
O fundador tradicional da família, Widukind, já foi descrito na Parte 2. A genealogia da família 
é bastante problemática. Ohainski, Schubert & Streich propuseram a seguinte reconstrução: 
Widukind, pai de Wigbert, duque de Engern, morto em 834, casado com Odrade, pais de 
Walbert, casado com Altburge, pais de Immed III, morto em torno de 954. 353 A partir dele há 
mais segurança. Seu filho Immed IV, conde na Diocese de Utrecht, morto em 983, foi casado 
com Adela de Hamaland e pai de Dietrich, provavelmente conde, Meinwerk, bispo de 
Padeborn, Adela e Glismod, morta em 1041, casada com o conde Reding de Delsburg e mãe 
de Friederuna.354 355  
 
 
 

De Hamaland 2 
 
Linha: Wichmann I > ... > Wichmann II > Adela > Glismod (Immeding) > Friederuna (de 
Delsburg) > Aribo II da Baviera (Aribonen) > Willibirga > Arpo (de Biburg) > Arpo II (de Anon-
Flavon) >... > Arpo (de Cles) > Arpo > Arpolino > Margherita > Tridentina de Königsberg (de 
Gandis) > Concio (Thun) > Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) 
> Conzino de Salter ou de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > 
Geronima > Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > 
Anna Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni 
Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
Um ramo desta família já foi estudado na Parte 2. Esta linha inicia com Wichmann II de 
Hamaland, morto entre 973 e 983. Foi conde em Hamaland na região de Utrecht e fundou a 
Abadia de Elten. Casado com Luitgard de Frandres, teve pelo menos três filhos: Liutgard, 
primeira abadessa de Elten, Wichmann, e Adela de Hamaland, casada com Immed IV 
Immeding e mãe de Glismod.356 357 358 

 

                                                             
353 Ohainski, Uwe; Schubert, Ernst; Streich, Gerhard. Stammtafel der Welfen, nach den Originalquellen bearbeitet 
von Heinrich Böttger (†), Königlicher Bibliothek-Secretair. Herausgegeben von F. Klindworth, 1865.  Hahnsche, 2004 
354

 Landi (2012a), op. cit 
355 Fischer, Thorsten.  “Probleme um Adela und Balderich: Zur Geschichte eines Niederrheinischen Grafenpaares”. 
In: Schilp, Thomas;  Geuenich, Dieter; Ludwig, Uwe (eds.). Mittelalter an Rhein und Maas: Beiträge zur Geschichte 
des Niederrheins. Waxmann , 2004 
356 Fischer, op. cit. 
357 Schölkopf, op. cit. 
358 Ludwig, Uwe. “Graf Wichmann von Hamaland und die Gründung des Frauenstifts Elten”. In: Herrschaft, Liturgie 
und Raum – Studien zur mittelalterlichen Geschichte des Frauenstifts Essen. Klartext, 2002 
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De Flandres 2 
 
Linha: Baudouin I de Flandres, o Braço de Ferro > Baudouin II, o Calvo > Arnoul I, o Grande > 
Luitgard > Adela (de Hamaland) > Glismod (Immeding) > Friederuna (de Delsburg) > Aribo II 
da Baviera (Aribonen) > Willibirga > Arpo (de Biburg) > Arpo II (de Anon-Flavon) >... > Arpo 
(de Cles) > Arpo > Arpolino > Margherita > Tridentina de Königsberg (de Gandis) > Concio 
(Thun) > Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de 
Salter ou de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > 
Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna 
Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista 
Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
Os primeiros membros desta família já foram estudados na Parte 2. Este ramo inicia com 
Arnoul I de Flandres, filho do conde Baudouin II e de Ælfthryth de Wessex, filha do rei da 
Inglaterra Alfredo, o Grande. Arnoul I (c. 890 – 965), cognominado o Grande, foi o primeiro 
conde de Flandres. Com a morte de seu irmão Adelolf em 933, usurpou o condado de 
Boulogne, que depois devolveu ao sobrinho Arnoul II, o legítimo herdeiro. Expandiu muito seus 
territórios tomando Artois, Ponthieu, Amiens, e Ostrevent.359 360  
 

                                                             
359 Nip, Renée. “The Political Relations between England and Flanders (1066–1128)”. In: Anglo-Norman Studies 21: 
Proceedings of the Battle Conference 1998, ed. Christopher Harper-Bill. The Boydell Press, 1999 
360 Oksanen, Eljas. Flanders and the Anglo-Norman World, 1066–1216. Cambridge University Press,  2012  

Igreja da Abadia de Elten, foto Roemkel Hoekstra. 
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Foi casado com Adele de Vermandois, gerando entre outros filhos Luitgard de Frandres, 
casada com Wichmann II de Hamaland e mãe de Adela de Hamaland.361 362 

 

Carolíngios 2 

Linha: [Mummolin > Bodogisel] > Arnulf de Metz > Ansegisel  > Pepino de Heristal > Carlos 
Martel > Pepino, o Breve > Carlos Magno > Carloman > Bernard da Itália > Pepin de 
Vermandois > Herbert I > Herbert II > Adele > Luitgard (de Frandres) > Adela (de Hamaland) > 
Glismod (Immeding) > Friederuna (de Delsburg) > Aribo II da Baviera (Aribonen) > Willibirga 
> Arpo (de Biburg) > Arpo II (de Anon-Flavon) >... > Arpo (de Cles) > Arpo > Arpolino > 
Margherita > Tridentina de Königsberg (de Gandis) > Concio (Thun) > Corrado Buscacio > 
Concio > Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de Salter ou de Casez > Niccolò de 
Conzin > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > Stefano (Panizza) > Giuseppe  > 
Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > Giacomo Giovanni 
Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 

                                                             
361 Schwennicke, Detlev. Europäische Stammtafeln: Stammtafeln zur Geschichte der Europäischen Staaten, Neue 
Folge, Band II. Stargardt, 1984 
362 Nicholas, David M. Medieval Flanders. Routledge,  2014 

Arnoul I de Flandres, o Grande. Ao lado Pepin da Itália. 
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Parte desta família já foi estudada na Parte 2. Este ramo 
parte de Carlos Magno e sua esposa Hildegarde de 
Vintzgau. Seu filho Carloman (773 – 810) ficou mais 
conhecido como Pepin, sendo feito pelo pai rei da Itália 
com apenas oito anos. Foi um rei ativo e expandiu os 
territórios francos, e sua capital, Verona, tornou-se um 
polo de rico florescimento cultural. Deveria herdar um 
terço do império carolíngio mas morreu antes do pai por 
uma doença contraída durante o cerco de Veneza.363 364 
Com amantes desconhecidas deixou várias filhas e um 
filho, Bernard.365 366 
 
Bernard da Itália (797 – 818) ficou órfão cedo e seu avô o 
enviou para estudar em Fulda, e apesar de ser um bastardo 
foi-lhe permitido reinar, sendo instalado como rei da Itália 
em 812. Depois de morto o avô, entrou em conflito com o 
tio Luís, o Piedoso, numa disputa sobre a herança do 
império. De fato nada ameaçava sua posição, mas sendo 
mal aconselhado, plenejou uma revolta. A reação de Luís 
foi implacável. Invadiu a Itália, capturou Bernard, acusou-o 
de traição e condenou-o à morte. A sentença foi comutada 
em cegamento, mas a penalidade cruel teve complicações 
e acabou tirando-lhe a vida. Outros meios-irmãos de Luís 
foram tonsurados e encerrados em mosteiros. Anos depois se 
arrependeu e fez penitências públicas.367  
 
Seu filho Pepin (817 – depois de 850) foi conde de Vermandois 
e senhor de Senlis, Péronne, e Saint Quentin.  Seu filho 
Herbert I (c. 848/850 – 907) foi conde de Vermandois e 
Soissons e abade leigo de Saint Quentin. Foi pai de Herbert II e 
Béatrice de Vermandois, casada com Robert I da França.368 369 
370 
 
Seu filho Herbert II herdou o condado de Vermandois e em 
907 acrescentou às suas posses a Abadia de Saint Medard, 
tornando-se abade leigo. Seu casamento com Adele da 
França, filha do rei Robert I, lhe trouxe o condado de Meux, e 
adquiriu para seu filho Hugo o arcebispado de Rheims, mas suas 
grandes pretensões atraíram inimigos e em disputa com o rei 
Rudolph perdeu vários territórios e o arcebispado, que depois recuperou.371 372 373  

                                                             
363 Godman, Peter. Latin Poetry of the Carolingian Renaissance. University of Oklahoma Press, 1985 
364 Riché, op. cit. 
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Brasão dos condes de Vermandois 
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Sua filha Adele de Vermandois (c. 915–960) casou com Arnoul I de Flandres gerando Luitgard 
de Frandres.374 375 
 
 

Robertianos 
 
Linha: Robert, o Forte > Robert I da França > Adele > Adele (de Vermandois) > Luitgard (de 
Frandres) > Adela (de Hamaland) > Glismod (Immeding) > Friederuna (de Delsburg) > Aribo II 
da Baviera (Aribonen) > Willibirga > Arpo (de Biburg) > Arpo II (de Anon-Flavon) >... > Arpo 
(de Cles) > Arpo > Arpolino > Margherita > Tridentina de Königsberg (de Gandis) > Concio 
(Thun) > Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de 
Salter ou de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > 
Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna 
Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista 
Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
A Dinastia Robertiana foi uma ilustre família 
que deu origem à Dinastia Capeto, cujos 
descendentes reinaram na França por quase 
mil anos e ocuparam o trono de vários 
outros países, incluindo o Brasil. Seus 
primeiros membros aparecem no século IX 
na região da atual Bélgica, depois migraram 
para a Frância Ocidental. O fundador da 
família é Robert, o Forte (c. 830 – 866). É 
possível que seus ancestrais tenha sido 
condes na região de Worms e no Reno 
Superior, e provavelmente tinham sangue 
carolíngio. Foi um dos principais 
funcionários administrativos e comandantes 
militares para Carlos, o Calvo, notabilizando-
se na defesa da Nêustria contra os vikings. A 
despeito de uma breve rebelião, seus 
serviços eram imprescindíveis. Em 865 foi 
reconhecido como magnata, entrando para 
a alta nobreza, e foi recompensado com os 
condados de Autun, Angers e Nevers e o 
governo da Marca da Bretanha, além de ter 
sido feito abade leigo e conde-abade de 
Saint Martin de Tours. Faleceu durante um 
ataque viking.  Com Adelaide, filha de Hugo 
de Tours e viúva de Konrad I de Auxerre, foi 
pai de Odo, conde de Paris e rei da Frância, 
e Robert.376 
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Brasão de Robert, o Forte. 
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Robert I da França (c. 866 – 923) foi um ativo comandante militar nos combates aos vikings. 
Do irmão recebeu terras, condados e prebendas religiosas, sendo conde de Paris e Poitiers e 
marquês da Nêustria e Orléans, e quando Odo faleceu não reivindicou a coroa, reconhecendo 
a supremacia do carolíngio Carlos, o Simples, que fez dele seu favorito. Quando esse favor 
esfriou, sendo substituído pelo nobre Hagano, Robert levantou uma rebelião, expulsou Carlos 
para a Lorena e fez-se rei em 922. Reunindo um exército, Carlos tentou reaver o poder e 
conseguiu matar Robert no ano seguinte, mas perdeu a batalha, foi aprisionado assim 
permaneceu até morrer.377 378 379 Com Béatrice de Vermandois Robert gerou Adele da 
França.380 381  
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Robert I da França  
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Apêndice 
Os troncos paternos na Antiguidade 

 

 
Nesta parte são apresentadas algumas famílias romanas que aparentemente são ancestrais 
tanto dos Frantz como dos Paternoster. O elo é estabelecido através de Aelia Flavia, esposa do 
duque Waldelenus, que foram estudados na Parte 2. As fontes antigas não citam os pais de 
Aelia Flavia, mas dizem que tinha sangue nobre. Seu nome evidencia de uma origem romana. 
A identidade de seus pais foi estabelecida através de evidências indiretas por Christian 
Settipani, e através deles foi possível estabelecer uma genealogia de várias gerações. Settipani  
é um dos mais eruditos e reputados genealogistas da Idade Média e Antiguidade, cujos 
principais trabalhos foram saudados  como um marco revolucionário neste campo, tornando-
se clássicos assim que foram publicados.382 383 384  
 
Um dos personagens incluídos na genealogia é Ruricius de Limoges, que tinha entre seus 
ancestrais a gens Anicia. O caminho que o leva até eles é inteiramente obscuro e tem gerado 
bastante especulação. Mais uma vez  Settipani foi quem providenciou a única reconstrução 
que sobreviveu a um escrutínio de 20 anos pela crítica historiográfica,385 386  publicada pela 
primeira vez em 1991.387 Ele não apresenta seus resultados como uma certeza, mas como 
hipótese de trabalho, embora tenha sido reconhecida como excelente388 e tenha recebido o 
apoio de vários outros pesquisadores de grande reputação, que o auxiliaram a refinar os 
detalhes para chegar a uma versão revisada que apareceu em 2014.389 390    
 
Ele e outros historiadores estabeleceram uma vasta genealogia para trás dos Anicii, que nos 
levaria até a Grécia e Oriente Médio, mas não vou prosseguir além dos Pontii, que são 
reconhecidos quase em consenso como ancestrais de Ruricius. Em que pese a autoridade dos 
estudiosos envolvidos, levantar um edifício tão grande sobre uma base de incertezas 
cumulativas, que se repetem múltiplas vezes nas outras linhas, não parece prudente num 
trabalho como este 
. 
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Glossário de títulos usados no Apêndice 

 
Cônsul: na República de Roma o consulado foi a mais alta magistratura executiva e a 
culminação de uma carreira pública, concedendo automaticamente nobreza para seus 
ocupantes e sua família, se já não a tinham. Sempre dividido entre dois magistrados, detinham 
o maior poder do Estado, com mandato de um ano. Durante o Império, porém, perdeu a maior 
parte das atribuições de governo, que passaram para os imperadores, embora ainda fosse um 
cargo importante e altamente prestigiado. Os anos do calendário romano eram denominados 
a partir dos nomes dos cônsules daquele ano. No período tardo-imperial o cargo de prefeito de 
Roma ultrapassou o de cônsul em prestígio. 
 
Cônsul suffectus: cônsul substituto, ocupava o lugar de um cônsul morto para terminar aquele 
mandato. 
 
Consularis: oficial que sem ser cônsul desempenhava suas funções em nível regional. 
 
Magister officiorum: chefe da Secretaria e da Chancelaria imperial, cargo de alta 
responsabilidade e grande poder. 
 
Monetalis: magistrado encarregado da cunhagem de moedas. 
 
Nobilis vir: homem nobre. A nobilitas romana diferia da nobreza do patriciado e era de certa 
forma inferior em prestígio. Não era necessariamente hereditária e era atribuída em função da 
riqueza e da ocupação de altos cargos cívicos. Com a decadência do patriciado passou a ganhar 
maior importância. 
 
Patrício: a mais alta forma de nobreza na Roma republicana, e no Império só ficava atrás do 
imperador. Era uma nobreza familiar e hereditária. 
 
Prefeito pretoriano: chefe da administração romana de uma província, governador 
plenipotenciário. Em províncias turbulentas tinha também atributos militares e judiciais. Tinha 
mandato de um ano. 
 
Pretor: oficial romano administrativo ou judiciário. Tinha mandato de um ano. 
 
Procônsul: governador romano de uma província, geralmente de caráter militar. Tinha 
mandato de um ano. 
 
Questor: oficial administrativo romano, cobrador de impostos e interventor. Se fosse ocupado 
por um patrício, o cargo dava acesso ao Senado. Tinha mandato de um ano. 
 
Quindecênviro: um dos membros do colégio de sacerdotes responsáveis pela guarda dos 
Livros Sibilinos e pela organização dos Jogos Seculares romanos. 
 
Tribuno: magistratura romana que variou em funções e poder. Os mais importantes eram os 
tribunos militares e os tribunos da plebe. Os militares comandavam legiões ou partes de 
legiões. Os tribunos da plebe eram sacrossantos e invioláveis, representavam o povo e tinham 
poder de vetar qualquer decreto do Senado ou de qualquer assembleia. No Império o poder 
tribunício foi atribuído aos imperadores, dando-lhes um poder supremo, enquanto que os 
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tribunos propriamente ditos passaram a ter atribuições limitadas, e o cargo geralmente passou 
a ser dado a novatos no serviço público. Tinha mandato de um ano. 
 
Senador: na República de Roma foi uma das mais altas magistraturas, com mandato vitalício. 
No Império o Senado passou a ser uma instituição principalmente decorativa que referendava 
os atos do imperador, mas preservou alguns privilégios importantes e desempenhava 
relevante atividade legislativa. O cargo se tornou largamente hereditário e conferia nobilitas à 
família do ocupante. 
 
Vir clarissimus: o título corrente dos senadores romanos. 
 

Vir inlustris ou illustris: título honorífico atribuído aos mais prestigiados e influentes senadores 
e outros altos magistrados romanos.  
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Notas sobre a nomenclatura e cronologia romana 

 
 
O sistema de nomenclatura romana tradicional era composto por três nomes: o praenomen, 
que diferenciava os vários membros da mesma geração, o nomen, que era o sobrenome da 
família (gens), e o cognomen, que era mais variável, podendo ser hereditário, como indicação 
de um ramo familiar, ou pessoal, como por exemplo Aulus Cornelius Cossus. Este padrão 
básico, contudo, sofreu várias transformações, ao longo do tempo os praenomina começaram 
a se tornar mais raros, outros nomina passaram a ser admitidos, fazendo referência a outros 
troncos familiares, especialmente maternos, e os cognomina passam a aludir a 
apadrinhamentos e adoções. No Baixo Império os praenomina praticamente desaparecem e 
surgem nomes suplementares, os supernomina, agnomina e signa, que refletem qualidades 
pessoais, apelidos, parentescos distantes, alianças políticas ou honrarias recebidas. Se havia 
homônimos na mesma geração, eram diferenciados por um numeral, como no caso de Sextus 
(6º) Anicius Faustus Paulinianus, ou pelas palavras Maior, Menor, Junior e outras. Apesar das 
variações, a nomenclatura romana sempre preservou uma indicação segura de parentesco. 
 
Os nomes mais complexos poucas vezes eram registrados integralmente e nas inscrições 
públicas as abreviaturas eram uma regra. O nome completo de César, por exemplo, podia ser 
gravado como C. Iul. C.f. C.n. Fab. Caes., que deve ser lido como Caius Julius Caii filius Caii 
nepos Fabius Caesar, e interpretado como Caius, da gens Julia, do ramo Caesar, filho de Caius, 
neto de Caius, da tribo Fabia. 
 
Sobre a cronologia, a história de Roma é dividida em três grandes períodos: a Monarquia, que 
vai de 753 a 509 a.C., a República, que vaí até a nomeação de Otaviano como Augusto em 27 
a.C., inaugurando o Império, cuja parte ocidental caiu em 476 d.C., enquanto que a parte 
oriental sobreviveria até 1453. A esta parte os historiadores modernos deram o nome de 
Império Bizantino, denominação cunhada mais de cem anos depois da sua extinção. 

 

 

Árvore genealógica 

 
 
As letras colocadas em certos pontos da árvore indicam a continuidade das linhas. Incertezas 
significativas são marcadas com pontos de interrogação. Linhas tracejadas indicam uma ligação 
certa, sem que se conheça quais os elos intermediários da corrente.  
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Cornelia 
 
Linha 1: Publius Cornelius Tacitus > ... > Nymphidius > filho > Polemius de Arles > Nymphidius 
> Felix Ennodius II > Aelia Flavia (Cornelia/Ennodia) > Aquilina de Jura (Waltriche) > Adalric I 
> Adalric II/Eticho (Eticônida) > Eticho II (de Nordgau) > Alberic I > Eberhard I > Eberhard II > 
Eberhard III > Hugues I > Adela > Lambert I (de Leuven) > Mathilda > Eustache II (de 
Boulogne) > Ida > Hendrick I (de Cuijk) > … > Reinier (de Cuijk de Uden) > Hendrik Reinier (de 
Uden) > Godfried Hendrik Reinier > Henric > Godevaert > Henric Godevarts > Lambertus, o 
Rico > Johannes > Margareta Johannis > Jan Willem (van Geffen) > Willem Jan > Catharina 
Willem Jans > Willem Gijsbert (Herincx) > Henrick Willemszoon Gijsbert > Maria Henrick 
Willem > Heylken (van Houbraken) > Sigismundus (van Weesp) > Abram > Maria > Maria 
(van Hal) > Anna Maria (Vollrath) > Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio 
Augusto > Murillo 
 
Linha 2: Publius Cornelius Tacitus > ... > Nymphidius > filho > Polemius de Arles > Nymphidius 
> Felix Ennodius II > Aelia Flavia (Cornelia/Ennodia) > Aquilina de Jura (Waltriche) > Adalric I 
> Adalric II/Eticho (Eticônida) > ... > Hugo de Tours > Adelaide > Konrad II de Auxerre, o 
Jovem (Antigos Welf) > Rudolf I da Borgonha > Rudolf II da Borgonha > Adelaide da Itália > 
Otto II, o Ruivo (Liudolfing) > Mathilda da Germânia > Liudolf da Lotaríngia (Ezzonen) > filha 
ou neta > Mathilde de Reinhausen (Esikonen) > Mathilde (de Vornbach) > Thiemo (de Biburg) 
> Arpo > Arpo II (de Anon-Flavon) > [Eberhard de Flavon] > ... > Arpo (de Cles) > Arpo > 
Arpolino > Margherita > Tridentina de Königsberg (de Gandis) > Concio (Thun) > Corrado 
Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de Salter ou de Casez > 
Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > Stefano (Panizza) > 
Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > 
Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista Celestino > Ida > 
Murillo (Frantz) 
 
 
Publius (Gaius) Cornelius Tacitus (c. 56 – depois de 117) é o mais antigo ancestral nesta linha. 
Ele é o famoso Tácito, um dos maiores historiadores romanos. Pertencia à Ordem Equestre e 
iniciou sua carreira política como questor em 81 ou 82. Em 88 era pretor e em seguida 
quindecênviro. Depois entrou para o Senado, ganhou nobilitas e em 97 foi feito cônsul. 
Trabalhou algum tempo nas províncias, não se sabe ao certo se comandando uma legião ou 
como funcionário administrativo.  
  

Fragmento do epitáfio de Tácito. Foto Kleuske/Wikimedia Commons. 
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Ganhou larga reputação em vida como advogado e orador mas é mais lembrado hoje como 
grande historiador, a principal fonte sobre o período Flaviano, que abordou em suas cinco 
obras, nas quais se destacam os Annales e as Historiae, elogiadas pela riqueza informativa e 
pelo estilo erudito e conciso. 391   Sua família não parece ter sido aparentada à ilustre gens 
romana dos Cornelii, mas possivelmente descendia de escravos libertos, que segundo o 
costume adotavam o nome dos mestres. As fontes romanas não nomeiam os filhos que Tácito 
teria tido com a esposa Julia Agricola, mas Sidonius Apollinaris, considerado um cronista 
confiável e de vastos conhecimentos, disse que Polemius dele descende.392  393  

                                                             
391 Syme, Ronald. Tacitus. Oxford University Press, 1958 
392 Syme (1958), op. cit. 
393 Settipani, Christian. “La transition entre mythe et réalité”. In: Archivum, 1992; (37):27-67 

Estátua de Tácito no Parlamento de Viena. Foto Walter Maderbacher. 
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Embora a ligação das famílias medievais com as famílias da Antiguidade seja um dos tópicos 
mais controversos da ciência genealógica e um dos mais sujeitos a recriações fantasiosas, no 
caso de Polemius essa ligação tem sido repetida na bibliografia desde o século XIX sem sérios 
questionamentos,394 395 396 397 e foi corroborada recentemente por Christian Settipani,398  mas 
não se conhece quais os elos da corrente e se a ligação se dá via masculina ou feminina.  
 
Polemius de Arles foi um patrício galo-romano e prefeito pretoriano da Gália em 471, 
interessado em filosofia e estudioso de Platão, neto de um certo Nymphidius, e casado com 
Araneola.399 400 401 Polemius possivelmente também descendia do poeta Ausonius.402 
 
Seu filho Nymphidius gerou o senador Felix Ennodius II, que em torno de 580 era patrício e 
governador da Provença e se tornou bispo em 588. Casado com Syagria, foi pai de Aelia Flavia, 
casada com o duque Waldelenus.403 Ambos foram trabalhados na parte 2. 
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Aelia Flavia 
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Julia  
 
Linha 1: Lucius Julius Graecinus > Gnaeus Julius Agricola > Julia Agricola > ... > Nymphidius 
(Cornelia/Ennodia) > filho > Polemius de Arles > Nymphidius > Felix Ennodius II > Aelia Flavia 
> Aquilina de Jura (Waltriche) > Adalric I > Adalric II/Eticho (Eticônida) >Eticho II (de 
Nordgau) > Alberic I > Eberhard I > Eberhard II > Eberhard III > Hugues I > Adela > Lambert I 
(de Leuven) > Mathilda > Eustache II (de Boulogne) > Ida > Hendrick I (de Cuijk) > … > Reinier 
(de Cuijk de Uden) > Hendrik Reinier (de Uden) > Godfried Hendrik Reinier > Henric > 
Godevaert > Henric Godevarts > Lambertus, o Rico > Johannes > Margareta Johannis > Jan 
Willem (van Geffen) > Willem Jan > Catharina Willem Jans > Willem Gijsbert (Herincx) > 
Henrick Willemszoon Gijsbert > Maria Henrick Willem > Heylken (van Houbraken) > 
Sigismundus (van Weesp) > Abram > Maria > Maria (van Hal) > Anna Maria (Vollrath) > 
Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > Murillo 
 
Linha 2: Lucius Julius Graecinus > Gnaeus Julius Agricola > Julia Agricola > ... > Nymphidius 
(Cornelia/Ennodia) > filho > Polemius de Arles > Nymphidius > Felix Ennodius II > Aelia Flavia 
> Aquilina de Jura (Waltriche) > Adalric I > Adalric II/Eticho (Eticônida) > ... > Hugo de Tours > 
Adelaide > Konrad II de Auxerre, o Jovem (Antigos Welf) > Rudolf I da Borgonha > Rudolf II 
da Borgonha > Adelaide da Itália > Otto II, o Ruivo (Liudolfing) > Mathilda da Germânia > 
Liudolf da Lotaríngia (Ezzonen) > filha ou neta > Mathilde de Reinhausen (Esikonen) > 
Mathilde (de Vornbach) > Thiemo (de Biburg) > Arpo > Arpo II (de Anon-Flavon) > [Eberhard 
de Flavon] > ... > Arpo (de Cles) > Arpo > Arpolino > Margherita > Tridentina de Königsberg 
(de Gandis) > Concio (Thun) > Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de Salter 
(Conzin) > Conzino de Salter ou de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > 
Ferdinando > Geronima > Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano 
(Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > 
Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
Lucius Julius Graecinus vinha de uma família gaulesa romanizada e integrante da Ordem 
Equestre, que tinha raízes em Forum Julii (hoje Fréjus), na Gália Narbonesa. Seu pai havia sido 
governador, mas seu nome é ignorado. Lucius parece ter nascido em Roma. Foi advogado, 
pretor e senador. Estudioso de filosofia, era admirado por Sêneca, e escreveu dois volumes 
sobre viticultura. Foi casado com Julia Procilla, de uma família como o mesmo perfil da sua, 
talvez filha de um Caius Valerius Procillus citado por César. Lucius foi morto por Calígula por 
recusar-se a processar Marcus Silanus.404 405 
 
Gnaeus Julius Agricola (13 de junho de 40 – 23 de agosto de 93) foi um destacado general 
romano. Nasceu na Gália e ficou órfão com poucos meses, sendo educado em Marselha pela 
mãe, descrita como mulher de excepcional virtude. De 58 a 62 foi tribuno militar na Britânia. 
De volta a Roma, casou com a nobre Domitia Decidiana, que lhe daria os filhos Agricola e Julia 
Agricola. Em 64 era questor na Ásia, em 66 era tribuno da plebe, e em torno de 70 foi 
nomeado comandante da Legião XX Valeria Victrix, estacionada na Britânia, onde contribuiu 
para abafar revoltas e consolidar o poderio romano.  
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Em 73 recebeu o patriciado e foi nomeado governador da 
Gália Aquitânia, e depois foi indicado cônsul suffectus em 
Roma e membro do Colégio dos Pontífices. Em 77 estava de 
novo na Britânia como governador, quando expandiu as 
fronteiras do Império para o norte até a Caledônia (Escócia). 
Em 85 foi chamado de volta e pelas suas conquistas foi 
homenageado com um triunfo. Foi-lhe oferecido o governo da 
África, mas recusou, e faleceu em sua villa na Gália 
Narbonesa.406 407 
 
Julia Agricola casou com Publius Cornelius Tacitus (Tácito) e 
foi uma distante ancestral de Polemius de Arles.408 

                                                             
406 Wolfson, Stan. Tacitus, Thule and Caledonia: the achievements of Agricola's navy in their true perspective. 
Archaeopress, 2008 
407 Hornblower, Simon & Spawforth, Anthony (eds.). The Oxford Classical Dictionary. Oxford University Press, 1996 
408 Settipani, Christian. “Ruricius I, évêque de Limoges et ses alliances familiales”. In: Francia, 1991, 18 (1)  

O escudo da Legião XX 

Reconstrução de uma inscrição romana encontrada na antiga Verulamium, na Britânia, citando o general 
Agricola. Foto de Carole Raddato. O texto diz: 

 
IMP(eratori) TITO CAESARI DIVI VESPASIANI F(ilio) VESPASIANO AVG(usto) 

P(ontifici) M(aximo) TR(ibuniciae) P(otestatis) VIIII IMP(eratori) XV CO(n)S(uli) VII DESIG(nato) VIII CENSORI PATRI 
PATRIAE 

ET CAESARI DIVI VESPASIANI F(ilio) DOMITIANO CO(n)S(uli) VI DESIG(nato) VII PRINCIPI IVVENTVTIS ET OMNIVM 
COLLEGIORVM SACERDOTI 

CN(aeo) IVLIO AGRICOLA LEGATO AVG(usti) PRO PR(aetore) 
MVNICIPIVM VERVLAMIVM BASILICA ORNATA 

 
Para o imperador Tito César Vespasiano Augusto, filho do divo (divino) Vespasiano, 

Pontifice Máximo, no nono ano do tribunato, aclamado imperador quinze vezes, tendo sido cônsul sete vezes, 
designado para um oitavo mandato, censor, Pai da Pátria, 

e para César Domiciano, filho do divo Vespasiano, cônsul seis vezes, designado para um sétimo mandato, Príncipe 
da Juventude, e membro de todos os colégios sacerdotais, quando Gnaeus Julius Agricola era legado imperial 

com poderes pró-pretorianos, esta basílica de Verulamium foi adornada.  
. 
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Ennodia 
 
Linha 1a: Ennodius > filho > Magnus > Araneola > Nymphidius > Felix Ennodius II > Aelia 
Flavia > Aquilina de Jura (Waltriche) > Adalric I > Adalric II/Eticho (Eticônida) > Adalric II > 
Eticho II (de Nordgau) > Alberic I > Eberhard I > Eberhard II > Eberhard III > Hugues I > Adela > 
Lambert I (de Leuven) > Mathilda > Eustache II (de Boulogne) > Ida > Hendrick I (de Cuijk) > … 
> Reinier (de Cuijk de Uden) > Hendrik Reinier (de Uden) > Godfried Hendrik Reinier > Henric 
> Godevaert > Henric Godevarts > Lambertus, o Rico > Johannes > Margareta Johannis > Jan 
Willem (van Geffen) > Willem Jan > Catharina Willem Jans > Willem Gijsbert (Herincx) > 
Henrick Willemszoon Gijsbert > Maria Henrick Willem > Heylken (van Houbraken) > 
Sigismundus (van Weesp) > Abram > Maria > Maria (van Hal) > Anna Maria (Vollrath) > 
Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > Murillo 
 
Linha1b: Ennodius > filho > Magnus > Araneola > Nymphidius > Felix Ennodius II > Aelia 
Flavia > Adalric I > Adalric II/Eticho (Eticônida) > ... > Hugo de Tours > Adelaide > Konrad II de 
Auxerre, o Jovem (Antigos Welf) > Rudolf I da Borgonha > Rudolf II da Borgonha > Adelaide 
da Itália > Otto II, o Ruivo (Liudolfing) > Mathilda da Germânia > Liudolf da Lotaríngia 
(Ezzonen) > filha ou neta > Mathilde de Reinhausen (Esikonen) > Mathilde (de Vornbach) > 
Thiemo (de Biburg) > Arpo > Arpo II (de Anon-Flavon) > [Eberhard de Flavon] > ... > Arpo (de 
Cles) > Arpo > Arpolino > Margherita > Tridentina de Königsberg (de Gandis) > Concio (Thun) 
> Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de Salter ou 
de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > Stefano 
(Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna Catterina 
Antonia > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista Celestino > 
Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
A família Ennodia foi uma das principais famílias romanas florescentes na Gália, aparentada às 
famílias dos imperadores Avitus e Arcádio e a quase toda alta nobreza gaulesa. 409 410 411  
 
Ennodius (c. 355) foi procônsul da África em 395-396. Teve um filho (Felix?) nascido em torno 
de 380 (talvez identificável com um Fl. Felix que foi cônsul em 428), casado com uma filha de 
Flavius Julius Agricola.412 413  
 
Este filho de nome incerto foi pai de Felix Ennodius I (c. 400), procônsul da África em 420-423, 
e de Magnus (c. 405 – c. 475), oficial romano itinerante na Gália, depois senador em Narbonne 
e cônsul de Roma em 460, gerando Araneola, Flavius Probus, vir nobilis em Narbonne, e 
Magnus Felix, prefeito pretoriano da Gália, patrício em 469 e magister officiorum do 
imperador Avitus. 414 415 416 417 418 

                                                             
409 Martindale, op. cit. 
410 Mathisen, Ralph. “Qui genus, unde patres: The Case of Arcadius Placidus Magnus Felix”. In: Medieval 
Prosopography, 2003 (24) 
411 Settipani, Christian. Continuité Gentilice et Continuité Familiale dans les Familles Senatoriales Romaines, a 
l'Epoque Imperiale, Mythe et Realité. Addenda et corrigenda I-III. Prosopographia et Genealogica, University of 
Oxford, 2000/2002 
412 Settipani (1991), op. cit. 
413 Settipani (2000/2002), op. cit. 
414 Settipani (1991), op. cit. 
415 Settipani (1992), op. cit. 
416 Heinzelmann, Martin. "Gallische Prosopographie". In: Francia Forschungen zur westeuropäischen 
Geschichte, 1982 (19) 
417 Settipani (1992), op. cit. 
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Araneola (c. 435/440) casou em torno de 460 com Polemius de Arles, gerando Nymphidius.419 
420 421 Seu casamento foi celebrado em um epitalâmio do poeta Sidonius Apollinaris, que era 
membro da família, onde louva o magnífico manto que a noiva tecera para seu pai, 
enaltecendo sua dignidade consular e seguindo o exemplo das suas ancestrais, e depois faz um 
longo discurso filosófico e religioso colocando o casamento sob a proteção de Atena, deusa da 
sabedoria, retirando a primazia que cabia a Vênus como deusa do amor.422 Um trecho do 
original vem a seguir: 
 

Hic igitur proavi trabeas imitata rigentes 
palmatam parat ipsa patri, qua consul et idem 
Agricolam contingat avum doceatque nepotes 

non abavi solum sed avi quoque iungere fasces. 
Texuerat tamen et chlamydes, quibus ille magister 

per Tartesiacas conspectus splenduit urbes 
et quibus ingestae sub tempore praefecturae 
conspicuus sanctas reddit se praesule leges. 

 
 

 
Linha 2a: [Ennodius > filho > Felix Ennodius > Firminus > filha] > Parthenius de Arles > 
Agricola II > Syagria > Aelia Flavia (Cornelia/Ennodia) > Aquilina de Jura (Waltriche) > Adalric 
I > Adalric II/Eticho (Eticônida) > Eticho II (de Nordgau) > Alberic I > Eberhard I > Eberhard II > 
Eberhard III > Hugues I > Adela > Lambert I (de Leuven) > Mathilda > Eustache II (de 
Boulogne) > Ida > Hendrick I (de Cuijk) > … > Reinier (de Cuijk de Uden) > Hendrik Reinier (de 
Uden) > Godfried Hendrik Reinier > Henric > Godevaert > Henric Godevarts > Lambertus, o 
Rico > Johannes > Margareta Johannis > Jan Willem (van Geffen) > Willem Jan > Catharina 
Willem Jans > Willem Gijsbert (Herincx) > Henrick Willemszoon Gijsbert > Maria Henrick 
Willem > Heylken (van Houbraken) > Sigismundus (van Weesp) > Abram > Maria > Maria 
(van Hal) > Anna Maria (Vollrath) > Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio 
Augusto > Murillo 
 
Linha 2b: [Ennodius > filho > Felix Ennodius > Firminus > filha] > Parthenius de Arles > 
Agricola II > Syagria > Aelia Flavia (Cornelia/Ennodia) > Aquilina de Jura (Waltriche) > Adalric 
I > Adalric II/Eticho (Eticônida) > ... > Hugo de Tours > Adelaide > Konrad II de Auxerre, o 
Jovem (Antigos Welf) > Rudolf I da Borgonha > Rudolf II da Borgonha > Adelaide da Itália > 
Otto II, o Ruivo (Liudolfing) > Mathilda da Germânia > Liudolf da Lotaríngia (Ezzonen) > filha 
ou neta > Mathilde de Reinhausen (Esikonen) > Mathilde (de Vornbach) > Thiemo (de Biburg) 
> Arpo > Arpo II (de Anon-Flavon) > [Eberhard de Flavon] > ... > Arpo (de Cles) > Arpo > 
Arpolino > Margherita > Tridentina de Königsberg (de Gandis) > Concio (Thun) > Corrado 
Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de Salter ou de Casez > 
Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > Stefano (Panizza) > 
Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > 
Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista Celestino > Ida > 
Murillo (Frantz) 
 

                                                                                                                                                                                   
418 Mommaerts, T. S. & Kelley, D. H. “The Anicii of Gaul and Rome”. In: Drinkwater, John  & Elton, Hugh (eds.). Fifth-
Century Gaul: A Crisis of Identity? Cambridge University Press,  2002 
419 Settipani (1992), op. cit. 
420 Settipani (2000/2002), op. cit. 
421 Martindale, op. cit. 
422 Liebs, Detlef. “Magnus von Narbonne”. In: Armgardt, Matthias (ed.). Liber amicorum Christoph Krampe zum 70. 
Geburtstag. Duncker & Humblot, 2013 
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A ligação entre as gerações mais antigas e as mais novas desta linha é um pouco incerta. A 
linha começa com personagens já citados. Ennodius (c. 355) procônsul da África em 395, gerou 
um filho (Felix?), nascido em torno de 380, que foi pai de Felix Ennodius, procônsul da África 
em 420-423, provavelmente pai de Firminus (435 – c. 485), vir nobilis et clarissimus de Arles.423  
 
Firminus provavelmente foi pai de uma filha nascida em c. 465, casada com um filho de 
Ruricius de Limoges, gerando Parthenius de Arles (485 – 548), vir illustrissimus, embaixador 
junto à corte ostrogótica, onde causou forte impressão pela sua erudição e eloquência, 
governador provincial em 542 e oficial do rei franco Theodebert. Segundo Gregório de Tours, 
Parthenius era odiado pelo povo pelos altos impostos que cobrava, e por isso foi apedrejado 
até a morte, mas alguns autores pensam que este era um homônimo. Foi casado com 
Papianilla, filha do nobre Agricola I.424 425 426 
 
Parthenius deve ter sido pai do senador Agricola II, patrício e governador militar da Borgonha 
entre 548 e 580.427 428 A paternidade de Parthenius e Papianilla foi proposta por Mathisen e 
aceita por Settipani.429  
 
Agricola II casou com uma descendente da gens Syagria, dando à filha o nome de Syagria, 
casada com Felix Ennodius II e mãe de Aelia Flavia.430 431 432   

 
 

Syagria 
 
Linha 1: Syagria > Aelia Flavia (Cornelia/Ennodia) > Aquilina de Jura (Waltriche) > Adalric I > 
Adalric II/Eticho (Eticônida) > Eticho II (de Nordgau) > Alberic I > Eberhard I > Eberhard II > 
Eberhard III > Hugues I > Adela > Lambert I (de Leuven) > Mathilda > Eustache II (de 
Boulogne) > Ida > Hendrick I (de Cuijk) > … > Reinier (de Cuijk de Uden) > Hendrik Reinier (de 
Uden) > Godfried Hendrik Reinier > Henric > Godevaert > Henric Godevarts > Lambertus, o 
Rico > Johannes > Margareta Johannis > Jan Willem (van Geffen) > Willem Jan > Catharina 
Willem Jans > Willem Gijsbert (Herincx) > Henrick Willemszoon Gijsbert > Maria Henrick 
Willem > Heylken (van Houbraken) > Sigismundus (van Weesp) > Abram > Maria > Maria 
(van Hal) > Anna Maria (Vollrath) > Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio 
Augusto > Murillo 
 
  

                                                             
423 Settipani (2000-2002), op. cit. 
424 Settipani (1992), op. cit. 
425 Settipani (2000-2002), op. cit. 
426

 Martindale, op. cit. 
427 Martindale, op. cit. 
428 Settipani (1992), op. cit. 
429 Settipani (1991), op. cit. 
430 Settipani (1992), op. cit. 
431 Settipani (2000-2002), op. cit. 
432 Dupraz, Louis. "Le Premier Duché de Bourgogne". In: Memoires et Documents: Société d'Histoire et d'Archéologie 
de Genève, 1961 (XL) 
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Linha 2: Syagria > Aelia Flavia (Cornelia/Ennodia) > Aquilina de Jura (Waltriche) > Adalric I > 
Adalric II/Eticho (Eticônida) > ... > Hugo de Tours > Adelaide > Konrad II de Auxerre, o Jovem 
(Antigos Welf) > Rudolf I da Borgonha > Rudolf II da Borgonha > Adelaide da Itália > Otto II, o 
Ruivo (Liudolfing) > Mathilda da Germânia > Liudolf da Lotaríngia (Ezzonen) > filha ou neta > 
Mathilde de Reinhausen (Esikonen) > Mathilde (de Vornbach) > Thiemo (de Biburg) > Arpo > 
Arpo II (de Anon-Flavon) > [Eberhard de Flavon] > ... > Arpo (de Cles) > Arpo > Arpolino > 
Margherita > Tridentina de Königsberg (de Gandis) > Concio (Thun) > Corrado Buscacio > 
Concio > Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de Salter ou de Casez > Niccolò de 
Conzin > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > Stefano (Panizza) > Giuseppe  > 
Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > Giacomo Giovanni 
Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
A gens Syagria foi uma família patrícia 
romana radicada na Gália, onde foram 
muito influentes. Chegaram ao 
consulado de Roma em 381 com Flavius 
Syagrius. Flavius Afranius Syagrius foi 
cônsul, procônsul da África, prefeito de 
Roma e prefeito pretoriano da Itália. 
Aelia Flacilla foi esposa de Teodósio I. 
Syagrius fundou um grande Estado 
independente no noroeste da Gália no 
fim do século V, o chamado Reino de 
Soissons, que teve porém vida curta, 
incorporado em 511 ao Reino dos 
Francos.433 434  
 
Descendente desta família foi Syagria, 
casada com Felix Ennodius II e mãe de 
Aelia Flavia.435 436 437   

  

                                                             
433

 James, Edward.  “Childéric, Syagrius et la disparition du royaume de Soissons”. In: Revue archéologique de 
Picardie, 1988 (3-4). Actes des VIIIe journées internationales d'archéologie mérovingienne de Soissons (19-22 Juin 
1986)  
434 Settipani, Christian. Continuité Gentilice et Continuité Familiale dans les Familles Senatoriales Romaines, a 
l'Epoque Imperiale, Mythe et Realité. Prosopographia et Genealogica, University of Oxford, 2000 
435 Settipani (1992), op. cit. 
436 Settipani (2000-2002), op. cit. 
437 Dupraz, op. cit. 

Syagrius é capturado e levado para o rei Clóvis. 
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Avitia 
 
Linha 1: [Philagrius] > Flavius Julius Agricola > filha > Magnus > Marcus Maecilius Flavius 
Eparchius Avitus (Avitia) > Agricola I > Papianilla > Agricola (Ennodia) > Syagria > Aelia Flavia 
(Cornelia/Ennodia) > Aquilina de Jura (Waltriche) > Adalric I > Adalric II/Eticho (Eticônida) > 
Adalric II > Eticho II (de Nordgau) > Alberic I > Eberhard I > Eberhard II > Eberhard III > Hugues 
I > Adela > Lambert I (de Leuven) > Mathilda > Eustache II (de Boulogne) > Ida > Hendrick I 
(de Cuijk) > … > Reinier (de Cuijk de Uden) > Hendrik Reinier (de Uden) > Godfried Hendrik 
Reinier > Henric > Godevaert > Henric Godevarts > Lambertus, o Rico > Johannes > Margareta 
Johannis > Jan Willem (van Geffen) > Willem Jan > Catharina Willem Jans > Willem Gijsbert 
(Herincx) > Henrick Willemszoon Gijsbert > Maria Henrick Willem > Heylken (van Houbraken) 
> Sigismundus (van Weesp) > Abram > Maria > Maria (van Hal) > Anna Maria (Vollrath) > 
Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > Murillo 
 
Linha 2: [Philagrius] > Flavius Julius Agricola > filha > Magnus > Marcus Maecilius Flavius 
Eparchius Avitus (Avitia) > Agricola I > Papianilla > Agricola (Ennodia) > Syagria > Aelia Flavia 
(Cornelia/Ennodia) > Aquilina de Jura (Waltriche) > Adalric I > Adalric II/Eticho (Eticônida) > 
... > Hugo de Tours > Adelaide > Konrad II de Auxerre, o Jovem (Antigos Welf) > Rudolf I da 
Borgonha > Rudolf II da Borgonha > Adelaide da Itália > Otto II, o Ruivo (Liudolfing) > 
Mathilda da Germânia > Liudolf da Lotaríngia (Ezzonen) > filha ou neta > Mathilde de 
Reinhausen (Esikonen) > Mathilde (de Vornbach) > Thiemo (de Biburg) > Arpo > Arpo II (de 
Anon-Flavon) > [Eberhard de Flavon] > ... > Arpo (de Cles) > Arpo > Arpolino > Margherita > 
Tridentina de Königsberg (de Gandis) > Concio (Thun) > Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > 
Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de Salter ou de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo 
> Corrado > Ferdinando > Geronima > Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > 
Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista 
(Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
Flavius Julius Agricola (c. 365 – depois de 421) vinha de uma família nobre romana 
estabelecida na Gália Narbonesa. Foi duas vezes prefeito pretoriano e foi cônsul de Roma em 
421. Foi pai de uma filha casada com um filho de Ennodius, procônsul na África. A maioria dos 
autores recentes o coloca também como pai de Avitus.438 439 440 441 Sabe-se que Avitus 
descendia do patrício Philagrius, 442 que provavelmente foi pai de Agricola.443 
 
Marcus Maecilius Flavius Eparchius Avitus (c. 380/395 – c. 456), nascido em Clermont, 
estudou leis, iniciou a carreira como embaixador, e depois lutou em várias batalhas. Em 437 
recebeu o prestigioso título de vir inlustris e se dirigiu à Gália, onde provavelmente atuou 
como magister militum (general). Em 439 foi nomeado prefeito pretoriano da Gália e depois 
retirou-se da vida pública, indo residir em sua villa em Clermont. Ali permaneceu até 451, 
quando a invasão de Átila o forçou a voltar às armas, reunindo forças com o rei visigótico   

                                                             
438 Martindale, John Robert; Jones, Arnold Hugh Martin; Morris, John (eds). The Prosopography of the Later Roman 
Empire, Vol. I AD 260-395. Cambridge University Press, 1971 
439

 Gillett, Andrew. Envoys and Political Communication in the Late Antique West, 411–533. Cambridge University 
Press,  2003  
440 Settipani (1992), op. cit. 
441 Henning, Dirk. Periclitans res publica: Kaisertum und Eliten in der Krise des Weströmischen Reiches 454/5-493 
N.Chr. Steiner, 1999 
442 Mathisen, Ralph W. Ruricius of Limoges and Friends: A Collection of Letters from Visigothic Gaul. Liverpool 
University Press, 1999 
443 Martindale, op. cit. 
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Teodorico e o general romano Aetius, impondo a 
retirada ao invasor. Em 455 foi novamente 
chamado a servir, sendo nomeado magister 
militum e embaixador junto a Teodorico.  Com a 
morte do imperador Petronius Maximus os 
vândalos saquearam Roma. Avitus foi aclamado 
imperador por Teodorico e pelas legiões da 
Gália, foi reconhecido pelo Senado Romano e 
entrou triunfalmente em Roma em 21 de 
setembro de 455. Porém, a turbulência do 
período e o fraco apoio popular para o 
imperador estrangeiro fizeram com que fosse 
deposto em outubro de 456. Não se conhece o 
modo como terminou seus dias, havendo várias 
versões divergentes, mas pouco depois da 
deposição estava morto.444 445  
 
Avitus foi pai do patrício Ecdicius, de Papianilla, 
casada com o poeta e cronista Sidonius 
Apollinaris, depois bispo e santo, e de Agricola I 
(440 - depois de 507), senador e vir inlustris, depois 
padre. Foi casado com uma filha do bispo Ruricius de Limoges e foi pai de Papianilla II (490 - c. 
530), casada com Parthenius de Arles, morta pelo marido sob a acusação de adultério. Foi 
mãe de Agricola II.446 447 
 
 
 
 

  

                                                             
444 Martindale, Jones & Morris, op. cit. 
445 Randers-Pehrson, Justine Davis. Barbarians and Romans: The Birth Struggle of Europe, A.D. 400–700. Norman 
University of Oklahoma Press, 1983 
446 Settipani (1992), op. cit. 
447 Settipani (1991), op. cit. 

Moeda romana com a efígie de Avitus, foto Numismatica Ars 
Classica. 
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Ommatia 
 
Linha 1: Philagrius > filho > Ommatius > Hiberia > filha > Papianilla (Avitia) > Agricola 
(Ennodia) > Syagria > Aelia Flavia (Cornelia/Ennodia) > Aquilina de Jura (Waltriche) > Adalric I 
> Adalric II/Eticho (Eticônida) > Eticho II (de Nordgau) > Alberic I > Eberhard I > Eberhard II > 
Eberhard III > Hugues I > Adela > Lambert I (de Leuven) > Mathilda > Eustache II (de 
Boulogne) > Ida > Hendrick I (de Cuijk) > … > Reinier (de Cuijk de Uden) > Hendrik Reinier (de 
Uden) > Godfried Hendrik Reinier > Henric > Godevaert > Henric Godevarts > Lambertus, o 
Rico > Johannes > Margareta Johannis > Jan Willem (van Geffen) > Willem Jan > Catharina 
Willem Jans > Willem Gijsbert (Herincx) > Henrick Willemszoon Gijsbert > Maria Henrick 
Willem > Heylken (van Houbraken) > Sigismundus (van Weesp) > Abram > Maria > Maria 
(van Hal) > Anna Maria (Vollrath) > Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio 
Augusto > Murillo 
 
Linha 2: Philagrius > filho > Ommatius > Hiberia > filha > Papianilla (Avitia) > Agricola 
(Ennodia) > Syagria > Aelia Flavia (Cornelia/Ennodia) > Aquilina de Jura (Waltriche) > Adalric I 
> Adalric II/Eticho (Eticônida) > ... > Hugo de Tours > Adelaide > Konrad II de Auxerre, o 
Jovem (Antigos Welf) > Rudolf I da Borgonha > Rudolf II da Borgonha > Adelaide da Itália > 
Otto II, o Ruivo (Liudolfing) > Mathilda da Germânia > Liudolf da Lotaríngia (Ezzonen) > filha 
ou neta > Mathilde de Reinhausen (Esikonen) > Mathilde (de Vornbach) > Thiemo (de Biburg) 
> Arpo > Arpo II (de Anon-Flavon) > [Eberhard de Flavon] > ... > Arpo (de Cles) > Arpo > 
Arpolino > Margherita > Tridentina de Königsberg (de Gandis) > Concio (Thun) > Corrado 
Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de Salter ou de Casez > 
Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > Stefano (Panizza) > 
Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) Anna Catterina Antonia > Giacomo 
Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo 
(Frantz) 
 
 
No século IV esta família havia se projetado e enriquecido no Auvergne, tendo obtido o 
patriciado e o estatuto senatorial.448 449 
 
Philagrius foi um patrício galo-romano de Auvergne. Gerou um filho de nome desconhecido, 
que foi pai do vir clarissimus e senador de Auvergne Ommatius, cuja filha Hiberia casou-se 
com Ruricius, bispo de Limoges, numa época em que o clero ainda podia casar. Hiberia foi 
conhecida pela sua piedade.450  
 
Philagrius deve ser também pai de Flavius Julius Agricola, pois sabe-se que Philagrius foi 
ancestral do imperador Avitus.451 452  
 

  

                                                             
448 Mathisen (1999), op. cit. 
449 Allen, Pauline & Neil, Bronwen. Crisis Management in Late Antiquity (410-590 CE): A Survey of the Evidence from 
Episcopal Letters. Brill, 2003 
450 Settipani (1991), op. cit. 
451 Mathisen (1999), op. cit. 
452 Martindale, op. cit. 
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Domitia 
 
Linha: Domitia Decidiana > Julia Agricola > ... > Nymphidius (Cornelia/Ennodia) > filho > 
Polemius de Arles > Nymphidius > Felix Ennodius II > Aelia Flavia > Aquilina de Jura 
(Waltriche) > Adalric I > Adalric II/Eticho (Eticônida) > Eticho II (de Nordgau) > Alberic I > 
Eberhard I > Eberhard II > Eberhard III > Hugues I > Adela > Lambert I (de Leuven) > Mathilda 
> Eustache II (de Boulogne) > Ida > Hendrick I (de Cuijk) > … > Reinier (de Cuijk de Uden) > 
Hendrik Reinier (de Uden) > Godfried Hendrik Reinier > Henric > Godevaert > Henric 
Godevarts > Lambertus, o Rico > Johannes > Margareta Johannis > Jan Willem (van Geffen) > 
Willem Jan > Catharina Willem Jans > Willem Gijsbert (Herincx) > Henrick Willemszoon 
Gijsbert > Maria Henrick Willem > Heylken (van Houbraken) > Sigismundus (van Weesp) > 
Abram > Maria > Maria (van Hal) > Anna Maria (Vollrath) > Johanna Catharina (Brodt) > 
Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > Murillo 
 
Linha 2: Domitia Decidiana > Julia Agricola > ... > Nymphidius (Cornelia/Ennodia) > filho > 
Polemius de Arles > Nymphidius > Felix Ennodius II > Aelia Flavia > Aquilina de Jura 
(Waltriche) > Adalric I > Adalric II/Eticho (Eticônida) > ... > Hugo de Tours > Adelaide > Konrad 
II de Auxerre, o Jovem (Antigos Welf) > Rudolf I da Borgonha > Rudolf II da Borgonha > 
Adelaide da Itália > Otto II, o Ruivo (Liudolfing) > Mathilda da Germânia > Liudolf da 
Lotaríngia (Ezzonen) > filha ou neta > Mathilde de Reinhausen (Esikonen) > Mathilde (de 
Vornbach) > Thiemo (de Biburg) > Arpo > Arpo II (de Anon-Flavon) > [Eberhard de Flavon] > 
... > Arpo (de Cles) > Arpo > Arpolino > Margherita > Tridentina de Königsberg (de Gandis) > 
Concio (Thun) > Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino 
de Salter ou de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > 
Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna 
Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista 
Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
Domitia Decidiana, casada com Gnaeus Julius Agricola e 
mãe de Julia Agricola, 453 vinha de uma ilustre gens romana 
de origens plebeias, que ganhou nobilitas com a ocupação 
do consulado por Gnaeus Domitius Calvinus em 332 a.C.  
Vários outros membros chegaram ao consulado e ao 
Senado, além de produzirem ilustres generais, como 
Gnaeus Domitius Calvinus Maximus, Gnaeus Domitius 
Corbulo, Domitius Calvinus e Gnaeus Domitius 
Ahenobarbus, e os imperadores Aureliano e Nero. Por via 
materna foram ancestrais dos imperadores Adriano e 
Marco Aurélio.454  

                                                             
453 Settipani (1991), op. cit. 
454 Smith, op. cit. 

Aureliano, foto O. Mustafin. 



101 
 

Anicia 
 
Linha 1: Anicius Faustus > Amnius Anicius Julianus > Amnius Manius Caesonius Nicomachus 
Anicius Paulinus > Anicius Auchenius Bassus > Turrania Anicia Juliana > Anicia (Clodia) > 
Adelphius ou Hermogenianus (Pontia) > filho] > Ruricius I de Limoges > filha > Papianilla 
(Avitia) > Agricola (Ennodia) > Syagria > Aelia Flavia (Cornelia/Ennodia) > Aquilina de Jura 
(Waltriche)  > Adalric I > Adalric II/Eticho (Eticônida) > Eticho II (de Nordgau) > Alberic I > 
Eberhard I > Eberhard II > Eberhard III > Hugues I > Adela > Lambert I (de Leuven) > Mathilda 
> Eustache II (de Boulogne) > Ida > Hendrick I (de Cuijk) > … > Reinier (de Cuijk de Uden) > 
Hendrik Reinier (de Uden) > Godfried Hendrik Reinier > Henric > Godevaert > Henric 
Godevarts > Lambertus, o Rico > Johannes > Margareta Johannis > Jan Willem (van Geffen) > 
Willem Jan > Catharina Willem Jans > Willem Gijsbert (Herincx) > Henrick Willemszoon 
Gijsbert > Maria Henrick Willem > Heylken (van Houbraken) > Sigismundus (van Weesp) > 
Abram > Maria > Maria (van Hal) > Anna Maria (Vollrath) > Johanna Catharina (Brodt) > 
Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > Murillo 
 
Linha 2: Anicius Faustus > Amnius Anicius Julianus > Amnius Manius Caesonius Nicomachus 
Anicius Paulinus > Anicius Auchenius Bassus > Turrania Anicia Juliana > Anicia (Clodia) > 
Adelphius ou Hermogenianus (Pontia) > filho] > Ruricius I de Limoges > filha > Papianilla 
(Avitia) > Agricola (Ennodia) > Syagria > Aelia Flavia (Cornelia/Ennodia) > Aquilina de Jura 
(Waltriche) > Adalric I > Adalric II/Eticho (Eticônida) > ... > Hugo de Tours > Adelaide > Konrad 
II de Auxerre, o Jovem (Antigos Welf) > Rudolf I da Borgonha > Rudolf II da Borgonha > 
Adelaide da Itália > Otto II, o Ruivo (Liudolfing) > Mathilda da Germânia > Liudolf da 
Lotaríngia (Ezzonen) > filha ou neta > Mathilde de Reinhausen (Esikonen) > Mathilde (de 
Vornbach) > Thiemo (de Biburg) > Arpo > Arpo II (de Anon-Flavon) > [Eberhard de Flavon] > 
... > Arpo (de Cles) > Arpo > Arpolino > Margherita > Tridentina de Königsberg (de Gandis) > 
Concio (Thun) > Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino 
de Salter ou de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo > Corrado > Ferdinando > Geronima > 
Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna 
Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista (Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista 
Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
A gens Anicia provém de Praeneste, documentada no século IV a.C. como plebeia. Na 
República produziram poucos membros notórios, chegaram ao consulado em 160 d.C., e no 
Império ganharam grande riqueza e projeção, tornando-se entre os séculos III e VI d.C. a gens 
mais ilustre, nobre, rica e poderosa do período Tardo Imperial.455 Contudo o parentesco entre 
os republicanos e os imperiais parece ser ilusório, e segundo pesquisas recentes os imperiais 
são oriundos da África. 456 Segundo Edward Gibbon,  
 

“Desde o reinado de Diocleciano até a extinção final do Império do Ocidente, esse 
nome fulgiu com um brilho que não foi eclipsado, na opinião pública, nem pela 
majestade da púrpura imperial. Através dos casamentos dos seus vários ramos ou por 
herança, incorporaram a riqueza e os títulos das gentes Annia, Petronia e Olybria, e em 
cada geração o número de cônsules se multiplicava através de reivindicações 
hereditárias. A família Anicia se sobressaía na fé e na riqueza: eles foram os primeiros 
do Senado Romano que abraçaram o Cristianismo. [...] 
 

                                                             
455 Smith, op. cit. 
456 Settipani, Christian. Les Ancêtres de Charlemagne, 2ª ed. Prosopographica et Genealogica, 2014  



102 
 

“Seu amplo patrimônio foi aumentado pela 
indústria de Probus, o chefe da família, que 
compartilhou com Gratiano as honras do 
consulado, e exerceu, quatro vezes, o alto cargo de 
prefeito pretoriano. Suas imensas propriedades 
estavam espalhadas pela vasta extensão do mundo 
romano, e embora o público pudesse suspeitar ou 
desaprovar os métodos pelos quais haviam sido 
adquiridas, a generosidade e a magnificência 
daquele afortunado estadista mereciam a gratidão 
dos seus clientes e a admiração dos estrangeiros. 
Tal era o respeito que sua memória alimentava, 
que os dois filhos de Probus, ainda jovens e por 
solicitação do próprio Senado, foram elevados à 
dignidade consular, uma distinção memorável e 
sem precedentes nos anais de Roma. A expressão 
‘os mármores do Palácio Anicio’ era usada 
comumente como sinônimo de opulência e 
esplendor, e os nobres e senadores de Roma 
aspiravam, cada um dentro de suas capacidades, 
imitar aquela ilustre família”.457 

 
Os primeiros registrados neste segundo grupo são Quintus 
Anicius Faustus, cônsul suffectus em 198, casado com Vesia 
Rustica, e seu pai ou irmão Sextus Anicius Saturninus, 
casado com Seia Maxima. Eles aparecem como notáveis da 
cidade de Uzappa, hoje na Tunísia. Quintus foi pai de 
Sextus Anicius Faustus Paulinianus, e provavelmente de 
Quintus Anicius Faustus Paulinus, cônsul suffectus em 220 e 
225 e legado para a Moésia Inferior em 225-230. É possível 
que neste ponto a linha masculina tenha sido extinta e o 
sobrenome tenha sobrevivido por linha feminina ou por 
adoção.458  
 
Além dos vários cônsules, podem ser citados nesta família 
Anicia Faltonia Proba, poetisa e intelectual, Anicius Aurelius 
Symmachus, procônsul na África e prefeito de Roma, Sextus 
Claudius Petronius Probus, prefeito pretoriano da Gália, da 
Itália, da África e da Ilíria e um dos mais influentes políticos de sua geração, os imperadores 
Anicius Olybrius e Petronius Maximus, e Anicius Manlius Severinus Boethius, conhecido como 
Boécio, senador, cônsul, magister officiorum e filósofo, executado sob acusação de heresia. 
Enquanto esteve preso escreveu A Consolação da Filosofia, tratado sobre a fortuna, a morte e 
outros temas, que se tornou uma das obras mais populares e influentes da Idade Média.459  
 
  

                                                             
457 Gibbon, Edward.  The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Reprint. University of Adelaide, 2014 
458 Settipani (2000), op. cit. 
459 Smith, op. cit. 

Retrato em marfim do cônsul Anicius Faustus 
Albinus Basilius e sua esposa, foto Warriors of 

History. 
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Ruricius I de Limoges (c. 440 – c. 510) foi um aristocrata galo-romano e bispo de Limoges de c. 
485 até sua morte, deixando importante correspondência que oferece um rico painel sobre a 
vida na Gália em sua época.460 Fundou igrejas e foi comemorado por seus contemporâneos 
como um perfeito exemplo de líder civico e como um pai e patrono para a população católica, 
socorrendo os pobres e desvalidos e intervindo por eles junto à Justiça, ganhando largo 
prestígio pela sua caridade e sendo hoje venerado como santo por algumas comunidades.461 
Foi casado com Hiberia, gerando uma filha de nome desconhecido, casada com o vir inlustris 
Agricola, mais Eparchius, Ommatius, bispo de Tours, Leontius, Aurelianus e Constantius.462 463 
A parentela de Ruricius praticamente monopolizou por mais de um século os episcopados de 
Limoges, Lyon e Tours, formando uma das mais proeminentes e ricas famílias da Aquitânia.464 
465 466

 

 

 
A família de Ruricius tem sido investigada por muitos estudiosos, mas há pouca informação 
sobre suas origens. O que se sabe é que era nobre e sua nobreza derivava de antigos 
senadores romanos. Seu epitáfio descreve ele e seu neto homônimo e também bispo de 
Limoges como descendentes da gens Anicia. A validade dessa informação não tem sido 
questionada e a pertença de Ruricius aos Anicii tornou-se um consenso entre os 
especialistas.467 468 469 470 471 472  
 
O ancestral mais antigo conhecido nesta linha é Anicius Faustus (c. 240 – depois de 300), 
cônsul em 298, casado com a nobre de origem grega Demetrias. Sabe-se que um dos seus 
tataranetos teve como ancestral uma Demetrias “de grande nobreza”. A única com este nome 
e perfil na genealogia dos Anicii é a Demetrias casada com Faustus, e o nome da sua 
descendência indica que ela trazia o sangue também da gens Amnia. Assim, o nome dela foi 
reconstituído como Amnia Demetrias. O fato de a geração seguinte usar o nome dos Amnii 
antes do nome paterno dos Anicii sugere que tenha havido uma geração intermediária e que o 
sangue teria sido transmitido através de uma filha não documentada, casada com um membro 
da gens Amnia, como propôs Chausson. Contudo, Settipani descartou essa possibilidade 
porque ela teria introduzido um sério problema de cronologia, além de outras mudanças na 
nomenclatura familiar, que não se verificaram. A explicação mais provável para isso é que o 
nome da família materna merecia uma distinção especial porque tinha uma nobreza superior, 
como de fato tinha, sendo Demetrias descendente da realeza asiática e helenística. 473 474 475   

                                                             
460 Mathisen (1999), op. cit. 
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Além disso, nesta época se tornara uma prática 
comum adotar os sobrenomes maternos, por 
variados motivos.476 
 
As gerações seguintes até Anicius Auchenius 
Bassus foram reconstituídas porque se sabe que 
Bassus teve um pai e um avô cônsules. Amnius 
Anicius Julianus e Amnius Manius Caesonius 
Nicomachus Anicius Paulinus são os únicos 
cônsules Anicii do período em questão, e assim 
devem necessariamente ser o avô e o pai de 
Bassus.477 
 
Amnius Anicius Julianus (c. 270), casado com 
Caesonia,478

 foi cônsul suffectus, procônsul da 
África em 302, cônsul em 322, prefeito de Roma 
em 326-329.479 480 481 482 Foi o chefe da família 
em sua geração e um poema que lhe dedicou 
Avianus diz que ninguém o ultrapassava em 
riqueza, nobreza e poder, “enchendo Roma com 
seu nome eterno”.483 
 
Seu filho Amnius Manius Caesonius 
Nicomachus Anicius Paulinus foi cônsul em 334 
e prefeito de Roma 334-335. Foi homenageado 
com uma estátua no Fórum de Trajano, com 
uma inscrição que louva seu alto nascimento, sua 
eloquência, sua justiça e bom julgamento, virtudes 
que o teriam feito famoso. Casado possivelmente com Pincia, foi pai de Anicius Auchenius 
Bassus.484 485 486 487 
 
Anicius Auchenius Bassus (325 - c. 385), nascido em Benevento e patrono da cidade, onde a 
população lhe ergueu uma estátua, teve estátuas em várias outras cidades da Campânia e 
Nápoles fazia parte da clientela hereditária da sua família. Foi também patrono de Ceccano, 
pretor tutelaris, ofício que reunia as funções de várias magistraturas, procônsul da Campânia,  
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Base de estátua dedicada em 382 a Anicius Auchenius Bassus 
em Nápoles, com inscrição comemorativa. Foto Last Statues 
of Antiquity - University of Oxford.  
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vice-juiz das investigações sagradas em 
378-379,Ver nota: 488 restaurador das termas 
de Antium, prefeito de Roma entre 382 e 
383 e senador. Diversas inscrições dizem 
que era o último homem da família e que 
gerando vários filhos impediu sua 
extinção. Casou com Turrania Honorata, 
gerando Turrania Anicia Juliana, casada 
com Quintus Clodius Hermogenianus 
Olybrius.489  490 491 492 
 
De acordo com Settipani o casamento de 
Olybrius e Turrania produziu uma filha 
[Anicia], casada com um Pontius. Este 
casamento é uma explicação perfeita e 
natural para a recorrência dos principais 
nomes típicos dos Pontii entre a parentela 
conhecida de Ruricius e para sua 
reivindicação de uma descendência dos 
Anicii. Anicia e Pontius geraram os irmãos 
Adelphius e Hermogenianus, um dos 
dois, mais provavelmente Adelphius, 
gerou um filho que deu origem a Ruricius 
de Limoges.493 494 495  
 
Apesar de ser provável, essa linhagem 
não está livre de dúvidas, especialmente 
porque há um intervalo de quatro 
gerações para fazer a ligação de Ruricius 
até os Anicii, e em todas as gerações há 
algum grau de incerteza.  
 
  

                                                             
488 Um juiz nomeado pelo imperador e seu representante. Era alçada de última instância, sem possibilidade de 
apelação. 
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490 Martindale, Jones & Morris, op. cit. 
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Placa de marfim com o retrato de Anicius Auchenius 
Bassus, foto Jeffrey Spier. 
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Detalhes do Sarcófago da Entrega das Leis, encontrado no Mausoléu dos Anicii em Roma, fotos Mbzt/Wikimedia Commons. 
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Pontia  
 
Linha 1: Caius Pontius Paulinus > Pontius Paulinus > Pontius Paulinus > Pontius Paulinus > 
Pontius Paulinus > Pontius Celsius > Adelphius ou Hermogenianus de Limoges > filho > 
Ruricius de Limoges > filha > Papianilla (Avitia) > Agricola (Ennodia) > Syagria > Aelia Flavia 
(Cornelia/Ennodia) > Aquilina de Jura (Waltriche) > Adalric I > Adalric II/Eticho (Eticônida) > 
Eticho II (de Nordgau) > Alberic I > Eberhard I > Eberhard II > Eberhard III > Hugues I > Adela > 
Lambert I (de Leuven) > Mathilda > Eustache II (de Boulogne) > Ida > Hendrick I (de Cuijk) > … 
> Reinier (de Cuijk de Uden) > Hendrik Reinier (de Uden) > Godfried Hendrik Reinier > Henric 
> Godevaert > Henric Godevarts > Lambertus, o Rico > Johannes > Margareta Johannis > Jan 
Willem (van Geffen) > Willem Jan > Catharina Willem Jans > Willem Gijsbert (Herincx) > 
Henrick Willemszoon Gijsbert > Maria Henrick Willem > Heylken (van Houbraken) > 
Sigismundus (van Weesp) > Abram > Maria > Maria (van Hal) > Anna Maria (Vollrath) > 
Johanna Catharina (Brodt) > Theodoro (Frantz) > Antonio Augusto > Murillo 
 
Linha 2: Caius Pontius Paulinus > Pontius Paulinus > Pontius Paulinus > Pontius Paulinus > 
Pontius Paulinus > Pontius Celsius > Adelphius ou Hermogenianus de Limoges > filho > 
Ruricius de Limoges > filha > Papianilla (Avitia) > Agricola (Ennodia) > Syagria > Aelia Flavia 
(Cornelia/Ennodia) > Aquilina de Jura (Waltriche) > Adalric I > Adalric II/Eticho (Eticônida) > 
... > Hugo de Tours > Adelaide > Konrad II de Auxerre, o Jovem (Antigos Welf) > Rudolf I da 
Borgonha > Rudolf II da Borgonha > Adelaide da Itália > Otto II, o Ruivo (Liudolfing) > 
Mathilda da Germânia > Liudolf da Lotaríngia (Ezzonen) > filha ou neta > Mathilde de 
Reinhausen (Esikonen) > Mathilde (de Vornbach) > Thiemo (de Biburg) > Arpo > Arpo II (de 
Anon-Flavon) > [Eberhard de Flavon] > ... > Arpo (de Cles) > Arpo > Arpolino > Margherita > 
Tridentina de Königsberg (de Gandis) > Concio (Thun) > Corrado Buscacio > Concio > Nicolò > 
Hendricus de Salter (Conzin) > Conzino de Salter ou de Casez > Niccolò de Conzin > Cristoforo 
> Corrado > Ferdinando > Geronima > Stefano (Panizza) > Giuseppe  > Anna Cattarina > 
Giovanni Stefano (Frasnelli) > Anna Catterina Antonia > Giacomo Giovanni Battista 
(Paternoster) > Giacomo > Giovanni Battista Celestino > Ida > Murillo (Frantz) 
 
 
A gens Pontia tinha origens samnitas e foi mencionada pela primeira vez na época das Guerras 
Samníticas (343-290 a. C.), quando alguns dos seus progenitores se mudaram para Roma. 
Foram plebeus e ganharam nobilitas no período imperial, quando chegaram ao consulado. 
Podem ser citados Caius Pontius Herenni, general samnita destacado na Guerra das Forcas 
Caudinas em 321 a.C., Lucius Pontius Aquila, tribuno da plebe, Pontius Pilatus (Pôncio Pilatos), 
prefeito da Judeia, Pontius Fregellanus, senador, Marcus Pontius Sabinus, cônsul, Pontius de 
Cartago, diácono, companheiro de São Cipriano e santo.  
 
Caius Pontius Paulinus, cônsul suffectus em c. 200, provavelmente é o senador mencionado 
em uma epígrafe de 204 que estava casado com uma escrava liberta.496  
 
Teve um filho, ou mais provavelmente um neto, nascido em 255, provavelmente chamado 
Pontius Paulinus, que foi pai de Pontius Paulinus (290), fundador da cidade de Bourg-sur-
Gironde, na Aquitânia.497 Sua família tornou-se a mais nobre e rica da Aquitânia, 498  

                                                             
496 Lamberti,  Francesca. “Convivenze e unioni di fatto nell’esperienza romana: l’esempio del concubunato”. In: 
Viarengo (ed.). Atti del Convegno internazionale Unioni di fatto: dal diritto romano ai diritti attuali. Polo 
Universitario di Imperia, 27-28/11/ 2015  
497 Settipani (1991), op. cit. 
498 “Nicetas' (of Remesiana) Mission and Stilicho's Illyrican Ambition: Notes on Paulinus of Nola Carmen XVII 
(Propemticor)”. In: Revue des Études Augustiniennes, 1995; (41): 79-90 
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adquirindo um vasto patrimônio fundiário e imobiliário, considerado um pequeno “reino”, que 
em sua maior parte passou para a Igreja quando seu neto Paulino de Nola tornou-se bispo. 499 
 
Seu filho [Pontius] Paulinus (320) foi nobre em Bordeaux e prefeito pretoriano da Gália.500 
Casado com uma descendente dos Anicii, foi pai de Pontius Meropius Anicius Paulinus, 
conhecido como Paulino de Nola, poeta, escritor, senador de Roma, prefeito pretoriano da 
Itália, cônsul suffectus e governador da Campânia, depois de abraçar o Cristianismo renunciou 
à riqueza e tornou-se bispo de Nola e santo.501  
 
Seu outro filho foi Pontius [Celsius] (355), nobre em Bordeaux, senhor de Primiacus (hoje 
Pringy), patrono de Puteoli (hoje Pozzuoli) e provavelmente consularis da Campânia, casado 
com Anicia, e pai de Hermogenianus, Adelphius e Pontius Proserius Paulinus Iunior, patrono de 
Cápua e Puteoli, consularis da Campânia e governador de Formia em 409, depois bispo de 
Nola.502  503 504 Proserius foi homenageado junto com seu pai com uma estátua em Puteoli, em 
cuja base se lê a inscrição “Para o clarissimus Pontius Proserius Paulinus Iunior, governador 
(consularis) da Campânia, patrono hereditário e provedor da cidade, restaurador das obras 
públicas, juiz impecável. Pelos méritos de seu pai e dos seus, o ilustríssimo Conselho e os mais 
honestos cidadãos de Puteoli ergueram esta estátua”.505

   

 

Adelphius, bispo de Limoges, ou seu irmão Hermogenianus, bispo de Limoges, um dos dois 
deve ter sido pai de um filho que gerou Ruricius I, bispo de Limoges.506 507 

                                                             
499 Whittaker, C. R. “Late Roman Trade and Traders”. In: Garnsey, Peter;  Hopkins, Keith;  Whittaker,  C. R. (eds.). 
Trade in the Ancient Economy. University of California Press, 1983  
500 Settipani (1991), op. cit. 
501

 Trout, Dennis E. Paulinus of Nola – Life, Letters, and Poems. University of California Press, 1999 
502 Gregory, Bishop of Tours. Historia Francorum (The History of the Franks). Penguin Books., 1974 
503 Settipani (1991), op. cit. 
504 Torelli, Marina R. Benevento romana. L’Erma di Bretschneider, 2002 
505 Base for statue of Pontius Proserius Paulinus, governor of Campania and patron of Puteoli. From Puteoli 
(Campania). 409. Last Statues of Antiquity, University of Oxford, 2012 
506 Settipani (1991), op. cit. 
507 Settipani (2015), op. cit. 

Detalhe da cidade de Bourg-sur-Gironde, fundada por Pontius Paulinus. Foto Tmouchentois/Wikimedia 
Commons. Ao lado, base de estátua dedicada a Pontius e seu filho Pontius Proserius em Puteoli. Foto Last Statues 

of Antiquity – University of Oxford. 
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